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s. 10 

z6 januari 1939. BESLUIT, bepalende de 
bekendmáking in het Staatsblad van de 
voorloopige toepassing van de op 13 
September 1938 te Wiesbaden tusschen 
Nederland en Duitschland gesloten over
eenkomst met betrekking tot het Ne
derlandsch-Duitsche verdrag over het 
betalingsverkeer van 18 December 1937 
(Staatsblad 1938, N °. 2 7), alsmede van 
de teksten der ter zake op 13 Septem
ber 1938 te Wiesbaden gewisselde nota's 
en van de bijgevoegde overeenkomst. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien de op 13 September 1938 te Wies

baden tusschen den Voorzitter der Neder
landsche Delegatie en den Voorzitter der 
Duitsche Delegatie gewisselde nota's betref
fende de voorloopige toepassing van de op 
vermelden datum aldaar tusschen Neder
land en Duitschland gesloten overeenkomst 
met betrekking tot het Nederlandsch-Duit
sche verdrag over het betalingsverkeer van 
18 December 1937 (Staatsblad 1938, N ° . 
2 7), welke nota's en overeenkomst in afdruk 
en, voor wat de Duitsche nota betreft, te
vens in vertaling bij dit Besluit zijn ge-
voegd; . 

Gelet op de artikelen 2 , tweede lid, en 24, 
derde lid, der Wet Internationaal Betalings
verkeer 1934 (Staatsblad N °. 583); 

Overwegende, dat bedoelde overeenkomst, 
krachtens vermelde notawisseling, van 1 
Januari 1939 af voor Nederland, Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao voor
loopig wordt toegepast; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 12 Januari 1939, 
Directie van het Protocol, n ° . 1378, 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de voorloopige toepassing van vermelde 

overeenkomst, alsmede de teksten van bo
vengenoemde ter zake gewisselde nota's en 
van de bijgevoegde overeenkomst van 13 
September 1938 te doen bekendmaken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers , Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

's-Gravenhage, den 16den Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. PATIJN. 

(Uitgeg. 20 Januari 1939.) 

De Voorzitter van de 
Nederlandsche Delegatie. 
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Wiesbaden , 13 September 1938. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Ik heb de eer, U te bevestigen, dat in ver
band met de heden plaatsgevonden hebben
de onderteekening van de overeenkomst met 
betrekking tot het Nederlandsch-.Duitsche 
verdrag over het betalingsverkeer van 18 
December 1937 tusschen de Koninklijk Ne
derlandsche en de Duitsche Regeeringen 
overeenstemming is bereikt omtrent het vol
gende: 

De contracteerende Regeeringen zullen de 
overeenkomst met betrekking tot het N e
derlandsch-Dui tsche verdrag over het beta
lingsverkeer van 1 Januari 1939 af voorloo
pig toepassen, wanneer zij niet volgens arti
kel 2 van de overeenkomst op 1 Januari 
r939 in werking treedt. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
U, Mijnheer de Voorzitter, de hernieuwde 
verzekering v;an mijn bijzondere hoogachting 
te geven. 

H. M. Hirschfeld. 

Aan 
den Voorzitter van de Duitsche Delegatie, 
den Heer Dr. Walter, 
te Wiesbaden. 

Overeenkomst met bet.rekldug tot lwt Ne
tlerlandsch-:Dultsche verdrag· over het be-

tallng·sverkeer van 18 :December lfl37. 

Tusschen de Koninklijk Nederlandsche 
Regeering en de Duitsche Regeering is het 
volgende overeengekomen: 

Art. 1. De bepalingen van het Neder
landsch-Duitsche verdrag over het betalings
verkeer van I8 December 1937 blijven tot 
en met 3 1 December I939 van kracht. 

Art. 2. r. Deze overeenkomst moet be
kraèhtigd worden. Zij treedt op den vijftien
den dag na de uitwisseling der bekrachti
gingsoorkonden, welke zoo spoedig mogelijk 
te 's-Gravenhage zal plaats vinden in wer
king. 

2. Gedaan in tweevoud in de Nederland
sche en de Duitsche taal te Wiesbaden, den 
I3den September I938. 

H . M. Hirschfeld. Dr. \Valter. 
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De Voorzitter van de 
Duitsche Delegatie. 

Wiesbaden, 13 September 1938. 

Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb de eer U te bevestigen, dat in ver
band met de heden plaats gevonden hebben
de onderteekening van de overeenkomst met 
betrekking tot het Duitsch- Nederlandsche 
verdrag over het betalingsverkeer van 18 
December 1937 tusschen de Duitsche en de 
Koninklijk Nederlandsche Regeeringen over
eenstemming is bereikt omtrent het vol
gende: 

De contracteerende Regeeringen zullen de 
overeenkomst met betrekking tot het 
Duitsch-Nederlandsche verdrag over het be
talingsverkeer van 1 Januari 1939 af voor
loopig toepassen, wanneer zij niet volgens 
artikel 2 van de overeenkomst op 1 Januari 
1939 in werking treedt. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
U, Mijnheer de Voorzitter, de hernieuwde 
verzekering van mijn bijzondere hoogachting 
aan te bieden. 

Dr. Walter. 

Aan 
den Voorzitter van de Nederlandsche 
Delegatie den Heer Directeur-Gene
raal Dr. Hirschfeld, te Wiesbaden. 
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21 januari 1939. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Zaakgelastigde der Neder
landen te Oslo en den Noorschen Minis
ter van Buitenlandsche Zaken dd. 28 
October 1938 gewisselde nota's, houden
de eene overeenkomst tusschen Neder
land en Noorwegen ter vereenvoudiging 
van formaliteiten voor het luchttoerisme. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien de tusschen den Zaakgelastigde der 

Nederlanden te Oslo en den Noorschen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken dd. 28 Oc
tober 1938 gewisselde nota's, houdende eene 
overeenkomst tusschen Nederland en Noor
wegen ter vereenvoudiging van formalitei
ten voor het luchttoerisme, van welke nota's 
een afdruk en eene vertaling bij dit Besluit 
zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst 
op 28 October 1938 voor het Rijk in Europa 
is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen lV[inister van 
Buitenlandsche Zaken van den 17den Janu
ari 1939, Directie van het Protocol, nr. 2060; 

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

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

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast m et de 
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uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eicht. 

's-Gravenhage, den 21sten Januari 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

J. PATIJN. 
(Uitgeg. 7 Februari 1939.) 

Gezantschap der 
Nederlanden. 

Oslo, 28 October 1938. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excel
lentie te brengen, dat de Nederlandsche Re
geering, wenschende met de Noorsche Re
geering een overeenkomst te sluiten inzake 
het aanvragen langs niet-diplomatieken weg 
van vergunningen tot het medevoeren aan 
boord van sportvliegtuigen van fototoestel
len, vuurwapenen, enz., voorstelt deze over
eenkomst te doen bestaan uit de volgende 
bepalingen: 

1. De Noorsche Regeering machtigt het 
Bureau voor Luchttoerisme, verbonden aan 
de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging 
voor Luchtvaart en aan den Koninklijken 
Nederlandschen Toeristenbond A.N.W.B. , 
zich rechtstreeks te wenden tot het Fors
varsdepartementets Luftforsvarskontor te 
Oslo, om van de bevoegde Noorsche autori
teiten de benoodigde vergunningen te ver
krijgen voor het vervoer van vuurwapenen 
met bijbehoorende munitie en van foto- en 
filmtoestellen aan boord van Nederlandsche 
sportvliegtuigen gedurende het vliegen over 
Noorsch grondgebied. 

2. De Nederlandsche Regeering machtigt 
wederkeerig Norsk Aero Klubb zich recht
streeks te wenden tot den Directeur van den 
Luchtvaartdienst te 's-Gravenhage om van 
de bevoegde Nederlandsche autoriteiten de 
benoodigde vergunningen te verkrijgen voor 
het vervoer van vuurwapenen met bijbehoo
rende munitie aan boord van Noorsche 
sportvliegtuigen gedurende het vliegen over 
Nederlandsch grondgebied. 

3. Deze overeenkomst ontheft niet den 
gezagvoerder van een vliegtuig, komende uit 
een der beide landen, van de verplichting 
om de in het andere land van kracht zijnde 
wettelijke voorschriften inzake het vervoer 
van vuurwapenen, munitie en foto- en film
toestellen in acht te nemen. 

.Deze overeenkomst zal onmiddellijk in 
werking treden en van kracht blijven tot 
drie maanden na den datum van de kennis
geving van een van de beide Regeeringen, 
strekkende tot het beëindigen van de over
eenkomst. 

Ik heb de eer Uwer Excellentie voor te 
stellen, dat deze nota en Haar antwoord, in 
overeenkomstige bewoordingen vervat, zul
len worden beschouwd een formeele over
eenkomst terzake tusschen de beide Regee
ringen te vormen. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de her-
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nieuwde verzekering van mij ne meeste hoog
achting te aanvaarden. 

G . A. Scheltus. 

Zijner E xcellentie den Heer Dr. H . Koht, 
Minister van Buitenlandsche Zaken, enz. , 
enz., enz., te Oslo. 

Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken. 

Oslo, 28 October 1938. 

Mijnheer de Zaakgelastigde, 
Door de nota van heden heeft U mij d e 

volgende mededeeling willen doen toekomen : 
,,Ik heb de eer ter kennis van Uwe E xcel

lentie te brengen, dat de Nederlandsche Re
geering, wenschende met de Noorsche R e
geering een overeenkomst te sluiten inzake 
het aanvragen langs niet-dip lomatieken weg 
van vergunningen tot het medevoeren aan 
boord van sportvliegtuigen van fototoestel 
len, vuurwapen en, enz., voorstelt deze over
eenkomst te doen bestaan uit de volgende 
bepalingen : 

r. De Noorsche Regeering machtigt het 
Bureau voor Luchttoerisme, verbonden aan 
de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging 
voor Luchtvaart en aan den Koninklijken 
Nederlandschen Toeristenbond A.N.W.B. , 
zich rechtstreeks te wenden tot het Fors
varsdepartementets Luftforsvarskontor t e 
Oslo, om van de bevoegde Noorsche autori
teiten d e benoodigde vergunningen te ver
krijgen voor het vervoer van vuurwapenen 
met bijbehoorende munitie en van foto- en 
filmtoestellen aan boord van Nederlandsche 
sportvliegtuigen gedurende het vliegen over 
Noorsch grondgebied. 

2. D e Nederlandsche Regeering machtigt 
wederkeerig Norsk Aero Klubb zich recht
streeks te wenden tot den Directeur van den 
Luchtvaartdienst te 's-Gravenhage om van 
de bevoegde Nederlandsche autoriteiten de 
benoodigde v ergunningen te verkrijgen voor 
het vervoer van vuurwapenen met bijbe
hoorende munitie aan boord van Noorsche 
sportvliegtuigen gedurende het vliegen over 
Nederlandsch grondgebied. 

3. Deze overeenkomst ontheft niet den 
gezagvoeder van een vliegtuig, komende uit 
een der beide landen, van de verplichting 
om de in het andere land van kracht zijnde 
wettelijke voorschriften inzake het vervoer 
van vuurwapenen, munitie en foto- en film
toestellen in acht te nemen. 

D eze overeenkomst zal onmiddellijk in 
werking treden en van kracht blijven tot 
drie maanden na den datum van de kennis
geving van een van de beide Regeeringen, 
strekkende tot het beëindigen van de over
eenkomst. 

Ik heb de eer Uwer Excellentie voor te 
stellen , dat deze nota en Haar antwoord, in 
overeenkomstige bewoordingen vervat, zul
len worden beschouwd een formeele over
eenkomst terzake tusschen de beide R egee
ringen te vormen ." 

D_e ontvangst v a n deze mededeeling be-
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vestigende, ben ik gemachtigd U te doen 
weten, dat de Noorsche Regeering het ten 
aanzien van d en inhoud van de overeen
komst met de Nederlandsche R egeering 
eens is , en verzoek ik U, Mijnheer de zaak
lastigde, de verzekering van mijne zeer bij
zondere achting te aanvaarden. 

Halvdan Koht. 

Den Heer G . A. Scheltus, Zaakgelastigde 
der Nederlanden, enz., enz .. 

s. 12 

23 Januari 1939. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van 
het op 27 M ei 1937 te Quito tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek Ecuador gesloten verdrag 
van handel en scheepvaart, alsmede van 
de op denzelfden datum gewisselde 
nota's betreffende de voorloopige toe
passing van het v erdrag. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 4 Augustus 1938 

(Staatsblad nr. 32) tot goedkeuring van het 
op 2 7 Mei 193 7 te Quito tusschen het Ko
ninkrijk der N ederlanden en de Republiek 
Ecuador gesloten verdrag van handel en 
scheepvaart, van welk verdrag een afdruk 
en eene vertaling bij dit b esluit zijn ge
voegd; 

Gezien mede de op 27 Mei 193 7 te Quito 
t usschen den Ministe r van Buitenlandsche 
Betrekkingen van de Republiek Ecuador en 
den Nederlandschen Directeur van de Han
delsaccoorden gewisselde nota's , betreffende 
de voorloopige toepassing van dat verdrag, 
van welke nota's eveneens een afdruk en 
eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd v erdrag krach
tens vermelde notawisseling van 15 Juni 
1937 af voorloopig is toegepast ; 

Overwegende mede, dat de akten van be
krachtiging van dat verdrag op 16 Januari 
1939 te 's-Gravenhage zijn uitgewisseld; 

Overwegende wijders, dat genoemd ver
drag, overeenkomstig artikel XIV, op 15 
Februari 1939 voor het Rijk in Europa en 
op 16 April 1939 voor Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao zal in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 19den Janu
ari 1939, Directie van het Protocol, nr. 1715; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemd verdrag met nota's, als

m ede de v e rtaling daarvan, te doen bekend 
maken door de plaatsing van dit B esluit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers , Hoofden van D epartem en 
ten van Algemeen B estuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

's- Gravenhage, den 23sten Janua ri 1939. 
WlLHELMINA. 

D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J . PATIJN. 

(Uitgeg. 7 Februari 1939). 
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Hare Majesteit d e Koningin de r Neder
landen en Zijne Excellentie het Staatshoofd 
van de Republiek Ecuador , gelijkelijk be
zield met den wensch d e vriendschapsban
den, welke het Konink rijk der Nederlanden 
en d e Republiek Ecuador b inden, nog t e 
verstevigen en verlangend , de handels- en 
scheepvaartbetrekkingen tusschen beide lan
den te versterken en uit te b reiden, hebben 
besloten een Verdrag van Handel en Scheep
vaart te sluiten en hebben te dien eind e tot 
Hunne wederzijdsche Gevolmachtigden be
noemd, te weten: 

Hare Majesteit de K oningin der Neder
landen: den Heer Arnold Theodoor Lamping, 
Directeur van de Handelsaccoorden, 

Zijne Excellentie het Staatshoofd van de 
Republiek Ecuador : den heer Carlos Manuel 
Larrea, Minister van Buitenlandsche Zaken; 

die, na elkander hunne volmachten ge
toond te hebben, welke in goeden en be
hoorlijken vorm werden bevonden, tot over
eenstemming zijn gekomen met betrekking 
tot de volgende artikelen : 

Art. 1. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
verbinden zich elkander wederkeerig de on
voorwaardelij ke en onbeperkte behandeling 
van de meestbegunstigde natie toe t e kennen 
in alles wat betrekking heeft op doua ne
rechten en bijkomstige belastingen, hunne 
wijze van heffing, alsmede de classificatie 
en uitlegging van de tarieven en de andere 
formaliteiten en bijkomstige heffingen, waar
aan in- en uitklaringen onderhevig zouden 
kunnen zijn. 

Art. Il. Dienovereenkomstig zullen de 
voortbrengselen van bodem of nijverheid, 
van oorsprong uit een de r Hooge Verdrag
sluitende Partijen, ten aanzien van de bo
venbedoelde onderwerpen in geen geval, bij 
hun invoer in het andere land, onderworpen 
worden aan eenige andere of hoogere rech
ten, belastingen of heffingen, noch aan eeni
ge andere of drukkender voorschriften of 
formaliteiten dan die , aan welke gelijksoor
tige voortbrengselen, van oorsprong uit 
eenig derde land, zijn of zouden kunnen 
worden onderworpen. 

Art. III. Insgelijks zullen de voortbreng
selen van bodem of nijverheid uitgevoerd uit 
het grondgebied van een ·der Hooge Ver-• 
dragsluitende Partijen met bestemming naar 
het grondgebied v an de andere Partij, in 
geen geval worden onderworpen aan eenige 
andere of hoogere rechten, belastingen of 
heffingen , noch aan eenige andere of druk
kender voorschriften of fo rmaliteiten dan 
die , aan welke gelijksoortige voortbrengse
len, met bestemming naar het grondgebied 
van eenig derde land, zijn of zouden kunnen 
worden onderworpen. 

Art. IV. Alle v oordeelen, gunsten, voor
rechten of vrijdommen, welke ten aanzien 
van de bovengenoemde aangelegenheden 
zijn of mochten worden toegekend door een 
der H ooge Verdragsluitende Partijen aan 
voortbrengselen van bodem of nijverhe id , 
van oorsprong uit eenig derde land of m et 
bestemming naar het grondgebied van eenig 
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derde land, zullen onmiddellijk en zonder 
compensatie worden toegekend aan de ge
lijksoort ige voortbre ngselen van oorsprong 
uit de andere Partij of met bestemming 
naar het grondgebied van die Partij. 

Art. V. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen komen overeen elkander wederkeerig de 
gunstigst mogelij ke behandeling toe te ken
nen in alles wat betreft de verboden en be
perkende bepalingen bij in- en uitvoer, als
mede in alles wat betreft het s t elsel van d e
viezencontróle of welken anderen maatregel 
ook , welke den handel tusschen de beide 
Landen zou kunnen belemmeren. 

Art. VI. D e Hooge Verdragsluitende Par
tijen zullen geen enkel verbod of beperkende 
bepaling instellen noch handhaven ten aan
zien v an den invoer van oorsprong uit of 
van den uitvoer met bestemming naar het 
grondgebied van de andere Partij, welke niet 
op gelijksoortige producten van oorspron g 
uit o f met bestemming naar het grondgebied 
van eenig derde land van toepassing zou 
zijn. Indien een der Verdragsluitende Par
t ijen beperkende bepalingen ten aanzien van 
den invoer van eenig artikel mocht instellen, 
is het wel verstaan, dat bij de vaststelling 
van de hoeveelheid goederen, waarvan de 
invoer zal worden toegelaten, het andere 
Land een aandeel zal worden toegekend, dat 
minstens gelij k zal zijn aan den totalen in
v oer van een zoodanig• voortbrengsel in een 
der laatste drie jaren, met het recht het b e
drag van het gunstigste der drie bedoelde 
jaren te kiezen. 

Art. VII. Indien een der Hooge Verdrag
sluitende P a rtijen in eenigen vorm een con
trole op den handel in buitenlandsche devie
zen mocht instellen of handhaven, zal deze 
controle in dier voege moeten worden toege
past, dat bij de verdeeling van d eviezen aan 
den handel van de andere Partij de toewij
zing van een juist en billijk aandeel gega
randeerd wordt en dat t en aanzien van deze 
aangelegenheid een minstens even gunstige 
behandeling zal worden toegekend als aan 
eenig derde land. Deze behandeling zal even
eens van toepassing zijn op de afgifte van 
deviezen t egen den gunstigsten koers. 

Art. VIII. D e Nederlandsche Regeering 
verklaart, zoolang dit Verdrag van kracht 
zal zijn, niet voornemens te zijn den invoer 
van cacaoboon en en koffie van oorsprong uit 
Ecuador te belasten met invoerrechten. In
dien tengevolge van buitengewone omstan
digheden de Nederlandsche Regeering zich 
genoodzaakt zou zien om maatregelen te 
nemen in s trij d m et dit voornemen, zal zij 
daarvan te gelegener tijd mededeeling doen 
aan de Ecuadoriaansche R egeerin g, opdat in 
gemeen ove rleg een voor de Ecuadoriaansche 
belangen gunstige oplossing kan worden ge
vonden. Indien de omstandigheden zelfs een 
voorafgaande aankondigin g nie t zouden toe
laten, zal de Nederlandsche Regeer ing de 
Ecuadoriaansche Regeering telegrafisch m e
dedeeling doen zoodra de maatregel zal zijn 
getroffen. In dat gev al zal de Ecuadoriaan
sch e Regeering het recht hebben het Ver-
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drag onmiddellijk op te zeggen, zelfs zonder 
inachtneming van de bepalingen van artikel 
XIV. 

Art. IX. In verband met de omstandig
heid, dat de handelsbalans gunstig is voor 
Ecuador, verbindt de Ecuadoriaansche Re
geering zich geen beperkende bepalingen of 
belemmeringen in te stellen bij den invoer 
van Nederlandsche producten van welken 
aard ook, en het maximum van het Prefe
rentieele Tarief, thans een korting van 30 % 
op het Algemeene Tarief vertegenwoordi
gende, te verleenen aan producten van oor
sprong uit het Koninkrijk der Nederlanden 
bij hun invoer in Ecuador, voorzoover deze 
in het Preferentieele Tarief worden opge
somd, met inbegrip .van gelijksoortige gun
sten, welke zijn of zouden kunnen worden 
verleend aan een derde land. 

Art. X . Overeenkomstig de betreffende 
Ecuadoriaansche wet zal de voorwaarde, 
waarop het Preferentieele Tarief van toepas
sing zal blijven, hierin bestaan, dat de uit
voer van Ecuador naar het Koninkrijk der 
Nederlanden den invoer in Ecuador, afkom
stig uit het Koninkrijk der Nederlanden, zal 
blijven overtreffen. Indien de publicatie door 
de Algemeene Directie van, de Douane van 
de Republiek van het halfjaarlijksche beloop 
van het handelsverkeer tusschen beide Lan
den uitwijst, dat de uitvoer ten aanzien van 
den invoer geen saldo laat ten gunste van 
Ecuador, zal de Regeering van dit land de 
toekenning van het Preferentieele Tarief 
kunnen beëindigen. In dat geval zal de Ne
derlandsche Regeering het recht hebben dit 
Verdrag onmiddellijk op te zeggen, zonder 
inachtneming van de bepalingen van artikel 
XIV. 

Art. XI. De schepen en vaartuigen van 
een van beide Landen, alsmede hun ladin
gen, zullen wat betreft de scheeps-, douane-, 
ladings- en lossingsrechten en in het alge
meen ten aanzien van alle formaliteiten en 
bepalingen van welken aard ook, in het an
dere land onvoorwaardelijk dezelfde behan
deling genieten als de schepen en vaartui
gen, alsmede hun ladingen, van de meestbe
gunstigde natie. Van de voorgaande bepa
lingen zijn uitgezonderd: 

I 
O

• de kustvaart in Nederlandsch-Indië , 
Suriname en Curaçao, welke aangelegenheid 
uitsluitend onderworpen blijft aan de be
staande wetten en voorschriften in genoemde 
gebiedsdeelen; 

2 °. de vischvangst in de territoriale wa
teren van de betrokken landen; 

3 °. de dienst van de zeehayens, reeden 
en stranden van Nederlandsch-lndië, Suri
name en Curaçao. 

Art. XII. Van de bepalingen, uitgedrukt 
in de voorafgaande artikelen, zijn ev.enwel 
uitgezonderd de gunsten thans verleend of 
welke in de toekomst zouden kunnen worden 
verleend aan aangrenzende Staten, teneinde 
het grensverkeer te vergemakkelijken, als
mede die gunsten, welke door een der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zijn verleend uit 
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hoofde van een reeds gesloten of in de toe
komst nog te sluiten tolunie. 

Art. XIII. Het Koninkrijk der Nederlan
den omvat Nederland, Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao. Overal waar in dit 
Verdrag de uitdrukking "Nederland" is ge
bezigd, wordt alleen het grondgebied in 
Europa bedoeld. 

Art. X IV. Het onderhavige Verdrag zal 
geratificeerd worden en de ratificatie-oor
konden zullen zoo spoedig mogelijk te 's-Gra
venhage worden uitgewisseld. Het zal van 
kracht worden dertig dagen na de uitwisse
ling der ratificatie-oorkonden, met dien ver
stande, dat het, wat Nederlandsch-I ndië, 
Suriname en Curaçao betreft, van kracht zal 
worden negentig dagen na bedoelde uitwis
sel ing. H et verdrag zal een jaar na den da
tum van uitwisseling der ratificatie-oorkon
den van kracht blijven. Indien het niet door 
een der Hooge Verdragsluitende Partijen 
drie maanden vóór afloop van het eerste 
jaar is opgezegd, zal het wederom voor een 
tijdvak van een jaar van kracht blijven en 
stilzwijgend worden verlengd, tenzij het 
wordt opgezegd met een termijn van drie 
maanden. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche 
Gevolmachtigden dit Verdrag hebben onder
teekend en hun zegels er aan hebben gehecht. 

Opgem aakt in tweevoud in de Fransche 
en in de S paansche taal te Quito, den zeven 
en twin tigsten Mei van het jaar negentien 
honderd zeven en dertig. 

(L .S.) L amping_ (L.S.) C. M. Larrea. 

Republiek Ecuador 
Ministerie van 

Buitenlandsche Betrekkin gen. 

Generale Directie van 
Handel en Consulaire 

Aangelegenheden. 

Betreffende: 
Voorloopige inwerkingstelling 

van het handelsverdrag met 
Nederland. 

Quito, 27 Mei 1937. 

Mijnheer de Directeur: 

Overeenkomstig de overeenstemming, wel
ke in den loop van de onderhandelingen, 
voorafgaande aan het sluiten van het Ver
drag van Handel en Scheepvaart tusschen 
onze landen, werd bereikt terzake van de 
voorloopige inwerkingstelling van de bepa
lingen van het Verdrag tot tijd en wijle dit 
Verdrag in werking zal treden, heb ik de eer 
U hierbij voor te stellen, dat de voorloopige 
inwerkingtreding zal aanvangen met ingang 
van IS Juni a.s. 

U zoudt mij zeer verplichten, indien U mij 
terzake de instemming zoudt kunnen beves
tigen van Uw Regeering, teneinde de Kan-
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selarij in staat te stellen de noodige instruc
ties uit te vaardigen, opdat de douane van 
Ecuador met ingang van 15 Juni a .s. een 
aanvang zal kunnen maken met de toepas
sing van het preferentieele tarief op de goe
deren, herkomstig uit Nederland. 

U gelieve, Mijnheer de Directeur, de ver
zekering van mijn bijzondere hoogachting te 
aanvaarden. · 

C . M. Larrea. 

Aan den Heere A. Th. Lamping, 
Directeur van de Hande/saccoorden, 

Stad. 

Quito, 27 Mei 1937. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ont
vangst te bevestigen van Hare missive van 
heden N °. 463, waarbij Uwe Excellentie, 
onder verwijzing naar de overeenstemming 
bereikt tijdens de onderhandelingen vooraf
gaande aan de onderteekening van het Ver
drag van Handel en Scheepvaart tusschen 
onze landen, mij wel heeft willen voorstellen 
dat, in afwachting van de definitieve inwer
kingtreding van bedoeld Verdrag, hetzelve 
voorloopig in werking zal worden gesteld 
met ingang van 15 Juni 1937. Uwe Excel
lentie verzoekt mij Haar nog te bevestigen, 
dat mijn Regeering instemt met Haar voor
stel. 

In antwoord op Hare missive, heb ik . de 
eer ter kennis van Uwe Excellentie te bren
gen, dat mijn Regeering met Haar voorstel 
kan instemmen en dat mijn Regeering de 
noodige maatregelen zal treffen teneinde het 
heden onderteekende Verdrag van Handel · 
en Scheepvaart voorloopig in werking te 
doen treden met ingang van 15 Juni 1937 
tot op het oogenblik, dat hetzelve definitief 
in werking zal treden. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzeke
ring van mijne bijzondere hoogachting te 
aanvaarden. 

Lamping. 

Aan Zijne Exce/Jentie 
den lfeere Carlos Manuel Larrea, 
Minister van Buitenlandsche Betrekkingen 
van de Republiek Ecuador. 

s. 13 

9 Februari ,939. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op IO October I938 te Boekarest tus
schen het Koninkrijk der Nederlanden 
en het Koninkrijk Roemenië gesloten 
transferovereenkomst. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien de op IO October I938 te Boeka

rest tusschen het Koninkrijk der Nederlan
den en het Koninkrijk Roemenië gesloten 
transferovereenkomst, van welke overeen-
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komst een afdruk en eene vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd; 

Gelet op de artikelen 2 en 24 der Wet 
Internationaal Betalingsverkeer I934(Staats
blad n ° . 583); 

Overwegende, dat genoemde overeenkomst 
krachtens artikel XIII op I October 1938 
voor Nederland, Nederlandsch-Indië, Suri
name en Curaçao is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken van den 6dcn 
Februari 1939, Directie van het Protocol, 
n ° . 4469; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemde overeenkomst, alsmede de 

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

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

's-Gravenhage, den 9den Februari 193_9. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buiten/andsche Zaken, 
J . PATIJN. 

(Uitgeg. 2, Februari ,939,) 

•rran~rerovereenkomsi tusschen het J{o
nlnkrijk Uoemenlë en het Koninkrijk 

der Netlerlan1len. 

Daar de Nederlandsche Regeering en de 
Roemeensche Regeering het betalingsver
keer tusschen het Koninkrijk der Nederlan
den en het Koninkrijk Roemenië wenschen 
te vergemakkelijken, zijn de ondergeteeken
den, daartoe behoorlijk gevolmachtigd, het 
volgende overeengekomen : 

Art. I. r. De bedragen, verschuldigd 
voor aankoop van Roemeensche goederen, 
welke al dan niet rechtstreeks in Nederland 
zijn ingevoerd, zullen op den vervaldag in 
Nederlandsche guldens (hierna te noemen 
guldens) bij het Nederlandsch Clearing
instituut worden gestort. 

2. Voorzoover transportkosten en andere 
buiten Roemenië betaalbare kosten in den 
aankoopprijs zijn begrepen, zal het Neder
landsch Clearinginstituut machtiging kun
nen verleenen tot het in mindering brengen 
van deze kosten op de bij het Instituut te 
storten bedragen, mits deze kosten usantieel 
en economisch gerechtvaardigd zijn. 

3. Indien het verschuldigde bedrag zal 
zijn uitgedrukt in een andere valuta dan den 
gulden, zal het bedrag in guldens worden 
gestort op basis van den gemiddelden koers 
van de desbetreffende valuta, genoteerd op 
de Amsterdamsche Beurs op den dag, welke 
voorafgaat aan den dag van storting. 

4 . . Het Nederlandsch Clearinginstituut 
zal de Nationale Bank van Roemenië dage
lijks bericht geven van de aldus gedane 
stortingen. Het stortingsadvies zal den naam 
van den opdrachtgever in Nederland, den 
aard van de goederen en den naam van den 
begunstigde in Roemenië,alsmede de verdee-
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ling van de gestorte bedragen overeenkom
stig de in artikel II genoemde percentages, 
vermelden . 

Art. II . Van de gestorte bedragen zal 
30 % door het Nederlandsch Clearinginsti
tuut ter beschikking worden gesteld van den 
persoon of van de bank, die bij de storting 
aangewezen is als begunstigde, om vrij te 
worden verkocht overeenkomstig de in Roe
menië geldende voorschriften, ter betaling 
van schulden aan schuldeischers in welk 
land ook. Voor wat betreft petroleumpro
ducten zal een deel ad 20 % ter beschikking 
worden gesteld van de Roemeensche expor
teurs om te worden gebruikt overeenkomstig 
de in Roemenië geldende voorschriften. 

D e Roemeensche Regeering verbindt zich 
om de overige bedragen, in guldens bij het 
Nederlandsch Clearinginstituut gestort en in 
het credit gebracht van een bijzondere re
kening, welke zal worden geopend op naam 
van de Nationale Bank van Roemenië, als 
volgt te doen gebruiken : 

1. 50 % zal ter beschikking staan van de 
Nationale Bank van Roemenië, met de ver
plichting voor haar, daaruit in chronologi
sche volgorde der vervaldagen te betalen 
den dienst van de Staatsschuld, alsmede 
alle schulden van de autonome kassen en 
openbare lichamen (met inbegrip van de 
schulden van de gemeenten en het ten laste 
van Roemenië vallende deel ad 5 % van de 
leeningen, geadministreerd door de " Caisse 
Commune des po1'teurs des -dettes publiques 
autrichiennes et hongroises émises avant la 
guerre"). 

Het is wel verstaan, dat onder de betalin
gen op rekening van den Dienst der Staats
schuld en der andere 'schulde111 bedoèld in 
de voorafgaande alinea, begrepen zijn beta
lingen aan natuurlijke personen van Neder
landsche nationaliteit en aan natuurlijke of 
rechtspersonen, die in den regel in het Ko
ninkrijk der Nederlanden woonplaats hebben 
en Nederlandsche belangen vertegenwoordi
gen, een en ander voorzoover vaststaat, dat 
de betreffende stukken h un op r Juli 1936 
toebehoorden (ofwel dat van dien datum af 
deze stukken zonder onderbreking aan per
sonen van deze categorieën hebben toebe
hoord) . Er wordt geen inbreuk gemaakt op 
leeningscontracten, noch op regelingen, tus
schen de Roemeensche Regeering en de hou
ders gesloten. 

2 . 50 % zal in chronologische volgorde 
van de bij de Nationale Bank van Roemenië 
in gediende betalingsaanvragen, worden ge
b ruikt ter betaling van de commercieele 
vorderingen alsmede van daarmede verband 
houdende kosten en. commissies - voor zoo
ver deze usantieel en economisch gerech
vaardigd zijn - welke voortvloeien uit den 
invoer van goederen van Nederlandschen 
:,orsprong. 

Art. III. 1. De Nationale Bank van 
Roemenië zal onmiddellijk ten laste harer 
rekening bij het Nederlandsch Clearinginsti
tuut mogen beschikken over alle daarop 
gestorte bedragen. 
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2. Evenwel zal een reserve van 400,000 

gulden blijven staan in het credit van boven
genoemde rekening, teneinde te worden ge
bruikt voor betalingen, voorzien in artikel II 
cijfers r en 2 van deze overeenkomst. De 
Nationale Bank van Roemenië zal deze 
reserve kunnen omzetten in goud of vrije 
deviezen te harer keuze. . 

3 . D e Roemeensche Regeering verbindt 
zich de bedragen, waarover zij ingevolge het 
hierboven onder r vermelde zal hebben be
schikt, door de Nationale Bank van R oe
menië bij het Nederlandsch Clearinginsti
tuut te doen terugstorten, teneinde deze 
bedragen te gebruiken ter betaling van de 
verschillende categorieën vorderingen ten 
vervaldage overeenkomstig de verdeeling, 
vastgesteld in artikel II van deze overeen-
komst. · 

Art. IV 1. Tot uitbetaling uit hetgeen 
ingevolge artikel Il, cijfer 2, daarvoor be
schikbaar is, zullen slechts worden toege
laten de commercieele vorderingen, welke 
vergezeld zijn van een door het Crisis Uit
voer Bureau geviseerde copie van de factuur. 

2. Het visum zal worden verleend binnen 
het kader van het normale en loopende 
handelsverkeer, binnen de grenzen van het
geen per kwartaal voor invoer beschikbaar 
is en alleen tegen overlegging van een speci
ale verklaring (dovada), door de bevoegde 
autoriteiten in Roemenië afgegeven aan den 
Roemeensche.n importeur, die deze vooraf 
zal toezenden aan den Nederlandschen ex
porteur. 

3. D it beschikbare bedrag zal worden 
berekend op basis van den Roemeenschen 
uitvoer naar Nederland in den loop van het 
vooràfgaande kwartaal, rekening houdende 
met het in artikel Il, cijfer 2, vastgestelde 
percentage, met bijvoeging van de in de 
voorafgaande driemaandelijksche termijnen 
niet gebruikte overschotten. 

Art. V. 1. De Nationale Bank van Roe
menië zal de tegenwaarde in lei der voor 
hare rekening bij het Nederlandsch Clearing
instituut gestorte bedragen, onverwijld ter 
beschikking stellen van de begun stigden in 
Roemenië tegen den officieelen koers ver
meerderd met de in Roemenië geldende 
premie. 

2. Evenzoo zal de Nationale Bank van 
Roemenië in chronologische volgorde van de 
aanvragen tot betaling, aan de schuldenaren 
in Roemenië de bedragen in guldens ver
koopen, benoodigd ter betaling van de vor
deringen, bedoeld in artikel Il, cijfers r en 
2, met toepassing van den officieelen koers 
vermeerderd met de in Roemenië geldende 
premie en zij zal onverwijld betalingsop
drachten geven op rekening van de bij het 
Nederlandsch Clearinginstituut beschikbare 
middelen. 

be betalingsopdrachten zullen voor iede
ren verkoop van valuta vermelden het cijfer 
van artikel II, waarop de verkoop betrek
king heeft, alsmede den naam van den be
gunstigde en alle benoodigde gegevens om 
de vordering te identificeeren. Voor wat be-
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treft de betaling der in artikel Il , cijfer 2, 

bedoelde vorderingen, zal de betalingsop
dracht vergezeld moeten zijn van de copie
factuur, welke het v isum van het Crisis 
U i tvoerbureau draagt. 

3. Indien de schuld is gest eld in een 
a nde re valuta dan den gulden, zal de omre
kening in guldens plaats vinden - tenzij 
partijen contractueel anders zijn overeenge
komen - op basis van den gemiddelden 
koers van de valuta in quaestie op de Lon
densche Beurs op den dag, voorafgaande 
aan dien van de betalingsopdracht van d e 
Nationale Bank van Roemenië. 

Art. Vl. Het is wel verstaan. dat het 
Nederlandsch Clearinginstituut en de Na
tionale Bank van R oemenië zullen goedvin
den, dat, zelfs vóór den uitvoer der goede
ren, betalingen zullen geschieden welke den 
koopprijs of een betaling daarop vertegen
woordigen, onder voorwaa,de dat eene zoo
danige betaling is gebaseerd op verkoop 
tegen documenten of op eenige andere wijze 
van betaling, welke overeenkomt m et de 
handelsgebruiken en welke is voorzien in d e 
verkoops- of leveringscontracten. De belang
hebbenden zijn gehouden de contracten op 
verzoek over te leggen. 

Art. VII. Transacties beoogende goede
rencompensaties zullen worden geregeld vol
gens de bepalingen van dit artikel, te weten : 

I. Onder voorbehoud van het in elk van 
beide landen geldende invoerrégime, zullen 
transacties, beoogende goederencompensa
ties, welke door d e Roemeensche reglemen
teering (lijsten A en B) worden toegelaten , 
kunnen worden a'fgesloten zonder vooraf-
gaande goedkeuring. • 

Wijzigingen, welke zullen worden aange
bracht in de lijsten A en B, alsmede de 
datum harer inwerkingtreding, zullen wor
den medegedeeld aan het N ederlandsch 
Clearinginst ituut. 

2. D e t egenwaarde f.o .b. van Roemeen
sche goedereninvoeren in Nederland welke 
hebben plaatsgevonden krachtens dit arti 
kel, zal op den vervaldag in guldens b ij het 
Nederlandsch Clearinginstituut worden ge
stort. Terzelfdertijd zal d e partij, die de 
storting verricht, aan dat instituut overleg
gen de verklaring van de N ationale Bank 
van R oemenië, houdende machtiging aan 
den Roemeenschen exporteur om het geheel 
of een gedeelte van de tegenwaarde van zijn 
uitvoer te gebruiken voor den aankoop van 
in Roemenië in te voeren goederen. 

3. Het Nederlandsch Clearinginstituut zal 
de bedragen, welke, zooals hierboven ver
meld is, zij n gestort, op de volgende wijze 
verdeelen: 

a. H et p ercentage der overeenkomstig de 
Roeméensche voorschriften voor de Natio
nale Bank van Roemenië ge reserveerde vrije 
deviezen zal onmiddellijk t er vrije beschik
king van deze instelling worden gesteld. 

b . Het saldo zal worden gebracht in het 
credit van geblokkeerde rentelooze rekenin
gen, g~n aamd "Compensatierekeningen", ge
opend bij het Nederlandsch Clearinginstituut 
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ten name van den crediteur in R oemenië, 
die door de partij, die de storting verricht, 
op het oogenblik van betaling als begunstig
de wordt aangewezen t en aanzien van be
doelde stortingen; deze zal daarmede door 
het N ederlandsch Clearinginstituut behoor
lijk in kennis worden gesteld. 

4. D e rekeninghouders der "Compensa
tierekeningen" zullen de bedragen, welke in 
het credit dezer rekeningen voorkomen, kun
n en gebruiken ter betaling van goederen, 
voorkomende op lijst B van de Roemeensche 
reglementeering, ten gunste van de Neder
landsche firma's, welke in het Koninkrijk 
de r Nederlanden zijn gevestigd. D eze reke
ningen zullen eveneens kunnen worden ge
debiteerd uit he t c redit van andere "Com
pensatierekeningen" , geopend ter uitvoering 
van dit artikel. 

D e rekeninghouders der "Compensatiere
keningen" zijn v erplicht aan het Neder
landsch Clearinginstituut alle aanwijzingen 
te geven aangaande de uitvoering van de 
transacties, welke onder dit cijfer zijn voor
zien. 

De bepalingen van a rtikel Il en IV van 
deze overeenkomst zijn niet van toepassing 
op betalingen, waarvoor dit a rtikel zelf voor
schriften geeft. 

5. De bedragen, voorkomende in het cre
dit de r " Compen~atierekeningen" zullen op 
verzoek va1,1 de betrokken houders ook kun
nen worden overgeschreven op de bijzondere 
rekening van de Nationale Bank van Roe
m enië, als voorzien in deze overeenkomst; 
ieder bedrag, dat aldus op gemelde bijzon· 
dere rekening wordt overgeschreven, zal uit
sluitend worden gebruikt voor de betalingen 
voorzien in artikel Il , cijfer 2, van de over
eenkomst. 

Art. Vllî . Het is wel verstaan, dat in 
deze overeenkomst overal met de uitdruk
king " Koninkrijk der Nederlanden" zoowel 
het Koninkrijk in Europa als de Nederland
sche Overzeesche Gebiedsdeelen wordt be
doeld. Overal waar in deze overeenkomst 
de uitdrukking " Nederland" voorkomt, wordt 
alleen het Nederlandsche grondgebied in 
Europa bedoeld. 

Art. IX . Elke Regeering verbindt zich 
om voor wat haar aangaat de noodige maat
regelen te nemen, opdat de bepalingen van 
deze ov ereenkomst worden geëerbiedigd . 

Art. X . I. B eide Regeeringen zullen er 
op toezien, dat deze overeenkomst goed 
functionneert. Te dien einde zal door beide 
Regeeringen: een gemengde commissie wor
den ingesteld, die haar voor zooveel noodig 
voorstellen zal kunnen voorleggen. 

2. Technische quaesties met betrekking 
tot d e toepassing van deze overeenkomst 
zullen in voorkomende gevallen worden ge
regeld tusschen de Nation ale B ank van Roe
menië en hetNederlandsch Clearinginstituut. 

Art. XI. Saldi in Nederlandsche guldens, 
welke zich bij de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst in het credit bevinden van d e 
bijzondere rekeningen bij het N ederlandsch 
Clearinginstituut, vermeld in artikel 111 van 



11 

de betalingsovereenkomst van 28 Augustus 
1936, zullen overeenkomstig de bepalingen 
van deze laatste overeenkomst en van den 
Modus Vivendi van 2 1 Augustus 193 7 wor
den gebruikt. 

Art. XII. 1. Wanneer deze overeenkomst 
zal af!oopen, zullen de Roemeensche en 
Nederlandsche goederenzendingen, welke als
dan nog niet in het land van bestemming 
zijn aangekomen, maar uit het andere land 
op zijn laatst drie dagen na den datum van 
de opzegging bedoeld in artikel XIII onder 
2 en 3 . zijn verzonden, worden verrekend 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
overeenkomst. 

2. De bedragen, welke bestemd zijn voor 
de be<> ling van vorderingen, bedoeld in ar
tikel II cijfers I en 2, zullen worden ge
bruikt overe_.,komstig de bepalingen van 
deze overeenkomst. 

3. De Nederlandsche importeurs zullen 
den koopprijs van hun invoeren van Roe
meensche goederen moeten blijven storten 
bij het Nederlandsch Clearinginstituut zoo
lang er deviezenaanvragen zullen zijn, welke 
niet zijn gedekt door de daarvoor bestemde 
bedragen ter betaling van Nederlandsche 
vorderingen, bedoeld in artikel il, cijfers 1 
en 2, welke vervallen zijn vóór den datum 
van de beëindiging van de overeenkomst, 
met inbegrip van vorderingen, welke nog 
niet zijn vervallen vóór dien datum en voort
vloeien uit goederenzet1dingen, welke heb
ben plaatsgevonden op zijn laatst op den 
datum vermeld in de hierbovenstaande 
alinea 1. 

4. De in de vorige alinea bedoelde stor
tingen zullen uitsluitend dienen ter betaling 
van de vorderingen in quaestie. 

Art. XIII. 1. Deze overeenkomst zal in 
werking treden op I October 1938 en komt 
in de plaats van de overeenkomst van 28 
Augustus 1936 en den Modus Vivendi van 
21 Augustus 1937, welke, onder voorbehoud 
van de bepalingen van artikel XI van deze 
overeenkomst, ophouden van kracht te zijn 
bij het inwerkingtreden van deze overeen
komst. 

2. Deze overeenkomst zal van kracht 
b lijven tot 30 Juni 1939. , Indien zij niet één 
maand vóór de beëindiging is opgezegd, zal 
zij stilzwijgend worden verlengd en zal zij te 
allen tijde door een van beide partijen kun
nen worden opgezegd met een opzeggings
termijn van één maand. 

3. In het geval, dat zich een wezenlijke 
verandering zou voordoen in de elementen, 
welke de basis vormen van d eze overeen 
komst, zullen beide Regeeringen het recht 
hebben de overeenkomst op te zeggen met 
een opzeggingstermijn van 15 dagen. 

Gedaan te Boekarest, . in tweevoud, o p 
heden den 10den October 1938. 

Voor de Koninklijke 
Nederlandsche Regeerin!J 

L. G. van Hoorn. 
Voor de Koninklijke 

Roemeensche Regeering 
M . Constantinescu. 
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s. 15 

13 Februari 1939. BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
de op 6 September 1938 tusschen Ne
derland en Argentinië gesloten immi
gratieovereenkomst. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien de op 6 September 1938 tusschen 

Nederland en Argentinië gesloten immigra
tieovereenkomst, van welke overeenkomst 
een afdruk bij dit Besluit is gevoegd; 

Overwegende, dat genoemde overeen
komst krachtens artikel IV op den dag ha
rer onderteekening voor het Rijk in Europa 
is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken van den 10den 
Februari 1939, Directie van het Protocol, 
n o. 5009; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst te doen 

bekend maken door de plaatsing van dit 
Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

's-Gravenhage, den 13den Februari 1939. 
WILHELMINA. 

Del Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. PATIJN, 

(Uitgeg. 28 Februari 1939.) 

N eilerlanli sch •Ari;-entijnsche lm mlg·ratie
oYereen komst. 

D e N ederlandsche Regeering en de R e
geering van de Argentijnsche Republiek, 
met den wensch bezield de banden van 
eiken aard, die tusschen haar bestaan, nau
wer aan te halen, doordrongen van de we
derkeerige voordeelen, welke zouden kun
nen voortvloeien uit een emigratie van Ne
derlanders naar Argentinië, vooral naar die 
streken, die zich in het bijzonder leenen 
voor de uitoefening van landbouw, tuin
bouw en veeteelt door Nederlanders en van 
oordeel zijnde, dat het van belang is aan 
deze emigratie leiding en een grondslag van 
organisatie te geven, zijn omtrent de vol
gende bepalingen overeengekomen: 

Art. I. De Argentijnsche Regeering, door 
den wensch geleid om bedoelde immigratie 
te bevorderen en te vergemakkelijken, zal 
jaarlijks of, indien zij dit noodzakelijk 
mocht achten, met kortere termijnen, door 
tusschenkomst van hare bevoegde autori
teiten en langs diplomatieken weg, de Ne
derlandsche Regeering op de hoogte stellen 
van de voorwaarden van opneming en ves
tiging, welke de beschikbare gronden bie
den, de faciliteiten verleend door de be
staande of te stichten bank- of financieele
en kolonisatie-instellingen van nationalen 
e n provincialen aard, het wettelijke ar
beidsrégime, het landbouwkrediet, de coö
pertie enz. ; verder van de stelsels van ver-
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werving, v erstrekking en exploitatie van 
gronden aan den Staat behoorende of ter 
beschikking zijnde van bestaande bank- en 
kolonisatie-instellingen, de voor de immi 
gratie vastgestelde vereischten en normen 
en de vereischten der gezondheids-, sociale
en politie-contröle, den toestand van de 
arbeidsmarkt, de kosten van het levenson
derhoud, de opbrengst van de landbouw- , 
tuinbouw- en veeteeltproducten , de ligging 
ten opzichte van de inschepingshavens, bin
nenlandsche markten, spoorwegen en ver
harde wegen, de systemen van bewerking 
van den grond in bepaalde streken en de 
hydraulische- of irrigatiewerken, welke de 
nationale of provinciale autoriteiten onder
nomen hebben of van plan zijn te verwe
zenlijken ter verbetering van de voorwaar
den der beschikbare terreinen, alsmede van 
alle andere dienstige gegevens, waaraan be
hoefte mocht bestaan. 

Art. U. De Nederlandsche Regeering 
van haar zijde bereid zijnde medewerking 
te verleenen aan de verwezenlijking van den 
wensch van de Argentijnsche Regeering, 
uitgedrukt in het voorgaand artikel, zal 
jaarlijks of, indien zij dit noodzakelijk mocht 
achten, met kortere termijnen, door tus~ 
schenkomst van hare bevoegde autoriteiten 
en langs diplomatieken weg, de Argentijn
sche Regeering op de hoogte stellen van 
het aantal personen of familie's welke be
reid zijn, individueel of collectief, naar het 
Argentijnsche grondgebied te verhuizen, ten
einde zich. aan vorenbedoelde werkzaam
heden van landbouw, tuinbouw of veeteelt 
te wijden, onder vermelding van hunne per
soonlijke antecedenten, hunne qualiteit van 
landbouwers van beroep, de middelen, waar
over zij beschikken te hunner eerste vesti
ging en de wettelijke of administratieve 
vereischten, welke hare wetgeving voor
schrijft, alsmede van de voorwaarden van 
hun vervoer en alle andere dienstige gege
vens, -voor zoover deze vallen onder de 
maatregelen en beschikkingen, door haar 
getroffen en ten doel hebben hunne emigra
tie te vergemakkelijken. 

Art. III. Ter voldoening aan en controle 
op de in de voorgaande artikelen vastge
stelde bepalingen, alsmede om tot de toe
passing daarvan over te gaan in een con
creet geval, waarbij het vervoer en d e ves
tiging van kernen van koloniseerende im
migratie naar bepaalde streken met name 
genoemd zijn, in overeenstemming met het 
tusschen de beide Regeeringen overeenge
komene en ook ter bevordering van de ver
wezenlijking van alle desbetreffende over
eenkomsten en contracten, zal een Gemeng
de Commissie worden benoemd, bestaande 
uit drie vertegenwoordigers voor elk der 
beide Regeeringen. 

Deze Commissie, welke haar zetel zal 
hebben in de stad Buenos Aires, zal over 
de medewerking beschikken der diploma
tieke- en consulaire-vertegenwoordigers van 
beide Regeeringen, door tusschenkomst van 
de onderscheiden Ministeries van Buiten-
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landsche Zaken en van andere personen, 
wier uitzending naar het eene of het andere 
land zij nuttig zouden achten ter bereiking 
van de volgende doeleinden, behalve de 
reeds genoemde : 

Te verifieeren en te controleeren of vol
daan wordt: 

a . aan het wettelijke en administratieve 
stelsel van het land van emigratie en van 
het land, waarheen de immigranten zich 
begeven, alsmede aan de eischen van phy
_sieke gezondheid, antecedenten, vakkundige 
bekwaamheid en voorwaarden van goed 
maatschappelijk en zedelijk gedrag van d e 
immigranten; 

b. de t ransportcondities, gezondheid en 
veiligheid der immigranten, alsmede de be
taling van hun passage en uitgaven van 
vertrek en aankomst, plaats van aankomst 
en verblijf en van het vervoer naar de plaats 
hunner vestiging; 

c. d e voorwaarden van inrichting der 
immigranten op de plaats van vestiging, de 
geschiktheid van den grond in overeenstem
ming met de verstrekte inlichtingen, een en 
ander met strikte inachtneming van de door 
de beide Regeeringen orrderscl'reidenliik in 
hare kolonisatie-, financieele- bank- en ad
ministratieve régimes aangeboden facilitei
ten, in overeenstemming met de bijzondere 
overeenkomst, die, ter toepassing van de 
algemeene bepalingen van deze overeen
komst, in elk bepaald geval moet worden 
aangegaan, voor het vervoer en vestiging 
van immigratiekeme'n naar bepaalde ter
reinen , onder voorwaarden, die in het bij 
zonder vastgesteld moeten zijn en aan de 
onderscheiden Regeeringen zullen worden 
voorgelegd. 

Art. IV. Deze overeenkomst zal in wer
king treden op den dag harer onderteeke
ning. Zij' zal van kracht blijven, zoolang een 
van de beide Regeeringen niet den wensch 
zal hebben kenbaar gemaakt haar te beëin
d_igen, met inachtneming van een opzeg
gmgsterm11n van zes maanden. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteeken~ 
den , daartoe behoorlijk gevolmachtigd, deze 
Overeenkomst onderteekenen, gedaan in 
tweevoud, één exemplaar in de Nederland
sche en het andere in de Spaansche taal 
welke beide gelijke rechtskracht hebben i~ 
de stad Buenos Aires, den zesden Septem'ber 
negentien honderd acht en dertig. 

Teppema. 
José Maria Cantilo. 

s. 16 

24 Februari 1939. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van 
het v erdrag van Genève van 23 Sep
tember ,936 nopens het gebruik van 
den radio-omroep in het belang van 
den vrede. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien de Wet van IS December 1938 

(Staatsblad n ° . 46) tot goedkeuring van 
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het verdrag van 23 September 1936 nopens 
het gebruik van den radio-omroep in het 
belang van den vrede, van welk verdrag een 
afdruk en een vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd verdrag door 
Ons is bekrachtigd, bij welke bekrachtiging 
is verklaard, dat het verdrag mede toepas
selijk zal zijn op Nededandsch-Indië, Suri
name en Curaçao, en dat Onze akte van 
bekrachtiging op 15 Februari 1939 te Ge
nève op het Secretariaat van den Volken
bond is nedergelegd; 

Overwegende mede, dat de hierna ge
noemde landen reeds te voren hunne akten 
van bekrachtiging hebben nedergelegd, te 
weten : Brazilië, Britsch-Indië (India) , De
nemarken, Egypte, Estland, Frankrijk, 
Groot-Britannië en Noord-Ierland, Luxem
burg, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Zwit
serland en dat Australië (met inbegrip van 
Papoea en het eiland Norfolk en de man
daatlanden Nieuw-Guinea en Nauru), Fin
land, Guatemala, Ierland, Salvador, de Unie 
van Zuid-Afrika (met inbegrip van het 
mandaatland Zuid-West-Afrika) en Zweden 
tot het verdrag zijn toegetreden, terwijl het 
toepasselijk is verklaard door Frankrijk op 
al zijn koloniën, prot_ectoraten en mandaat
landen en door Groot-Britannië op Burma 
en Zuid-Rhodesia; 

Overwegende wijders, dat genoemd ver
drag, overeenkomstig artikel 12, op 16 
April 1939 voor Nederland, Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao zal in werking 
treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken van den 22sten 
Februari 1939, Directie van het Protocol, 
n °. 6336; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de yer

taling daarvan, te doen bekendmaken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken , 
J. PATIJN. 

(Uitgeg . 3 Maart r939.) 

Tnteruationaal Verdrag· nopens het 1rehru lk 
van 1len radlo-omroe11 In het helan1r van 

den vrede. 
(Opsomming van Staatshoofden.) 

De noodzakelijkheid erkend hebbende om 
door gemeenschappelijk vastgestelde rege
len te voorkomen, 'dat de radio-omroep ge
bruikt wordt op een wijze, die in strijd zou 
zijn met de goede internationale verstand
houding; 

Anderzijds bezield met het verlangen om 
door de toepassing van dezelfde regelen ge-
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bruik te maken van de mogelijkheden, 
welke deze wijze van overbrenging van de 
gedachte biedt voor een beter onderling be
grip tusschen de volkeren: 

Hebben besloten te dien einde een Ver
drag te sluiten en hebben als hun gevol
machtigden benoemd : 

( Lijst van gevolmachtigden.) 

die na hun in goeden en behoorlijken 
vç,rm bevonden volmachten te hebben over
gelegd, omtrent de volgende bepalingen zijn 
overeengekomen: 

Art. 1. De Hooge Verdragsluitende P ar
tijen verbinden zich wederkeerig op haar 
onderscheidene grondgebieden iedere uit
zending te verbieden en zoo noodig onver
wijld te doen ophouden, welke ten nadeele 
van de goede internationale verstandhou
ding er toe kan leiden, dat zij de bevolking 
van eenig gebied zou kunnen opwekken tot 
handelingen in strijd met de binnenlandsche 
orde of met de veiligheid van een gebieds
deel van een Hooge Verdragsluitende Partij . 

Art. 2. De Hooge Verdragsluitende ?ar
tijen verbinden zich wederkeerig er voor 
zorg te dragen, dat uitzendingen van sta
tions op haar grondgebied niet een opwek
king vormen tot den oorlog tegen een andere 
Hooge Verdragsluitende Partij of tot han
delingen, welke daartoe zouden kum1en 
leiden. 

Art. 3. D e Hooge Verdragsluitende Par
tijen verbinden zich wederkeerig ieder op 
tijen verbinden zich wederkeerig er voor 
dig onverwijld te doen ophouden iedere uit
zending, welke de goede internationale ver
standhouding zou kunnen schaden door 
middel van beweringen, waarvan de on
juistheid aan de personen, die verantwoor
delijk zijn voor de uitzending, bekend is of 
bekend behoorde te zijn. 

Zij verbinden zich bovendien wederkeerig 
e r voor zorg te dragen, dat iedere uitzen
ding, welke de goede internationale ver
standhouding zou kunnen schaden door 
middel van onjuiste beweringen, zoo spoe
dig mogelijk wordt verbeterd met de meest 
afdoende middelen, zelfs indien de onjuist
heid eerst aan het licht is getreden, nadat 
de uitzending heeft plaats gehad. 

Art. 4. D e Hooge Verdragsluitende Par
tijen verbinden zich wederkeerig er voor 
zorg te dragen, in het bijzonder in tijden 
van crisis, dat de stations op haar grond
gebied nopens de internationale betrekkin
gen berichten uitzenden, waarvan de juist
heid zal zijn gecontroleerd door de perso
nen, die verantwoordelijk zijn voor de uit
zending van deze berichten en zulks m et 
alle middelen, waarover zij beschikken. 

Art. 5. Ieder van de Hooge Verdrag
sluitende Partijen verbindt zich aan de an
dere Hooge Verdragsluitende Partijen, die 
dit zullen vragen, gegevens ter beschikking 
te stellen, welke naar haar oordeel geschikt 
zouden zijn om de verspreiding door de •rer
schillende radio-omroepdiensten te bevor
deren van uitzendingen geschikt om betere 
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kennis te verspreiden nopens haar eigen 
beschaving en de bijzondere bestaansvoor
waarden van haar land, alsmede omtrent 
de hoofdlijnen van de ontwikkeling van 
haar betrekkingen met andere volken en 
haar bijdrage tot d e organisatie van den 
vrede. 

Art. 6. Ten einde aan de v erplichtingen, 
welke voortvloeien uit de voorafgaande ar
tikelen, volledig effect te verzekeren, ver
binden de Hooge Verdragsluitende Partijen 
zich wederkeerig om ten behoeve van de 
Regeerings-radio-omroepdiensten de noodi
ge instructies en regelen af te kondigen en 
zorg te dragen, dat deze door bovenbedoelde 
diensten worden toegepast. 

Met hetzelfde doel verbinden de Hooge 
Verdragsluitende Partijen zich wederkeerig 
om ten behoeve van de autonome radio
omroepvereenigingen hetzij in de oprich
tingsacte van een nationale instelling, hetzij 
in de voorwaarden, welke gesteld worden 
aan een maatschappij , . die een concessie 
verkrijgt, hetzij in de regelen, welke van 
toepassing zijn op andere particuliere maat
schappijen, passende bepalingen op te ne
men en de noodige maatregelen te nemen 
om de toepassing van deze bepalingen te 
verzekeren. 

Art. 7. Indien tusschen de Hooge Ver
dragsluitende Partijen eenig geschil rijst 
nopens de uitlegging of toepassing van dit 
Verdrag en indien dit geschil niet op be
vredigende wijze is opgelost kunnen worden 
langs diplomatieken weg, zal het worden 
geregeld overeenkomstig de bepalingen, 
die tusschen de partijen van kracht zijn met 
betrekking tot de regeling van internatio
nale geschillen. 

Ingeval zoodanige bepalingen niet zouden 
bestaan tusschen de bij het geschil betrok
ken partijen, zullen zij het geschil onder
werpen aan een scheidsrechterlij ke of rech
terlijke procedure. Bij gebreke aan overeen
stemming ten aanzien van de keuze van een 
ander gerecht zullen zij, op verzoek van 
een harer, het geschil onderwerpen aan het 
P ermanente Hof van Internationale Justi
tie, indien zij alle partij zijn bij het Proto
col van 16 December 1920 nopens het Sta
tuut van dit Hof, en, indien zij niet alle 
partij bij dit Protocol zijn, aan een scheids
gerecht, dat samengesteld zal worden over
eenkomstig het Haagsche Verdrag van 18 
October 1907 nopens de vreedzame beslech
ting van internationale geschillen. 

Alvorens over te gaan tot de procedure 
bedoeld in de voorafgaande leden I en 2, 

zullen de Hooge Verdragsluitende Partijen , 
in gemeenschappelijk ove rleg, een beroep 
kunnen doen op de goede diensten van de 
Inte rnationale Commissie voor Intellec
tueele Samenwerking, welke te dien einde 
een bijzonder Comité zou kunnen instellen. 

Art. 8. Dit Verdrag, waarvan de Fran
sche en Engelsche teksten beide authentiek 
zijn, zal de dagteekening van heden dragen 
en zal tot I Mei 1937 kunnen worden on
derteekend door ieder Lid van den Volken
bond of door iederen Staat niet-Lid, die 
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zich heeft doen vertegenwoordigen op de 
Conferentie, welke dit Verdrag heeft opge
steld, of aan wien de Raad van den Volken
bond daartoe afschrift van dit Verdrag heeft 
doen toekomen. 

Art. 9. Dit Verdrag zal worden bekrach
tigd. De oorkonden van bekrachtiging zul
len worden overgelegd aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond, die van de 
nederlegging daarvan mededeeling zal doen 
aan alle Leden van den Volkenbond en aan 
de Staten niet-Leden, bedoeld in het voor
gaande artikel. 

Art. 10. Van I Mei 1937 af zal ieder 
Lid van den Volkenbond en iedere Staat 
niet-Lid, bedoeld in artikel 8, tot dit Ver
drag kunnen toetreden. 

De oorkonden van toetreding zullen wor
den overgelegd aan den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond, die van de nederleg
ging daarvan mededeeling zal doen aan alle 
Leden van den Volkenbond en aan alle 
Staten niet-Leden, bedoeld in genoemd 
artikel. 

Art. 11. Dit Verdrag zal door den Secreta
ris-Generaal van den Volkenbond overeen
komstig de bepalingen van art. 18 van het 
Volkenbondverdrag worden geregistreerd 60 
dagen na de ontvangst door hem van de 
zesde bekrachtiging of toetreding. 

H et Verdrag zal in werking treden op 
den dag van deze registratie. 

Art. 12. Iedere bekrachtiging of toetre
ding, welke zal plaats hebben na de inwer
kingtreding van het Verdrag, zal van kracht 
worden 60 dagen, nadat deze door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
zal zijn ontvangen. 

Art. 13. Dit Ve rdrag zal opgezegd kun
nen worden door middel van een kennis
geving gericht tot den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond. D eze kennisgeving 
zal van kracht worden een jaar, nadat zij 
zal zijn ontvangen. 

De Secretaris- Generaal zal aan alle Le
den van den Bond en aan de Staten niet
Leden bedoeld in artikel 8 kennis geven 
van de aldus ontvangen opzeggingen. 

Dit Verdrag zal ophouden van kracht te 
zijn, indien tengevolge van opzeggingen het 
aantal van de Hooge Verdragsluitende Par
tijen daalt beneden zes. 

Art. r4. Iedere Hooge Verdragsluitende 
Partij kan op het oogenblik van ondertee
kening, bekrachtiging, toetreding of op een 
later tijdstip in een schriftelijk stuk gericht 
aan den Secretaris-Generaal van den Vol
kenbond verklaren, dat het Verdrag van 
toepassing zal zijn op alle of eenige van 
haar koloniën, protectoraten, overzeesche 
gewesten of gebiedsdeelen, die onder haar 
suzereiniteit zijn geplaatst of waarover haar 
een mandaat is toevertrouwd. Dit Verdrag 
zal van toepassing zijn op het gebied of de 
gebiedsdeelen vermeld in de verklaring zes
tig dagen nadat deze zal zijn ontvangen. 
Bij gebreke van een zoodanige verklaring 
zal het Verdrag niet van toepassing zijn op 
een van deze gebiedsdeelen. 

Iedere Hooge Verdragsluitende Partij zal 
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later op welk tijdstip ook door een kennis
geving aan den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond kunnen verklaren, dat dit Ver
drag zal ophouden van toepassing te zijn 
op alle of eenige van haar koloniën, protec
toraten, overzeesche gewesten of gebieds
deelen, die onder haar suzereiniteit zijn ge
plaatst of waarover haar een mandaat is 
toevertrouwd. Het Verdrag zal ophouden 
van toepassing te zijn op het gebied of op 
<le gebiedsdeelen, vermeld in de kennisge
ving een jaar nadat deze zal zijn ontvangen. 

De Secretaris-Generaal zal aan alle Leden 
van den Bond, evenals aan de Staten niet
Leden, vermeld in art. 8, mededeeling doen 
van alle verklaringen, welke hij krachtens 
dit artikel zal hebben ontvangen. 

Art. 15. Een verzoek tot herziening van 
het Verdrag zal op ieder tijdstip gedaan 
kunnen worden door een Hooge Verdrag
sluitende Partij in den vorm van een ken
nisgeving aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond. Deze kennisgeving zal 
door den Secretaris-Generaal van den Vol
kenbond aan de andere Hooge Verdragslui
tende Partijen van het Verdrag worden 
medegedeeld. Indien ten minste een derde 
van haar zich aansluit bij het verzoek, ko
men de Hooge Verdragsluitende Partijen 
overeen samen te komen met het oog op 
herziening van het Verdrag. 

In dat geval zal de Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond aan den Raad of aan 
de Vergadering van den Volkenbond het 
bijeenroepen van een conferentie tot her
ziening voorstellen. 

Gedaan te G enève den drie en twintig
sten September negentienhonderd zes en 
dertig, in één enkel exemplaar, dat zal wor
den nedergelegd in het archief van het Se
cretariaat van den Volkenbond en waarvan 
een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift 
aan alle Leden van den Volkenbond en aan 
de Staten niet-Leden, bedoeld in artikel 8 
zal worden toegezonden. 

Albanië: 

Argentinië: 
Oostenrijk: 
België : 

Th. Luarassi . 
Ad referendum. 

C . A. Pardo. 
M. Leitmaier. 
Bourquin. 

Onder voorbehoud van 
de verklaringen opgeno
men in het proces-ver
baal van de sluitingszit
ting. 1 

1 Deze verklaringen luiden als volgt: 
"De Belgische delegatie verklaart van 

oordeel te zijn, dat op het recht om, door 
eigen m iddelen, ongepaste uitzendingen uit
gaande van een ander land te verstoren in 
de mate waarin een zoodanig recht bestaat 
overeenkomstig de algemeene regelen van 
het internationaal recht en van de van 
kracht zijnde Verdragen, in geen enkel op
zicht door het Verdrag inbreuk wordt ge
maakt." 
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Brazilië: E. Montarroyos. 
Groot-Britannië en Noord-Ierland: 

Cranborne. 
F . W . Phillips. 
H. G. G. Welch. 

Chili: Enrique J. Gajardo V. 
Columbia: Gabriël Turbay. 

Carlos Lozano y Lozano. 
Ad referendum. 

Denemarken: Holger Bech. 
De Dominicaansche Republiek : 

Ch. Ackermann. 
Egypte: F. Assai. 
Spanje : 

Estland: 
Frankrijk: 

Griekenland: 

Britsch-lndië: 
Lithauen: 
Luxemburg: 
Mexico: 

Noorwegen: 
Nieuw-Zeeland : 

Nederland: 
Roemenië: 
Zwitserland: 

José Rivas y Gonzales. 
Manuel Marquez. 

Onder voorbehoud van 
de verklaring opgenomen 
in het proces-verbaal van 
de sluitingszitting van de 
Conferentie. 1 

J . Kodar. 
M . Feliene 
Yves Chataigneau. 
Raoul Bibica-Rosetti. 

Ad referendum. 
Denys Bray. 
J . Urbsys. 
Reuter. 
N . Bassols. 
P. V. Michel. 
Einar Maseng. 
W . J. Jordan. 
C . J. Parr. 
C . van Rappard. 
T. Tanasesco. 
C . Gorgé. 
Dr. J. Buser. 

Tsjechoslowakije : Rod. Künzl-Jizersky. 
Turkije : N . Sadak. 

Sowjet-Unie : 

Uruguay: 

Ad referendum. 
Ed. Hoerschelmann. 

Onder voorbehoud van 
de verklaringen vermeld 
in het proces-verbaal van 
de sluitingszitting van de 
Conferentie. 2 

V . Benavides. 

1 Deze verklaring luidt als volgt : 
"De Spaansche delegatie verklaart dat 

haar Regeering zich het recht voorbehoudt 
om door alle mogelijke middelen te doen 
ophouden de propaganda, die schade kan 
toebrengen aan de binnenlandsche orde in 
Spanje en die een inbreuk vormt op het 
Verdrag, in geval de door het Verdrag voor
gestelde procedure het niet mogelijk zou 
maken onmiddellijk aan deze inbreuk een 
einde te maken." 

2 Deze verklaringen luiden als volgt : 
,,De delegatie van de Sowjet-Unie ver

klaart dat, naar het oordeel van de Regee
ring van de Sowjet-Unie, geen inbreuk 
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s. 280 

25 Februari 1939. BESLUIT, houdende 
w11z1gmg van het Koninklijk besluit van 
ro September 193'7 (Staatsblad N ° . 
287) tot aanwijzing van de ambtenaren 
van aanmonstering, belast met de af
gifte van monsterboekjes. 

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

Justitie van den 22 Februari 1939, 1ste Af
deeling C, N °. ng6; 

Gelet op artikel 451b van het Wetboek 
van Koophandel , op artikel 1 7, vijfde lid, en 
artikel 19 van het Schepelingenbesluit, als
mede op Ons besluit van den roden Sep
tember 193 7 (Staatsblad N °. 287); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Aan het slot van Ons besluit van den 

roden September 1937 (Staatsblad N °. 287) 
wordt toegevoegd: 

Met de afgifte van de monsterboekjes, 
bedoeld in artikel 17, lid 5, van het Sche
pelingenbesluit, zijn mede belast de ambte
naren van aanmonstering in Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao, en in het bui
tenland. 

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

's-Gravenhage, den 25sten Februari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van justitie, C. GOSELING-

(Uitgeg. 3 Maart 1939.) 

wordt gemaakt op het recht om in afwach
ting van het tot stand komen van de proce
dure bedoeld in art. 7 van het Verdrag, een 
stelsel van wederkeerigheid toe te passen op 
het land, dat ongepaste uitzendingen zou 
doen plaats hebben tegenover de Sowjet
Unie in de mate waarin een zoodanig recht 
bestaat overeenkomstig de algemeene rege
len van het internationaal recht en van de 
van kracht zijnde verdragen. 

De delegatie van de Sowjet-Unie ver
klaart, dat haar Regeering, hoewel bereid 
zijnde op den grondslag van wederkeerig
heid de beginselen van het Verdrag ten aan
zien van alle Verdragstaten toe te passen, 
desalniettemin van oordeel is, dat zekere 
bepalingen van het Verdrag veronderstellen, 
met name voor zoover betreft het onderzoek 
nopens de juistheid van de gegevens en de 
procedures voorzien voor de regeling van 
geschillen, het bestaan van diplomatieke 
betrekkingen tusschen de verdragsluitende 
Partijen. Dientengevolge is de Regeering 
van de Sowjet-Unie van oordeel, dat ten 
einde mogelijke geschillen en misverstan
den tusschen de Staten, die partij zijn bij 
het Verdrag, welke onderling geen diplo
matieke betrekkingen onderhouden, te ver
mijden, aanleiding bestaat het Verdrag te 
beschouwen als geen formeele verplichtin
gen in het leven te roepen tusschen die 
Staten." 

1G 

s. 341 

8 Maart 1939. BESLUIT, houdende wijzi 
ging van het Postbesluit 1925 (Staats
blad n °. 396), van het Pakketpostbe
sluit (Staatsblad 1919, n °. 574) en van 
het Internationaal Postbesluit 1934 
(Staatsblad n °. 570). 

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

wijziging te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staatsblad n °. 396) , in het Pakketpostbe
sluit (Staatsblad 1919, n ° . 574) en in het 
Internationaal Postbesluit 1934 (Staatsblad 
n °. 570), alle laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 2 Augustus 1938 (Staatsblad 
n o. 348); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 Februari 
1939, n ° . 6, Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 21 Februari 1939, n ° . 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Maart 1939, n °. 
10, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt: 
Art. I. De artikelen 2, 4, 6 en 12 van 

het Postbesluit 1925 (Staatsblad n °. 396) 
worden gewijzigd als volgt : 

a. in artikel 2, § 1, eerste lid wordt in 
plaats van "4 cent" gelezen "3 cent"; 

b. de eerste zin van artikel 2, § 3 wordt 
gelezen als volgt: 

,,Het port der nieuwsbladen en bijvoeg
sels bedraagt, indien de frankeering bij 
abonnement geschiedt, per nummer of exem
plaar voor een gewicht van niet meer dan 
55 gram ½ cent; boven 55 tot en met 85 
gram ¾ cent; boven 85 tot en met n5 
gram 1 cent; boven 115 tot en met 150 
gram 1 ¼ cent; boven 150 tot en met 180 
gram 1½ cent; boven 180 tot en met 210 
gram 1¾ cent; boven 210 tot en met 250 
gram 2 cent en voorts voor elk meerder ge
wicht van_ ;,o gram of restend gedeelte van 
50 gram ½ cent daarboven."; 

c. in artikel 4, § 1, onder 1 ° , sub a 
wordt de komma achter het woord "tele
foonnummer" vervangen door "met inbe
grip van het kengetal en het telefoonnet van 
aansluiting" · 

d . in a;tikel 4, § 1, onder 2 °, sub c wordt 
tusschen de komma, staande achter het 
woord "getal" en het daarop volgende woord 
,,de'' ingevoegd "de abonnementsduur,"; 

e . in artikel 6, § 1 wordt in plaats van 
,,15 cent" gelezen "10 cent"; 

/. in artikel 12, § 1, xe lid wordt in 
plaats van " f 3.75", ,,f 2.-" en "f 2.50" ach
tereen';,olgens gelezen "f 2.50", ,,f 1.50" en 
,,f 2.-. 

Art. II. In artikel 6, § 2 van het Pakket
postbesluit (Staatsblad 1919, n °. 574) wordt 
in plaats van "15 cent" gelezen " 10 cent". 
. Art. III. 

0 
Het bepaalde in artikel 3, xe 

hd, onder 2 , sub a van het Internationaal 
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Postbesluit 1934 (Staatsblad n ° . 570) wordt 
vervangen door: 

,.a. in het verkeer met Nederlandsch
lndië, alsmede in het verkeer, bedoeld sub 
1 ° , letter a van dit lid: 3 cent voor elke 
kaart;". 

Hetgeen in hetzelfde artikel, re lid, onder 

4 °, sub a, voorlaatsten zin voorkomt na het 
woord "exemplaar" wordt vervangen door 
"voor een gewicht van niet meer dan 55 
gram ½ cent; boven 55 gram tot en met 85 
gram ¾ cent; boven 85 gram tot en met 
u5 gram 1 cent; boven u5 gram tot en 
met 150 gram 1¼ cent; boven 150 gram tot 
en met 180 gram 1½ cent; boven 180 gram 
tot en met 210 gram 1¾ cent; boven 210 
gram tot en met 250 gram 2 cent en voorts 
voor elk meerder gewicht van 50 gram of 
restend gedeelte van 50 gram ½ cent daar
bo ·en .". 

In artikel 10, 1e lid en in artikel 19, 2e 
lid van genoemd besluit wordt in plaats van 
,,15 cent" gelezen "10 cent". 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking op 
1 April 1939. 

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

Hondrich, den 8sten Maart 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken,. 

VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. 14 Maart 1939.) 

s. 381 

4 Januari 1939. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip waarop in werking tre
den eenige artikelen van de Wet van 8 
December 1938 (Staatsblad N °. 302) 
tot wijziging en aanvulling van de Te
legraaf- en Telefoonwet 1904 (Staats
blad N ° . 7). 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 December 
19J8 N °. 8, Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie; 

Gelet op artikel XVI van de Wet van 8 
December 1938 (Staatsblad N ° . 302); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
t e bepalen: 

Eenig artikel. 

De artikelen I, II, IV, VI tot en met XII 
en XIV tot en met XVI van de Wet van 8 
December 1938 (Staatsblad N °. 302) tot 
wijziging en aanvulling van de Telegraaf
en Telefoonwet 1904 (Staatsblad N °. 7) 
treden in werking met ingang van den dag 
na dien der plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 

L. & S. 1939. 
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hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 4den Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. 7 Februari 1939.) 

s. 382 

20 Februari 1939. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het tijdstip van inwer
kingtreding van artikel XIII van de 
Wet van 8 December 1938 (Staatsblad 
n°. 302), tot wijziging en aanvulling 
van Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
(Staatsblad n ° . 7). 

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

Binnenlandsche Zaken van 15 Februari 1939 
n ° . 1, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie; 

Gelet op artikel XVI van de Wet van 8 
December 1938 (Staatsblad N ° . 302); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel XIII van de Wet van 8 Decem-

. ber 1938 (Staatsblad n ° . 302) tot wijziging 
en aanvulling van de Telegraaf- en Tele
foonwet 1904 (Staatsblad n ° . 7) treedt in 
werking met ingang van den dag na dien 
der plaatsing van dit Besluit in het Staats
blad. 

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

Het Loo, den 2osten I,<'ebruari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. 28 Februari 1939.) 

s. 383 

24 Februari 1939. BESLUIT tot vervroe
ging in 1939 van den wettelijken tijd, 
bedoeld in artikel 1 der wet van 23 Juli 
1908 (Staatsblad N °. 236) . 

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

Binnenlandsche Zaken van 20 Februari 1939, 
N ° . 4696, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staats-
blad N ° . 165), gewijzigd bij de wet van 22 
Maart 1922 (Staatsblad N ° . 130); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in 1939 de vervroeging 

met één uur van den wettelijken tijd, be
doeld in artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 
(Staatsblad N °. 236) zal aanvangen den 
vijftienden Mei en zal eindigen den achtsten 
October. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
2 
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is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en in de Staatscou
rant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 
(Uitgeg. 7 Maart 1939.) 

s. 480 

16 Februari 1939. BESLUIT tot instel
ling van een grenskantoor en aanwij
zing van een heerbaan, alsmede tot 
herziening van de attributen van alle 
grenskantoren voor den in-, uit- en 
doorvoer te lande anders dan langs 
spoorwegen. 

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

van Financiën van 13 Februari 1939, n ° . 
154, afdeeling Invoerrechten; 

Gezien de artikelen 37, 38, 42, 43 , 45, 63, 
64, 66 en 75 der Algemeene Wet van 26 
Augustus 1822 (Staatsblad n °. 38), artikel 
97 der wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad 
n °. 62) en artikel 35 der wet van 20 Juli 
1870 (Staatsblad n °. 127); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Aan den weg, van Hasselt (Bel
gië) over Veldwezelt naar Maastricht loo
pende, wordt een grenskantoor genaamd 
Bilserbaan ingesteld: 

a. voor den invoer zoowel van accijns
goederen a ls van accijnsvrije goederen; 

b. voor den uitvoer van alle goederen 
(met inbegrip van gedistilleerd en wijn), 
ook met afschrijving of teruggaaf van den 
accijns; 

c. voor den doorvoer. 
De voormelde weg wordt van de Bel

gische grens tot aan het grenskantoor Bi/
serbaan aangewezen als heerbaan. 

2 . Met intrekking in zooverre van de 
bestaande aanwijzingen wordt de aanwijzing 
van de navolgende kantoren als geriefkan
toor, expeditiekantoor en betalingskantoor 
voor den in- , uit- en doorvoer te lande, an
ders dan langs spoorwegen als volgt vast
gesteld. 

3. Als geriefkantoor bedoeld in artikel 
38 der voormelde Algemeene Wet worden 
aangewezen: 

Bellingwolde, Bourtange, Zwartemeer, 
Veenebrugge, Mander, Glane, Knalhutte, 
Holterhoek, Huppel, Netterden, Ossen
waard, Hekkens, Siebengewald, Wellsche 
Hut, Arcen, Swalmen, Vlodrop, (Rothen
bach), Echterbosch, Stad broek, Schinveld, 
Waubach, Blijerheide, Locht, Wolfhaag, 
Hoogcruts, Berg, Stramproy, Budel(land), 
Strijbeek, Ossendrecht, Nieuw-Namen, 
Clin ge, Koewacht, Overslag, Philippine en 
Veldzigt. 

4 . Als Expeditiekantoor bedoeld in ar
tikel 3 7 voor accijnsgoederen en accijnsvrije 
goederen, tevens betalingskantoor op den 

voet van artikel 43 der voormelde Alge
meene Wet worden aangewezen: 

Ter Apel (grens), Coevorden, Denekamp 
(Rammel beek), De Poppe, Kotten, Heur
ne, Dinxperlo, Gendringen, Babberik, 
Beek (Ubb.) , Wezelsche Barrière, Herun
gerweg, Posterholt, Maalbroek, Broeksit
tard, Sint Pieter, Neder-Canne, O ud
Vroenhoven, Bilserbaan, Caberg, Smeer
maas, Roosteren, de Kempen, Bergeijksche 
Barrière, Goirle (grens), Baarle-Nassau, 
Nispen, Kapellebrug, Eede en Sluis. 

5. Als expeditiekantoor bedoeld in ar
tikel 37, voor accijnsgoederen en accijns
vrije goederen, tevens betalingskantoor op 
den voet van artikel 42 d er voormelde 
Algemeene Wet worden aangewezen: 

Nieuweschans (land), Glanerbrug, 's H ee
renberg, Keulsche Barrière, Tegelen (grens), 
Kerkrade (Holz), Vaals, Eijsden (land), 
Ittervoort, Reusel, Wernhout, Putte en Sas 
van Gent. 

6. De naar voormelde geriefkantoren 
voerende tot dusverre als heerbaan aange
wezen wegen, andere dan spoorwegen, wor
den aangewezen als wegen bedoeld in het 
tweede lid van artikel 38 voornoemd. 

7 . De aan voormelde -expeditie- en be
talingskantoren toegekende attributen voor 
den uitvoer van goederen met afschrijving 
of teruggaaf van den accijns en voor den 
doorvoer blijven behouden. 

8. Dit besluit treedt in werking met· in
gang van 10 Maart 1939. 

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

's-Gravenhage, den 16den Februari 1939. 

s. 481 

W I LHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

J. A. DE WILDE. 

(Uitgeg. 21 Februari 1939.) 

4 Maart 1939. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 17 Juni 1924 
(Staatsblad n °. 293), houdende beper
king der aanwijzing van de voor in- en 
uitklaring van ter zee binnenkomende 
of uitgaande schepen opengestelde zee
gaten en eerste en laatste wachten. 

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

Financiën van 28 Februari 1939, n ". 125 
( I nvoerrechten) ; 

Gelet op de artikelen 6 en 55 der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n °. 38); 

Herzien Ons besluit van 17 Juni 1924 
(Staatsblad n °. 293); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
paleR: 

Art. l. In artikel 1 van Ons besluit van 
17 Juni 1924 (Staatsblad n °. 293) wordtde 
naam "Helder", beide malen dat deze al
daar tot aanduiding van de desbetreffende 
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eerste en laatste wacht voorkomt, veran
derd in: Den Helder. 

In de omschrijving van de beperking der 
aanwijzing van de bedoelde eerste en laat
ste wacht wordt, in plaats van "het Nieuwe
diep", gelezen: het Marsdiep. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 15 Maart 1939. 

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

Hondrich, den 4den Maart 1939. 

s. 520 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

J. A. DE WILDE. 

(Uitgeg. 14 Maart 1939) 

9 Februari 1939. WET, houdende wijzi
ging van de wet van r November 1933 
(Staatsblad N °. 568) tot tijdelijke be
perking van de vrijheid van opsporing 
van delfstoffen door boringen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 228. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1187. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 228. 
Hand. I 1938/39, bladz. 151. 

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

dat wijziging wenschelijk is van de wet van 
den ren November 1933 (Staatsblad N °. 
568) tot tijdelijke beperking van de vrij
heid van opsporing van delfstoffen door bo
ringen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 1 van de wet van den 

ren November 1933 (Staatsblad N °. 568) 
wordt in plaats van "en Gelderland" gelezen: 
,, , Gelderland, Zuidholland en Utrecht". 

Art. II. Bij de toepassing van de in het 
eerste lid van artikel 2 der wet van den 1en 
November 1933 (Staatsblad N °. 568) ge
noemde artikelen wordt geen rekening ge
houden met het aantoonen van de aanwe
zigheid van delfstoffen in de provinciën 
Zuidholland en Utrecht door boringen, waar
mede een aanvang is gemaakt gedurende 
het tijdvak van (datum Koninklijke bood
schap ter indiening van het Wetsontwerp) 1 
tot het in werking treden van deze wet. 

Lasten en bevelen, enz.; 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den Fe
bruari 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. V. BUUREN. 

(Uitgeg. 24 Februari 1939.) 

1 De datum van de Koninklijke bood
schap, bedoeld in artikel II, is 28 November 
1938. 
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s. 540 
16 januari 1939. BESLUIT tot wijziging 

van het Militair Keuringsreglement. · 

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

Defensie en van Binnenlandsche Zaken van 
25 November 1938, VII d e afd., n ° . 502 H, 
en van 28 November 1938, afd. Binnen-' 
landsch Bestuur, n ° . 31803; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om 
wijzigingen te brengen in het Militair Keu
ringsreglement, vastgesteld bij Ons besluit 
van 25 Maart 1918 (Staatsblad n °. 209), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 2 
Mei 1929 (Staatsblad n °. 225); . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Januari 1939, n ° . 50); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van II Januari 1939, 
VIIde afd., nr. 451 H, en van 12 Januari 
1939, nr. 803; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Militair Keuringsreglement 

wordt gewijzigd als volgt: 

Lijst A. 

Kolom I. Nr. 127 wordt gelezen als volgt: 
;, v ermi'noering van de gezichtsscherpte· 

- al dan niet berustende op brekingsaf
wijkingen - indien met of zonder behulp 
van glazen, welke in hun sterksten meri
diaan een brekend vermogen van niet meer 
dan 4 D hebben en waarvan het verschil 
tusschen den sterksten en den zwaksten 
meridiaan ten hoogste 2 D bedraagt, de 
gezichtsscherpte is gedaald van het eene 
oog tot lager dan 1/2 en van het andere 
oog tot lager dan 1/6". 

De nummers 157, 158 en 159 vervallen. 
Kolom II. Nr. 9 wordt gelezen als volgt: 
,,A. Vermindering van de gezichts-

scherpte, indien zonder aanwending van 
glazen de gezichtsscherpte is gedaald van 
het eene oog tot lager dan 3/ 4 en van het 
andere oog tot lager dan 1/3. 

Bereden korpsen. Wielrijders. Motor
dienst. Torpedisten. Pontonniers. Zeemacht. 
De personen, in art. 1 onder groep 9 ge
noemd, alsmede de aspirant-reserve-officie
ren der artillerie. 

B. Vermindering van de gezichtsscherp
te, indien met of zonder behulp van glazen, 
welke in hun sterksten meridiaan een bre
kend vermogen van niet meer dan 3 D 
hebben en waarvan het verschil tusschen 
den sterksten en den zwaksten meridiaan 
niet meer dan r.5 D bedraagt, de gezichts
scherpte is ~edaald van het eene oog tot 
lager dan 3/4 en van het andere oog tot 
lager dan 1/3. 

De personen, in art. 1 onder groep 8 
genoemd, alsmede de aspirant-reserve-offi
cieren van de infanterie. 

C. Vermindering van de gezichtsscherp
te, indien met of zonder behulp van glazen, 
welke in hun sterksten meridiaan een bre
kend vermogen van niet meer dan 4 D 
hebben en waarvan het verschil tusschen 
den sterksten en den zwaksten meridiaan 
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ten hoogste 2 D bedraagt, de gezichts
scherpte is gedaald van het eene oog tot 
lager dan 3/ 4 en van het andere oog tot 
lager dan 1/3. 

De personen, in art. I onder de groepen 
zo en z z genoemd, de aspirant-cadetten voor 
de K.M.A., die plaatsing wenschen bij de 
militaire administratie, alsmede de aspirant
reserve-officieren van de genie, de militaire 
administratie, den geneeskundigen-, phar
maceutischen- en veterinairen dienst. " 

In de nummers 10, 11, 12 en 14 wordt 
tusschen "Bereden korpsen" en "Torpedis
ten" ingevoegd: ,,Wielrijders. Motordienst." 

In nummer 13 . wordt vóór "Torpedisten" 
ingevoegd: ,,Koninklijke marechaussee. 
Korps politietroepen. Wielrijders . Motor
dienst ." 

De nummers 15, 16 en 17 vervallen. 
In deze kolom wordt achter nr. 265 van 

kolom I ingevoegd: 
"19. Misstand of misvorming van een of 

van beide voeten in dien graad, dat het ge
brek niet tot afkeuring leidt. 

Infanterie (uitgezonderd wielrijders). 
Zeemacht." 

Kolom III . De nummers 14, 20, 21 en 
2 2 vervallen. 

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

Onze Ministers van Defensie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Onzen Minister van 
Koloniën en aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van D efensie, VAN DIJK. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BoEYEN. 
(Uitgeg. 27 januari z939.) 

s. 541 

3 Februari z939. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 19 Fe
bruari 1869, Staatsblad N °. 24, hou
dende instelling van een eereteeken 
voor belangrijke krijgsverrichtingen, 
zooals dit is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 22 Augustus 1877, Staats
blad N °. 172. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht 

van Onzen Minister van Defensie en van 
Onzen Minister van Koloniën van g De
cember 1938, IIIe Afd. A N °. go en van 13 
December 1938, 6e Afdeeling N ° . I; 

D en Raad van State gehoord (advies 
van 10 Januari 1939, N ° . 38); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rap
port van Onze Ministers voornoemd van 
18 Januari 1939, IIIe Afdeeling A. N ° . 104 
en van 28 Januari 1939, 6e Afdeeling N ° . 4; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
In het Koninklijk besluit van 19 Febru

ari 1869 N° . 13 (Nederlandsche Staatsblad 
N °. 24, Indisch Staatsblad N °. 41), ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 22 Au
gustus 1877 N °. g (Nederlandsch Staats
blad N °. 172, Indisch Staatsblad N ° . 254) 
de volgende wijzigingen aan te brengen: 

Artikel 2 wordt gelezen: 
Dit eereteeken bestaat uit een vierarmig 

kruis van Berlijnsch zilver, de tegenover 
elkander gelegen armen te zamen 3 7 milli
meter lang, aan de voorzijde de beelte::iis 
van Zijne Majesteit Koning Willem III, 
omgeven door een band met gesp, waarop 
de woorden "voor krijgsverrichtingen", te 
midden van een krans van eikenloof, dra
gende elk der vier armen van het kruis 
een W . H et eereteeken is bevestigd op 
een oranje-groen-oranje verticaal gestreept 
zijden lint, ter breedte van 27 millimeter, 
waarvan de middelste de helft en iedere 
zijstreep een vierde gedeelte der geheele 
breedte beslaat; in opgemaakten vorm be
draagt de breedte van het lint 48 milli
meter. 

Op het lint wordt een gesp gedragen, 
waarop de naam en het jaartal van de 
krijgsverrichting, waarvoor het eereteeken 
wordt uitgereikt, staan vermeld. 

Hij, die aan meer dan één krijgsverrich
ting heeft deelgenomen, waarvoor het eere
teeken wordt uitgereikt, draagt de ver
schillende gespen, bevattende de namen 
en jaartallen der krijgsverrichtingen, op h et 
lint boven elkander. 

Het eereteeken wordt slechts eenmaal 
uitgereikt. 

H et is den gerechtigde vergund het eere
teeken met gesp van verkleind model on
deraan het lint te dragen; gekleed in mili
taire uniform echter alleen voor zoover 
zulks in de desbetreffende voorschriften is 
toegestaan. 

Artikel s wordt gelezen: 
( r) De bevoegdheid om het eereteeken 

te dragen gaat verloren: 
a. v oor militairen 
r O

• bij veroordeeling tot ontslag uit den 
militairen dienst met of zonder ontzetting 
van de bevoegdheid om bij de gewapende 
macht te dienen; 

2 ° . bij verwijdering uit den militairen 
dienst wegens herhaald wangedrag of lie
derlijkheid, krachtens de desbetreffende 
wettelijke krijgstuchtelijke voorschriften; 

3 ° . bij niet-eervol ontslag uit den mili
tairen dienst; 

b . voor niet-militairen 
1 ° . bij veroordeeling, tot eene gevange

nisstraf voor den tijd van 5 jaar of meer ; 
2 ° . bij niet-eervol ontslag uit eenig 

openbaar ambt of beroep. 
(2) Het eereteeken mag ook door niet

militairen niet worden gedragen tijdens het 
ondergaan van gevangenisstraf, hechtenis, 
vervangende hechtenis daaronder begrepen, 
of plaatsing in een Rijks- of Landswerk
inrichting. 
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Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Juni 1939. 

Onze Ministers van Defensie en van 
Koloniën zijn belast, ieder voor zooveel 
hem aangaat, met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den F ebruari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, VAN DIJK. 
De Minister van Koloniën, CH. WELTER. 

(Uitgeg. 2I Februari I939). 

s. 561 

4 Maart I939. BESLUIT tot w11z1gmg 
van het reglement van politie voor de 
Merwede en de Noord, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 4 October 19I3 
(Staatsblad n ° . 379) en het laatst ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 
26 Juli I935 (Staatsblad n °. 430). 

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

van Waterstaat van 9 Februari I939, La. 
D ., Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari I89I 
(Staatsblad n °. 69); 

D en Raad van State gehoord (advies 
van 2 I Februari I939, n ° . 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 2 7 Februari 
I939, n ° . 489, Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat met ingang van I April 

I939 in het reglement van politie voor de 
M erwede en de Noord, vastgesteld bij Ons 
besluit van 4 October I9I3 (Staatsblad n ° . 
379) en het. laatst gewijzigd bij Ons besluit 
van 26 Juli I935 (Staatsblad n °. 430), de 
volgende wijzigingen worden aangebracht: 

a. In § 2, cijfer 4, wordt in plaats van: 
,,17" gelezen: ,,16". 

b. In § 4, cijfer 3, wordt in plaats van: 
,,1.50 m" gelezen: ,,1 m". 

c. In § 5, cijfer 4, onder a, wordt in 
plaats van: ,,een lantaarn met rood licht" 
gelezen: ,,een rood licht boven een wit 
licht". 

d. In § 5, cijfer 4, onder b, wordt in 
plaats van: ,,roode vlag" gelezen: ,,rood en 
witte vlag" en in plaats van: ,,eene lantaarn 
met rood licht.": ,,een rood licht boven een 
wit licht.". 

e. In § 5, cijfer 4, laatste lid, wordt in 
plaats van: ,,roode vlag" gelezen: ,,rood en 
witte vlag" en in plaats van "een lantaarn 
met rood licht.": ,,een rood licht boven een 
wit licht.". 

/. In § u, cijfer 6, wordt in plaats van: 
,,Iooo ton (20.000 centenaars)" gelezen: 
,,600 ton" . 

g. in § I 7 worden de cijfers I en 2 ver
vangen door het volgende: 

., I. Zijn bepaalde doorvaartopeningen 
van een vaste brug aangeduid, des daags 
door een vierkant groen-wit bord, waarvan 
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een diagonaal verticaal staat, des nachts 
door een groen licht, dan mag slechts door 
deze openingen worden gevaren.". 

h. D e cijfers 3 en 4 van § 17 worden 
vernummerd in 2 en 3. 

i. In § 20, cijfer 4, tweede lid, wordt in 
plaats van "rood" gelezen: ,,oranje". • 

k. In § 20, cijfer 7, worden geschrapt de 
woorden: ,,alsmede sleeptreinen,". 

/. § 26 wordt gelezen als volgt: 
,,§ 26. In dit reglement geldt a ls nacht 

de tijd van een half uur na zonsondergang 
tot een half uur voor zonsopgang." 

m. In § 3 7 onder b wordt in plaats van: 
,,§ s cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 12," gelezen: 
,,§ s cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 5bis, 6 en 12," en 
wordt daarachter ingevoegd: ,,§ 5bis,". 

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

Hondrich, den 4den Maart I939· 
WILHELMINA. 

S. 580 

De Minister van Waterstaat, 
J. V. BUUREN. 

(Uitgeg. I4 Maart I939.) 

20 Januari I939· BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
to Juli I933 (Staatsblad N °. 360) 
(Vrijwillige landstorm-besluit), zooals 
dit is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van I6 April I935 (Staatsblad N °. 191). 

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

van Defensie van I4 Januari I939, Geheim 
Litt. E. I6; 

Overwegende, dat het, in verband met de 
oprichting van het commando Luchtverde
diging, gewenscht is de regeling betreffende 
den Vrijwilligen landstorm te herzien; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het "Vrijwillige land

storm-bes/uit" (Koninklijk besluit van to 
Juli I933, Staatsblad n °. 360, zooals dit is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van I6 April 
I935, Staatsblad n ° . I9I) de volgende wij
zigingen worden aangebracht: 

I O
• In Artikel I wordt het onder b. ge

stelde gelezen: ,,onder "Inspecteur" Inspec
teur van den Vrijwilligen landstorm of, voor 
wat betreft de Vrijwillige landstormkorpsen 
luchtwachtdienst en luchtafweerdienst, Com
mandant van de luchtverdediging"; 

2 ° . In Artikel 2 wordt het onder B . ge
stelde gelezen: ,,de vrijwillige landstorm
korpsen motordienst, vaartuigendienst, lucht
wachtdienst, luchtafweerdienst en spoor
wegdienst"; 

3 ° . H et gestelde in Artikel 4, 2de lid, te 
vervolgen met: ,,of den Commandant van 
de luchtverdediging voor zoover het de vrij
willigers betreft van de Vrijwillige land
stormkorpsen luchtwachtdienst en luchtaf
weerdienst". 
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Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2osten Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, VAN DIJK. 
(Uitgeg. IO Februari 1939.) 

s. 581 

27 januari 1939. BESLUIT tot vaststel
ling van het tijdstip van aanvang van 
het treffen der voorzieningen. bedoeld 
in artikel 4 van de Wet van den 29sten 
Juni 1925 (Staatsblad N °. 306.) . 

Aanvang uiterlijk 1 Februari 1939. 

S.600 

23 Februari 1939. WET, houdende ver
lenging van den termijn, gedurende 
welken de Algemeene Vorderingswet 
1938, de Wet economische verdedigings
voorbereiding 1938, de Prijsopdrijvings
wet 1938, de Schepenvorderingswet 
1938, de Schepenuitvoerwet 1938, de 
Oorlogszee- en luchtvaartverzekerings
wet 1938, de Distributiewet 1938 en de 
Bodemproductiewet 1938 van kracht 
zijn. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 322. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1427. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 322. 
Hand. I 1938!39, bladz. 315/6. 

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

ben, dat het wenschelijk is, dat de termijn, 
gedurende welken 

de Algemeene Vorderingswet 1938, Staats
blad n°. 634; 

de Wet economische verdedigingsvoorbe
teiding 1938, Staatsblad n°. 635; 

de Prijsopdrijvingswet 1938, Staatsblad 
n ° . 636; 

de Schepenvorderingswet 1938, Staats
blad n ° . 637; 

de Schepenuitvoerwet 1938, Staatsblad 
n ° . 638; 

de Oorlogszee- en luchtvaartverzekerings
wet 1938, Staatsblad n ° . 639: 

de Distributiewet 1938, Staatsblad n ° 
639 A; 

en de Bodemproductiewet 1938, Staats
blad n ° . 639 B 

van kracht zijn en welke met ingang van 
1 Maart 1939 zal zijn beëindigd, wordt ver
lengd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 20 van de Algemeene 

Vorderingswet 1938, Staatsblad n °. 634; 
artikel 15 van de Wet economische ver

dedigingsvoorbereiding 1938, Staatsblad n ° . 
635; 

artikel 12 van de Prijsopdrijvingswet 1938, 
Staatsblad n ° . 636; 

artikel 12 van de Schepenvorderingswet 
1938, Staatsblad n ° . 637; 
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artikel 9 van de Schepenuitvoerwet 1938, 
Staatsblad n ° . 638; 

artikel 6 van de Oorlogszee- en lucht
vaartverzekeringswet 1938, Staatsblad n °. 
639; 

artikel 13 van de Distributiewet 1938, 
Staatsblad n ° . 639 A; 

en artikel 15 van de Bodemproductiewet 
1938, Staatsblad n ° . 639 B 

wordt telkenmale in plaats van "1 Maart 
1939" gelezen "1 Juli 1939". 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten 

Februari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

De Minister van Defensie, VAN DIJK. 

s. 640 

De Minister van Financiën , 
J. A. DE WILDE. ' 

De Minister van Waterstaat, 
J. V. BUUREN. 

(Uitgeg. 28 Februari 1939.) 

12 januari 1939. BESLUIT, houdende toe
passing van de artikelen 9, 13, 13b en 
14 der Landbouw-Crisiswet 1933, van 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933 en 
het Crisis-Heffingsbesluit 1933 op ge
wassen van den tuinbouw. (Crisis
Tuinbouwbeslui_t 1939 1.) 

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

van Economische Zaken van 24 December 
1938, n ° . 25849, Afdeeling Landbouw-Cri-
sis-Aangelegenheden; . 

Gelet op de artikelen 9, 13, 13b en 14 
der Landbouw-Crisiswet 1933, het Crisis
Organisatiebesluit 1933 en het Crisis-Hef
fingsbesluit 193:1; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 6 December 1938, n ° . 
1002); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 3 Januari 1939, n ° . 55); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van den 9 Januari 
1939 n ° . 187, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. in t e trekken het Crisis-Tuinbouw

besluit 1938 I; 
B. te bepalen voor het tijdvak, aanvan

gende met ingang van den dag van inwer
kingtreding van dit besluit en eindigende 
met ingang van 1 Januari 1940, als volgt : 

Art. l . 1. Dit besluit neemt over de 
terminologie van artikel r van het Crisis
Organisatiebesluit 1933 en van artikel 1 
van het Crisis-Heffingsbesluit 1933 en ver
staat voorts onder: 

1° . ,,fruit" : voor menschelijke consump
tie geschikte vruchten, welke zijn gegroeid 
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aan houtgewassen en welke in Nederland 
plegen te worden gekweekt; 

2 ° . ,,warmoezerij gewassen": kruidachtige 
gewassen, voor zoover deze zelf dan wel de 
vruchten daarvan voor menschelijke con
sumptie geschikt zijn, zooinede de daaraan 
gegroeide, voor menschelijke consumptie ge
schikte vruchten, te weten: aardbei; an
dijvie; artisjok; augurk; biet; alle soorten 
stam-, stok- en tuinboonen, voor zoover de 
peul in groenen toestand wordt geoogst ; 
alle soorten stam- en rijserwten, voor zoo
ver de peul in groenen toestand wordt ge
oogst, met uitzondering van landbouwerw
ten; komkommers; alle koolsoorten met in
begrip van koolrabi ; meirapen; meloen; alle 
roode bos-, breek- en waschpeen; peterselie; 
postelein ; prei; raapstelen; rabarber ; radijs ; 
ramenas; schorseneer; selderij; sjalot, sla; 
specerijgewassen, zooals kervel, peper en 
zuring; spinazie; tomaten; uien met uitzon
dering van zaaiuien; veldsla; witlof; witlof
wortel; 

3 °. ,, vroege aardappelen": die soorten 
aardappelen, welke door Onzen Minister als 
zoodanig worden aangewezen ; ,,daarmede 
gelijkgestelde soorten aardappelen": die 
soorten aardappelen, welke door Onzen Mi
nister ingevolge artikel 5 worden aange-
wezen; 

"daarmede 
aardappelen, 
kei 5; 

gelijkgestelde aardappelen": 
geteeld overeenkomstig arti-

4 °. ,,landbouwerwten": alle erwten, voor 
zoover van deze gewassen de peul in groe
nen toestand wordt geoogst en voor zoover 
de teelt niet gedekt is door een tuinbouw
teeltvergunning; 

5° . ,,gewassen van den tuinbouw": fruit, 
warmoezerijgewassen, vroege en daarmede 
gelijkgestelde aardappelen; 

6°. ,,nacultuur": nacultuur van warmoe
zerijgewassen; 

7°. ,,Centrale" : de Stichting Nederland
sche Groenten- en Fruitcentrale, gevestigd 
te 's-Gravenhage ; 

8° . ,,aangeslotene A" : hij, die als geor
ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
is toegelaten tot de groep telers van war
moezerijgewassen, vroege aardappelen, fruit 
onder glas en frambozen (groep A); 

9° . ,,aangeslotene B ": hij, die als geor
ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
is toegelaten tot de groep telers van fruit, 
ander dan fruit onder glas en frambozen 
(groep B); 

10°. ,,aangeslotene C ": hij, die als geor
ganiseerde is aangesloten bij de C entrale en 
is toegelaten tot de groep oogsters van 
aardappelen (groep C); 

II 
O

• ,,aangeslotene D": hij, die als geor
ganiseerde is aangesloten bij de C entrale en 
is toegelaten tot de groep oogsters v an 
landbouwerwten (groep D) ; 

12 °. ,,aangeslotene E" : hij, die als ge
organiseerde is aangesloten bij de Centrale 
en is toegelaten tot een of meer der groe
pen: marktuinders , kleinhandelaren, groot-
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handelaren, exporteurs, pachters van onge
oogst fruit; 

13 ° . ,,aangeslotene F": hij, die als geor
ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
is toegelaten tot de groep bewerkers en ver
werkers van warmoezerijgewassen (groep F) ; 

14° . ,,aangeslotene G": hij, die als geor- · 
ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
is toegelaten tot de groep veilinghouders 
(groep G); 

15°. ,,aangeslotene H": hij, die als geor
ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
is toegelaten tot de groep bewerkers en ver
werkers van fruit (groep H ); 

16° . ,,teeltjaar" : kalenderjaar. 
2. Door Ons kunnen vereischten worden 

gesteld, als bedoeld in artikel II van het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933, met betrek
king tot de in het vorig lid genoemde groe
pen. 

3. In afwijking van het bepaalde in arti
kel II, lid 2a, van het Crisis-Organisatiebe
sluit 1933 kunnen eveneens door de, inge
volge artikel 12 van evengenoemd besluit 
voor tuinbouwaangelegenheden aangewezen 
beroepsinstantie en door de Centrale geor
ganiseerden, die niet aan de in het vorig lid 
bedoelde vereischten voldoen, tot de in het 
eerste lid genoemde groepen worden toege
laten, met dien verstande echter, dat geen 
bijzondere voorwaarden, welke een beper
king ten aanzien van de voor die georgani
seerden uit de toelating tot de betrokken 
groep voortvloeiende bevoegdheden inhou
den, zullen kunnen worden gesteld. 

4. Door Ons kunnen regelen worden ge
steld tot bepaling van de bevoegdheden van 
toegelatenen tot de in het eerste lid van dit 
artikel vermelde groepen. 

2 . 1. Het telen van warmoezerijgewas
sen, vroege aardappelen, aardappelen te te
len ingevolge artikel 5, fruit onder glas en 
frambozen is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het voorgaand 
lid, geldt niet, indien : 

a. met inachtneming van het bepaalde 
in de artikelen 4 en 10, het telen geschiedt 
door een aangeslotene A in het bezit van 
een daartoe strekkende vergunning, of 

b. ten aanzien van den teler aannemelijk 
is, dat het telen geschiedt voor eigen en/of 
gezinsverbruik, of 

c. het telen geschiedt voor zaadwinning, 
in de door Onzen Minister nader te bepalen 
gevallen en met inachtneming van door 
hem te stellen regelen, of 

d. met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 4, warmoezerijgewassen, vroege of 
daarmede gelijkgestelde soorten aardappelen 
geteeld worden in kassen, serres en waren
huizen, ten aanzien waarvan aan den teler 
vergunning tot het telen van fruit is ver
leend; 

e. het telen geschiedt voor den houder 
van vergunning, als bedoeld onder a, met 
toestemming der Centrale, welke daaraan 
voorwaarden kan verbinden . 

3. De vergunning, bedoeld in het vorig 
lid, onder a , wordt door of vanwege Onzen 
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Minister verleend overeenkomstig een door 
of vanwege hem vast te stellen model. 

4. De vergunning, bedoeld in lid 2, on
der a, geldt uitsluitend: 

a. voor den persoon van den aangeslo
_tene A , vermeld in het bewijs der vergun
ning; 

b . voor een door of vanwege Onzen Mi
nister te bepalen duur ; 

c. voor uitoefening van de teelt in de 
provincie(s), v ermeld in het bewijs der ver
gunning. 

5. Onze Minister kan bepalen, dat als 
vergunning, in dit artikel bedoeld, al dan 
niet in bepaalde gevallen of groepen van 
gevallen, zal gelden het bewijs der vergun
ning in eenig vorig teeltjaar uitgereikt, 
waarvan de geldigheidsduur volgens door 
Onzen Minister te bepalen regelen is ver
lengd tot een door hem te bepalen tijdstip. 

3 . x. Behoudens het bepaalde in het 
tweede lid van dit artikel wordt aan een 
aangeslotene A vergunning verleend tot het 
telen van een oppervlakte met: 

a. onderscheidenlijk frambozen, fruit 
onder glas, warmoezerijgewassen in kassen 
en serres, in warenhuizen en onder platglas, 
spruitkool, witlofwortel , peen en bloemkool, 
berekend naar een door Onzen Minister 
vast te stellen percentage van de opper
vlakte, waarvoor de aangeslotene aan het 
einde van het vorig teeltjaar vergunning 
had voor de genoemde teelten elk afzonder
lijk; 

b. warmoezerijgewassen anders dan on
der glas of een of meer soorten daarvan, 
berekend naar een door Onzen Minister 
vast te stellen percentage van de opper
vlakte, waarvoor de aangeslotene aan het 
einde van het vorig teeltjaar vergunning 
had voor warmoezerijgewassen, anders dan 
onder glas, respectievelijk een of meer soor
ten daarvan; 

c. vroege aardappelen met nacultuur, tot 
een oppervlakte, berekend naar een door 
Onzen Minister vast te stellen percentage 
van de oppervlakte, waarvoor de aangeslo
tene aan het einde van het vorig teeltjaar 
daarvoor vergunning had ; 

d. een of meer bepaalde, door Onzen 
Minister aan te wijzen, soorten van vroege 
aardappelen of kwaliteiten daarvan met 
nacultuur, tot een oppervlakte berekend 
naar een door Onzen Minister vast te stel
len percentage van de oppervlakte waar
voor de aangeslotene aan het einde van het 
vorig teeltjaar daarvoor vergunning had; 

e. vroege aardappelen zonder nacultuur, 
tot een oppervlakte, berekend naar een door 
Onzen Minister vast te stellen percentage 
van de oppervlakte, waarvoor de aangeslo
tene aan het einde van het vorig teeltjaar 
daarvoor vergunning had; 

f . een of meer bepaalde, door Onzen 
Minister aan te wijzen soorten van vroege 
aardappelen of kwaliteiten daarvan zonder 
nacultuur, tot een oppervlakte berekend 
naar een door Onzen Minister vast te stel-
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len percentage van de oppervlakte, waar
voor de aangeslotene aan het einde van het 
vorig t eeltjaar daarvoor vergunning had; 

g. nacultuur na andere gewassen dan 
vroege en daarmede gelijkgestelde aardap
pelen tot een oppervlakte, berekend naar 
een door Onzen Minister vast te stellen 
percentage van d e oppervlakte, waarvoor de 
aangeslotene aan het einde van het vorig 
teeltjaar daarvoor vergunning had; 

h. plantaardappelen van vroege aard
appelen tot een oppervlakte, berekend naar 
een door Onzen Minister vast te stellen 
percentage van de oppervlakte, waarvoor de 
aangeslotene aan het einde van het vorig 
teeltjaar daarvoor vergunning had. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorig lid kan door of vanwege Onzen Mi
nister aan een aangeslotene A: 

a. die in het vorig teeltjaar de vergun
ning voor eenige, in het vorig lid genoemde 
teelt niet of voor niet meer dan 20 % be
nutte, de vergunning voor die teelt worden 
onthouden; 

b. die in het vorig teeltjaar de vergun 
ning voor eenige, in het vorig lid genoemde 
teelt voor niet meer dan 50 %, doch voor 
meer dan 20 % benutte, de vergunning voor 
die teelt voor het niet b enutte gedeelte 
worden onthouden; 

c. de vergunning voor warmoezerijge
wassen anders dan onder glas worden ont
houde n, indien d e aangeslotene in een of 
meer der drie voorafgaande teeltjaren even
genoemde vergunning uitsluitend benutte 
voor de teelt van stamerwten, als bedoeld 
in artikel r, lid 1 , onder 2 ; 

d . de vergunning voor aardappelen wor
den onthouden, indien de aangeslotene zijn 
schulden aan de Centrale ter zake van in 
het vorig jaar geteelde aardappelen niet 
heeft betaald. 

3 . In bijzondere gevallen of groepen van 
gevallen kan aan aangeslotenen A op hun 
verzoek een vergunning worden verleend, 
afwijkend van die, waarop zij krachtens het 
bepaalde in het eerste lid van dit artikel 
recht hebben. 

4. De percentages, bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel, kunnen verschillend wor
den vastgesteld: 

a. naar gelang van de grootte van de 
bedrijven, voor zoover in het vorig teelt
jaar voor tuinbouw, landbouw dan wel tuin
en landbouw benut; 

b. naar gelang geteeld wordt in kassen 
of serres, in warenhuizen, of onder platglas, 
dan wel niet onder glas; 

c. voor verschillende gebieden; 
d . voor verschillende groepen van ge

wassen, soorten en variëteiten van gewassen 
en voor verschillende teelt.wijzen. 

4 . r. In kassen, serres en warenhuizen 
waarin druivenboomen staan, is verboden'. 

a. het telen van kropsla en spinazie ; 
b. het telen van meer dan één soort war

moezerij gewassen; 
c. het meer dan éénmaal telen van cenig 

warmoezerij gewas. 
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2. Het verbod, gesteld in het vorig lid, 
geldt niet indien: 

a. de druivenboomen ter vernieuwing zijn 
afgezaagd en de teelt, met inachtneming 
van het bepaalde in het derde en vierde-lid, 
plaats vindt in de jaren, waarin het eerste 
en tweede schot ontstaat, of 

b. nieuwe druivenboomen zijn geplant en 
de teelt, met inachtneming van het bepaal
de in het derde en vierde lid, plaats vindt 
in één der jaren, waarin het eerste tot en 
met het vierde schot ontstaat. 

3. Het telen van kropsla onder glas, al 
dan niet in combinatie met eenig ander war
moezerijgewas, is verboden. 

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 
2 en artikel 4, eerste en tweede lid, geldt 
het verbod, gesteld in het vorig lid, niet: 

a. voor het tijdvak, aanvangende met 
ingang van I Juli en eindigende met I Ja
nuari; 

b. voor het tijdvak, aanvangend met in
gang van I Januari en eindigende met in
gang van I Juli, indien het aantal kroppen 
per eenheid niet meer bedraagt dan een 
door Onzen Minister vast te stellen aantal 
per eenheid en slechts eenmaal onder het
zelfde glas wordt geteeld. 

5 . Onze Minister is bevoegd een of meer 
soorten aardappelen, andere dan vroege 
aardappelen, aan te wijzen, waarvan de teelt 
onder gelijke voorwaarden als golden voor 
de teelt van vroege aardappelen, geoorloofd 
is. 

6 . 1. Door Onzen Minister kunnen re
gelen worden gesteld, overeenkomstig welke 
ten verzoeke van den houder eener vergun
ning, als bedoeld in artikel 2, deze vergun
ning geheel of gedeeltelijk kan worden over
geschreven ten name van een of meer andere 
personen. 

2 . Door Onzen Minister kunnen regelen 
worden gesteld, krachtens welke, ten ver
zoeke van belanghebbenden bij den door 
den houder eener vergunning, als bedoeld 
in artikel 2, beteelden grond of diens be
drijf, die vergunning geheel of gedeeltelijk 
kan worden ontnomen, indien de houder de 
belangen van genoemde belanghebbenden 
heeft geschaad, schaadt of dreigt te schaden. 

7 . 1. Het telen van fruit, ander dan 
fruit onder glas en frambozen, is verboden. 

2 . Het verbod, gesteld in het vorig lid, 
geldt niet, indien: 

a. het telen geschiedt door een aange
s lotene B, of 

b. ten aanzien van den teler aanneme
lijk is, dat het telen geschiedt voor eigen 
en/of gezinsverbruik, of 

c. indien de door den teler met fruit, 
ander dan fruit onder glas of frambozen, 
beteelde oppervlakte grond niet grooter is 
dan een door Onzen Minister te bepalen op
pervlakte, welke verschillend kan zijn voor 
verschillende gewassen en teeltwijzen. 

8 . 1. Het oogsten van aardappelen, an
dere dan vroege of daarmede gelijkgestelde 
aardappelen, is verboden. · 
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2. Het verbod, in het vorig lid gesteld, 
geldt niet, indien: 

a. het oogsten geschiedt in eenig teelt
jaar na 31 Juli, of 

b . het oogsten geschiedt door een aan
geslotene C, in het bezit van een daartoe 
strekkende vergunning, mits niet vóór een 
door Onzen Minister vast te stellen datum, of 

c. aannemelijk is, dat het oogsten ge
schiedt door den teler voor eigen en/of ge
zinsverbruik, of 

d. het oogsten geschiedt tot het verkrij
gen van plantgoed, met toestemming der 
Centrale, welke daaraan voorwaarden kan 
verbinden. 

3. D e vergunning, bedoeld in het vorig 
lid, onder a, wordt door of vanwege Onzen 
Minister verleend overeenkomstig een door 
of vanwege hem vast te stellen model en 
houdt in de oppervlakte(n), waarvan de met 
name te noemen soorten aardappelen mo
gen worden geoogst. 

4. Aan een aangeslotene C, die het vorig 
jaar vóór I Augustus rechtmatig Eigenhei
mers en/of Bintjes heeft geoogst, wordt ver
gunning verleend voor het oogsten van on
derscheidenlijk Eigenheimers en Bintjes tot 
een door Onzen Minister vast te stellen per
centage van de oppervlakte, waarvoor de 
aangeslotene het vorig jaar vergunning had 
tot het oogsten van genoemde soorten aard
appelen elk afzonderlijk. 

5. In bijzondere gevallen kan op verzoek 
aan den aangeslotene C, in lid 4 van dit 
artikel bedoeld, een vergunning afwijkend 
van het in dat lid bepaalde, worden ver
leend. 

6. Het percentage, in lid 4 van dit ar
tikel bedoeld, alsmede de datum, in lid 2, 

onder a, van dit artikel bedoeld, kunnen 
verschillend worden gesteld voor Eigenhei
mers en Bintjes, voor verschillende deelen 
des lands en naar gelang van de grootte van 
de oppervlakte, waarvan in 1938 rechtma
tig Eigenheimers en/of Bintjes gezamenlijk 
dan wel afzonderlijk konden worden geoogst. 

7. D e vergunning, in dit artikel bedoeld, 
geldt uitsluitend: 

a. voor den persoon van den aangeslo
tene C, vermeld in het bewijs der vergun
ning; 

b. voor het oogsten van aardappelen, 
geteeld door den persoon, vermeld in het 
bewijs der vergunning. 

8. Ten aanzien van de vergunning, in 
dit artikel bedoeld, is het bepaalde in ar
tikel 2, lid 5, van overeenkomstige toepas
sing. 

9. 1. Het oogsten van landbouwerwten 
is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het vorig lid , 
geldt niet, indien: 

a . het oogsten geschiedt door een aange
slotene D, in het bezit van een daartoe 
strekkende vergunning, of 

b. aannemelijk is, dat het oogsten ge
schiedt door den teler voor eigen en/of ge
zinsverbruik, of 

c. het oogsten geschiedt door anderen 
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dan aangeslotenen D, met toestemming der 
Centrale, welke daaraan voorwaarden kan 
verbinden. 

3. De vergunning in het vorig lid be
doeld, wordt door of vanwege Onzen Mi
nister verleend overeenkomstig een door of 
vanwege hem vast te stellen model. 

4. Aan een aangeslotene D, die in het 
vorig jaar rechtmatig landbouwerwten heeft 
geoogst, wordt vergunning verleend tot het 
oogsten van landbouwerwten tot een opper
vlakte, berekend naar een door Onzen Mi
nister vast te stellen percentage van de 
oppervlakte, waarvoor de aangeslotene bij 
den aanvang van het vorig jaar vergunning 
had tot het oogsten van landbouwerwten. 

5. Het percentage, in het voorgaand lid 
bedoeld, kan verschillend worden gesteld: 

a. naar gelang van de grootte der opper
vlakte, waarvoor de aangeslotene D het vo
rig jaar v ergunning had tot het oogsten van 
landbouwerwten; 

b . voor verschillende gebieden. 
6. D e v ergunning, in dit a rtikel bedoeld, 

geldt u itsluitend: 
a. voor den persoon, vermeld in het be

w ijs van vergunning; 
b . voor het oogsten van landbouwerwten, 

geteeld door den persoon, vermeld in het 
bewijs der vergunning. 

7. Ten aanzien van de vergunning, in 
dit artikel bedoeld, is het bepaalde in arti
kel 2, lid 5, van overeenkomstige toepassing. 

10. Onverminderd het daaromtrent be
paalde in voorgaande artikelen is aan een 
aangeslotene A het telen van vroege aard
appelen en aardappelen te telen ingevolge 
artikel 5, slechts toegestaan, indien deze 
over de hem krachtens dit besluit voor aard
appelen toegestane oppervlakte aan de Cen
trale als vertegenwoordigster van het Fonds 
heeft betaald, dan wel met goedvinden van 
de Centrale de verplichting heeft aangegaan 
om te betalen, een door Onzen Minister 
vast te stellen bedrag per eenheid, welk be
drag verschillend kan zijn voor verschill ::n
de soorten aardappelen. 

11. 1. H et verhandelen en afleveren 
van gewassen van den tuinbouw, aardappe
len geoogst met oogstvergunning en land
bouwerwten, anders dan bewerkt of ver
werkt, is verboden. 

2 . Het verbod, gesteld in het vorig lid, 
geldt niet: 

a. ten aanzien van den aangeslotene A , 
voor zoover betreft door hem met vergun
ning get eelde warmoezerijgewassen, vroege 
en daarmede gelijkgestelde aardappelen, 
fruit onder glas en frambozen, mits het ver
handelen en afleveren geschiedt overeen
komstig de door Onzen Minister vast te 
stellen afzetregeling; 

b. ten aanzien van den aangeslotene B, 
voor zoover betreft door hem geteeld fruit, 
ander dan fruit onder glas en frambozen, 
mits het verhandelen of afleveren geschiedt 
overeenkomstig de afzetregeling, bedoeld in 
dit lid onder a; 

c. ten aanzien van den aangeslotene C, 
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voor zoover betreft door hem met vergun
ning geoogste aardappelen, mits het ver
handelen en afleveren geschiedt overeen
komstig de afzetregeling, bedoeld in dit lid 
ondP,r a; 

d. ten aanzien van den aangeslotene D, 
voor zoover betreft door hem met vergun
ning geoogste landbouwerwten, mits het 
verhandelen of afleveren geschiedt overeen
komstig de afzetregeling, bedoeld in dit lid 
onder a; 

e. ten aanzien van den aangeslotene A, 
aangeslotene B, aangeslotene C of aange
slotene D, die tevens is ingedeeld in de 
groep kleinhandelaren of de groep markt
tuinders, in welk geval hij de door hem 
rechtmatig geteelde respectievelijk geoogste 
producten mag verhandelen of afleveren 
overeenkomstig d e aan de betreffende groep 
toekomende bevoegdheden; 

f . ten aanzien van den aangeslotene A 
of aangeslotene B, zoo dikwijls hij niet meer 
verhandelt of aflevert dan een door Onzen 
Minister te bepalen hoeveelheid door den 
aangeslotene rechtmatig geteelde gewassen, 
welke hoeveelheid verschillend kan zijn 
voor de verschillende gewassen en tijdvak
ken ; 

g. ten aanzien van den aangeslotene A 
of aangeslotene B , voor zoover betreft de 
door den aangeslotene rechtmatig geteelde 
gewassen van door Onzen Minister aan te 
wijzen soorten; • 

h. ten aanzien van den aangeslotene A 
of aangeslotene B, zoo dikwijls hij door hem 
rechtmatig geteelde gewassen verhandelt of 
aflevert voor gebruik ter p laatse van de 
teelt; 

i. t en aan zien van den teler van frui t 
a ls bedoeld in artikel 7, lid 2, onder c, voor 
zoover betreft fruit, overeenkom stig het a l
daar bepaalde geteeld. 

3. Het verbod, gesteld in het eerste lid , 
geldt eveneens niet : 

a. ten aanzien van den aangeslotene E, 
ingedeeld in de groep kleinhandela ren, mits 
het verhandelen of afleve ren geschiedt over
eenkomstig den handel, waartoe de aange
slotene E krachtens zijn indeeling in de 
groep bevoegd is; 

b. ten aanzien van den aangeslotene E , 
ingedeeld in de groep groothandelaren of de 
groep exporteurs, uitsluitend voor zoover 
betreft gewassen niet van eigen teelt af
komstig en mits het verhandelen of afleve
ren geschiedt overeenkomstig den handel, 
waartoe hij krachtens zijn indeeling in de 
groep bevoegd is; 

c. ten aanzien van den aangeslotene E, 
ingedeeld in de groep pachters van onge
oogst fruit, voor zoover betreft door hem 
rechtmatig uit pacht verkregen fruit, mits 
het verhandelen of a fleveren geschiedt 
overeenkomstig de door Onzen Minister 
vast te stellen wijze van afzet ; 

d. ten aanzien van aangeslotenen G , 
mits het verhandelen of a fleveren geschiedt 
overeenkomstig de afzetregeling, bedoeld in 
lid 2 onder a en met inachtneming van de 
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door Onzen Minister vast te stellen aan
voerregeling; 

e. ten aanzien van den aangeslotene F 
of aangeslotene H , voor zoover betreft de 
gewassen, als bewerker of verwerker waar
van hij is aangesloten; 

f. voor zoover betreft aardappelen in 
het vorig teeltjaar geoogst en met ingang 
van een door Onzen Minister te bepalen 
datum, voor zoover betreft aardappelen in 
dit teeltjaar geoogst; 

g. indien het verhandelen of afleveren 
geschiedt in inrichtingen, naar haren aard 
bestemd tot verbruik ter plaatse van de 
verhandelde of afgeleverde gewassen; 

h . indien het verhandelen of afleveren 
plantgoed betreft; 

i . indien het verhandelen of afleveren 
betreft bepaalde, door Onzen Minister aan 
te wijzen soorten van gewassen. 

12. r. Het voorhanden of in voorraad 
hebben van gewassen van den tuinbouw, 
aardappelen, geoogst met oogstvergunning 
en landbouwerwten, anders dan bewerkt of 
verwerkt, is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het vorig lid, 
geldt niet : 

a. voor gebruik ter plaatse van het voor
handen of in voorraad hebben; 

b. ten aanzien van den teler voor zoover 
betreft qoor hem rechtmatig geteelde ge
wassen; 

c. ten aanzien van den aangeslotene E, 
ingedeeld in de groep kleinhandelaren, 
groothandelaren, exporteurs; 

d. ten aanzien van den aangeslotene E, 
ingedeeld in de groep pachters van onge
oogst fruit, voor zoover betreft door hem 
rechtmatig uit pacht verkregen fruit; 

e. ten aanzien van aangeslotenen G; 
!. ten aanzien van aangeslotenen F en 

aangeslotenen H, voor zoover betreft gewas
sen, als bewerker of verwerker, waarvan zij 
zijn · toegelaten. 

13 . r. Het is aan een aangeslotene G 
verboden gewassen van den tuinbouw, aard
appelen, geoogst krachtens oogstvergunning, 
asperges, zaaiuien, koolrapen en landbouw
erwten te veilen: 

a. indien die gewassen niet voldoen aan 
door of vanwege Onzen Minister te stellen 
kwaliteitseischen, noch zijn gesorteerd, van 
benaming voorzien, verzorgd en verpakt 
volgens goed handelsgebruik of door of van
wege Onzen Minister daaromtrent nader te 
stellen regelen; 

b. beneden een door of vanwege Onzen 
Minister te bepalen prijs per eenheid. 

2. De eischen zoowel als de prijs in het 
vorig lid bedoeld kunnen verschillend wor
den gesteld voor de verschillende soorten, 
variëteiten, kwaliteiten, maten en verpak
kingen der gewassen, voor verschillende tijd
vakken alsmede naar gelang van de bestem
ming der gewassen. 

3. Het bepaalde in het eerste lid geldt 
niet voor de aldaar bedoelde gewassen, wel
ke in opdracht van de Centrale worden ge
veild. 

14 . I. Aan aangeslotenen E, dan wel 
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aan een of meer door Onzen Minister aan 
te wijzen groepen van deze, is het voorhan
den of in voorraad hebben, verhandelen of 
afleveren van gewassen van den tuinbouw, 
aardappelen, geoogst krachtens oogstvergun
ning, asperges, zaaiuien, koolrapen en land
bouwerwten verboden, indien, ingeval daar
omtrent door of vanwege Onzen Minister 
eischen zijn gesteld betreffende de kwali
teit, de sorteering, benaming, verzorging en 
verpakking dier producten, deze niet aan de 
gestelde eischen voldoen. 

2. De eischen, in het vorig lid bedoeld, 
kunnen afzonderlijk worden gesteld: 

a. voor de verschillende gewassen en tijd
vakken; 

b. voor verschillende groepen van aan
geslotenen E; 

c. naar gelang het voorhanden of in 
voorraad hebben, verhandelen of afleveren 
betreft. 

15. Ter veiling aangevoerde gewassen 
van den tuinbouw, aardappelen, geoogst 
krachtens oogstvergunning, asperges, kool
rapen, zaaiuien en landbouwerwten, welke 
hetzij aldaar zijn afgekeurd, hetzij den door 
Onzen Minister vast te stellen minimum
prijs, bedoeld in artikel 13, lid 1, onder b, 
niet opbrengen, moeten aldaar door de te
lers dier producten aan de Centrale worden 
ingeleverd. 

16. 1. Het bewerken en verwerken van 
fruit , warmoezerijgewassen, asperges en 
landbouwerwten is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het vorig lid, 
geldt niet: 

a. indien het geschiedt voor verbruik 
ter plaatse; 

b . ten aanzien van bewerkers of verwer
kers, wier gezamenlijke jaarproductie van 
de in het eerste lid genoemde gewassen niet 
meer bedraagt dan een door Onzen Minister 
te bepalen aantal kilogrammen; 

c. ten aanzien van aangeslotenen F voor 
zoover betreft het bewerken en verwerken 
van warmoezerijgewassen, asperges en land
bouwerwten; 

d. ten aanzien vas aangeslotenen H voor 
zoover betreft het bewerken en verwerken 
van fruit . 

17 . 1. Het verhandelen of afleveren van 
bewerkt of verwerkt fruit en van bewerkte 
of verwerkte warmoezerijgewassen, asperges 
en landbouwerwten is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het vorig lid, 
geldt niet: · 

a. voor gewassen, welke bewerkt of ver
werkt zijn geïmporteerd; 

b. voor het verhandelen en afleveren in 
inrichtingen, bestemd voor het gebruik ter 
plaatse van verhandelen en afleveren; 

c. indien het verhandelen of afleveren 
geschiedt door bewerkers of verwerkers, als 
bedoeld in artikel 16, lid 2, onder b, voor 
zoover betreft door hen rechtmatig bewerk
te of verwerkte gewassen ; 

d. ten aanzien van aangeslotenen F en 
aangeslotenen H voor zoover betreft door 
hen rechtmatig bewerkte of verwerkte ge
wassen mits de verpakking dier gewassen 
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op duidelijk kenbare wijze voorzien is van 
een of meer door Onzen Minister vast te 
stellen merken of kenteekenen, welke mer
ken of kenteekenen verschillend kunnen zijn 
naar gelang van de herkomst, de soort de 
variëteit of kwaliteit van die gewasse~ of 
de soort van de verpakking; 

e. ten aanzien van anderen dan aange
slotenen F en aangeslotenen H voor zoover 
niet van toepassing is het bepaalde in lid 
2, onder a, b of c, indien de verpakking der 
bewerkte of verwerkte gewassen voorzien is 
van één of meer merken of kenteekenen, als 
bedoeld in dit lid onder d. 

18. r. Het voorhanden of in voorraad 
hebben van bewerkte of verwerkte gewas
sen van den tuinbouw, asperges en land
bouwerwten, is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het vorig lid 
geldt niet : ' 

a. voor gewassen, welke bewerkt of ver
werkt zijn geïmporteerd; 

b. indien zulks geschiedt voor gebruik 
ter p laatse; 

c. ten aanzien van bewerkers en ver
werkers voor zoover betreft door hen recht
matig bewerkt~ of verwerkte gewassen; 

d. ten aanzien van anderen dan aange
slotenen F en aangeslotenen H , voor zoo
ver het bepaalde in dit lid onder a b en c 
n!et van toepassing is, indien de 'verpak
king der gewassen voorzien is van één of 
meer merken of kenteekenen, als bedoeld 
in artikel 17, lid 2, onder d . 

1 9 . r. Het opweeken van droge erwten, 
a lsmede het voorhanden of in voorraad heb
ben, verhandelen dan wel afleveren van op
geweekte droge erwten is verboden. 

2. H et verbod, gesteld in het vorig lid 
geldt niet: ' 

a. voor verbruik ter plaatse; 
b. voor verwerking tot door Onzen Mi

nister aan te wijzen prod11cten; 
c. voor door Onzen Minister aan te wij

zen soorten van droge erwten. 
2 0 . 1. Dit besluit kan door Ons te al

len tijde geheel of gedeelteiijk worden in
getrokken. 

2. Van het bepaalde in de artikelen 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, IO , II, 12, 13, t4, 15, 16, 
17, 18 en 19 van dit besluit kan door Ons 
al dan niet onder daarbij te stellen voor
waarden geheel of gedeeltelijk ontheffing 
worden verleend. 

C. te bepalen, dat dit besluit kan wor
den aangehaald onder den titel: ,,Crisis
Tuinbouwbesluit 1939 I" en in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

Soestdijk, den 12den Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

( Uitgeg. 2z Januari z939.) 
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12 Januari 1939. BESLUIT tot wijziging 
van het Crisis-Zeevischbesluit 1936. 

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

van Economische Zaken van 24 D ecember 
1938, n °. 26396, afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

G elet op het Crisis-Zeevischbesluit 1936; 
G ehoord de C entrale Commissie, ge

noemd in artikel 2 7 der Landbouw- Crisis
w:,:t 1933 (advies van 8 December 1938, 
n . 1004); 

G ehoord den Raad van State (advies v an 
3 Januari 1939, n ° . 54); 

G ezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Januari 1938, n °. 
186, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
'!': Het _vierde lid van artikel 3 van het 

Cns1s-Zeev1schbesluit 1936 te wijzigen en te 
doen luiden als volgt: 

"Wanneer de eigenaar en /of gebruiker 
van een visschersvaartuig, ten aanzien waar
van een uitvaarcertificaat, als genoemd in 
artikel 2, is verstrekt, dit wil doen deelne
men aan de visscherij op haring, sprot of 
makreel, is hij verplicht daarvan op de 
door of vanwege Onzen Minister te be
palen wijze kennis te geven aan de crisis
organisatie. Het is verboden met een zoo
danig vaartuig of met een vaartuig, waar
mede de garnal_envisscherij is uitgeoefend, 
na afloop der reis tong, schar en wijting van 
een afmeting, kleiner dan 2 1 cm., schol, 
sch_artong en tongschar van een afmeting, 
kleiner dan 23 cm., schelvisch en kabeljauw 
van een afmeting, kleiner dan 24 cm., tar
bot en griet van een afmeting, k le iner dan 
25 cm. en hake (Merluccius merluccius) 
van een afmeting, kleiner dan 30 cm. aan te 
voeren". 

B. Te bepalen, dat dit besluit in wer
king treedt met ingang van den t weeden 
dag na dien van zijn afkondiging. 
. Onze Minister van Economische Zaken 
1s belast met de uitvoering van dit besluit 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezon den aan den 
Raad van State. 

Soestdijk, den z2den J anuari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken . 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 24 januari ,93 9 ). 
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20 Januari ~939. BESLUIT tot uitvoering 
van _artikel 1,. eerste lid , artikel 3 , eer
ste l~d! en artikel 10, eerste lid, van de 
"'.e~tigingsw~t Kleinbedrijf 1937 ( ,,Ves
t1gm~sbeslu,t Kantoormachinehandel 
,939"). 

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



van Economische Zaken van den 2osten 
December 1938, n °. 68663 M ./J.A., Directie 
van Handel en N ijverheid; 

Overwegende, dat op grond van het b e
paalde in het eerste lid van artikel 1 en 
in artikel 4 d e r Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 door de rechtspersoonlijkheid bezit
tende vereeniging van ondernemers:, d e 
Nederlandsche Vereeniging van Importeurs 
en Fabrikanten van Kantoormachines te 
Amsterdam, aangesloten bij den Konink
lijken Nederlandschen Middenstandsbond, 
ondersteund door de Nederlandsche Orga
nisatie van H andelaren in de Kantoor
machinebranche t e 's-Gravenhage, een ver
zoek is ingediend tot toepassing van deze 
wet ten aanzien van den kantoormachine
handel; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, tot 
zoodanige toepassing over te gaan; 

Gelet op de artikelen .~. eerste lid, en 10, 
eerste lid , van bovengenoemde wet; 

Overwegende, dat de Middenstandsraad 
te dezer zake is gehoord; 

Den R aad van State gehoord ( a dv ies 
van den 1oden J anuari 1939, n °. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 18den Januari 
1939, n ° . 3121 M./J.A., Directie van Handel 
en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Dit besluit verstaat onder: 
uitoefening van den kantoormachinehan

del : het ten verkoop in voorraad hebben 
of in het klein aan het publiek verkoopen 
van kantoormachines , zoomede van inkt
linten, stencils , stencilinkten, carbonpapier, 
cyclostylepapier, doorslagpapier en tel
machinerollen; 

wet: d e Vestigingswet Kleinbedrijf 1937. 
Onze Minister: den Minister van Econo

mische Zaken. 
2. Overeenkomstig het bepaalde in a rti

kel 1, tweede lid, van het Vestigingsbesluit 
Kantoorboekhandel 1939, wordt de kantoor
machinehandel voor wat de artikelen inkt
linten, stencils, stencil-inkten, carbonpapier, 
cyclostylepapier, doorslagpapier en t el
machinerollen betreft, als aanverwant aan 
den kantoorboekhandel aangemerkt. 

2 . 1. Het is verboden een inrichting, 
bestemd of mede bestemd voor de uit
oefening van den kantoormachinehandel , 
voorzoover die uitoefening betreft, te ves
tigen zonder daartoe van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken verkregen ver
gunning. 

2 . Het bepaalde in het vorig lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting 
uitgeoefende bedrijf met de uitoefening van 
den kantoormachinehandel, zoomede ten 
aanzien van de voortzetting van het in een 
inrichting, als in het vorig lid bedoeld, 
uitgeoefende bedrijf ingeval van wijziging 
in de personen van ondernemers of beheer
ders . 

3 . De minimum-eischen van crediet
waardigheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
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bestaan voor den kantoormachinehandel in : 
a. het beschikken over voldoende be

drijfskapitaal om : 
1. gedurende een jaar de inrichting te 

kunnen exploiteeren, zulks te beoordeelen 
in verband met plaatselijke toestanden en 
verhoudingen; 

2. daarenboven van de totale kosten 
van het insta lleeren der inrichting t en min
ste de helft contant te kunnen betalen; 

b. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een bewijs, dat deze niet 
binnen twee jaar opeischbaar zijn. 

4 . De minimum-eischen van handelsken
nis, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor den kantoormachinehandel: 

a. boekhouden. 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratie volgens de methode 
van het uitgebreid enkel boekhouden; 

b. techniek van den handel. 
1. eenige kennis omtrent de gebruiken 

bij in- en verkoop van goederen, alsmede 
omtrent de organisatie van den handel in 
het algemeen; 

2. eenige kennis omtrent het bank- en 
het credietwezen, in het bijzonder omtrent 
het middenstandsbankwezen, alsmede om
trent he t binnenlandsch betalingsverkeer; 

3. eenige kennis omtrent het transport
en he t verkeerswezen; 

4. eenige kennis omtrent verzekeringen, 
welke voor het bedrijfsleven van belang 
zijn ; 

5. k ennis van de op middenstandsge
bied b estaande organisaties, instellingen en 
officieele lichamen; 

c. handelsrekenen. 
k ennis van en vaardigheid in eenvoudige 

verrichtingen, welke met de onder a en b 
genoemde onderwerpen samenhangen, met 
name: 

1. berekeningen in den goederenhandel; 
2 . kostprijsberekening; 
3. het lezen van een rekening-courant; 
4. het omrekenen van buitenlandsch 

geld; 
5. enkelvoudige interestberekening; 
d. rechts- en wetskennis. 
1. eenige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent 
de meest voorkomende overeenkomsten in 
het bijzonder; 

2. eenige kennis omtrent de voor het 
middenstandsbedrijf van belang zijnde be
lastingwetten; 

3. eenige kennis omtrent de vennoot
schapsvormen en omtrent het wezen van 
coöperatieve- en andere vereenigingen; 

4. eenige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand en hypotheek, pre
ferentie en het recht van terugvordering; 

5. eenige kennis omtrent de wettelijke 
bepalingen inzake faillissement en surséan
ce van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

6. eenige kennis omtrent de voornaam
ste wettelijke bepalingen en regelingen , 
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welke voor den detailhandel en het am
bacht in het algemeen van beteekenis zijn; 

7. kennis van de wettelijke bepalingen 
en regelingen, welke meer in het bijzonder 
betrekking hebben op den detailhandel en 
het ambacht; 

e. Nederlandsche taal en handelscorres
pondentie. 

I. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige handelsbrieven ; 

2. kennis van de Neder!andsche taal, 
blijkende uit het zonder g rove fouten op
nemen van dictée; 

f. grondbeginselen van de moderne be
drijfsleer. 

1. eenige kennis omtrent de algemeene 
begrippen; 

2. eenige kennis omtrent reclamemidde
len en verkoopmethoden, welke voor den 
detailhandel en het ambacht van beteekenis 
zijn. 

5. 1. Het voldoe n aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen kan blijken u it het 
bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemeene Handelskennis", afgegeven door 
of namens één der Nederlandsche Midden
standsbonden, met name den Koninklijken 
Nederlandschen Middenstandsbond,den Ne
derlandschen Roomsch-Katholieken Mid
denstandsbond en den .Christelijken Mid
d enstandsbond in Nederland, voor zoover 
dit de handteekening draagt van den ge
committeerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen Minister moet dragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter 
zake afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

6. De minimum-eischen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
omvatten voor den kantoormachinehandel : 

a. algemeene vaktheorie. 
I. eenig inzicht in het ontstaan, de ont

wikkeling en de huidige samenstelling van 
den kantoormachinehandel; 

2 . elementaire kennis van den alge
meenen gang van zaken op een handels
kantoor; 

3. kennis van de meest voorkomende 
merken en capaciteiten van schrijfmachines 
en duplicators , a lsmede kennis van wagen
breedten en toetsenbord-indeelingen van 
schrijfmachines; 

4. warenkennis, waaronder wordt ver
staan de kennis van de gronds toffen der 
onderdeelen van schrijfmachines en dupli
cators alsmede van de technische benamin
gen dezer onderdeelen; 

5. kennis van de benoodigde gereed
schappen bij de reiniging en de smering 
van schrijfmachines en duplicators; 

6. kennis van de montage en de demon
tage der onderdeelen van schrijfmachines 
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en duplicators, alsmede van de afstelling 
dezer machines; 

7. kennis van de meest voorkomende 
benoodigdheden voor schrijfmachines en 
duplicators, de z.g. supplies; 

8. bekendheid met de meest voorkomen
de merken der eenvoudigste tel-, reken- en 
adre~seermachines; 

9. kennis van de benoodigde gereed
schappen bij de reiniging en smering van 
tel-, reken- en adresseerm achines; 

10. het kunnen uitoefenen van controle 
op de juiste werking van tel-, reken- en 
adresseermachines, alsmede kennis van het 
aanbrengen van buiten het mechanisme val
lende onderdeelen; 

11. het kunnen opsporen en herstellen 
van de meest voorkomende eenvoudige sto
ringe n bij tel-, reken- e n adresseermachines, 
met uitzondering van tel- en rekenfoute n 
bij tel- en rekenmachines; 

b. exploitatie van het bedrijf. 
kennis van hetgeen noodig is bij den op

zet en de inrichting van een toonkamer en 
een werkplaats, alsook van het sortiment en 
de prijsstelling van de te voeren nieuwe, 
herbouwde en gebruikte kantoormachines; 

c. inkoop. 
bekendheid met de namen der bekendste 

fabrikanten en importeurs van kantoorma
chines, den aard van het door hen gefabri
ceerde of gevoerde product en van de in den 
kantoormachinehandel voorkomende leve
rings- en betalingscondities; 

d. verkoop . 
toepassing van de voor het middenstands

diploma "Algemeene Handelskennis" ver
eischte verkoopkunde op den handel in 
kantoormachines, alsmede het kunnen de
monstreeren van de meest voorkomende 
schrijfmachines, dupÎicators, tel-, reken- en 
adresseermachines. 

7 . r. Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen zal b lijken uit het 
bezit van : 

a. hetzij het diploma " Kantoormachine
handelaar", afgegeven door of namens de 
N ederlandsche Organisatie van Handelaren 
in de Kantoormachinebranche te 's-Graven~ 
hage en de Nederlandsche Vereeniging van 
Importeurs en Fabrikanten van Kantoor
machines te Amsterdam; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen Minister moet dragen; 

c . hetzij een door Onzen Minister ter 
zake afgegeven verklaring. 

2 . Van een aanwijzing, als in het vorig 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededee
ling in de Nederlandsche Staatscourant. 

8 . Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Vestigingsbesluit Kantoormachinehan
del", met vermelding van den jaargang van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

9. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 6 Februari 1939. 

Onze Minister van Economische Zaken 
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is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 2osten Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 3 Februari 1939.) 

S.643 

2 0 Januari 1939. BESLUIT tot uitvoering 
. van artikel 1, eerste lid , artikel 3, eerste 
lid, en artikel 10, eers te lid, van de 
Vestigingswet Kleinbed,ijf 193 7 (,,Ves

tigingsbesluit Kantoorboekhandel 1939"). 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van d en 2osten Decem
ber 1938, n °. 68179 M./J.A., Directie van 
Handel en Nijverheid; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in het eerste lid van artikel I en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
door de rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging van ondernemers: de Neder
landsche R.K. Hanzebond van Boek- en 
Kantoorboekhandelaren te Utrecht, aange
sloten bij den Nederlandschen R.K. Mid
denstandsbond, ondersteund door de Neder
landsche Vereeniging van Kantoorboekhan
delaren te 's-Gravenhage, deel uitmakend 
van de Federatie van Nederlandsche Ver
eenigingen voor den Kantoorboekhandel te 
Amsterdam, een verzoek is ingediend tot 
toepassing van deze wet ten aanzien van 
den kantoorboekhandel; 

0 . dat het wenschelijk is, tot zoodanige 
toepassing over te gaan; 

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 10, 

eerste lid, van bovengenoemde wet; 
Overwegende, dat de 1\/Iiddenstandsraad 

te dezer zake is gehoord; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den rnden Januari 1939, n ° . 47); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van den 18den Januari 
1939, n ° . 3120 M ./J.A., Directie v an Handel 
en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1 . r. Dit besluit verstaat onder: 
uitoefening van den kantoorboekhandel: 

het ten verkoop in voorraad hebben of in 
het klein aan het publiek verkoopen van 
tenminste twee soorten van kantoor-, school-, 
schrijf- en/of teekenbehoeften, met uitzon
dering van galanterieën, snuisterijen en an
tiquiteiten; 

kantoor behoef ten : 
briefhouders; 
briefwegers; 
carbonpapier; 
cyclostylepapier; 
doorslagpapier; 
hechtmachines en tangen; 
inktlinten; 
kantoorkalende rs; 
kantoor- en schrijfboeken, in vasten band 

en losbladig; 

kantooragenda's; 
quitantieblocs en -boeken; 
notablocs en -boekjes; 
nietjes; 
onderleggers ; 
opbergmappen en -doozen ; 
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papier voor hand- of machineschrift, in 
bloes, pakken, mappen of doozen; 

papierbinders; 
stencils en stencil-inkten ; 
zegellak; 
schoolbehoeften: 
aardglobes; 
schoolagenda's; 
bordenkrij t; 
bordenwisschers; 
griffels en leien; 
inktlappen; 
kaftpapier; 
kleurpotlooden en -krijt (onverpakt); 
linialen; 
potloodslijpers; 
radeergummi; 
schooletui 's; 
schriften; 
teekenschriften; 
schrijfbehoeften: 
briefkaarten (verpakt); 
enveloppen (verpakt); 
etalagekarton; 
inkten; 
inktkokers en -stellen ; 
inktvloei; 
penhouders; 
pennen; 
plakkaatverven; 
potlooden; 
vloeidrukkers; 
vulpenhouders, vulpotlooden en vulpot
loodvullingen; 
luxe postpapier, in doozen of mappen; 
teekenbehoeften: 
zwart teekenkrijt; 
doezelaars; 
dubbele decimeters; 
millimeterpapier; 
passers; 
pastels; 
schetsboeken en -bloes; 
technische potlooden; 
teeken-, detail- en calqueerpapier; 
teekenhaken, -hoeken, -mallen en - plan-

ken· 
teeke,.;voorbeelden; 
trekpennen; 
watervaste teekeninkten; 
wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
Onze Minister: den Minister van Econo-

mische Zaken. 
2. Onder uitoefening van den kantoor

boekhandel wordt voor de toepassing van 
dit besluit niet verstaan het in een drukkerij 
ten verkoop in voorraad hebben of in het 
klein aan het publiek verkoopen van waren, 
als in het vorig lid genoemd, welke bestemd 
zijn om aldaar te worden bedrukt volgens 
bestelling. 

3. Onder uitoefening van den kantoor
boekhandel wordt voor de toepassing van 
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dit besluit mede niet verstaan het ten ver
koop in voorraad hebben of in het klein 
aan het publiek verkoopen van die soorten 
waren, als in het eerste lid genoemd, ten 
aanzien waarvan een andere algemeene 
maatregel van bestuur, als bedoeld in arti
kel 1, eerste lid, van de Vestigingswet Klein
bedrijf 1937, de tak van detailhandel waar
op deze maatregel betrekking heeft, als 
aanverwant aan den kantoorboekhandel 
aanmerkt, voor zoover dit geschiedt in een 
inrichting, waar die tak van detailhandel 
wordt uitgeoefend. 

2. 1. Het is verboden een inrichting, 
bestemd of mede bestemd voor de uitoefe
ning van den kantoorboekhandel, voorzoo
ver die uitoefening betreft, te vestigen zon
der daartoe van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken v erkregen vergunning. 

2. Het bepaalde in het vorig lid vindt 
overeenkomstig toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van 
den kantoorboekhandel , zoomede ten aan
zien van de voortzetting van het in een in
richting, als in het vorig lid bedoeld, uitge
oefende bedrijf ingeval van wijziging in de 
personen van ondernemers of beheerders. 

3. De minimum-eischen van credietwaar
digheid, bedoeld in artikel 3 der wet, be
staan voor den kantoorboekhandel in: 

a. het beschikken over voldoende be
drijfskapitaal om: 

1. gedurende een jaar de inrichting te 
kunnen exploiteeren, zulks te beoordeelen in 
v erband met plaatselijke toestanden en ver
houdingen; 

2. daarenboven van de totale kosten van 
het installeeren der inrichting t en minste 
de helft contant te kunnen betalen; 

b. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een bewijs, dat deze niet 
binnen twee jaar opeischbaar zijn. 

4 . De minimum-eischen van handels
kennis, bedoeld in artikel 3 der wet, omvat
ten voor den kantoorboekhandel: 

a. boekhouden. 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratie volgens de methode 
van het uitgebreid enkel boekhouden; 

b. techniek van den handel. 
1. eenige kennis omtrent de gebruiken 

bij in- en verkoop van goederen, alsmede 
omtrent de organisatie van den handel in 
het algemeen; 

2. eenige kennis omtrent het bank- en 
het credietwezen, in het bijzonder omtrent 
het middenstandsbankwezen, alsmede om
trent het binnenlandsch betalingsverkeer; 

3. eenige kennis omtrent het transport
en het verkeerswezen; 

4. eenige kennis omtrent verzekeringen, 
welke . voor het bedrijfsleven van belang 
zijn; 

5. kennis van de op middenstandsgebied 
bestaande organisaties, instellingen en offi
deele lichamen; 

c. handelsrekenen. 
kennis van en vaardigheid in eenvoudige 
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verrichtingen, welke met de onder a en b 
genoemde onderwerpen samenhangen, met 
name: 

1. berekeningen van den goederenhandel; 
2. kostprijsberekening; 
3. het lezen van een rekening-courant; 
4. het omrekenen van buitenlandsch geld; 
5. enkelvoudige interestberekening; 
d. rechts- en wetskennis. 
1. eenige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent 
de meest voorkomende overeenkomsten in 
het bijzonder; 

2 . eenige kennis omtrent de voor het 
middenstandsbedrijf van belang zijnde be
lastingwetten; 

3. eenige kennis omtrent de vennoot
schapsvormen en omtrent het wezen van 
coöperatieve- en andere vereenigi_ngen; 

4. eenige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand en hypotheek, prefe
rentie en het recht van terugvordering; 

5. eenige kennis omtrent de wettelijke 
bepalingen inzake faillissement en surséance 
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

6. eenige kennis omtrent de voornaam
ste wettelijke bepalingen en regelingen, wel
ke voor den deta ilhandel en het ambacht in 
het algemeen van bet eekenis zijn; 

7. kennis van de wettelijke bepalingen 
en regelingen, welke meer in het bijzonder 
betrekking hebben op den detailhandel en 
het ambacht; 

e. Neder/andsche taal en handelscorres
pondentie. 

1. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige handelsbrieven; 

2. kennis van de Nederlandsche taal, 
blijkende uit het zonder grove fouten opne
men van dictée; 

f. grondbeginselen van de moderne be
drijfsleer. 

r. eenige kennis omtrent de algemeene 
begrippen; 

2. eenige kennis omtrent reclamemidde
len en verkoopmethoden, welke voor den 
detailhandel en het ambacht van beteekenis 
zijn. 

5. 1 Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemeene Handelskennis", afgegeven door of 
namens één der Nederlandsche Midden
standsbonden, met name den Koninklijken 
Nederlandschen Middenstandsbond, den Ne
derlandschen Roomsch-Kathulieken Midden
standsbond en den Christelijken Midden
standsbond in Nederland, voor zoover dit 
de handteekening draagt van den gecom
mitteerde van Onzen Minister; 

b . hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen Minister moet dragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter
zake afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
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lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededee
ling in de Neder/andsche Staatscourant. 

6. De minimum-eischen van vakbekwaam
heid, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor den kantoorboekhandel : 

a. a/gemeene vaktheorie. 
1. eenig inzicht in het ontstaan, de ont

wikkeling en de huidige samenstelling van 
den kantoorboekhandel; 

2. kennis van de meest voorkomende 
maten, aantallen, formaten, gewichten en 
verpakkingen van kantoor-, school-, schrijf
en teekenbehoeften; 

3. warenkennis, waaronder wordt ver
staan 

A. elementaire kennis van papier en 
carton, van de grondstoffen, de verwerking 
daarvan, de vervaardigde producten en de 
benamingen der meest gebruikte soorten; 

B. een op de hoogte zijn met het meest 
voorkomende eenvoudige handelsdrukwerk 
en bindwerk; 

C. kennis van de samenstelling en het 
gebruik van de meest voorkomende kan
toor-, school- en schrijfbehoeften; 

D. kennis van de meest voorkomende 
schilder- en teekenbehoeften; 

E. elementaire kennis van de behande
ling en het gebruik van eenvoudige kan
toormachines; 

4. kennis van de in den kantoorboek
handel meest voorkomende tarieven van 
Overheidsbedrijven, als post, telefoon, als
mede van de tarieven van invoerrechten en 
omzetbelasting en van den invloed dier ta
rieven op het vak, kennis van de adverten
tie- en abonnementstarieven van de meer 
bekende couranten en tijdschriften ; 

b. winkelexploitatie. 
kennis van hetgeen noodig is bij den op

zet en de inrichting van een eenvoudig be
drijf in den kantoorboekhandel, alsmede van 
het sortiment en de prijsstelling van de te 
voeren artikelen; 

c . inkoop. 
bekendheid met de namen der bekendste 

fabrikanten, grossiers en importeurs van 
kantoor-, school-, schrijf- en teekenbehoef
ten, den aard van het door hen gefabriceer
de of gevoerde product, alsook van de in 
den kantoorboekhandel voorkomende leve
rings- en betalingscondities; 

d. verkoop. 
toepassing van de voor het middenstands

diploma "Algemeene Handelskennis" ver
eischte verkoopkunde op den handel in kan
toor-, school-, schrijf- en teekenbehoeften. 

7 . 1. Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen kan blijken uit he t 
bezit van: 

a. hetzij het diploma "Kantoorboekhan
delaar", afgegeven door of namens de Fe
deratie van Nederlandsche Vereenigingen 
voor den Kantoorboekhandel en aanverwan
te v akken te Amsterdam; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan t e wij zen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen Minister moet dragen; 
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c. hetzij een door Onzen Minister ter
zake afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededee
ling in de Nederlandsche Staatscourant. 

8 . Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Vestigingsbesluit Kantoorboekhandel" 
met vermelding van den jaargang van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

9. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 6 Februari 1939. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 2osten Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 3 Februari 1939.) 

S.644 

21 Januari 1939. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 1, eerste en tweede lid, ar
tikel 3, eerste lid, en artikel 10, eerste 
lid, van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 (,,Vestigingsbesluit Schoenbedrij
ven 1939"). 

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

Economische Zaken van den 2osten Decem
ber 1938, n ° . 68180 M./J.A., Directie van 
Handel en Nijverheid; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in het eerste lid van artikel 1 en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
door de rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereenigingen van ondernemers: 

den Ned. R.K. Bond van Schoenwinke
liers- en Schoenmakerspatroons-Vereenigin
gen te Utrecht , aangesloten bij den Neder
landschen R.K. Middenstandsbond en 

den Christelijken Bond van Schoenma
kers-Patroons en Schoenwinkeliers in Ne
derland te Rotterdam, aangesloten bij den 
Christelijken Middenstandsbond in Neder
land, 

verzoeken zijn ingediend tot toepassing 
van deze wet ten aanzien van de schoen
bedrijven; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, tot 
zoodanige toepassing over te gaan; 

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 3, 
eerste lid, en 10, eerste lid, van bovenge
noemde wet; 

Overwegende, dat de Middenstandsraad 
te dezer zake is gehoord ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 10den Januari 1939, n ° . 48); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 18den Januari 
1939, n ° . 3124 M./J.A., Directie van Han
del en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. l. 1. Dit besluit verstaat onder : 
a. uitoefening van het orthopaedisch

schoenmakersbedrijf, het vervaardigen v an 

3 
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schoenen of laarzen voor abnormale voeten; 
b. uitoefening van het schoenverkoopers

bedrijf, het ten verkoop in voorraad heb
ben of het in het klein aan het publiek ver
koopen van schoenen, laarzen, sandalen, 
pantoffels of muilen, met uitzondering van 
raceschoentjes voor wielrenners, reispantof
fels in etui, athletiekschoenen, voetbalschoe
nen, skilaarzen, schaatsenlaarzen, voor zoo
ver deze op schaatsen zijn bevestigd, man
nen-rubber-waterlaarzen, klompsokken of 
klompschoenen, schoenen beneden maat 19 
(Fransche steekmaat) of maat 4 (Engelsche 
kindermaat), en geheel rubber badschoenen; 

c. uitoefening van het maatschoenma
kersbedrijf, het vervaardigen van schoenen 
of laarzen naar maat voor normale voeten 
of voor voeten met kleine gebreken; 

d. uitoefening van het schoenherstellers
bedrijf, het als beroep verrichten van her
stellingen aan schoenen, laarzen, sandalen, 
pantoffels of muilen; 

e. wet, de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937; 

f. Onze Minister, den Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. Onder uitoefening van het schoenver
koopersbedrijf wordt voor de toepassing van 
dit besluit niet verstaan het ten verkoop in 
voorraad hebben of het in het klein aan het 
publiek verkoopen van het in het vorig lid, 
onder b, bedoelde schoeisel, voorzoover dit 
geschiedt in een inrichting, waarin een an
dere tak van detailhandel wordt uitgeoefend, 
ten aanzien waarvan een ministerieele be
schikking, als bedoeld in artikel 1, vijfde 
lid, van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, 
of een algemeene maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van die 
wet, geldt, in welken die tak als aanver
want aan het schoenverkoopersbedrijf ten 
opzichte van daarin genoemde artikelen 
wordt aangewezen. 

, . Onder uitoefening van het schoenher
stel/ersbedrijf wordt voor de toepassing van 
dit besluit mede verstaan het aannemen ter 
herstelling van schoeisel, als in het eerste 
lid, onder d, bedoeld, behoudens indien zulks 
geschiedt door iemand, die één der in dat 
lid, onder a, b, en c, genoemde bedrijven 
uitoefent. 

2 . r. Het is verboden een inrichting 
bestemd of mede bestemd voor de uitoefe
ning onderscheidenlijk van het orthopae
disch-schoenmakersbedrijf, het schoenver
koopersbedrijf, het maatschoenmakersbedrijf, 
of het schoenherstellersbedri.if, voorzoover 
die uitoefening betreft, te vestigen zonder 
daartoe van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken verkregen vergunning. 

2. Het bepaalde in het vorig lid vindt 
overeenkomstig toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening onder
scheidenliik van het orthopaedisch-schoen
makersbedrijf, het schoenverkoopersbedrijf, 
het maatschoenmakersbedrijf, of het schoen
herstellersbedrijf, zoomede ten aanzien van 
de voortzetting van het in een inrichting, 
als in het vorig lid bedoeld, uitgeoefende 
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bedrijf, ingeval van w1Jz1gmg in de perso
nen van ondernemers of beheerders. 

3 . De minimum-eischen van credietwaar
digheid, bedoeld in artikel 3 der wet, be
staan voor het orthopaedisch-schoenmakers
bedrijf, het schoenverkoopersbedrijf, het 
maatschoenmakersbedrijf en het schoenher
stellersbedrijf in: 

a. het beschikken over voldoende geld
middelen om : 

r. gedurende een jaar de inrichting te 
kunnen exploiteeren, zulks te beoordeelen 
in verband met plaatselijke toestanden en 
verhoudingen; 

2. daarenboven de kosten van het in
stalleeren der inrichting geheel contant te 
kunnen betalen; 

b. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een bewijs, dat deze niet 
binnen twee jaar opeischbaar zijn. 

4 . De minimum-eischen van handels
kennis , bedoeld in artikel 3 der wet, omvat
ten voor het orthopaedisch-schoenmakers
bedrijf, het schoenverkoopersbedrijf en het 
maatschoenmakersbedrijf : 

a. boekhouden. 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratie volgens de methode 
van het uitgebreid enkel boekhouden; 

b. techniek van den handel. 
1. eenige kennis omtrent de gebruiken 

bij in- en verkoop van goederen, alsmede 
omtrent de organisatie van den handel in 
het algemeen; 

2. eenige kennis omtrent het bank- en 
het credietwezen, in het bijzonder omtrent 
het middenstandsbankwezen, alsmede om
trent het binnenlandsch betalingsverkeer; 

3. eenige kennis omtrent het transport
en het verkeerswezen; 

4. eenige kennis omtrent verzekeringen, 
welke voor het bedrijfsleven van belang zijn; 

5. kennis van de op middenstandsgebied 
bestaande organisaties, instellingen en of
ficieele lichamen; 

c . handelsrekenen. 
kennis van en vaardigheid in eenvoudige 

verrichtingen, welke met de onder a en b 
genoemde onderwerpen samenhangen, met 
name: 

r. berekeningen in den goederenhandel; 
2 . kostprijsberekening; 
3. het lezen van een rekening-courant ; 
4. het omrekenen van buitenlandsch geld; 
5. enkelvoudige interestberekening; 
d. rechts- en wetskennis. 
r. eenige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent 
de meest voorkomende overeenkomsten in 
het bijzonder; 

2. eenige kennis omtrent de voor het 
middenstandsbedrijf van belang zijnde be
lastingwetten; 

3. eenige kennis omtrent de vennoot
schapsvormen en omtrent het wezen van 
coöperatieve- en andere vereenigingen; 

4. eenige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand en hypotheek, pre
ferenti e en het recht van terugvordering; 
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5. eenige kennis omtrent de wettelijke 
bepalingen inzake faillissement en surséan
ce van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

6. eenige kennis omtrent de voornaam
ste wettelijke bepalingen en regelingen, 
welke voor den detailhandel en het ambacht 
in het algemeen van beteekenis zijn; 

7. kennis van de wettelijke bepalingen 
en regelingen, welke meer in het bijzonder 
betrekking hebben op den detailhandel en 
het ambacht; 

e. Nederlandsche taal en handelscorres
pondentie. 

r. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige handelsbrieven; 

2. kennis van de Nederlandsche taal , 
blijkende uit het zonder grove fouten op
nemen van dictée; 

f. grondbeginselen van de moderne be
drijfsleer. 

1. eenige kennis omtrent de algemeene 
begrippen; 

2. eenige kennis van reclamemiddelen en 
verkoopmethodes, welke voor den detail
handel en het ambacht van beteekenis zijn. 

5. 1. Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemeene Handelskennis", afgegeven door of 
namens één der Nederlandsche Midden
standsbonden, met name den Koninklijken 
Nederlandschen Middenstandsbond, den Ne
derlandschen Roomsch-Katholieken Mid
denstandsbond of den Christelijken Midden
standsbond in Nederland, voorzoover dit de 
handteekening draagt van den gecommit
teerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waar
van bij de aanwijzing kan worden bepaald, 
dat het de handteekening van den gecom
mitteerde van Onzen Minister moet dragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter 
zake afgegeven verklaring. 

2 . Van een aanwijzing, als in het vorig 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

6 . De minimum-eischen van vakbekwaam
heid, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor het orthopaedisch-schoenmakersbedrijf: 

a. I. het beoordeelen van de bij de her
stelling van schoeisel benoodigde ledersoor
ten en fournituren op kwaliteit en bruik
baarheid voor verschillende doeleinden; 

2. het doelmatig uitsnijden van grond
stoffen voor herstelling aan schoeisel; 

3. bekendheid met de reparatie-stikma
chine en het werke n daarmede; 

4. het vakkundig uitvoeren van herstel
lingen aan het onderwerk van schoeisel, met 
name het herstellen van hakken van ver
schillenden vorm, zoowel van leder als van 
hout, met gebruikmaking van leder en rub
ber, het maken van geheel nieuwe hakken 
aa n gedragen schoeisel, het herstellen van 
zolen, hout- en · kopergepend, randgenaaid 
met open kant, doorgenaaid en gelijmd, met 
bijbehoorende reparatie aan het binnen-
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werk, het make n van voorbladen aan schoei
sel; 

5. het vakkundig uitvoeren van herstel
lingen aan het bovenwerk van schoeisel met 
ling enaan het bovenwerk van schoeisel, met 
name het opstikke n van voorbladen en van 
neuzen, biezen en lapjes, het lijmen van 
lapjes en het inbrengen van inplakzolen; 

6. kennis van de anatomie van voet en 
been, van de oorzaken van geringe afwij
kingen in vorm en functie van voet en been 
en van de in verband daarmede aan schoei
sel te stellen eischen; 

7. kennis van het maken van voetafgiet
sels in gips en van het maat nemen; 

8. het maken en vermaken van leesten 
naar den individueelen voetvorm voor ver
schillende modellen en soorten schoeisel, 
zoowel voor normale voeten als voor voeten 
met geringe afwijkingen; 

9. het maken van patronen voor het 
bovenwerk van verschillende soorten schoei
sel; 

10. kennis van de bereiding van de ver
schillende soorten zool- en overleder, welke 
voor maatschoeisel gebruikt worden; 

II. het beoordeelen van de voor maat
schoeisel benoodigde grondstoffen op kwali
teit en bruikbaarheid voor verschillende 
doeleinden; 

12. het doelmatig uitsnijden van zool-
en overleder en textielwaren; · 

13. het leestklaar maken van verschil
lende soorten bovenwerk; 

14. het maken van onderwerken aan 
schoeisel, houtgepend, handdoorgenaaid, ge
lijmd, randgenaaid, met gesloten en open 
kant, met verschillende modellen hakken in 
leder en hout; 

15. berekening van den kostprijs van di
verse soorten maatschoeisel; 

b. kennis van de kenmerken en oorza
ken van aan voet en been voorkomende ab
normaliteiten, van de voornaamste behan
delingswijzen tot verbetering dier abnorma
liteiten door chirurgisch ingrijpen, heilgym
nastiek en massage en van den invloed van 
schoeisel daarop; 

c. bekendheid met de constructie van 
apparaten, bij de behandeling van voet- en 
beenabnormaliteiten in gebruik en met de 
vereischten daaraan te stellen, speciaal met 
betrekking tot het te maken schoeisel; 

d. kennis van het maken van voetaf
gietsels voor ernstige voet- en beenabnor
maliteiten en het maat nemen daarvan; 

e. het maken van leesten, aanvullingen 
en patronen voor ernstige voet- en been
abnormaliteiten; 

f. kennis van de vereischten voor de 
bewerking en het maken van het boven
en onderwerk van schoeisel voor de meest 
voorkomende ernstige abnormaliteiten zoo
als: kortbeenigen, platvoeten, klompvoeten, 
holklauwvoeten, hakkevoeten, paardevoe
ten en gedeeltelijk geamputeerde voeten, 
of voor kunstbeenen. 

7. 1. Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 
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a. hetzij de gezamenlijke diploma's A, 
B en C der Nationale Federatie voor de 
Vakopleiding in de Schoenmakerij en dén 
Schoenhandel, voorzoover deze de hand
teekening dragen van den gecommitteerde 
van Onzen Minister ; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommitteer
de van Onzen Minister moet dragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter
zak e afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
lid, onder b , bedoeld, geschiedt mededee
ling in de Nederlandsche Staatscourant. 

8 . De minimum-eischen van vakbekwaam
heid, bedoeld in artikel 3 der wet, omvat
ten voor het schoenverkoopersbedrijf: 

a . eenige kennis omtrent samenstelling 
en functie van voet en been, kennis van de 
verschillende voettypen en van de ken
merken van verschillende kleine voetgebre
ken; 

b. kennis van leest- en schoenvormen. 
en het beoordeelen van hun geschiktheid 
voor de diverse normale voettypen en voor 
voeten m et kleine gebreken; 

c . kennis van diverse ledersoorten, wel
ke aan het boven- en onderwerk van 
schoeisel verwerkt worden, en van ander 
materiaal , bij de samenstelling van schoei
sel gebruikt; 

d. kennis van de v e rschillende maak
wijzen van het onderwerk van schoeisel en 
van de geschiktheid daarvan voor diverse 
doeleinden; 

e . het beoordeelen van de doelmatig
heid a lsmede van den uiterlijken vorm van 
de indeeling, samenstelling en vormgeving 
van boven- en onderwerk van schoeisel; 

f . inzicht omtrent de juiste kleurencom
binaties toegepast op het schoeisel en om
trent het passen van kleur(en) van het 
schoeisel bij de overige kleeding ; 

g. bedrevenheid in het verkoopen van 
schoeisel; 

h . bekendheid met inrichtin g en het bij 
houden van magazijn-administratie in 
schoenmagazijnen; 

i. bekendheid met de grondbeginselen 
van het etaleeren. 

9 . 1. Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen kan blijken u it het 
bezit van : 

a. hetzij het diploma D der Nationale 
Federatie voor de Vakopleiding in de 
Schoenmakerij en den Schoenhandel, voor
zoover dit de handteekening draagt van den 
gecommitteerde van Onzen Minister; 

b . hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen Minister moet dragen ; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter
zake' afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
lid, onder b , bedoeld, geschiedt mededee
ling in de Nederlandsche Staatscourant. 
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10. D e minimum-eischen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
omvatten voor het maatschoenmakersbe
drijf het in artikel 6, onder a , vermelde. 

11. 1. Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hezij de gezamenlijke diploma's A en 
B der Nationale F ederatie voor de Vak
opleiding in de Schoenmakerij en den 
Schoenhandel, voorzoover deze de hand
teekening dragen van den gecommitteerde 
van Onzen Minister ; 

b. hetzij een ander door Onzen M inist er 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen M inister moet dragen ; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter 
zake afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededee
ling in de Nederlandsche Staatscourant. 

12. De minimum-eischen van handels
kennis, bedoeld in artikel 3 der wet, om
vatten voor het schoenherstellers bedrijf: 

a. eenige kennis omtrent het voeren van 
een eenvoudige boekhouding; 

b. kennis van de berekening van den 
kostprijs van de meest vooorkomende her
stellinge n aan schoeisel ; 

c. eenige kennis omtrent de op midden
standsgebied bestaande organisaties, instel
lingen en officieele lichamen; 

d. eenige kennis omtrent de voornaam
ste sociale wetten, alsmede omtrent de Hin
derwet en de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937. 

13. De minimum-eischen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
omvatten voor het schoenherstellers bedrijf : 

a. het beoordeelen van de bij de her
stelling van schoeisel benoodigde ledersoor
ten en fournituren op kwaliteit en bruik
baarheid voor verschillende doeleinden; 

b. het doelmatig uitsnijden van grond
stoffen voor herstelling aan schoeisel; 

c. bekendheid met de reparatie-stik
machine en het werken daarmede; 

d. het vakkundig uitvoeren van her
stellingen aan het onderwerk van schoeisel, 
m et name het herstellen van hakken van 
verschillenden vorm, zoowel van leder a ls 
van hout, met ge bruikmaking van leder en 
rubber, het maken van geheel nieuwe hak
ken aan gedragen schoeisel, het herstellen 
van zolen, hout- en kopergepend, randge
naaid m et open kant, doorgenaaid en ge
lijmd, met bijbehoorende reparatie aan het 
binnenwerk, het maken van voorbladen aan 
schoeisel; · 

e. het vakkundig uitvoeren van herstel
lingen aan het bovenwerk van schoeisel, 
met name het opstikken van voorbladen en 
van neuzen, biezen en lapjes , het lijmen 
van lapjes en het inbrengen van inplak
zolen. 

14. 1. Het voldoen aan de in de arti
kelen 12 en 13 bedoelde eischen kan blijken 
uit het bezit van : 
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a. hetzij het diploma A der Nationale 
Federatie voor de Vakopleiding in de 
Schoenmakerij en den Schoenhandel, voor
zoover dit de handteekening draagt van den 
gecommitteerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommitteer
de van Onzen Minister moet dragen. 

c. hetzij een door Onzen Minister ter 
zake afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
lid, onder b , bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

15. Als gemeente, ten aanzien waarvan 
het bepaalde in het eerste lid van artikel r 
der wet geen toepassing zal vinden, wordt 
aangewezen de gemeente Baarle- Nassau. 

16. Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Vestigingsbesluit Schoenbedrijven", 
met vermelding van den jaargang van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

17. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 6 Februari 1939. 

Onze Minister van Economische Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 2rsten Januari r939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 3 Februari z939). 

s. 645 

25 Januari 1939. BESLUIT houdende 
voorwaarden, waaronder een onder
nemersovereenkomst voor het bakkerij 
bedrijf te Amsterdam algemeen ver
bindend kan worden verklaard. 

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

van Economische Zaken van 12 Januari 
1939, N °. 3rn4 J.A./N., Directie van Han
del en Nijverheid; 

Overwegende, dat met inachtneming van 
het bepaalde bij en krachtens artikel 4 der 
Wet op het algemeen verbindend en on
verbindend verklaren van ondernemers
overeenkomsten 1935, door belanghebben
den een verzoek is ingediend tot algemeen 
verbindendverklaring van een· ondernemers
overeenkomst tot verbetering van de toe
standen in het b akkerijbedrijf te Amster
dam · 

O;erwegende, dat op grond van het be
paalde in artikel 2, eerste lid , van voor
noemde wet, zoodanige algemeen verbin
dendverklaring slechts kan geschieden 
onder voorwaarden, door Ons bij algemee
nen maatregel van bestuur te stellen; 

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

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

Den Raad van State gehoord (advies van 
I7 Januari 1939, n ° . 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Januari 1939, n °. 
4568 J .A./N., Directie van Handel en Nij
verheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onze Minister van Economische 

Zaken kan de ondernemersovereenkomst tot 
verbetering van de toestanden in het bak
kerijbedrijf te Amsterdam, op welke be
trekking had het verzoek tot algemeen ver
bindendverklaring op 14 November 1938 
door belanghebbenden ingediend, onder de 
navolgende voorwaarden algemeen verbin
dend verklaren: 

a. aan vertegenwoordigers van weder
verkoopers van bakkerijartikelen en van de 
werknemers in het bakkerijbedrijf zal ge
legenheid moeten worden gegeven zitting te 
nemen in de organen, welke belast zullen 
zijn met de uitvoering van de overeen
komst; 

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

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

d . het hoofd van het onder c bedoelde 
bureau noch iemand van het overige daar
bij werkzame personeel zal belang mogen 
hebben bij de vervaardiging van of den han
del in bakkerijartikelen; 

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

f. het onder c bedoelde bureau zal, voor 
wat het toezicht betreft, ter beschikking 
moeten staan van de Commissie, bedoeld 
in artikel 12 der Wet op het algemeen ver
bindend en onverbindend verklaren van on
dernemersovereenkoms ten I 93 5; 

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

h. de onder g bedoelde vertegenwoordi
ger zal daartoe het recht moeten verkrijgen, 
alle vergaderingen van de onder a bedoelde 
organen bij te woner. en voorts inzage te 
nemen van alle bescheiden, op de uitvoe
ring van de overeenkomst betrekking heb
bende. 

2 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 
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Onze Minister van Economische Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit , 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en in afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 31 Januari 1939.) 

s. 646 

27 Januari 1939. BESLUIT tot wijziging 
van het Crisis-Ansjovisbesluit 1936. 

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

Economische Zaken van 12 Januari 1939 n ° . 
552, afdeeling Landbouw-crisisaangelegen
heden; 

Gelet op het Crisis-Ansjovisbesluit 1936; 
Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 

in artikel 27 d er Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 29 December 1938, n ° . 1014) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
24 Januari 1939, n °. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 25 Januari 1939, 
n °. 1409, afdeeling Landbouw-crisisaange
legenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

A. In het bepaalde in het eerste lid van 
artikel 7 van het Crisis-Ansjovisbesluit 1936 
wordt in plaats van "1939" gelezen: ,,1940". 

B. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 27st en Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 30 Januari 1939.) 

s. 647 

10 Februari 1939. BESLUIT tot toepas
sing van de artikelen 9 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933 en het Crisis-Or
ganisatiebesluit 1933 op huisbrandturf 
(,,Crisis-Huisbrandturfbesluit 1939"). 

Wij WILHELMINA, e nz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Economische Zaken van 21 Januari 
1939, N ° . 1074, afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op de artikelen 9 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933 en op het Crisis-Orga
nisatiebesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
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(advies van 6 Januari 1939, n ° . 1025); 
Gehoord den Raad van State (advies van 

31 Januari 1939, n ° . 22); 
Gezien het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 7 Februari 1939, 
n °. 1888, afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

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

minologie van artikel 1 van het Crisis-Or
ganisatiebesluit 1933 en verstaat voorts on
der: 

,,huisbrandturf": met behulp van machi
nes in de provinciën · Drenthe en Overijssel 
geproduceerde turf, te weten bagger- en 
persturf; 

"produceeren": het graven, droogmaken 
en scheepsladen, met alle bewerkingen, welke 
daarbij noodzakelijk zijn; 

,,crisis-organisatie": een door Onzen Mi
nister aan te wijzen crisis-organisatie. 

2. x. Het produceeren van huisbrand
turf is, met inachtneming van het bepaalde 
in de navolgende artikelen, slechts toege
staan aan hen, die als georganiseerden zijn 
aangesloten bij de crisis-organisatie en in 
het bezit zijn van een schriftelijke toewij
zing, als bedoeld in artikel 4, lid 1. 

2. Als georganiseerden bij de crisis-orga
nisatie kunnen slechts worden toegelaten 
degenen, die een veenderij in eigendom of 
in gebruik hebben. 

3. Het produceeren van elk der beide 
soorten huisbrandturf is slechts toegestaan 
tot een hoeveelheid, waarvan het totaal voor . 
de georganiseerden, bedoeld in artikel 4 , 
lid 1, onder a en b, en dat voor de georga
niseerden, bedoeld in artikel 4, lid 1, onder 
c, door Onzen Minister afzonderlijk worden 
vastgesteld. 

4 . x. De in het vorige artikel bedoelde 
hoeveelheden worden door de crisis-organi
satie, bij schriftelijke toewijzing, waarvan 
het model door Onzen Minister wordt vast
gesteld, verdeeld over de in artikel 2 b e
doelde georganiseerden, waarbij aan ieder 
hunner op hun schriftelijke aanvraag een 
hoeveelheid van een of ieder der beide 
soorten huisbrandturf wordt toegewezen, 
met dien verstande, dat deze hoeveelheid: 

a. ten aanzien van hen, die in de jaren 
1934 en 1936 zelfstandig huisbrandturf heb
ben geproduceerd, overeenkomt met een 
door Onzen Minister vast te stellen percen
tage van de gemiddelde hoeveelheid, welke 
in die jaren door hen is geproduceerd ; 

b. ten aanzien van hen, die ten genoegen 
der crisis-organisatie aantoonen, dat zij de 
beschikking hebben gekregen over het pro
ductierecht van een ander, die gedurende de 
onder a genoemde jaren zelfstandig huis 
brandturf heeft geproduceerd, en die voor
nemens zijn in de plaats van dien ander het 
productierecht uit te oefenen, overeenkomt 
met hetzelfde percentage, als genoemd on
der a, berekend over de gemiddelde produc
tie in de jaren 1934 en 1936 van dengene, 
in wiens p laats zij het productierecht zullen 
uitoefenen; 
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c. ten aanzien van door Onzen Minister 
aan te wijzen personen, die niet voldoen aan 
de v ereischten, gesteld onder a en b , voor 
ieder hunner door de crisis-organisatie wordt 
vastgesteld in evenredigheid met de grootte 
van hun bedrijf onder goedkeuring van 
Onzen Minister. 

2. Indien een georganiseerde in 1938 van 
zijn toewijzing in het geheel niet of slechts 
gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt, vervalt 
zijn recht om in 1939 op een toewijzing aan
spraak te mogen maken geheel of voor een 
evenredig gedeelte. 

3. De aanvrage, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel, moet v óór een door Onzen 
Ministe r vast t e stellen datum bij de crisis
organisatie worden ingediend. 

4. Toewijzing geschiedt voor een bepaal
de bij de toewijzing aan te duiden veen
plaats. 

5. H et is den georganiseerde, aan wien 
een toewijzing is gedaan. geoorloofd het 
productierecht van baggertu rf en p ersturf 
om te wisselen, met dien verstande, dat een 
stobbe baggerturf gelijk wordt gesteld a an 
5 duizendtallen persturf. 

6. Overdracht van toewijzingen is slechts 
toegestaan in gevallen van dringende nood-
zaak ter b eoordeeling van de crisis-organisa
tie. 

5 . Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel " Crisis-Huisbrandturfbesluit 
19_,9". 

6 . x. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van 
zijn afkondiging en is geldig tot 1 Februari 
1940. 

2. Dit besluit kan door Ons geheel of 
gedeeltelijk worden ingetrokken. 

3. Van het bepaalde in de artikelen 2, 3 
e n 4 van dit besluit kan door Ons, al dan 
niet onder daarbij te stellen voorwaarden , 
geheel of gedeeltelijk ontheffing worden ve r
leend. 

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

's-Gravenhage, den ,oden Februari 1939. 
WILHELMINA. 

D e Minis ter van Economische Z aken, 
STEENBERG HE. 

(Ui tgeg . 20 Februari 1939). 

s. 648 

10 Februari 1939 . BESLUIT tot toepas
sing van de artikelen 9 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933 en het Crisis-Or
ganisatiebesluit 1933 op fabrieksturf 
(,,Crisis-Fabrieksturfbesluit 1939"). 

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

Economische Zaken van 21 Januari 1939, 
n ° . 1075, Afdeeling L a ndbouw-Crisis-Aan
gelegenheden ; 

G elet op de artikelen 9 en 13 der Land-
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bouw-Crisiswet 1933 en op het Crisis-Orga
nisatiebesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
( advies v an 6 Januari 1939, n ° . 1024); 

G ehoord den Raad van State (advies van 
31 Januari 1939, n ° . 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Februari 1939, n ° . 
1889, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

H ebben goed gevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over d e ter

minologie van artikel 1 van het Crisis-Or
ganisatiebesluit 1933 en verstaat voorts on
der: 

,,fabrieksturf": de handgestoken turf zoo
als deze in fabri eken voor brandstof wordt 
aangewend, welke in de provinciën Gronin
gen, Drenthe en Overijssel wordt geprodu
ceerd; 

" dagwerk" : een hoeveelheid van 45 m 3 
goed gestuwde luchtdroge turf ; 

"produceeren": het graven, droogmaken 
en scheepsladen ,. met alle bewerkingen, wel
ke daarbij noodig zijn; 

,,crisis-organisatie": een door Onzen Mi
nister aan te wijzen crisis-organisatie. 

2 . x. H et produceeren van fabrieksturf 
is verboden. . 

2. Het in het vorige lid gestelde verbod 
geldt niet, indien aan de navolgende voor
waarden is voldaan: 

a . dat het produceeren geschiedt gedu
rende het tijdvak van 1 Maart 1939 tot 15 
Juni 1939; 

b. dat het produceeren geschiedt door 
hen , die als georganiseerden zijn a angeslo
ten bij de crisis-organisatie en in het bezit 
zijn van een schriftelij ke toewijzing, als b e
doeld in artikel 4 , lid 1. 

3. Als georganiseerden bij de c risis-orga
nisatie kunnen slechts worden toegelaten 
degenen, die een veenderij in eigendom of 
in gebruik h ebb en. · 

3 . H et produceeren van fabrieksturf is 
slechts toegestaan tot een hoeveelheid dag
werken, waarvan het totaal voor alle geor
ganiseerden gezamenlijk door Onzen Minis
ter wordt vastgesteld. 

4 . . x. D e in het vorige artikel bedoelde 
hoeveelheid dagwerken wordt door de crisis
organisatie bij schriftelijke toewijzing, waar
van het model door Onzen Minister wordt 
vastgesteld, verdeeld over de in artikel 2 

bedoelde georganiseerden, waarbij aan ieder 
hunner op hun schriftelijke aanvrage een 
hoeveelheid dagwerken wordt toegekend, 
met dien v erstande , dat deze hoeveelheid: 

a. ten aanzien van hen, die in de jaren 
193 7 en 1938 zelfstandig fabrieksturf heb
ben geproduceerd overeenkomt met een 
door Onzen Minister vast t e s t ellen percen
tage van de gemiddelde hoeveelheid, welke 
in die jaren door hen is geproduceerd; 

b . ten aanzien van hen, die ten genoe
gen der crisis-organisatie aantoonen, dat zij 
de beschikking hebben gekregen over he t 
productierecht van een ander, die gedurende 
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de onder a genoemde jaren zelfstandig fa 
brieksturf heeft geproduceerd, en die voor
nemens zijn in de plaats van dien ander het 
productierecht uit te oefenen, overeenkomt 
met hetzelfde percentage, als genoemd on
der a , berekend over de gemiddelde produc
die in de jaren 1937 en 1938 van dengene, 
in wiens plaats zij het productierecht zul
len uitoefenen; 

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

2. Indien een georganiseerde in 1938 
van zijn toewijzing in het geheel niet of · 
slechts gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt , 
vervalt zijn recht om in 1939 op een toe
wijzing aanspraak te mogen maken geheel 
of voor een evenredig gedeelte. 

3. Indien na de toewijzing ove reenkom
stig het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel de totale hoeveelheid fabrieksturf, 
als bedoeld in a rtikel 3, niet ten volle is 
verdeeld, zal de overblijvende hoeveelheid 
worden verdeeld onder de georganiseerden, 
genoemd onder a en b van het eerste lid 
van -dit artikel, mits zij bij de aanvrage, be
doeld in het eerste lid van dit artikel, heb
ben verzocht voor een zoodanige extra-toe
wijzing in aanmerking te mogen komen. 

4. De aanvrage, bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel, moet vóór een door On
zen Minister aan te wijzen datum bij de 
crisis-organisatie worden ingediend. 

5 . 1. De georganiseerden mogen slechts 
personeel in dienst hebben of houden, ten 
e inde hun bij het produceeren van fabrieks
turf behulpzaam te zijn , tegen betaling van 
een door Onzen Minister goed te keuren 
loon. 

2. D e georganiseerden zijn v erplicht, in
dien de arbeidsvoorwaarden van hun per
soneel niet bij collectieve arbeidsovereen
komst zijn geregeld, met dat personeel een 
schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te 
gaan. Een door den werkgever en den werk
riemer geteekend afschrift van een zooda
nige arbeidsovereenkomst moet aan de crisis
organisatie worden overgelegd voordat met 
het produceeren van fabrieksturf als bedoeld 
in artikel 2 wordt begonnen. 

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

6 . Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel: ,,Crisis-Fabrieksturfbesluit 
1 9., 9" . 

7. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang v an den tweeden dag na dien van 
zijn afk ondiging en is geldig tot 1 Februari 
1940. 

2. Dit besluit kan door Ons te a llen tijde 
geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. 

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

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

's-Gravenhage, den 10den Februari 1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Zaken, 
. STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 2 0 Februari 1939.) 

s. 649 

13 Februari 1939. BESLUIT tot wijziging 
van het Bloembollensaneeringsplan 
1938 (Export). 

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

van Economische Zaken van den 2 1 Januari 
1939, n ° . 1076, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op de artikelen 9, 10, 13, en 14 der 
Landbouw-Crisiswet 1933, op het Crisis
Organisatiebesluit 1933 en op het Crisis
Heffingsbesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 2 7 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 6 Januari 1939, n ° . 
1023); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 31 Januari 1939, n ° . 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van den 9 Februari · 
1939, n ° . 1890, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. Het Bloembollensaneeringsplan 1938 

(Export) te wijzigen in dier voege, dat: 
1. het aan het einde van artikel 1, onder 

6 ° geplaatst leesteeken wordt vervangen 
door een komma- punt, zoomede, dat aan 
artikel 1 wordt toegevoegd: ,,7 ° . ,,soorten": 
de soorten hyacinten, tulpen en narcissen."; 

Il . de leden 1 en 2 van artikel 2 worden 
gelezen als volgt: 

,,t. H et naar het buitenland aanbieden, 
verhandelen , in consignatie zenden, afleve
ren en uitvoeren van bloembollen is ver
boden. 

2. Het in het' eerste lid gesteld v erbod 
geldt niet, indien het verrichten van één of 
meer der aldaar genoemde handelingen ge
schiedt door een exporteur, die voldoet aan 
de volgende vereischten: 

a. dat hij is aangeslotene; 
b . dat hij in het bezit is van een door 

of vanwege Onzen Minister te verleenen 
vergunning, waarvan het m odel door of 
vanwege Onzen Minister wordt vastgesteld ; 

c. dat hij, blijkens een daaromtrent aan 
de Centrale overgelegd bewijsstuk, heeft 
voldaan aan d e door de Stichting voor den 
export van bloembollen gestelde voorwaar
den; 

d. dat hij alle door hem aan de Centrale 
uit hoofde van den export verschuldigde 
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gelden heeft betaald, dan wel ter zake van 
die betaling met en ten genoegen van de 
Centrale een regeling heeft getroffen; 

e. dat hij heeft voldaan aan de krachtens 
artikel 4, onder b, d en e van dit besluit 
door Onzen Minister voor aangeslotenen 
vast te stellen voorschriften; 

f . dat hij slechts zelden bloembollen 
naar het buitenland aanbiedt, verhandelt, in 
consignatie zendt, aflevert, dan wel uitvoert, 
welke voldoen aan door Onzen Minister vast 
te stellen exportvereischten; 

g. dat hij , indien door Onzen Minister 
exportvoorschriften worden vastgesteld, 
naar het buitenland bloembollen uitsluitend 
aanbiedt, verhandelt, in consignatie zendt, 
aflevert, dan wel uitvoert, met inachtne
ming van deze exportvoorschriften ; 

h. dat hij, indien door Onzen Minister 
minimum-exportprijzen worden vastgesteld, 
geen bloembollen naar het buitenland aan° 
biedt, verhandelt, in consignatie zendt, 
aflevert, dan wel uitvoert, tegen lagere, dan 
bedoelde minimum-exportprijzen.·•; 

III. aan artikel 2 wordt toegevoegd een 
· nieuw lid, luidende: 

,,4. De in het tweede lid bedoelde export
vereischten, exportvoorschriften en mini 
mum-exportprijzen kunnen verschillend 
worden vastgesteld: 

a. voor de verschillende soorten, kwali
teiten, variëteiten en maten van bloembol
len; 

b . voor de verschillende landen; 
c. voor den kleinhandel, den groothandel 

en voor de in het buitenland gevestigde 
groothandelaren-wederverkoopers; 

d. voor de uit verschillende oogsten af
komstige bloembollen."; 

IV. het in den aanvang van artikel 4 
voorkomend arabisch cijfer: ,,1" vervalt, 
zoomede, dat in hetzelfde artikel het be
paalde onder d wordt gelezen als volgt: 

,,d. om alle zendingen bloembollen, wel
ke naar de landsgrenzen aan de landzijde 
worden vervoerd met de bestemming om te 
worden uitgevoerd, gedurende het vervoer 
in de, in artikel 1, onder 2 ° . van het Crisis
Grenscontrölebesluit 1935 (Algemeen) be
doelde, grensstrook tot aan de landsgrenzen 
vergezeld te doen gaan van door Onzen 
Minister aan te wijzen documenten, opge
m aakt op door Onzen Minister vast te stel
len wijze;" ; 

zoomede voorts, dat in hetzelfde artikel 
in den aanvang van het bepaalde onder e, 
de letter: .,e" wordt vervange n door de 
letter : ,,f" , terwijl in de betreffende zin
snede in plaats van de woorden : ,,onder d 
genoemde" worden gelezen de woorden: 
,,onder d en e genoemde" en wordt inge
voegd een nieuwe zinsnede, voorafgegaan 
door de letter: ,,e" , welke wordt gelezen 
a ls volgt: 

,,e . om alle zendingen bloembollen, wel
ke naar de landsgrenzen aan de zeezijde 
worden vervoerd met de bestemming om te 
worden uitgevoerd, bij de uitklaring verge
zeld te doen zijn van door Onzen Minister 
aan te wijzen documenten, opgemaakt op 
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door Onzen Minister vast te stellen wijze;"; 
V. artikel 6 wordt vernummerd : ,,5"; 
Vl. artikel 7 wordt vernummerd: ,,6", 

zoomede dat lid 2 van dit artikel wordt 
gelezen als volgt : 

,,2 . Van het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4 van dit besluit kan door Ons al dan 
niet onder daarbij te stellen voorwaarden 
geheele of gedeeltelijke ontheffing wordt 
verleend.''; 

VII. artikel 8 wordt vernummerd: ,,7". 
B. Te bepalen, dat dit besluit in wer

king treedt met ingang van den tweeden 
dag na dien der afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 13den Februari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 28 Februari 1939.) 

s. 650 

16 Februari 1939. BESLUIT tot WIJZ1gmg 
van het Crisis-Haringbesluit 1938. 

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

Economische Zaken van 1 Februari 1939, 
n ° . 1483, afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden ; 

Gelet op de artikelen 3 en 5 van het 
Crisis-Haringbesluit 1938; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 6 Januari 1939, n ° . 1027); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
7 Februari 1939, n ° . 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 14 Februari 1939, 
n ° . 2506, afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. in het bepaalde in artikel 3 lid 1 van 

het Crisis-Haringbesluit 1938 in plaats van 
,,haring" te doen lezen "pekel- en steurha
ring" en de woorden "met Nederlandsche 
visschersvaartuigen" te doen vervallen. 

B. na het bepaalde in artikel 3 lid 1 van 
het onder A. genoemde besluit in te voegen 
een nieuw tweede lid, luidende: 

"2. De aanvoer van versche haring in 
Nederland met Nederlandsche visschers
vaartuigen is slechts toegestaan aan reeders 
en met vaartuigen, welke aan hen in eigen
dom toebehooren of ter beschikking staan 
en ten aanzien waarvan door de crisis-orga
nisatie een aanvoervergunning is verstrekt 
voor een door of vanwege Onzen Minister 
te bepalen tijdvak." 

C . Vóór het bepaalde in artikel 3 lid 2 

van het onder A. genoemde besluit het cij
fer "2" te vervangen door het cijfer "3" en 
in het bepaalde in het tweede lid van ge
noemd artikel in plaats van "in het vorige 
lid" te doen lezen "in de vorige leden" . 
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D. Vóór het bepaalde in artikel 3 lid 3 
van het onder A. genoemde besluit het cij
fer "3" te vervangen door het cijfer "4" en 
in het bepaalde in het derde lid van ge
noemd artikel te doen lezen in plaats van 
,,het eerste lid" ,,het eerste en tweede lid". 

E. Het bepaalde in artikel 5 lid 1 van 
het onder A. genoemde besluit te wijzigen 
en te doen luiden als volgt: 

"Behoudens het bepaalde in het eerste 
lid van artikel 3 van dit besluit is de aan
voer van door Ons aan te wijzen soorten 
haring in Nederland slechts toegestaan voor 
het tijdvak, aanvangende 16 Mei 1938 en 
eindigende op een nader door Ons te be
palen tijdstip, hetwelk verschillend kan 
worden vastgesteld voor verschillende vaar
tuigen en voor verschillende door Ons aan 
te wijzen soorten haring.". 

F. Te bepalen, dat dit besluit in wer
king treedt met ingang van den tweeden 
dag na dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 16den Februari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 
(Uitgeg. 6 Maart z939.) 

s. 651 

z7 Februari z939. BESLUIT tot uitvoe
ring van artikel 3 der Bedrijfsvergun
ningenwet 1938 ten aanzien van het 
aluminium-wals-, pers- en trekbedrijf. 

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

Economische Zaken van den 18 Januari 
1939, n °. 4124 N., Directie van Handel en 
Nijverheid; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in het eerste lid van artikel 3 der 
Bedrijfsvergunningenwet 1938 door een 
ondernemer in het aluminium-wals-, pers
en trekbedrijf het verzoek is gedaan tot 
toepassing van deze wet ten aanzien van 
dit bedrijf; 

Gelet op artikel 3 van hoogergenoemde 
wet; 

Overwegende, dat het algemeen belang 
naar Ons oordeel wenschelijk maakt, tot 
zoodanige toepassing over te gaan; 

Overwegende, dat vestiging en uitbrei
ding van bedrijven in den bovenbedoelden 
tak van nijverheid, welke ongewenscht is 
in verband met de aanwezigheid van een 
omstandigheid, als bedoeld in het tweede 
lid, onder d, van meergenoemd wetsartikel , 
dient te worden tegengegaan; 

Overwegende, dat de vaste commissie 
van den Economischen R aad, bedoeld in 
artikel 7 van hoogergenoemde wet, te 
dezer zake is gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 31sten Januari 1939, n ° . 28) ; 
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Gezien het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van den 14 Februari 
1939, n ° . 7450 N., Directie van Handel en 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. 1. Dit besluit verstaat onder: 
Onze Minister: den Minister van Econo

mische Zaken; 
wet: de Bedrijfsvergunningenwet 1938; 
uitbreiden van een bedrijf: vergrooten 

van de jaarlijksche productie in dat be
drijf; 

walsen-, persen-, en trekken van alumi
nium: walsen, persen en trekken van alu
minium en aluminium-legeeringen tot de 
navolgende goederen, voorzoover deze over 
hun geheele lengte een standvastige dwars
doorsnede hebben: 

a. platen, bladen of strippen, met een 
dikte van meer dan 0.12 mm; 

b. profielen; 
c. buizen; 
d. staven of draad, met een dwarsdoor

snede-oppervlakte van meer dan 39 mm2. 
2. Onder persen van aluminium verstaat 

dit besluit niet: 
a. het persen van gesmolten aluminium 

en van gesmolten aluminium-legeeringen in 
gietvormen; 

b. het koud persen, buigen of stuiken 
van uit aluminium of aluminium-legeerin
gen vervaardigde platen, blàden of strippen. 

2. Het is verboden een bedrijf, waarin 
het walsen en/of het persen en/of het trek
ken van aluminium al dan niet uitsluitend 
wordt uitgeoefend, voorzoover die uitoefe
ning betreft, zonder daartoe ingevolge de 
wet verkregen vergunning te vestigen of 
uit te breiden. 

3. Uitbreiding van een bedrijf, als be
doeld in artikel 2, wordt voor de toepassing 
van dit besluit gemeten door vergelijking 
van de jaarlijksche productie in dat bedrijf 
van de in artikel 1 bedoelde goederen met: 

a. voor een bedrijf, hetwelk vóór 5 
Augustus 1938 gevestigd is in den zin der 
wet en op het tijdstip van inwerkingtre
ding van dit besluit in werking is: het 
twaalfvoud der gemiddelde maandelijksche 
productie van die goederen in dat bedrijf 
gedurende den tijd, dat dit in een tijdvak 
van een jaar, onmiddellijk voorafgaande 
aan 5 Augustus I938, in werking is geweest, 
vermeerderd met honderd ten honderd; 

b. voor een bedrijf, hetwelk op het tijd
stip van inwerkingtreding van dit besluit 
buiten werking is en na dat tijdstip weder 
in werking wordt gebracht: het twaalfvoud 
der gemiddelde maandelijksche productie 
van die goederen in dat bedrijf gedurende 
den tijd, dat dit in een tijdvak van een 
jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het 
tijdstip, waarop het bedrijf buiten werking 
werd gesteld, in werking is geweest, ver
meerderd met honderd ten honderd; 

c. voor een bedrijf, hetwelk na 5 Au
gustus 1938 gevestigd is in den zin der wet: 
de maximum jaarlijksche productie, ver
meld in de vergunning tot vestiging van 
dat bedrijf. 
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4. Aan een vergunning, als bedoeld in 
artikel 3 der wet, kunnen de navolgende 
voorwaarden of beperkingen worden ver
bonden: 

a. dat de jaarlijksche productie in het 
te vestigen of uit te breiden bedrijf van de 
in artikel 1 bedoelde goederen een door 
Onzen Minister vast te stellen grens niet 
zal mogen overschrijden; 

b. dat de productie in het te vestigen 
of uit te breiden bedrijf van de in artikel 1 
bedoelde goederen geheel of voor een door 
Onzen Minister te bepalen gedeelte slechts 
zal mogen dienen ter verwerking in het 
eigen bedrijf van den aanvrager of de aan
vragers. 

5 . Dit besluit treedt in werking met in
gan g van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin 
het is geplaatst. Het vervalt met ingang 
van 1 Maart 1 944. 

Onze Minister van Economische Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 17den Februari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

(Uitgeg. 7 Maart 1939). 

s. 652 

2 0 Februari 1939. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het Vogelbesluit 193 7. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen met de Za

ken van den Landbouw belasten Minister 
van 21 Januari 1939, N °. 452, Afdeeling 
II A, Letter Jur., Directie van den Land
bouw; 

Gelet o p de Vogelwet 1936 en op het Vo
gelbesluit 1937; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
7 Februari 1939, N °. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 15 Februari 
1939, N ° . 1591 , Afdeeling II A, Letter Jur., 
Directie van den Landbouw; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I . Na artikel 28 van het Vogelbesluit 

1937 wordt ingevoegd een nieuw artikel, 
luidende: 

"Art. 28bis. Vergunning tot het gebruik 
maken van vuurwapenen - andere da n d ie, 
genoemd in artikel 14 - bij het dooden van 
vogels ten aanzien van welke en voor zoover 
van hen krachtens artikel 2 van de Vogel
wet 1936 is bepaald, dat zij niet gerekend 
worden tot beschermde vogels in den zin 
van die wet, worden met inachtneming van 
de door Onzen Minister te ste llen regelen 
en voorwaarden door dien Minister of door 
de door hem aan te wijzen natuurlijke per
sonen of rechtspersonen verleend.". 

II. In artikel 31 van het Vogelbesluit 
·1937 vervalt: ,, , al dan niet met een ver-
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gunning, als bedoeld in artikel 22 van de 
Vogelwet 1936,'' en wordt in plaats van 
"door dien Minister" gelezen: ,,door dien 
Minister of door de door hem aan te wijzen 
natuurlijke personen of rechtspersonen". 

III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van 
zijn afkondiging in het Staatsblad. 

IV. Vergunningen, krachtens artikel 17, 
juncto artikel 31 van het Vogelbesluit 1937 
verleend voor een tij dvak, dat is aangevan
gen vóór en eindigt na den dag van inwer
kingtreding van di t besluit, blijven van 
kracht gedurende dat tijdvak. 

Onze Minister van Economische Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene R ekenkamer. 

H e t Loo, den 2ost en Februari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Vitgeg. 27 Februari 1939.) 

s. 560 

13 Februari 1939. BESLUIT tot intrek
king van het Reglement Autovervoer 
Personen, en vaststelling van een Regle
ment Autovervoer Personen 1939. 

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

van Waterstaat van 30 December 1938, La. 
L.L., Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, ter 
uitvoering van paragraaf 47 der Wet van 29 
November 1935 (Staatsblad N °. 685), tot 
verlaging van de openbare uitgaven, zooals 
deze wet is gewijzigd bij de Wet van n 
Februari 1939 (Staatsblad N °. 521), met 
intrekking van den algemeenen maatregel 
van bestuur, vastgesteld bij Ons besluit van 
12 Januari 1937 (Staatsblad N °. 562) en 
het laat st gewijzigd bij Ons besluit van 3 
Juni 1938 (Staatsblad N °. 565), overeen
komstig artikel 1 van die paragraaf een 
vergunning te eischen voor het exploiteeren 
van motorrijtuigen tot vervoer van perso
nen; 

Gelet op de bovenaangehaalde Wet van 
29 November 193 5 (Staatsblad N °. 685); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Januari 1939, N ° . 41); 

De Centrale Commissie van Advies en 
Bijstand voor het Verkeersfonds gehoord ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 13 Februari 1939, 
La. B , Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 12 

Januari 1937 (Staatsblad N °. 562), gewij
zigd bij Onze besluiten van 1 Maa rt 1937 
(Staatsblad N ° . 567) , 10 Mei 1937 (Staats
blad N ° . 572), 23 Juni 1937 (StaatsbladN ° . 
573), 5 November 19"17 (Staatsblad N ° . 
579 I) en 3 Juni 1938 (Staatsblad N °. 565) 
te bepalen als volgt: 
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HOOFDSTUK 1. 

A/gemeene bepalingen. 

Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan 
onder: 

a. Onze Minister: Onze Minister met de 
uitvoering van dit besluit belast; 

b. Commissie: de Commissie, bedoeld in 
artikel 6; 

c. Inspecteur-Generaal onderscheidenlijk 
Rijksinspecteur: de Inspecteur-Generaal on
derscheidenlijk Rijksinspecteur van de Rijks
verkeersinspectie; 

d. wegen: hetgeen de Motor- en Rijwiel
wet daaronder verstaat; 

e. motorrijtuigen: hetgeen de Motor- en 
Rijwielwet daaronder verstaat alsmede de 
door motorrijtuigen voortbewogen aanhang
wagens en opleggers; 

/. autobussen : motorrijtuigen, die inge
richt zijn of gebezigd worden voor het ver
voer van meer dan zes personen, den be
stuurder daaronder niet begrepen, alsmede 
personenauto's, die worden gebezigd voor 
de uitoefening van een autobusdienst; 

g. personenauto's: motorrijtuigen, die in
gericht zijn voor het vervoer van niet meer 
dan zes personen, den bestuurder daaronder 
niet begrepen; 

h. taxi's : personénauto's, waarmede per
sonen tegen vergoeding worçlen vervoerd en 
standplaats mag worden ingenomen op de 
wegen; 

i. huurauto's : personenauto's, waarmede 
personen tegen vergoeding worden vervoerd, 
doch geen standplaats mag worden ingeno
men op de wegen; 

j. autobusdiensten : geregelde diensten 
tot het vervoeren van personen met auto
bussen tegen vergoeding; 

k. toerwagenritten: het vervoer van per
sonen met autobussen tegen vergoeding, an
ders dan onder j . bedoeld; 

/. eigen vervoer: het vervoer van per
sonen met autobussen ten eigen behoeve of 
ten behoeve van eigen bedrijf of onderne
ming zonder vergoeding. 

2. Dit besluit is van toepassing op het 
exploiteeren van motorrijtuigen tot vervoer 
van personen over de wegen, onverschillig 
of het vervoer al dan niet ten deele in het 
buitenland wordt bewerkstelligd. 

3. Voor de toepassing van dit besluit 
wordt onder exploiteeren van een motor
rijtuig tot vervoer van personen niet begre
pen het verhuren van personenauto's zonder 
chauffeur. 

2. E ene vergunning wordt vereischt voor 
a. het exploiteeren van autobussen in de 

uitoefening van een autobusdienst; 
b. het exploiteeren van autobussen tot 

hPt uitvoeren van toerwagenritten; 
c . het exploiteeren van taxi's; 
d. het exploiteeren van huurauto's. 
3. Onverminderd de verder aan de ver

gunning verbonden voorwaarden is aan iedere 
reeds verleende of nog te verleenen vergun
ning als bedoeld in artikel 2 de voorwaarde 
verbonden, dat de exploitatie, waarvoor ver
gunning is verleend, slechts mag geschieden, 

44 

voor zoover overeenkomstig door Onzen 
Minister gestelde regelen een verzekering 
is gesloten tot dekking van de geldelijke ge
volgen van de aansprakelijkheid van den 
ondernemer voor de schade, bij het vervoer 
door de vervoerde personen geleden. 

4. Onverminderd de verder aan de ver
gunning verbonden voorwaarden zijn aan 
iedere reeds verleende of nog te verleenen 
vergunning als bedoeld in artikel 6 of arti
kel 13 de volgende voorwaarden verbonden: 

1. de autobusdienst moet met inachtne
ming van de voorwaarden der vergunning 
volgens de dienstregeling worden uitgeoe
fend; tenzij in de vergunning anders wordt 
bepaald moeten de personen, die zich daar
toe aanmelden, tegen betaling van de vol
gens de tarieven verschuldigde vrachtprij
zen worden vervoerd, voor zoover de gewo
ne middelen van vervoer toereikend zijn; 

Il. indien ingeval van oorlog, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandig
heden een buitengewone oproeping van 
dienstplichtigen plaats heeft, moeten met 
den autobusdienst op de dagen van de op
komst de militairen, die zich daartoe aan
melden, voor Rijksrekening tegen afgifte 
van een bon en met voorrang boven andere 
personen worden vervoerd. 

5. 1. De exploitant van een autobus
dienst in meer dan een gemeente is ver
plicht binnen 14 dagen na afloop van elke 
kalendermaand aan den Rijksinspecteur over 
die maand een opgave te verstrekken van: 

a. het aantal door de autobussen afge
legde kilometers; 

b. het aantal vervoerde reizigers. 
Onze Minister kan een formulier voor 

deze opgaven vaststellen. 
2. De exploitant is overigens verplicht 

den Rijksinspecteur alle gevraagde inlich
tingen omtrent den autobusdienst op de 
door hem gewenschte wijze te verschaffen, 
voor zoover deze niet het geldelijk beheer 
van den dienst betreffen. 

6. 1. Op aanvragen om vergunning voor 
het exploiteeren van autobussen in de uit
oefening van een autobusdienst in meer dan 
een gemeente wordt beschikt door een te 
's-Gravenhage gevestigde Commissie van 
ten hoogste vijf door Ons voor een termijn 
van vijf jaren te benoemen leden, uit wier 
midden door Ons de Voorzitter wordt aan
gewezen; zoo noodig kunnen door Ons plaats
vervangende leden benoemd worden. 

2. De leden van de Commissie ontvan
gen vergoeding voor reis- en verblijfkosten. 
Bovendien kan door Ons aan de leden een 
vergoeding voor tijdsverzuim dan wel een 
bezoldiging worden toegekend. 

3. Aan de Commissie worden de door 
Onzen Minister aan te wijzen ambtenaren 
van de Rijksverkeersinspectie toegevoegd. 

7. r. De Voorzitter regelt de werkzaam
heden der Commissie. Bij afwezigheid wordt 
hij vervangen door het oudste lid in jaren, 
dat aanwezig is. 

2. Hij wijst het lid aan, dat als Voorzit
ter optreedt van een zitting als bedoeld in 
a rtikel 8, vierde lid. 
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3. De gedachtenwisseling over de te be
handelen zaken geschiedt in den regel in de 
vergaderingen der Commissie en slechts bij 
uitzondering schriftelijk. 

4. Om geldige besluiten te kunnen ne
men is de aanwezigheid van ten minste drie 
leden vereischt. 

5. Besluiten worden genomen bij vol
strekte meerderheid van stemmen; bij sta
king van stemmen is de stem van den Voor
zitter beslissend. 

6. Indien aan de zitting, bedoeld in ar
tikel 8, vierde lid, is deelgenomen door een 
vertegenwoordiger van Gedeputeerde Sta
ten, is een zoodanig vertegenwoordiger mede 
bevoegd aan de vergadering der Commissie, 
waarin de in dat lid bedoelde aanvrage be
handeld wordt, en tevens aan de stemming 
over die aanvrage deel te nemen. De In
specteur-Generaal of zijn vertegenwoordiger 
woont de vergaderingen der Commissie bij, 
doch neemt geen deel aan de stemmingen. 

8. 1. Aanvragen om vergunning voor 
het exploiteeren van autobussen in de uit
oefening van een autobusdienst in meer dan 
een gemeente worden ingediend bij den In
specteur-Generaal, die de verstrekte ge
gevens, nadat deze voldoende zijn bevon
den, gedurende dertig dagen voor een ieder 
ter inzage legt ten kantore van den Rijks
inspecteur, in wiens district - onderschei
denlijk de Rijksinspecteurs, in wier distric
ten - de autobusdienst zal worden uitge
oefend. Van de ter inzage-legging wordt op 
kosten van den aanvrager mededeeling ge
daan in een of meer nieuwsbladen. 

2. De in het eerste lid bedoelde Rijks
inspecteur(s) stelt (stellen) exploitanten 
van belanghebbende vervoerdiensten in de 
gelegenheid om zich omtrent een vergun
ningsaanvrage te verklaren. 

3. Ieder belanghebbende kan gedurende 
den in het eerste lid bepaalden termijn 
schriftelijk bij den betrokken Rijksinspec
teur en op een vooraf in .de in het eerste lid 
bedoelde nieuwsbladen bekend te maken 
openbare zitting, die niet later mag worden 
gehouden dan dertig dagen na het verstrij
ken van genoemden termijn, mondeling be
zwaren inbrengen of schriftelijk ingediende 
bezwaren toelichten. De schriftelijk inge
diende bezwaren worden bij de ter inzage 
liggende aanvrage gevoegd; belanghebben
den kunnen op eigen kosten afschrift ne
men. 

4. Aan de zitting, welke wordt voorge
zeten door een lid van de Commissie, wordt 
deelgenomen door de(n) in het eerste lid 
bedoelde(n) Rijksinspecteur(s), tenzij zulks 
in bijzondere gevallen door het voorzittend 
lid overbodig wordt geacht. Voorts wordt 
aan de zitting deelgenomen door een door 
Gedeputeerde Staten van elk der provin
ciën, waarin de autobusdienst zal worden 
uitgeoefend, aangewezen vertegenwoordiger, 
tenzij dit door Gedeputeerde Staten in een 
bijzonder geval onnoodig wordt geacht. 

5. De aanvrager kan ter zitting de aan
vrage toelichten en van zijn gevoelen om
trent ingebrachte bezwaren doen blijken. 
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6. Van het ter zitting verhandelde wordt 
een proces-verbaal opgemaakt. Elk derge
nen, die aan de zitting heeft deelgenomen, is 
bevoegd zijn oordeel omtrent de aanvrage 
daarin te doen opnem en. 

7. De Commissie neemt een met rede
nen omkleede beschikking omtrent het al 
dan niet verleenen van de aangevraagde of 
een van de aanvrage afwijkende vergunning. 

8. De Commissie kan aan de vergun-
ning voorwaarden verbinden betreffende: 

a. den te volgen weg; 
b. het aantal ritten; 
c . de dienstregeling; 
d. de tarieven; · 
e. het benoodigde materieel. 
9. De Commissie vermeldt in de be

schikking binnen welken termijn de ver
gunning na het in werking treden moet zijn 
aanvaard en de dienst moet worden aange
vangen. 

10. De beschikking van de Commissie 
wordt op kosten van den aanvrager aan de
zen, aan hen, die bezwaren hebben inge
diend, aan Onzen Minister, aan den Inspec
teur-Generaal, aan de(n) betrokken Rijks
inspecteur(s) en aan de betrokken provin
ciale- en gemeentebesturen medegedeeld. Zij 
wordt aangekondigd in de Staatscourant. 

11. De beschikking der Commissie treedt, 
tenzij de Commissie in bijzondere gevallen 
daarbij anders bepaalt, niet in werking, 
voordat de termijn van beroep is verstreken, 
of, ingeval beroep is ingesteld, voordat op 
dat beroep is beslist. 

12. De Inspecteur-Generaal is bevoegd 
ter voldoening van de in het eerste en tien
de lid bedoelde kosten een door hem te be
palen bedrag op afrekening te doen storten. 

9. r. Behoudens andere regeling bij wet, 
overeenkomstig Afdeeling 10 van de wet 
van 29 November 1935 (Staatsblad n °. 
685), wordt vergunning voor het exploitee
ren van autobussen in de uitoefening van 
een autobusdienst in meer dan een gemeen
te, hetzij de aanvrager een korteren termijn 
verlangt, verleend voor een tijdvak van tien 
jaren ingaande met het in werking treden 
van de beschikking waarbij zij is verleend. 

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

3. Indien niet tenminste een jaar voor 
het verstrijken van den duur der vergun
ning door een of meer belanghebbenden 
dan wel door de(n) betrokken Rijksinspec
teur(s) bezwaren tegen de verlenging bij 
den Inspecteur-Generaal zijn ingediend en 
geen wijziging van de vergunning of van de 
daaraan verbonden voorwaarden door den 
aanvrager wordt verzocht of door de Com
missie wordt noodig geacht, beschikt de 
Commissie overeenkomstig het verzoek. Het 
bepaalde in artikel 8, tiende lid, is hierop 
van overeenkomstige toepassing. 

4. In alle andere gevallen vindt op het 
verzoek om verlenging van een vergunning 
het bepaalde in artikel 8 met uitzondering 



1939 

van het elfde lid overeenkomstige t oep as
sing. 

10. 1. Ten aanzien van een aanvraag 
van den vergunninghouder tot wijziging of 
overdracht van een vergunning voor het 
exploiteeren van autobussen in de uitoefe
ning van een autobusdienst in meer dan 
een gemeente vindt het bepaalde in artikel 
8 overeenkomstige toepassing. 

2. Bij overlijden van d en v ergunning
houder kan de Rijksinspecteur na overleg 
met de erven een of mee r door hem aan 
te wijzen persoon of personen toestaan ge
durende ten hoogste 6 .maanden de exploi
tatie voort te zetten. 

ll. 1. De Commissie kan een vergun
ning voor het exploiteeren van autobussen 
in de uitoefening van een autobusdienst in 
meer dan een gemeente op aanvrage van 
den vergunninghouder intrekken. Het be
paalde in artikel 8 , tiende lid, is hierop van 
toepassing. 

2. De Commissie kan een vergunning 
voor het exploiteeren van autobussen in de 
uitoefening van een autobusdienst in meer 
dan een gemeente ambtshalve of op aan
vrage van de(n) betrokken Rijksinspec
teur(s) intrekken, hetzij wegens onvoldoen
de uitoefening van den dienst, hetzij wegens 
uitoefening van den dienst anders dan met 
inachtneming van de bepalingen van dit 
besluit, of van de voorwaarden der vergun
ning. Het bepaalde in artikel 8 is hierop 
van overeenkomstige toepassing. 

3. Een vergunning voor het exploiteeren 
van autobussen in de uitoefening van een 
autobusdienst in meer dan een gemeente 
kan, nadat zij tenminste vijf jaren van 
kracht is geweest, ambtshalve of op aan
vrage van de(n) betrokken Rijksinspec
teur(s) door de Commissie worden gewij
zigd of ingetrokken, indien het algemeen 
belang dat wenschelijk maakt. Het bepaal
de in artikel 8 is hierop van overeenkom
stige toepassing. De beschikking waarbij 
een vergunning overeenkomstig het in dit 
lid bepaalde wordt ingetrokken treedt niet 
eerder in werking dan een jaar na de dag
teekening van de Staatscourant, waarin de 
mededeeling, bedoeld in artikel 8, tiende 
lid, is gedaan. 

12. 1. Van een beschikking der Com
missie staat voor ieder belanghebbende en 
voor de(n) betrokken Rijksinspecteur(s) 
beroep open op Ons binnen dertig dagen na 
dagteekening van de Staatscourant, waarin 
de beschikking is aangekondigd. 

2. H et adres van beroep wordt aan Ons 
gericht maar ingediend bij den Inspecteur
Generaal , die den dag van ontvangst daar
op aanteekent. Indien het adres van beroep 
bij Ons mocht zijn ingediend, wordt het 
geacht bij den Inspecteur-Generaal te zijn 
ingediend op den dag, waarop het bij Ons 
is ingekomen. 

3 . Onze beslissing wordt aangekondigd 
in de Staatscourant. 

13. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel · 6, eerste lid, en artikel 8 kan, indien 
bijzondere omstandigheden tijdelijke voor-
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ziening onverwijld noodig maken , de In
specteur-Generaal een tijdelijke vergunning 
voor het exploiteeren van autobussen in de 
uitoefening van een autobusdienst in meer 
dan een gemeente verleenen . De tij delijke 
vergunning, waarop de artikelen g, ro en 
r r niet van toepassing zijn, en welke te 
allen tijde door den Inspecteur-Generaal 
kan worden ingetrokken, wordt verleend 
voor t en hoogste zes maanden en kan tel
kens met ten hoogste zes maanden worden 
verlengd. De Inspecteur-Generaal is bevoegd 
voor een autobusdienst, uitgeoefend krach
t ens een ingevolge dit artikel verleende ver
gunning, ontheffing te verleenen van een of 
meer der artikelen 5, 32, 33, 34 en 35. 

14 . Zoodra een beschikking van de Com
missie tot verleening van een vergunning 
voor het exploiteeren van autobussen in de 
uitoefening van een autobusdienst in meer 
dan een gemeente of tot verlenging, wijzi
ging of overdracht van een zoodanige ver
gunning in werking is getreden of door Ons 
in beroep daartoe is beslist, dan wel door 
den Inspecteur-Generaal een tijdelijke ver
gunning als bedoeld in artikel 13 is ver
leend, verstrekt de Rijksinspecteur aan den 
exploitant kosteloos de noodige vergunnings
bewijzen, die behoudens eerderen afloop der 
vergunning voor een jaar geldig zijn en bin
ner, de:1 duur der vergunning telkenmale 
worden vernieuwd; indien een dienst wordt 
uitgeoefend in meer dan een district ge
schiedt de verstrekking door den Rijks
inspecteur in het district, waarin de exploi
tant het kantoor van den dienst gevestigd 
heeft. 

15. 1. Op aanvragen om vergunning voor 
het exploiteeren van autobussen in de uit
oefening van een autobusdienst binnen een 
gemeente wordt beschikt door burgemeester 
en wethouders, met beroep op den raad vol
gens door Hem te stellen regelen. 

2. Bij verleening van de vergunning wor
den aan den exploitant de noodige vergun
ningsbewijzen verstrekt , die behoudens eer
deren afloop der vergunning voor een jaar 
geldig zijn en binnen den duur der vergun
ning telkenmale worden vernieuwd. D e ver
gunning wordt aan den Inspecteur-Generaal 
en aan den Rijksinspecteur, in wiens dis
trict de gemeente gelegen is, medegedeeld. 

3. Het gemeentebes tuur verlee nt geen 
vergunning, indien daardoor het belang van 
het vervoer van personen binnen meer dan 
een gemeente geschaad wordt. 

16. 1. Op aanvragen om vergunning voor 
het exploiteeren van autobussen tot het uit
voeren van toerwagenritten in meer dan een 
gemeente wordt beschikt door den Rijks
inspecteur van het district, waarin de ritten 
aanvangen. 

2. De aanvragen moeten, tenzij de Rijks
inspecteur met een karteren termijn genoe
gen neemt, t enminste drie dagen voor den 
dag, waarop de ritten zullen aanvangen, 
door den houder van de autobussen bij den 
Rijksinspecteur worden ingediend, met ver
melding van het doel van de ritten en van 
het aantal autobussen, dat zal worden ge-



47 

bezigd, en onder omschrijving van den af 
te leggen weg. 

3. Behoudens door den Rijksinspecteur 
toe te stane afwijking geldt een vergunning 
slechts voor een bepaald aantal daarbij om
schreven toerwagenritten. Voor elke te be
zigen autobus wordt kosteloos een vergun
ningsbewijs verstrekt. 

17. r. Op aanvragen om vergunning voor 
het exploiteeren van autobussen tot het uit
voeren van toerwagenritten binnen een ge
meente wordt beschikt door of vanwege 
burgemeester en wethouders met beroep op 
den raad volgens door hem te stellen regelen. 

2. De aanvragen moeten door den hou
der van de autobussen worden ingediend. 
Voor toerwagenritten binnen een gemeente, 
waarvoor vergunning wordt verleend, wordt 
aan den exploitant voor elke te bezigen 
autobus een vergunningsbewijs verstrekt. 

18. r. Voor het bewerkstelligen van eigen 
vervoer kan inschrijving worden verzocht in 
een daarvoor bestemd register ten kantore 
van den Rijksinspecteur van het district, 
waarin degene, die de inschrijving verzoekt, 
gevestigd is. De inschrijving geschiedt tel
kenmale voor een tijdvak van een jaar. Voor 
elke te bezigen autobus wordt kosteloos een 
inschrijvingsbewijs verstrekt. 

2. De inschrijving wordt door den Rijks
inspecteur slechts geweigerd, indien degene, 
die de inschrijving verzoekt, niet aanneme
lijk maakt, dat beoogd wordt eigen vervoer 
te verrichten. 

19. r. Op aanvragen om vergunning voor 
het exploiteeren van taxi's wordt beschikt 
door burgemeester en wethouders der ge
meente, waar de aanvrager met de taxi's 
standplaats wil innemen of wil doen inne
men, met beroep op den raad volgens door 
hem te stellen regelen. 

2. Bij verleening van de vergunning wor
den aan den exploitant de noodige vergun
ningsbewijzen verstrekt, die behoudens eer
deren afloop der vergunning voor een jaar 
geldig zijn en binnen den duur der vergun
ning telkenmale worden vernieuwd. De ver
gunning wordt aan den Rijksinspecteur, in 
wiens district de gemeente gelegen is, me
degedeeld. 

3. Onverminderd de verder aan de ver
gunning verbonden voorwaarden zijn aan 
iedere reeds verleende of nog te verleenen 
vergunning voor het exploiteeren van taxi's 
de volgende voorwaarden verbonden: 

I. het is verboden personen te vervoe
ren of te doen vervoeren anders dan tegen 
een bedrag waarvoor de geheele taxi voor 
den geheelen te maken rit beschikbaar 
wordt gesteld; 

II. vervoerd mogen slechts worden de 
personen 

a . die zich op de standplaats of aan de 
stalling aanmelden; 

b. die zich doen afhalen na bestelling; 
c. die eene ledige taxi aanroepen binnen 

de in het eerste lid bedoelde gemeente. 
20. r. Op aanvragen om vergunning voor 

het exploiteeren van huurauto's, wordt be
schikt door burgemeester en wethouders der 
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gemeente, waar de aanvrager de huurauto's 
wil stallen of wil doen stallen, met beroep 
op den raad volgens door hem te stellen 
regelen. 

2. Bij verleening van de vergunning wor
den aan den exploitant de noodige vergun
ningsbewijzen verstrekt, die behoudens eer
deren afloop der vergunning voor een jaar 
geldig zijn en binnen den duur der vergun
ning telkenmale worden vernieuwd. De ver
gunning wordt aan den Rijksinspecteur, in 
wiens district de gemeente gelegen is, mede
gedeeld. 

3. Onverminderd de verder aan de ver
gunning verbonden voorwa arden zijn aan 
iedere reeds verleende of nog te verleenen 
vergunning voor het exploiteeren van huur
auto's, behoudens het bepaalde in het vol
gende lid , de volgende voorwaarden verbon
den : 

I. het is verboden personen te vervoe
ren of te doen vervoeren anders dan tegen 
een bedrag, waarvoor de geheele huurauto 
voor den geheelen te maken rit beschikbaar 
wordt gesteld; 

II. vervoerd mogen slechts worden de 
personen 

a. die zich aan de stalling aanmelden; 
b. die zich doen afhalen na bestelling 

aan de stalling. 
4. Burgemeester en wethouders kunnen 

bepalen dat in afwijking van de in het vo
rige lid onder II vermelde voorwaarde met 
huurauto's tevens mogen worden vervoerd 
de personen, die in daartoe door hen aan te 
wijzen deelen der gemeente eene ledige 
huurauto aanroepen. 

21. Onverminderd de verder aan de ver
gunning verbonden voorwaarden, zijn aan 
iedere reeds verleende of nog te verleenen 
vergunning als bedoeld in artikel 2 de vol
gende voorwaarden verbonden : 

I '. in elke autobus, taxi of huurauto, die 
gebezigd wordt voor het vervoer, waarvoor 
vergunning is verleend, moet een geldig ver
gunningsbewijs, als bedoeld in een der ar
tikelen 14, 15, 16, 17, 19 en 20, aanwezig 
zijn; 

II. op de eerste vordering van een der 
in artikel 40 bedoelde ambtenaren is de be
stuurder van een autobus, taxi of huurauto, 
die gebezigd wordt voor het onder I be
doelde vervoer, verplicht het motorrijtuig 
te doen stilhouden en het vergunningsbewijs 
ter inzage te geven. 

HOOFDSTUK II. 

Bijzondere voorwaarden betreffende auto
bussen en autobusdiensten. 

22. r. Onverminderd de verder aan de 
vergunning verbonden voorwaarden is aan 
ieder reeds verleende of nog te verleenen 
vergunning als bedoeld in artikel 6, alsmede, 
behoudens het bepaalde in den slotzin van 
artikel 13, aan iedere vergunning als in dat 
artikel bedoeld de voorwaarde verbonden, 
dat voldaan wordt aan de voorschriften, 
vervat in de artikelen 26, 27, tweede li'd, 29 
tot en met 38. 
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2. Onverminderd de verder aan de ver
gunning verbonden voorwaarden is aan 
iedere reeds verleende of nog te verleenen 
vergunning als bedoeld in artikel 15, artikel 
16 of artikel 17 de voorwaarde verbonden, 
dat voldaan wordt aan de voorschriften, 
vervat in de artikelen 26, 27, tweede lid, 
29, 30, 31, 36, 37 en 38. 

23 . 1. Een autobus wordt niet in dienst 
gesteld of na wijziging opnieuw in dienst 
gesteld dan na vanwege den Inspecteur
Generaal te zijn onderzocht en goedgekeurd. 

De exploitanten en degenen, die eigen 
vervoer bewerkstelligen, verschaffen daar
toe alle voor een goede beoordeeling noodi
ge teekeningen en gegevens. 

2. Ten bewijze van de goedkeuring wordt 
den exploitant of dengene, die eigen ver
voer bewerkstelligt, een akte van · vergun
ning en een keuringsbewijs uitgereikt; in de 
akte ·van vergunning wordt bepaald het 
grootste aantal personen, benevens het groot
ste gewicht aan goederen, dat met de auto
bus mag worden vervoerd; in het keurings
bewijs wordt bepaald tot wanneer de goed
keuring van kracht is. 

3. D e Inspecteur-Generaal is bevoegd 
aan de goedkeuring van autobussen, waar
van de inrichting afwijkt van de gebruike
lijke, de voorwaarde te verbinden, dat deze 
autobussen slechts gebezigd mogen worden 
voor het in de akte van vergunning om
schreven vervoer. 

24. 1. Behalve voor de indienststelling 
wordt elke autobus onderzocht door of van
wege den Rijksinspecteur, in wiens district 
de exploitant of degene, die eigen vervoer 
bewerkstelligt, zijn kantoor gevestigd heeft 
dan wel de autobus in den regel gestald 
wordt: 

a. uiterlijk drie maanden na de indienst
stelling en telkenmale uiterlijk drie maan
den na de laatste goedkeuring; 

b. na elke belangrijke herstelling; 
c. na aanrijdingen of ongevallen, waar

door beschadiging is ontstaan; 
d. wanneer de Rijksinspecteur zulks om 

redenen van veiligheid noodig acht. 
2. Indien het onderzoek onvoldoende 

uitkomsten oplevert, mag de autobus niet 
weder in gebruik worden genomen, dan na
dat uit herkeuring gebleken is, dat de door 
of vanwege den Rijksinspecteur noodig ge
achte voorzieninge n zijn aangebracht. 

3. Na goedkeuring wordt den exploitant 
of dengene, die eigen vervoer bewerkstel
ligt, een keuringsbewijs uitgereikt, waarin 
bepaald is tot wanneer de goedkeuring van 
kracht is. 

25. Onze Minister stelt de vergoedingen 
vast, welke verschuldigd zijn voor het in 
artikel 23 en voor het in artikel 24 bedoel
de onderzoek. 

26. 1. Het is verboden met een autobus 
meer personen te vervoeren of te doen ver
voeren, of in of op een autobus een groo
tere hoeveelheid goederen te laden of te 
doen laden, dan bij de in artikel 23 bedoel
de akte van vergunning is bepaald, waarbij 
twee kinderen beneden den leeftijd van tien 
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jaren voor een persoon of drie kinderen be
neden den leeftijd van veertien jaren voor 
twee personen worden gerekend, behoudens 
het bepaalde in het volgende lid. 

2. Bij het vervoer van een groot aantal 
kinderen kan degene die de vergunning ver
leent, het aantal kinderen, dat met een 
autobus mag worden vervoerd, voor elk ge
val nader vaststellen. Dit aantal wordt door 
hem op het vergunningsbewijs vermeld. 

3. De bestuurder van een autobus moet 
zorg dragen, dat de vervoerde goederen zoo
danig geplaatst worden, dat zij het in- en 
uitstappen van reizigers niet belemmeren 
en de reizigers ook overigens niet hinderen. 

4. In elke autobus moet tijdens het ver
voer de akte van vergunning en het geldig 
keuringsbewijs, als bedoeld in artikel 23, 
tweede lid, of artikel 24, derde lid, aanwe
zig zijn. 

5. Op de eerste vordering van een der in 
artikel 40 bedoelde ambtenaren moet de 
bestuurder van een autobus de akte van 
vergunning en het keuringsbewijs bedoeld 
in het vorig lid ter inzage geven. 

27. 1. Indien naar het oordeel van een 
der in artikel 40 bedoelde ambtenaren de 
toestand van een autobus gevaar oplevert 
voor de veiligheid der reizigers of van het 
verkeer wordt het vertrek of de voortzet
ting der reis door hem verboden. 

2. In zoodanig geval mag de bestuurder 
den rit met de autobus niet aanvangen of 
voortzetten, dan nadat het gebrek naar ge
noegen van dien ambtenaar is hersteld. 

28. 1. Buiten op elke autobus wordt 
duidelijk zichtbaar vermeld: 

a. de naam van den exploitant of van 
dengene, die eigen vervoer bewerkstelligt; 

b. het volgnummer van de autobus; 
c. het grootste aantal personen buiten 

den bestuurder, alsmede het grootste ge
wicht aan goederen, dat mag worden ver
voerd. 

Bovendien wordt in elke autobus op dui
delijk zichtbare wijze vermeld het grootste 
aantal personen, dat buiten den bestuurder 
mag worden vervoerd. 

2. D e in het vorig lid bedoelde kenmer
ken moeten naar genoegen van den betrok
ken Rijksinspecteur op zoodanige wijze zijn 
aangebracht, dat verwijdering niet op een
voudige wijze kan geschieden. 

3. Op elke autobus van een autobus
dienst wordt bovendien de plaats van be
stemming aangegeven. 

29 . Het is verboden personen beneden 
den leeftijd van 2 1 jaren met het besturen 
van een autobus te belasten. Personen be
neden den leeftijd van 21 jaren mogen niet 
als bestuurder van een autobus optreden. 

30. 1. E en bestuurder van een autobus 
moet bekend zijn met de voor een goede 
uitoefening van zijn werkzaamheden van 
belang zijnde voorschriften. 

2. Hij moet blijkens een geneeskundige 
verklaring, welke niet ouder mag zijn dan 
s jaren, geen lichamelijke of geestelijke ge
breken hebben, welke hem zouden kunnen 
beletten een autobus naar behooren te be-
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sturen en in het bezit zijn van een voldoend 
gehoor- en gezichtsvermogen. 

3. Hij moet deze verklaring tijdens het 
besturen van een autobus bij zich hebben 
en haar op de eerste vordering van een der 
in artikel 40 bedoelde ambtenaren ter in
zage verstrekken, 

4. Indien er naar het oordeel van den 
Rijksinspecteur aanleiding is te veronder
stellen, dat een bestuurder niet meer vol
doet aan de in het tweede lid bedoelde 
eischen, is de bestuurder verplicht zich ten 
spoedigste geneeskundig te doen onderzoe
ken, teneinde een nieuwe geneeskundige ver
klaring te verkrijgen, 

5. Personen, die naar het oordeel van 
Onzen Minister daartoe ongeschikt zijn, mo
gen geen autobus besturen. 

3L De bestuurder van een autobus mag 
gedurende zijn diensttijd geen alcohol-hou
dende dranken gebruiken of bij zich hebben. 

32 . r. De dienstregeling en de tarieven 
van een autobusdienst in meer dan een ge
meente behoeven, met inachtneming van de 
bij de vergunning bepaalde voorwaarden, 
de goedkeuring van den Rijksinspecteur, in 
wiens district de dienst uitgeoefend wordt; 
indien een dienst wordt uitgeoefend in meer 
dan een district geschiedt de goedkeuring 
door den Rijksinspecteur van het district, 
waarin de exploitant het kantoor van den 
dienst gevestigd heeft. 

2. Ter verkrijging van de in het eerste 
lid bedoelde goedkeuring moet de exploi
tant zoo mogelijk vier weken voor den da
tum der inwerkingtreding het ontwerp der 
dienstregeling en/of de tarieven in drievoud 
bij den Rijksinspecteur indienen. 

3. Bij de vaststelling der dienstregeling 
moet de exploitant voldoen aan de eischen, 
welke door den Rijksinspecteur worden ge
steld betreffende het geven van aansluitin
gen aan andere vervoersdiensten. 

4. Een dienstregeling wordt niet goedge
keurd voor een langeren termijn, dan tot 
invoering van de eerstvolgende dienstrege
ling der Nederlandsche Spoorwegen. 

5. De Rijksinspecteur kan tusschentijds 
wijziging van de dienstregeling goedkeuren. 

6. De Rijksinspecteur kan, voor zoover 
zulks door den Chef van den Generalen 
Staf wordt noodig geoordeeld voor de da
gen van opkomst van militairen in werke
lijken dienst. -bij buitengewone oproeping van 
dienstplichtigen ingeval van oorlog, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandig
heden een dienstregeling vaststellen, welke 
afwijkt van de dienstregeling, in het eerste 
lid bedoeld. Artikel 41 is in dit geval niet 
van toepassing. 

33. r. De datum van invoering: 
a. van de goedgekeurde dienstregeling 

en tarieven van een autobusdienst in meer 
dan een gemeente, 

b. van de met goedkeuring van den 
Rijksinspecteur daarin aangebrachte wijzi
gingen, 

wordt zoo tijdig mogelijk, doch in elk 
geval vóór de invoering aangekondigd in 
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een nieuwsblad, verschijnende in de Provin
cie of in elk der Provincies, waarin de auto
busdienst zal worden uitgeoefend, 

2. De exploitant zendt aan den Rijks
inspecteur een exemplaar van het nieuws
blad of elk der nieuwsbladen, waarin de 
aankondiging plaats gehad heeft, 

3. De dienstregeling en de tarieven moe
ten aanwezig zijn in elke autobus en voor 
zoover de Rijksinspecteur dit noodig acht 
in de wachtlokalen en bij de stopplaatsen 
van den autobusdienst. 

34 . r. Voor eiken reiziger van een auto
busdienst in meer dan een gemeente moet 
een voor de af te leggen reis geldig plaats
bewijs afgegeven worden, waarop het begin
en eindpunt van de reis en het verschul
digde bedrag duidelijk vermeld zijn. 

2. De Rijksinspecteur bedoeld in het 
eerste lid van artikel 32 kan van het be
paalde in het vorige lid ontheffing verleenen, 

35 , De exploitant van een autobusdienst 
in meer dan een gemeente is verplicht van 
elke gedwongen onderbreking van den dienst 
dan wel van elke gedwongen wijziging van 
den te volgen weg onder opgaaf van rede
nen onverwijld kennis te geven aan den 
Rijksinspecteur en daarvan in een of meer 
nieuwsbladen als bedoeld in artikeL 3-3 me
dèdeeling te doen. Het hervatten van den 
autobusdienst na gedwongen onderbreking 
en van de gewone route na gedwongen wij
ziging moeten op overeenkomstige wijze be
kend gemaakt worden. 

36, Autobussen moeten naar genoegen 
van den Rijksinspecteur worden gereinigd 
en onderhouden. 

37. r. Van 15 October tot 15 April moe
ten autobussen behoorlijk zijn verwarmd, 
op door den Inspecteur-Generaal goedge
keurde wijze. 

2. Tusschen een half uur na zonsonder
gang en een half uur voor zonsopgang moe
ten autobussen op voldoende wijze van bin
nen zijn verlicht. 

3. De Inspecteur-Generaal kan van het 
bepaalde in het eerste lid ontheffing ver
leenen; de ontheffing wordt in de akte van 
vergunning vermeld. 

38. In elke autobus moeten in behoor
lijken staat aanwezig zijn ten minste een 
brandbluschapparaat en middelen tot het 
leggen van een snelverband, De Inspecteur
Generaal is bevoegd hieromtrent voorschrif
ten te geven. 

HOOFDSTUK III. 

Straf- en slotbepalingen. 

39, r. Het is verboden een motorrijtuig 
tot vervoer van personen te exploiteeren 
anders dan krachtens een vergunning als 
bedoeld in artikel 2. 

2. Overtreding van het vorig lid vormt 
een strafbaar feit in den zin van Afdeeling 
9 van de Wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 685). 

40. Met het opsporen van de bij dit be
sluit strafbaar gestelde feiten zijn, onver-

4 
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minderd het bepaalde bij artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering, belast de 
ambtenaren van de Rijksverkeersinspectie 
en van de Rijks- en Gemeentepolitie. 

41. 1. Van elke beslissing krachtens eenig 
artikel van dit besluit door of namens den 
Inspecteur-Generaal of een Rijksinspecteur 
genomen, kan de betrokkene binnen zes da
gen na dagteekening van de beslissing bij 
Onzen Minister in beroep komen, onder ver
plichting aan dengene, die de beslissing ge
nomen heeft, onverwijld van het aangetee
kende beroep kennis te geven. 

2. Is het beroep ingesteld tegen een be
slissing, genomen op grond van een bepa
ling van Hoofdstuk II van dit besluit, dan 
kan de Inspecteur-Generaal of de Rijks
inspecteur in afwachting van de beschikking 
op het beroep de genomen beslissing buiten 
werking stellen. 

42. 1. Dit besluit is niet van toepas-
sing: 

a. op militaire motorrijtuigen en op mo
torrijtuigen in gebruik voor militaire doel
einden; 

b. op het vervoer van zieken of gewon
den met daarvoor ingerichte motorrijtuigen, 
dan wel door geneeskundigen met personen
auto's. 

2. Hoofdstuk II van dit besluit is be
houdens het bepaalde in de artikelen 27, 
29, 31, 36, 37 en 38 niet van toepassing op 
autobussen, voorzien van een buitenlandsche 
nummerplaat en gebezigd voor de uitvoe
ring van toerwagenritten. Met deze auto
bussen mogen niet meer personen of goe
deren worden vervoerd dan waarvoor zij 
kennelijk zijn ingericht. 

43 . 1. Behalve de ingevolge Hoofdstuk 
I verleende vergunningen worden voor de 
toepassing van dit besluit geacht vergun
ningen als bedoeld in artikel 2 te zijn: 

a. t<>t en met 31 December 1940 de ver
gunnin,;en tot het in werking brengen van 
autobusdiensten verleend overeenkomstig de 
Wet Openbare Vervoermiddelen en op 15 
Februari 1937 nog van kracht of daarna 
door Ons verleend, voor zoover de vergun
ninghouder vóór 31 December 1937 een 
aanvraag om vergunning voor de uitoefe
ning van een autobusdienst, ingaande 1 Ja
nuari 1941, bij den Inspecteur-Generaal 
heeft ingediend, met dien verstande, dat de 
termijn van vijf jaren, bedoeld in artikel 
; 1, derde lid, wordt geacht te zijn ingegaan 
op het tijdstip, waarop de vergunning inge
volge de Wet Openbare Vervoermiddelen in 
werking is getreden, en dat de bevoegdhe
den, die Gedeputeerde Staten zich in de 
VP.rgunningsvoorwaarden hebben voorbehou
den, op de betrokken Rijksinspecteurs over
gaan; 

b . de vergunningen, verleend overeen
Komstig de artikelen 5, nbis, 13, 14, 15, 17 
0f 18 van het Reglement Autovervoer Per
sonen, vastgesteld bij Ons besluit van 12 
Januari 1937 (Staatsblad n °. 562) en het 
laatst gewijzigd bij Ons besluit van 3 Juni 
1938 (Staatsblad n °. 565). 
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2. Op ingevolge het Reglement Auto
vervoer Personen ingediende aanvragen om 
vergunning of om verlenging, wijziging, 
overdracht of intrekking van een vergun
ning, waarop nog niet is beschikt, wordt be
schikt als waren die aanvragen ingevolge 
dit besluit ingediend. Aan de in dit besluit 
voor de behandeling van die aanvragen ge
geven voorschriften wordt geacht te zijn 
voldaan, voorzoover aan de overeenkomstige 
voorschriften van het Reglement Autover
voer Personen is voldaan. 

3 . Ten aanzien van het beroep worden 
ingevolge het Reglement Autovervoer Per
sonen genomen beschikkingen of beslissin
gen geacht krachtens dit besluit genomen 
beschikkingen of beslissingen te zijn. 

4. Overeenkomstig het Reglement Auto
vervoer Personen gegeven uitvoeringsvoor
schriften, verrichte handelingen, verleende 
goedkeuringen en ontheffingen en afgegeven 
verklaringen en bewijsstukken zijn van 
kracht als waren zij ingevolge dit besluit 
gegeven, verricht, verleend of afgegeven. 

44 . Artikel 2 en artikel 2bis van het Ko
ninklijk besluit van 31 Juli 1880 (Staats
blad n ° . 121) zijn op autobussen niet van 
toepassing. 

45 . In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 9, eerste lid, wordt een vergunning 
voor de uitoefening van een autobusdienst 
in meer dan een gemeente, die in werking 
treedt vóór 31 December 1940, verleend 
voor een tijdvak eindigende 31 December 
1940. 

46. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel · ,,Reglement Autovervoer 
Personen 1939" of "R.A.P. 1939". 

47. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 13den Februari 1939. 

s. 584 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J . v . Buur en. 
(Uitgeg. 13 Februari 1939.) 

15 April 1939. BESLUIT tot regeling van 
de schorsing van het telegrafisch en te
lefonisch verkeer in het algemeen be
lang voor den duur der huidige buiten
gewone omstandigheden (Schorsingsbe
sluit Telegrafen en Telefonen enz.). 

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

Defensie van 14 April 1939, Geheim Litt. 
P . 131; 

en van Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken van 15 April 1939 N °. 6, Hoofd
bestuur der P . T . en T .; 
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Gelet op art. 3, 3ter, 14, 15 __ en 18-van de 
Telegraaf- en Telefoonwet van II Januari 
1904 (Staatsblad n ° . 7), zooals die sedert 
is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het verkeer dóór middel van 

telegrafen en telefonen, waaronder begrepen 
radiotelegrafen en -telefonen, al dan niet 
voor het openbaar verkeer bestemd, zoo
mede het gebruik van de inrichtingen, be
doeld in art. 3ter van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904, wordt in het algemeen 
belang geschorst met ingang van den 15 
April 1939. 

2. Deze schorsing eindigt met de op
heffing van den toestand van oorlogsgevaar, 
casu quo bij de afkondiging van den staat 
van beleg in die deelen van het grondge
bied, waar de staat van beleg zal zijn af
gekondigd. 

3. Van deze schorsing kan door de mi
litaire autoriteiten, die ingevolge artikel 18 
der Telegraaf- en Telefoonwet juncto Ons 
Besluit van 15 April 1939 (Staatsblad n °. 
585) de beschikking over de telegrafen en 
telefonen ( waaronder begrepen radiotelegra
fen en -telefonen) hebben verkregen casu 
quo tijdens staat van oorlog door het mili
tair gezag, bedoeld in de wet van 23 Mei 
1899 (Staatsblad n °. 128) ontheffing wor
den verleend. 

4. Aan de in het eerste lid bedoelde 
schorsing zijn niet onderworpen: 

a. diensttelegrammen; 
b. regeeringstelegrammen; 
c. dienstgesprekken; 
d. regeeringsgesprekken. 
Onze Ministers van Defensie en van Bin

nenlandsche Zaken zijn belast met de uit
voering van dit Besluit, hetwelk kan wor
den aangehaald als "Schorsingsbesluit Tele
grafen en Telefonen enz." en hetwelk in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 15den April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, VAN DIJK. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. 17 April 1939.) 

s. 585 

15 April r939. BESLUIT tot aanwijzing 
van de militaire autoriteit, die de be
schikking zal verkrijgen over de tele
grafen en telefonen al dan niet voor 
het openbaar verkeer bestemd, alsmede 
over de verrichtingen, in art. 3ter der 
Telegraaf- en Telefoonwet bedoeld, an
ders dan tijdens staat van oorlog en 
van beleg (Besluit Aanwijzing Autori 
teiten Beschikking Telegrafen en Tele
fonen). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Defensie van 14 April 1939, Geheim Litt. 
0 131; 

en van Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken van 15 April 1939 N °. 7, Hoofd
bestuur der P. T. en T.; 

Gelet op artikel 3, 3ter, 14, 15 en 18 van 
de Telegraaf- en Telefoonwet van II Ja
nuari 1904 (Staatsblad n ° . 7), zooals die 
sedert is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1. Zoolang de staat van oorlog of van 

beleg niet is afgekondigd, wordt aangewezen 
als militaire autoriteit, die in de omstan
digheden, genoemd in art. 18 der T. en T. 
wet 1904 (Staatsblad n °. 7) de beschikking 
zal erlangen over de telegrafen en telefonen, 
al dan niet voor het openbaar verkeer be
stemd, alsmede over de inrichtingen, be
doeld in art. 3ter dier Wet. 

De Chef van den Generalen Staf. 
2. Zoodra de staat van oorlog of van 

beleg is afgekondigd, erlangt de autoriteit 
genoemd in Ons Besluit van 4 Mei 1933 
(Staatsblad n ° . 264), de in het eerste lid 
genoemde beschikking. 

3. Het bij de in het eerste lid bedoelde 
telegrafen, telefonen en inrichtingen werk
zame personeel moet stipt de aanwijzingen 
opvolgen, welke door de in het eerste en 
tweede lid bedoelde militaire autoriteit 
wordt gegeven. 

Dit Besluit kan worden aangehaald als 
.,Besluit Aanwijzing Autoriteiten Beschik
king Telegrafen en Telefonen". 

Onze Ministers van Defensie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn belast met de uit
voering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 15den April 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, VAN DIJK. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg . 17 April 1939.) 

s. 653 

21 Februari 1939. BESLUIT tot uitvoering 
van de Bloembollenziektenwet 1937 
(Bloembollenziektenbesluit 1939). 

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

van Economische Zaken van 14 Januari 
1939, N°. 79, Afdeeling Il A, letter Jur., 
Directie van den Landbouw; 

Gelet op de artikelen 2 onder 4 ° ., 3 en 
24 van de Bloembollenziektenwet 1937; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Februari 1939, N ° . 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Februari 1939, 
N ° . 1545, Afdeeling II A, letter Jur., Direc
tie van den Landbouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
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Art. 1. In dit besluit wordt verstaan 
onder: 

1 ° . ,.Onze Minister": Onze met de zaken 
van den Landbouw belaste Minister; 

2 ° . ,.bloem bolgewassen" : narcissen, hya
cinthen, irissen en gladiolen; 

3 ° . ,,bloembollen": knollen en bollen van 
bloem bolgewassen; 

4 ° . ,,ziekte": een der in artikel 7 van de 
Bloembollenziektenwet 1937 genoemde ziek
ten. 

2. Rechtspersoonlijkheid bezittende in
stellingen, die zich de bestrijding van de 
ziekten van een of meer soorten van b loem
bolgewassen of bloembollen ten doel stellen, 
moeten om door Ons als zoodanig te worden 
erkend, voldoen aan de navolgende eischen: 

1 ° . zij moeten in staat zijn om, met in
achtneming van de desbetreffende voor
schriften, haar taak in verband met de 
Bloembollenziektenwet 1937 nauwgezet en 
prompt te vervullen ; 

2 ° . haar statuten moeten bepalen, dat 
zoowel deze zelf als wijzigingen en aanvul
lingen van deze, alvorens van kracht te zijn, 
de goedkeuring behoeven van Onzen Mi
nister; 

3 ° . zij moeten een Keuringsdienst in het 
leven roepen en voor de samenstelling en 
werkwijze daarvan een reglement samen
stellen, een en arn;ier met inachtneming van 
het te dien aanzien in haar statuten be
paalde; 

4 ° . haar statuten moeten, of het regle
ment, bedoeld onder 3 ° . moet bepalen, dat 
dit reglement, alvorens van kracht te zijn, 
de goedkeuring behoeft van Onzen Minister ; 

s O • haar statuten moeten, of het regle
ment, bedoeld onder 3 ° ., moet bepalen, 
dat zij: 

a. een zoodanig aantal controleurs moe
ten aanstellen en met de controle op de uit
voering van het reglement, bedoeld onder 
3 ° ., belasten als naar het oordeel van Onzen 
Minister voor het waarborgen van een goede 
uitvoering van alle door haar te verrichten 
werkzaamheden noodig is; 

b. die controleurs slechts in dienst mo
gen nemen, nadat hun benoeming door of 
vanwege Onzen Minister is goedgekeurd, en 
dat zij geen controleurs in dienst mogen 
houden, ten aanzien van wie Onze Minister 
heeft verklaard, dat zij door hem voor hun 
taak niet geschikt worden geacht. 

3 . Indien Onze Minister van oordeel is, 
dat een door Ons ingevolge het bepaalde 
onder 6° . van artikel 1 van de Bloembollen
ziektenwet 1937 erkende instelling niet meer 
voldoet aan een of meer der vereischten, 
voor die erkenning gesteld, of indien zulk 
een instelling overigens op eenigerlei wijze 
heeft gehandeld in strijd met de belangen 
van de bestrijding van ziekten, welke zij 
zich heeft ten doel gesteld, is Onze Minister 
bevoegd de erkenning te schorsen voor den 
duur van ten hoogste I jaar. 

4 . Onze Minister brengt een beslissing, 
door hem ingevolge het bepaalde in het 
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vorige artikel · genomen, te Onzer kennis . 
Eventueel zendt hij Ons, zoo spoedig moge
lijk na de schorsing, een voordracht tot in
trekking van de betreffende erkenning. 

5 . Alvorens Wij een besluit nemen tot 
intrekking van de erkenning van een door 
Ons ingevolge het bepaalde onder 6 ° ., van 
artikel 1 van de Bloembollenziektenwet 1937 
erkende instelling, zal het advies van den 
Raad van State worden ingewonnen. 

6. D e Bloembollenziektenwet 1937 treedt 
in werking op het tijdstip, waarop dit be
sluit in werking treedt. 

7 . Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Bloembollenziektenbesluit 1939". 

8 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging in het Staatsblad. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaast en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 21sten Februari 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister ,•an Economische Zaken, 

• STEENBERGHE. 

(Uitgeg. 28 Februari 1939.) 

s. 654 

25 Februari 1939. BESLUIT tot wijziging 
van artikel 2 van het Crisis-Akker
bouwbesluit 1934. 

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

Economische Zaken van den 7den Februari 
1939, n °. 2091, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op het Crisis-Akkerbouwbesluit 
1934, zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij 
besluit van 7 December 1938 (Staatsblad 
n °.679 S); 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 18 Januari 1939, n ° . 
1032); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den I4 Februari I939, n °. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken van den 22 
Februari 1939, n°. 2842, Afdeeling Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. te bepalen dat in artikel 2 van het 

Crisis-Akkerbouwbesluit I934 na de kom
ma, volgende op het woord "aardappelen", 
zullen worden ingevoegd de woorden "al 
dan niet bewerkt of verwerkt, bewerkte of 
verwerkte suikerbieten en voederbieten,''; 

Il. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 25sten Februari 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 14 Maart 1939.) 

s. 655 

4 Maart 1939. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 23, lid 5, 
der Visscherijwet (Staatsblad 1931, n ° . 
410). 

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

van Economische Zaken van 2 Februari 
1939, n ° . 726 (afd. Visscherijen); 

Gelet op artikel 23, lid 5, der Visscherij
wet (Staatsblad 1931, n °. 410); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Februari 1939, n ° . 47); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Februari 1939, 
n °. 1096, afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
I. Het is den door Onzen Minister van 

Economische Zaken erkenden handelaar-ex
porteur van zoetwatervisch toegestaan de 
op 21 Maart 1939 bij hem in opslag zijnde 
snoek onder door Onzen voornoemden Mi
nister te stellen voorwaarden ter voorko
ming van misbruik tot en met 20 April 
1939; 

a,. in opslag te houden; 
b. uit te voeren en te dien einde te ver

voeren of te doen vervoeren, indien de zen
ding snoek is gedekt door een gedagteekend 
geleidebiljet, onderteekend door en afgege
ven door of namens den Inspecteur der Vis
scherijen in het 4e, 6e en 7e :Oistrict. 

II. Een geleidebiljet is niet langer dan 
vier dagen geldig. 

111. Een model van het geleidebiljet 
wordt vastgesteld door Onzen Minister van 
Economische Zaken. 

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

Hondrich, den 4den Maart 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg. II Maart 1939.) 
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s. 680 

24 Februari 1939. BESLUIT ter uitvoe
ring van artikel 1, derde lid, der Jacht
wet 1923. 

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

van Economische Zaken van 21 Februari 
1939, Directie van den Landbouw, Afdee
ling II A, n ° . 961; 

Gezien artikel 1, derde lid, der Jachtwet 
1923; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De fazanten zullen worden ge

rekend te behooren tot het wild in het ge
heele Rijk, met uitzondering van de navol
gende gebieden, te weten de gemeenten Eg
mond-Binnen, Egmond aan Zee en Castri
cum. 

2 . Dit besluit wordt herzien vóór 1 
Maart 1940. 

3 . Door dit besluit vervalt Ons besluit 
van 7 Februari 1938 (Staatsblad n °. 681) 
ter uitvoering van artikel 1, derde lid, der 
Jachtwet 1923, met uitzondering van artikel 
3 van laatstgenoemd besluit. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage den 24sten Februari 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 3 Maart 1939.) 

s. 840 

17 Januari 1939. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van den 4den 
.Januari 1938, Staatsblad n ° . 840, tot 
vaststelling ten aanzien van de verze
kerden, werkzaam in het bouwbedrijf, 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld bij artikel 6, lid 5, en 
artikel 145 der Ziektewet. 

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

Sociale Zaken van 8 December 1938, n ° . 
2892, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen 6, vijfde lid, en 
145 der Ziektewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Januari x939, n °. 56); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 December 1938, 
n ° . 3106, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van den 4den Ja

nuari 1938, Staatsblad n °. 840, tot vaststel
ling ten aanzien van de verzekerden, werk
zaam in het bouwbedrijf, van een algemee
nen maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
artikel 6, lid 5, en artikel 145 der Ziekte
wet, en te bepalen als volgt: 
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Art. I. In het tweede lid van artikel 1 
van Ons vorengenoemd besluit van 4 Ja
nuari 1938, Staatsblad n °. 840, vervalt "36,". 

Art. II. Artikel 2 van Ons vorenaange
haald besluit van 4 Januari 1938, Staats
blad n °. 840, wordt gewijzigd als volgt: 

Tusschen het eerste en het tweede lid 
wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

"Als beroep in den zin van dit artikel 
wordt ook beschouwd een beroep, hetwelk 
niet uitdrukkelijk in een collectieve arbeids
overeenkomst is genoemd, doch uit vakkun
dig oogpunt met een der in een collectieve 
arbeidsovereenkomst wel genoemde beroe
pen kan worden gelijkgesteld, in welk geval 
het voor laatstbedoeld vastgestelde uurloon 
tot grondslag van de berekening van het 
ziekengeld zal worden genomen.". 

H et tweede lid wordt gelezen als volgt: 
"Voor de arbeiders, die werkzaam zijn op 
een werk, waarvoor in het bestek de uur
loonen zijn vastgesteld, en/of het aantal ar
beidsuren per week op minder dan 48 is 
bepaald, treden die uurloonen in de plaats 
van de uurloonen volgens de collectieve 
arbeidsovereenkomst en treedt het in het 
bestek bepaalde aantal arbeidsuren per week 
in de plaats van de getallen 48 en 43, in 
het eerste lid onder de letters a en b ge
noemd.". 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende : 

,.Voor de arbeiders, op welke de Steen
houwerswet 1921 van toepassing is, treedt, 
voorzoover die arbeiders den leeftijd van 18 
jaar hebben bereikt, in het geval in het eer
ste lid onder a bedoeld in de plaats van het 
getal 48, het getal 45 en, voor zoover die 
arbeiders den leeftijd van 18 jaar nog niet 
hebben bereikt, in de gevallen in het eerste 
lid onder a en b bedoeld, het getal 42½ in 
de plaats van onderscheidenlijk het getal 48 
en het getal 43 .". 

Art. III. In de eerste alinea van ar.tikel 
3 van vorengenoemd besluit van 4 Januari 
1938, Staatsblad n °. 840, wordt in plaats 
van de woorden : 

,.Voor de in artikel 1 bedoelde arbeiders, 
wier uurloon niet is geregeld op een der 
wijzen, als in artikel 2 omschreven," ver
vangen door de volgende woorden: 

,,Voor de in artikel I bedoelde arbeiders, 
op welke het bepaalde in artikel 2 niet kan 
worden toegepast," en wordt het woord 
,,geregelde" vervangen door het woord "aan
gegeven". 

Art. IV. Tusschen de artikelen s en 6 
van vorengenoemd besluit van 4 Januari 
1938, Staatsblad n° . 840, worden twee 
nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 

"Art. 5a . Naast het ziekengeld, in de 
artikelen 2, 3, 4 en s bedoeld, wordt over 
volle kalenderwerken van ziekengelduitkee
ring een vacantiebon verstrekt ter waarde 
van ten minste 80 % van de waarde van 
den vacantiebon, dien de betrokken arbei
der, indien hij niet wegens ziekte arbeids
ongeschikt zou zijn geweest, krachtens de 
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voor hem geldende collectieve arbeidsover
eenkomst en/of het reglement der in die 
collectieve arbeidsovereenkomst genoemde 
fondsen tot vergoeding van loonderving op 
vacantie- en feestdagen zoude hebben ont
vangen. 

Art. 5b. Over niet op Zondag vallende 
vacantie- en feestdagen, waarvoor krachtens 
de collectieve arbeidsovereenkomst en/of 
het reglement der in de collectieve overeen
komst genoemde fondsen tot vergoeding van 
loonderving op vacantie- en feestdagen va
cantiebons kunnen worden verzilverd, be
staat geen aanspraak op ziekengeld, behou
dens het in het volgende lid bepaalde. 

Hij die ten genoegen van den Raad van 
Arbeid, onderscheidenlijk van het bestuur 
van de !3edrijfsvereeniging, aannemelijk 
maakt, dat hij door omstandigheden buiten 
zijn wil niet beschikt over een zoodanig aan
tal vacantiebons, als volgens de bepalingen 
van de collectieve arbeidsovereenkomst en/ 
of het in de eerste alinea bedoelde regle
ment voor een vollen vacantie- of feestdag 
moeten worden ingewisseld, heeft over de
zen vacantie- of feestdag niettemin aan
spraak op ziekengeld, voorzoover de gelds
waarde der beschikbare vacantiebons min
der is dan het ziekengeld, dat zonder de 
bepaling van het eerste lid verschuldigd zou 
zijn.". 

Art. V. Artikel 6 van vorengenoemd be
sluit van 4 Januari 1938, Staatsblad n °. 
840, wordt gelezen als volgt: 

"Voor arbeiders, wier loon is vastgesteld 
naar tijdsruimte van een week of van een 
maand, bedraagt het ziekengeld, ongeacht 
den duur van de ongeschiktheid tot werken 
per dag 80 ten honderd van het 1/6de on
derscheidenlijk het 1/26 gedeelte van dat 
week-, onderscheidenlijk maandloon. Het 
bepaalde in de artikelen sa en 5b is op 
deze arbeiders niet van toepassing." . 

Art. VI. Tusschen de artikelen 6 en 7 
van vorengenoemd besluit van 4 Januari 
1938, Staatsblad n °. 840, wordt ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende: 

"Art. 6a. Het in dit besluit bepaalde 
blijft buiten toepassing ten aanzien van bij 
wijze van werkverschaffing te werk gestelde 
personen.". 

Art. VII. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien 
der dagteekening van het Staatsblad, waar
in het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 17den Januari I939· 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M . ROMME. 

(Uitgeg. 14 Februari 1939.) 
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s. 841 

13 Februari 1939. BESLUIT tot aanwij
zing van de bij een mijn behoorende 
bovengronds gelegen werken en inrich
tingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onder b, van de Arbeidswet 1919, ar
tikel 38, eerste lid , onder f, der Veilig
heidswet 1934, en de artikelen 9, eerste 
lid, onder a en b, en 12, eerste lid, van 
de Mijnwet 1903 (Staatsblad 1904, n ° . 
73). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht 

van Onze Ministers van Sociale Zaken en 
van Waterstaat van 23 December 1938, n ° . 
4683, Afdeeling Arbeid, en van 23 Decem
ber 1938, La. H.H., Afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen; 

Gelet op artikel 1, eerste lid, onder b, 
van de Arbeidswet 1919, artikel 38, eerste 
lid, onder /, van de Veiligheidswet 1934 
en de artikelen 9, eerste lid, onder a en b, 
en 12, eerste lid, van de Mijnwet 1903 
(Staatsblad 1904, n ° . 73); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
IO Januari 1939, n°. 50); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Mïnisters van 19 Januari 1939, n °. 
129, Afdeeling Arbeid, en van 10 Februari 
:r939, n °. 536, Afd. Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende bepalingen: 
Art. 1. Als bovengronds gelegen werken 

en inrichtingen van mijnen, bedoeld in ar
tikel 1, eerste lid, onder b, van de Arbeids
wet 1919, artikel 38, eerste lid, onder /, van 
de Veiligheidswet 1934 en de artikelen 9, 
eerste lid, onder a en b, en 12, eerste lid, 
van de Mijnwet 1903 (Staatsblad 1904, n ° . 
73), worden aangewezen alle bij een mijn 
behoorende bovengronds gelegen werken en 
inrichtingen met uitzondering van: 

1°. A: kantoren, voor zoover deze bui
ten het eigenlijke mijnterrein gelegen zijn; 

B: het hoofdkantoor der Oranje-Nassau
mijnen, thans gevestigd aan de mijn Oranje
Nassau I, 

het hoofdkantoor der Société Anonyme 
des Charbonnages réunis Laura et Vereeni
ging, thans gevestigd te Eygelshoven, 

het hoofdkantoor der Société Anonyme 
Charbonnages Willem-Sophia, thans geves
tigd aan de mijn Willem te Spekholzer
heide, 

het hoofdkantoor der Domaniale Steen
kolen maatschappij, thans gevestigd aan de 
Domaniale mijn te Kerkrade; 

2 °. in aanbouw zijnde nieuwe bouwwer
ken; 

3 °. steenfabrieken; . 
4 °. tot het hoogedruk gasbedrijf der 

Staatsmijnen behoorende werken en inrich
tingen, voor zoover deze buiten het eigen
lijke mijnterrein gelegen zijn; 

5 ° . werken en inrichtingen, ten dienste 
van de electriciteit- en watervoorziening 
door de mijn Julia van gemeenten of parti-
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culieren, voor zoover deze buiten het eigen
lijke mijnterrein gelegen zijn; 

6 °. de badinrichting van de Koninklijke 
Nederlandsche Zoutindustrie te Boekelo, 
met inbegrip van het hotel en koffiehuis. 

2. Ons besluit van 24 Augustus 1920 
(Staatsblad n °. 721) is ingetrokken. 

Onze Ministers van Sociale Zaken en van 
Waterstaat zijn, ieder voor zooveel hem aan
gaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den Februari 1939. 

s. 842 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. ROMME. 
De Minister van Waterstaat, 

J. V. BUUREN. 

(Uitgeg. 14 Maart 1939.) 

17 Februari 1939. BESLUIT tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in de artikelen 1, 
7 en 15 der Rijtijdenwet 1936. (Rij
tijdenbesluit.) 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op de, artikelen 1, 7 en 15 der 

Rijtijdenwet 1936; 
Op de gemeenschappelijke voordracht 

van Onze Ministers van Sociale Zaken en 
van Waterstaat van 27 Mei 1938, n ° . 1872, 
afdeeling Arbeid en 12 Juli 1938, n °. 501, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Den Raad van State gehoord (advies 
van 9 Augustus 1938, n °. 37); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers_ van 31 Januari 1939, 
n°. 245, afdeeling Arbeid en 14 Februari 
1939, La. GG, afdeeling Vervoer- en Mijn
wezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan de 
navolgende bepalingen vast te stellen: 

HOOFDSTUK I. 

Inleidende bepalingen. 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on
der: 

a. motorrijtuig: hetgeen daaronder 
wordt verstaan ingevolge de Rijtijdenwet 
1936, met uitzondering van motorrijtuigen 
op twee wielen en van motorrijtuigen, wel
ke blijkens hunne constructie in het alge
meen niet bestemd zijn om op den open
baren weg gebruikt te worden; aanhang
wagens worden geacht een geheel uit te 
maken met h~t motorrijtuig, waaraan zij 
-,;ijn bevestigd; 

b. autobus: een motorrijtuig, dat inge
richt is of gebezigd wordt voor het vervoer 
van meer dan zes personen, den bestuurder 
daaronder niet begrepen, alsmede eene per
sonenauto, die wordt gebezigd voor de uit
oefening van een autobusdienst; 
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c. personenauto: een motorrijtuig, dat 
ingericht is voor het vervoer van niet meer 
dan zes personen, den bestuurder daaronder 
niet begrepen; 

d. taxi: eene personenauto, waarmede 
personen tegen vergoeding vervoerd worden 
en waarmede krachtens vergunning van het 
bevoegde plaatselijk gezag standplaats in
genomen mag worden op den openbaren 
weg; 

e. huurauto: eene personenauto, waar
mede personen tegen vergoeding vervoerd 
worden, zonder dat daarmede standplaats 
ingenomen mag worden op den openbaren 
weg; 

f. vrachtauto: een motorrijtuig, dat in
gericht is of gebezigd wordt voor het ver
voer van goederen, alsmede eene personen
auto, gebezigd voor het bestellen van goe
deren; 

g. autobusdienst: een geregelde dienst 
tot vervoeren van personen met autobus
sen tegen vergoeding; 

h. toerwagenrit: vervoer van personen 
met autobussen, anders dan bedoeld onder g; 

i. werken: het besturen van een motor
rijtuig en ten aanzien van personen, als 
bedoeld in art. 1, eerste lid , onder b. van 
de Rijtijdenwet, bovendien het in dienst
betrekking op andere wijze werkzaam zijn; 
onder het "op andere wijze werkzaam zijn" 
wordt mede begrepen het - anders dan als 
passagie r van eene autobus of eene per
sonenauto - mederijden met een motor
rijtuig, dat in gebruik is bij de onderne
ming, waarbij de mederijdende persoon in 
dienst is; 

j. werktijd: de tijd, gedurende welken 
gewerkt wordt en die gelegen is tusschen 
twee onafgebroken rusttijden van ten min
ste tien uren; 

k. diensttijd : de tijd, gelegen tusschen 
twee onafgebroken rusttijden van ten min
ste tien uren; 

1. werkboekje: het in artikel 46 bedoel
de werkboekje; 

m. rijbewijs: het in artikel 9, eerste lid, 
onder 1 ° ., der Motor- en Rijwielwet be
doelde bewijs; 

n. week: de kalenderweek; 
o. rijksinspecteur: de bevoegde rijks

inspecteur van het verkeer; 
p. districtshoofd : het bevoegde districts

hoofd der arbeidsinspectie. 
2 . Dit besluit is van toepassing t en aan

zien van alle personen, die al of niet ge
regeld op den openbaren weg een motorrij
tuig besturen met uitzondering van: 

a. militairen en ambtenaren van rijks
en gemeentepolitie, tijdens de vervulling 
van aan hen als zoodanig bevolen dienst; 

b. bestuurders van motorrijtuigen, wel
ke door militaire autoriteiten worden ge
huurd ten behoeve van het vervoer van 
t roepen, paarden en materieel, betrokken 
bij de grensbeveiliging; 

c. garageknechts en monteurs, die, bin
nen zoodanigen afstand van de garage of 
de herstelplaats , waarin het motorrijtuig 
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wordt gestald of hersteld, als door hunne 
werkzaamheden als zoodanig wordt gevor
derd, een motorrijtuig besturen, doch ove
rigens niet als bestuurders van een motor
rijtuig werkzaam zijn. 

HOOFDSTUK II. 

Algemeene bepalingen. 

3 . 1. Het is aan een ieder verboden: 
A . in een toestand van oververmoeid

heid, of 
B. gedurende meer dan vijf uren 

een motorrijtuig te besturen. 
2. Het bepa'llde in het eerste lid, onder 

B, geldt niet: 
a. indien 1roldoende onderbrekingen 

van den rit hebben plaats gehad; 
b. indien op grond van andere feiten of 

omstandigheden aannemelijk is, dat over
vermoeidheid van den bestuurder niet aan
wezig is. 

4 . 1. Het is verboden op Zondag een 
motorrijtuig te besturen, indien daarmede 
goederen worden vervoerd. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid mogen op Zondag de navolgende 
goederen gedurende onderstaande uren door 
middel van een motorrijtuig vervoerd wor
den: 

a. tusschen z z uur des voormiddags en 
z uur des namiddags, alsmede tusschen 5 
en 9 uur des namiddags: 

in keukens en banketbakkerijen bereide 
en voor maaltijden bestemde eetwaren; 

b. tusschen 9 uur des voorniiddags en 
5 uur des namiddags: 

brood gebakken in eene broodbakkerij, 
als bedoeld in artikel 36, eerste lid, der 
Arbeidswet 1919; 

c. vóór 8 uur des voormiddags: 
gebruikt verpakkingsmateriaal, aange

voerd van plaatsen buiten het Rijk; 
d . vóór 12 uur des middags: 
I O

• versch, aan snel bederf onderhevig 
fruit; 

2 °. versche visch, schaal- en schelp
dieren; 

3 °. banketwaren, mits het vervoer daar
van geschiedt door het hoofd of den be
stuurder van eene onderneming, waarin 
banketwaren worden verkocht of vervaar
digd of, indien deze eene vrouw is, dan 
wel door ziekte verhinderd is, de persoon, 
die in hare of zijne plaats den arbeid in 
die onderneming leidt; 

e. vóór 2 uur des namiddags : 
ruw ijs; 
f. gedurende den gehee/en Zondag: 
1 °. dagbladen; 
2 °. gist; 
3 °. melk, wei, natte caseïne, consump

tie-ijs en melkbussen; 
4 °. eetwaren en dranken , welke gevent 

worden of bestemd zijn voor inrichtingen, 
welker verkoop voornamelijk van de weers
gesteldheid afhankelijk is; 

5 °. paarden en vee in verband met mark
ten op Zaterdag en Maandag, en levende 
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dieren, welke door zeeschepen op denzelf
den Zondag of op den daaraan voorafgaan
den Zaterdag na 6 uur des namiddags zijn 
aangevoerd ; 

6 °. vleesch, voor zoover het vervoer 
daarvan noodig is voor export, en andere 
goederen, welke bestemd zijn om vervoerd 
te worden met een zeeschip, dat op den
zelfden Zondag of op den daarop volgende 
Maandag vóór 8 uur des voormiddags ver
trekt; 

7°. genees-, ontsmettings- en verband
middelen, heelkundige instrumenten en dood
kisten; 

8 °. goederen, dienende tot persoonlijk 
gebruik of genoegen der met het motorrij 
tuig vervoerde personen, benevens passa
giersgoed van en naar openbare middelen 
van vervoer; 

9°. goederen, dienende voor,spoedeischen
de herstellingen, alsmede brandstoffen en 
smeermiddelen, bestemd voor rij-, voer- en 
vliegtuigen en schepen, een en ander voor 
zoover het vervoer daarvan op Zondag nood
zakelijk is; 

10° . postduiven ; 
II 

O
• poststukken en -pakketten; 

12 °. versch, aan snel bederf onderhevig 
fruit en afgesneden bloemen , voor zoover 
het vervoer daarvan noodig is voor export; 

13 °. paarden en andere dieren, voor zoo-
ver het vervoer daarvan verband houdt met 
wedstrijden of tentoonstellingen; 

14 °. muziekinstrumenten, tooneeldecors, 
bioscoopinstallaties, filmapparaten , geluids
opname-apparaten en dergelijke voor open
bare vermakelijkheden of radio-omroepdoel
einden bestemde goederen; 

15°. goederen, kennelijk bestemd voor 
op Zondag plaats vindende begrafenissen ; 

16°. ledig verpakkingsmateriaal van en 
vervoerd door verhuisondernemers. 

HOOFDSTUK III. 

Paragraaf 1. 

Van de bestuurders van <1utobussen. 

5 . De bepalingen van deze paragraaf 
zijn van toepassing ten aanzien van bestuur
ders van motorrijtuigen, die gedurende meer 
dan twaalf uren in eene week als autobus
bestuurder werkzaam zijn. 

6 . 1. Een werktijd van een bestuurder 
van eene autobus mag niet meer bedragen 
dan tien uren. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid mag : 

A. voor een bestuurder van eene auto
bus, die werkzaam is ten behoeve van de 
uitoefening van een autobusdienst, de werk
tijd eenmaal per week twaalf uren bedra
gen, indien zoodanige werktijd op den in 
artikel 13, eerste lid, onder a, bedoelden 
rooster van den autobusdienst is aangege
ven ; 

B . voor een bestuurder van eene auto
bus de werktijd veertien uren bedragen voor 
het verrichten ·van een toerwagenrit, onder 
voorwaarde: 
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a. dat de som van dezen en den eerst
volgenden werktijd niet meer bedraagt dan 
twintig uren, tenzij tusschen deze werktij
den een onafgebroke:-: rusttijd van ten min
ste zestien uren is gelegen; 

b. dat t en kantore der onderneming 
uiterlijk binnen twee uren na het vertrek 
van de autobus voor een toerwagenrit in 
den door Onzen Minister van Waterstaat 
vastgestelden vorm aanteekening is gehou
den van den datum en het tijdstip van ver
trek uit de stalling; de letter en het num
mer van de autobus, waarmede de bestuur
der rijden zal of weggereden is; den naam 
en voorletters van dien bestuurder; de be
stemming, of zoo deze niet bekend is, den 
vermoedelijk te volgen weg. 

7 . 1. De gezamenlijke duur van de in 
eene week vallende werktijden en gedeelten 
van werktijden van een bestuurder van eene 
autobus mag niet meer bedragen dan vijf 
en vijftig uren. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige Jid mag de som van de in eene week 
vallende werktijden en gedeelten van werk
tijden twee en zestig uren bedragen, indien 
zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van 
toerwagenritten, onder voorwaarde, dat de 
som van de in zoodanige week en de daar
op volgende week vallende werktijden en 
gedeelten van werktijden niet meer bedraagt 
dan honderd en tien uren. 

8 . Een bestuurder van eene autobus mag 
in elk tijdvak van twee achtereenvolgende 
weken niet meer dan zes malen werken tus
schen 1 en 6 uur des voormiddags. 

9. 1. Een bestuurder van eene autobus 
moet eenmaal per week een onafgebroken 
rusttijd van ten minste dertig uren genie
ten, waarvan ten minste drie en twintig 
uren in één dag moeten zijn gelegen; wan
neer deze dag een Zaterdag is, wordt de 
rusttijd gerekend te behooren tot de week, 
waarin de Zaterdag valt. Deze rusttijd mag 
niet eindigen tusschen 11 uur des namid
dags en 5 uur des voormiddags. 

2. In elk tijdvak van drie opeenvolgende 
weken moet het gedeelte van drie en twin
tig uren van den in het eerste lid bedoelden 
rusttijd ten minste eenmaal op Zondag zijn 
gelegen. 

10. 1. Tusschen twee opeenvolgende 
diensttijden moet een bestuurder van eene 
autobus een onafgebroken rusttijd genieten 
van ten minste twaalf uren, met dien ver
stande, dat eenmaal per week kan worden 
volstaan met een onafgebroken rusttijd van 
tie n uren. 

2. In het tijdvak van 15 Juli tot 1 Sep
tember mag de in het eerste lid bedoelde 
rusttijd minder dan twaalf, doch niet min
der dan tien uren bedragen. 

11. 1. Een diensttijd mag voor een be
stuurder van eene autobus niet meer be
dragen dan veertien uren. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid mag in de gevallen, waarin arti
kel 6, tweede lid , onder B, toepassing vindt, 
de diensttijd zestien uren bedragen. 
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12. Rusttijden, die minder dan dertig 
minuten bedragen, worden geacht tijden te 
zijn, gedurende welke wordt gewerkt. 

13. 1. D e ondernemer van een autobus
dienst is verplicht te zorgen: 

a. dat in elke stalling van de onderne
ming, bij welke bestuurders van autobussen 
zijn ingedeeld, een door hem onderteekende 
geldige rooster, welke voldoet aan de in dit 
artikel gegeven voorschriften, opgehangen is 
op zoodanige wijze, dat daarvan door die 
bestuurders gemakkelijk kan worden kennis 
genomen; 

b. dat een door of namens hem gewaar
merkt afschrift van den onder a bedoelden 
rooster vóór of op den dag, waarop deze in 
werking treedt, is gezonden aan den rijks
inspecteur; 

c. dat in het werkboekje een door of 
namens hem gewaarmerkt uittreksel uit dien 
rooster, voor zooveel zulks d en bestuurder, 
te wiens name het werkboekje gesteld is , 
betreft, op de daarvoor bestemde plaats is 
bevestigd ; 

d. dat niet meer geldende roosters of 
uittreksels daaruit zijn verwijderd. 

2. De ondernemer is voorts verplicht 
naast den in het vorige lid onder a bedoel
den rooster de geldende dienstregeling op 
te hangen en eenzelfde stuk aan den be
stuurder van eene autobus te verstrekken, 
waarop alle ritten, welke volgens de dienst
regeling moeten geschieden, moeten zijn 
aangegeven en wel per dag opeenvolgend 
genummerd naar het tijdstip van vertrek, 
waarbij de heenritten met oneven en de 
terugritten met even getallen moeten wor
den aangeduid. 

3. De in het eerste lid bedoelde rooster 
moet t en minste vermelden: 

a. de regeling van de werktijden van 
alle bij de stalling ingedeelde bestuurders 
van autobussen, die werkzaam zijn ten be
hoeve van de uitoefening van een autobus
dienst; 

b. de regeling van de in artikel g be
doelde rusttijden van de onder a bedoelde 
bestuurders. 

4. Indien zulks niet uit den rooster blijkt, 
moeten in een daarnaast opgehangen ge
schrift, dat door den ondernemer moet zijn 
gewaarmerkt, vermeld staan de taken voor 
alle bestuurders, uiterlijk te 8 uur des na
middags vóór den dag, waarop die taak ver
richt moet worden en moet voorts daarnaast 
zijn opgehangen een geschrift, waarin de 
namen en voorletters van alle bij die stal
ling ingedeelde bestuurders van autobussen, 
die werkzaam zijn ten behoeve van de uit
oefening van een autobusdienst, zijn ver
meld. 

5. De rooster behoeft de goedkeuring 
van den rijksinspectêur, die bevoegd is deze 
te onthouden-, indien de rooster naar zijn 
oordeel onvoldoende gelegenheid laat voor 
het nuttigen van maaltijden. 

6. D e rooster mag uit meer dan één 
blad bestaan, in welk geval de bladen op
eenvolgend moeten zijn genummerd en door 
den ondernemer onderteekend. 
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7. In elke stalling van een autobusdienst 
moet in een register, waarvan de vorm door 
Onzen Minister van Waterstaat vastgesteld 
wordt, aanteekening gehouden worden van 
de werktijden, rusttijden en rustdagen van 
de bestuurders van autobussen. die werk
zaam zijn ten behoeve van de uitoefening 
van een autobusdienst. 

14. Indien de uitoefening van den auto
busdienst zulks vordert en tevens door het 
treffen van andere maatregelen zulks niet 
kan worden voorkomen, mag een bestuur
der van eene autobus, die werkzaam is ten 
behoevt" van de uitoefening van een auto
busdienst, werken in afwijking van het be
paalde bij de artikelen 6, 7, 8, g, 10, II en 
15 van dit besluit, onder voorwaarde: 

a. dat van elke afwijking binnen vier en 
twintig uren aanteekening wordt gehouden 
in het register, bedoeld in het zevende lid 
van artikel 13 ; 

b. dat, indien door eenige afwijking de 
in artikel g bedoelde rusttijd niet of niet 
ten volle is genoten, een andere zoodanige 
rusttijd daarvoor in de plaats gegeven wordt 
binnen drie weken na de week, waarin die 
volgens den in het eerste lid van artikel 13 
bedoelden rooster had moeten zijn genoten; 
indien de niet genoten rusttijd op een Zon
dag moest zijn gelegen, moet ook de daar • 
voor in de plaats tredende rusttijd op Zor, 
dag liggen. 

15. 1. Voor een bestuurder van eene 
autobus, die in den loop van eene week 
werkzaamheden verricht, vallende zoowel 
onder de bepalingen van deze paragraaf als 
onder de bepalingen betreffende dienst- en 
rusttijden in het Tramwegreglement, mag 
de gezamenlijke duur van zijne werktijden, 
zulks in afwijking van het bepaalde in ar
tikel 7, in die week niet meer bedragen 
dan de som van de hierna onder a of b 
aangegeven maxima: 

a . op dagen, waarop hij uitsluitend als 
bestuurder van een motorrijtuig werkzaam 
is , gemiddeld negen uren en tien minuten ; 

b. op dagen, waarop hij niet als onder a 
bedoeld werkzaam is, het in het Tramweg
reglement te zijnen aanzien bepaalde maxi
mum aantal uren per twee weken, gedeeld 
door twaalf. 

2. Op dagen, waarop de bestuurder zoo
wel de onder a als de onder b bedoelde 
werkzaamheden verricht, geldt: 

1 °. indien hij meer dan vier uren werk
zaam is als onder a omschreven: het onder 
a vermelde maximum; 

2 °. in alle overige gevallen : het onder b 
vermelde maximum. 

Paragraaf 2. 

Van de bestuurders van taxi's en huurauto's. 

16. De bepalingen van deze paragraaf 
zijn van toepassing ten aanzien van be
stuurders van motorrijtuigen, die gedurende 
meer dan twaalf uren in eene week als taxi
of als huurauto-chauffeur werkzaam zijn en 
te wier aanzien het bepaalde in de vorige 
paragraaf niet van toepassing is. 
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17. 1. Een werktijd van een bestuur
der van eene taxi of eene huurauto mag 
niet meer bedragen dan elf uren. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid mag de werktijd van een bestuur
der van eene taxi of eene huurauto: 

a. bij ritten in de gemeente, waarin met 
de taxi standplaats mag worden ingenomen 
of waarin de stalling van de hu_urauto is 
gelegen, twaalf uren, en 

b. bij ritten buiten die gemeente, zes
tien uren 

bedragen, voor zoover zulks noodzakelijk 
is om te voldoen aan eene aanvrage tot het 
vervoeren van personen, hem gedaan vóór 
het vastgestelde einde van zijn werktijd. 

18. 1. De gezamenlijke duur van de in 
eene week vallende werktijden en gedeelten 
van werktijden van een bestuurder van eene 
taxi of van eene huurauto mag niet meer 
bedragen dan vijf en vijftig uren. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid mag de som van de in eene week 
vallende werktijden en gedeelten van werk
tijden van een bestuurder van eene taxi of 
eene huurauto een en zestig uren bedragen, 
onder voorwaarde, dat de som van de in 
zoodanige week en de daa1 JP volgende week 
vallende werktijden en gedeelten van werk
tijden niet meer bedtaagt dan honderd en 
tien uren. 

3. De gezamenlijke duur van de in eene 
week vallende werktijden en gedeelten van 
werktijden mag voor den bestuurder van 
eene taxi of eene huurauto, die aan het 
hoofd staat van of in dienst is bij eene on
derneming, welke niet gevestigd is in door 
Onzen Minister van Waterstaat aangewezen 
gemeenten of deelen eener gemeente, in af
wijking van het bepaalde in het eerste lid, 
zestig uren bedragen. Het bepaalde in het 
tweede lid geldt eveneens ten aanzien van 
een zoodanigen bestuurder, met dien ver
stande echter, dat voor "een en zestig" en 
.,honderd en tien" gelezen wordt onderschei
denlijk "zes en zestig" en "honderd en 
twintig". Filialen van ondernemingen wor
den voor de toepassing van dit lid als zelf
standige ondernemingen aangemerkt. 

19. E en bestuurder van eene taxi ol 
eene huurauto mag in elk tijdvak van twee 
achtereenvolgende weken niet meer dan zes 
malen werken tusschen 1 en 6 uur des voor
middags. 

20. 1. Een bestuurder van eene taxi of 
eene huurauto moet eenmaal per week een 
onafgebroken rusttijd van ten minste dertig 
uren genieten, waarvan ten minste drie en 
twintig uren in één dag moeten zijn gele
gen; wanneer deze dag een Zaterdag is, wordt 
de rusttijd gerekend te behooren tot de 
week, waarin de Zaterdag valt. Deze rust
tijd mag niet eindigen tusschen II uur des 
namiddags en 5 uur des voormiddags. 

2 . In elk tijdvak van drie opeenvolgen
de weken moet het gedeelte van drie en 
twintig uren van den in het vorige lid be
doelden rusttijd ten minste eenmaal op Zon
dag zijn gelegen. 
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2 1. Tusschen twee opeenvolgende dienst
tijden moet een bestuurder van eene taxi 
of eene huurauto een onafgebroken rusttijd 
genieten van ten minste twaalf uren, met 
dien verstande, dat eenmaal per week kan 
worden volstaan met een onafgebroken 
rusttijd van tien uren. 

22. 1. E en diensttijd mag voor een be
stuurder van eene taxi of eene huurauto 
niet meer bedragen dan twaalf uren. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid mag in de gevallen, waarin arti
kel 17, tweede lid, toepassing vindt, de 
diensttijd evenveel meer dan twaalf uren 
bedragen, als voor den in die bepaling 
bedoelden rit noodig is . 

23. Rusttijden, die minder dan dertig 
minuten bedragen, worden geacht tijden te 
zijn, gedurende welke wordt gewerkt. 

Para g ra a f 3. 

Van de bestuurders van vrachtauto's . 

24. De bepalingen van deze paragraaf 
zijn van toepassing ten aanzien van be
stuurders van motorrijtuigen, die gedurende 
meer dan twaalf uren in eene week als 
vrachtautobestuurder werkzaam zijn en te 
wier aanzien tiet bepaalde in de beide 
vorige paragrafen niet van toepassing is. 

25 . r. Een werktijd van een bestuurder 
van eene vrachtauto mag niet meer bedra
gen dan tien uren. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid tnag de werktijd van een bestuur
der van eene vrachtauto twee malen per 
week veertien uren bedragen, onder voor
waarde, dat de som van een werktijd van 
meer dan tien uren en van den daarop 
volgenden werktijd niet meer bedraagt dan 
twintig uren, tenzij tusschen deze werk
tijden een onafgebroken rusttijd van ten 
minste zestien uren is gelegen. 

26. 1. De gezamenlijke duur van de in 
eene week vallende werktijden en gedeel
ten van werktijden van een bestuurder van 
eene vrachtauto mag niet meer bedragen 
dan vijf en vijftig uren. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid mag voor een bestuurder van 
eene vrachtauto, die aan het hoofd staat 
van of in dienst is bij eene meubeltrans
portonderneming, de gezamenlijke duur van 
de in eene week vallende werktijden en 
gedeelten van werktijden twee en zestig 
uren bedragen, indien zulks noodzakelijk is 
voor verhuizingen, onder voorwaarde, dat 
in drie achtereenvolgende weken, te reke
nen vanaf het begin van de week, waarin 
deze afwijking plaats vindt, de gezamen
lijke duur van de werktijden en gedeelten 
van werktijden niet meer bedraagt dan 
honderd vijf en zestig uren. 

27. Een bestuurder van eene vrachtauto 
mag in elk tijdvak van twee achtereenvol
gende weken niet meer dan zes malen 
werken tusschen r en 6 uur des voormid
dags; hij mag echter meer dan zes malen 
tusschen 3 en 6 uur des voormiddags wer-
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ken, indien hij in dat tijdvak van twee 
weken niet tusschen 9 uur des namiddags 
en 3 uur des voormiddags werkt. 

28. 1. Een bestuurder van eene vracht
auto moet eenmaal per week een onafge
broken rusttijd van ten minste dertig uren 
genieten, waarvan ten minste drie en twin
tig uren in één dag moeten zijn gelegen; 
wanneer deze dag een Zaterdag is, wordt 
de rusttijd gerekend te behooren tot de 
week, waarin de Zaterdag valt. Deze rust
tijd mag niet eindigen tusschen 9 uur des 
namiddags en 3 uur des voormiddags. 

2. In elk tijdvak van drie opeenvolgen
de weken moet het gedeelte van drie en 
twintig uren van den in het eerste lid be
doelden rusttijd ten minste eenmaal op 
Zondag zijn gelegen. 

3. In geval een bestuurder van eene 
vrachtauto als zoodanig op Zondag niet 
anders werkt dan gedurende eene aaneen
gesloten tijdruimte van ten hoogste vier 
uren, wordt hij geacht den in het eerste lid 
bedoelden rusttijd te hebben genoten onder 
voorwaarde: 

a. dat hij tusschen het einde van zijn 
werktijd op Zaterdag en het begin van zijn 
werktijd op Maandag ten minste twee en 
dertig uren rust geniet, en 

b. dat hij in elk tijdvak van drie op
eenvolgende weken ten minste eenmaal op 
Zondag niet werkt. 

29. Tusschen twee opeenvolgende dienst
tijden moet een bestuurder van eene vracht
auto een onafgebroken rusttijd genieten van 
ten minste twaalf uren, met dien verstande, 
dat twee malen per week kan worden vol
staan met een onafgebroken rusttijd van 
tien uren. 

30. 1. Een diensttijd mag voor een be
stuurder van eene vrachtauto niet meer 
bedragen dan veertien uren. 

2 . In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid mag de diensttijd, waarin een 
werktijd van langer dan tien uren is gele
gen, meer dan veertien uren bedragen, 
doch ten hoogste twee uren meer dan de 
werktijd. 

31. Rusttijden, die minder dan dertig 
minuten bedragen, worden geacht tijden te 
zijn, gedurende welke wordt gewerkt. 

32. 1. Voor een bestuurder van eene 
vrachtauto, die in den loop van eene week 
werkzaamheden verricht, vallende zoowel 
onder de bepalingen van deze paragraaf als 
onder de bepalingen betreffende dienst- en 
rusttijden in het Tramwegreglement, mag 
de gezamenlijke duur van zijne werktijden, 
zulks in afwijking van het bepaalde in 
artikel 26, in die week niet meer bedragen 
dan de som van de hierna onder a of b 
aangegeven maxima: 

a. op dagen, waarop hij uitsluitend als 
bestuurder van een motorrijtuig werkzaam 
is, gemiddeld negen uren en tien minuten; 

b . op dagen, waarop hij niet als onder 
a bedoeld werkzaam is, het in het Tram
wegreglement te zijnen aanzien bepaalde 
maximum aantal uren per twee weken, 
gedeeld door twaalf. 
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2. Op dagen, waarop de bestuurder zoo
wel de onder a als de onder b bedoelde 
werkzaamheden verricht, geldt: 

1 °. indien hij meer dan vier uren werk
zaam is als onder a omschreven: het onder 
a vermelde maximum; 

2 °. . in alle overige gevallen : het onder b 
vermelde maximum. 

P a r a g r a a f 4. 

Van de overige bestuurders van motorrij
tuigen. 

33. De bepalingen van deze paragraaf 
zijn van toepassing ten aanzien van: 

a. personen, die als bestuurder van een 
motorrijtuig in dienstbetrekking werkzaam 
zijn, hetzij uitsluitend als zoodanig, hetzij 
tevens op andere wijze; 

b. personen, die anders dan in dienst
betrekking een motorrijtuig besturen, waar
mede personen of goederen tegen vergoe
ding van welken aard ook worden vervoerd; 

een en ander voor zoover te hunnen 
aanzien het bepaalde in eene der vorige: 
paragrafen niet van toepassing is. 

34. Voor de in artikel 33 bedoelde per
sonen, die bij uitzondering een motorrijtuig 
besturen, is het bepaalde in deze paragraaf 
slechts van toepassing op den dag of de 
dagen, waarop zij een motorrijtuig besturen, 
tot en met den zesden dag na dien, waarop 
zij voor het laatst een motorrijtuig hebben 
bestuurd. 

35. Een werktijd van c>en persoon, als 
bedoeld in artikel 33, mag niet meer be
dragen dan tien uren. 

36. De gezamenlijke duur van de in 
eene week vallende werktijden en gedeelten 
van werktijden van een persoon, als be
doeld in artikel 33, mag niet meer bedragen 
dan vijf en vijftig uren. 

37. E en persoon, als bedoeld in artikel 
33, mag in elk tijdvak van twee achtereen
volgende weken niet meer dan zes malen 
werken tusschen 1 en 6 uur des voormid
dags. 

38. 1. Een persoon, als bedoeld in ar
tikel 33, moet eenmaal per week een onaf
gebroken rusttijd van ten minste dertig 
uren genieten, waarvan t en minste drie en 
twintig uren in één dag moeten zijn gele
gen; wanneer deze dag een Zaterdag is, 
wordt de rusttij d gerekend te behooren tot 
de week, waarin de Zaterdag valt. 

2. In elk tijdvak van drie opeenvolgen
de weken moet het gedeelte van drie en 
twintig uren van den in het eerste lid be
doelden rusttijd ten minste eenmaal op 
Zondag zijn gelegen. 

39. Tusschen twee opeenvolgende dienst
tijden moet een persoon, als bedoeld in 
artikel 33, een onafgebroken rusttijd ges 
nieten van t en minste twaalf uren, met dien 
verstande, dat eenmaal per week kan wor
den volstaan met een onafgebroken rust
tijd van tien uren. 

40. Een diensttijd mag voor de in arti
kel 33 bedoelde personen niet meer bedra
gen dan veertien uren. 
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41. Rusttijden, die minder dan dertig 
minuten bedragen, worden geacht tijden te 
zijn, gedurende welke wordt gewerkt. 

P a r a g r a a f 5. 

Uitzonderingsbepalingen. 

42. Het bepaalde in dit hoofdstuk is 
niet van toepassing ten aanzien van de na
volgende groepen van bestuurders van mo
torrijtuigen: 

a. personen, die in dienst van een pu
bliekrechtelijk lichaam een motorrijtuig be
sturen, anders dan voor de uitoefening van 
een autobusdienst; 

b. bestuurders van personenauto's - niet 
zijnde taxi's of huurauto's - , welke niet 
behoeven te zijn voorzien van een kentee
ken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 
9, eerste lid, onder 1°., der Motor- en Rij
wielwet, doch die de kenteekenen dragen, 
die daarvoor in andere landen gebruikelijk 
zijn; 

c. bestuurders van autobussen, welke ge
bezigd worden ten behoeve van hc::t uitoefe
nen van autobusdiensten, waarvan het eene 
eindpunt binnen het Rijk in Europa en .het 
andere eindpunt daarbuiten ligt, mits: 

1° . de onderneming, welke den autpbus
dienst onderhoudt, in het buitenland is ge
vestigd; 

2 °. door of namens Onzen Minister van 
Waterstaat is verklaard, dat dit hoofdstuk 
ten aanzien van deze bestuurders buiten 
toepassing kan blijven. 

43. 1. Het bepaalde in dit hoofdstuk is 
mede niet van toepassing op personen, die 
in dienstbetrekking eene personenauto be
sturen en die door het districtshoofd of in 
beroep door Onzen Minister van Sociale 
Zaken voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
zijn erkend als of gelijkgesteld met : 

a. handelsreizigers; 
b. particuliere chauffeurs. 
2. Het bewijs van eene erkenning of 

eene gelijkstelling, als in het eerste lid be
doeld, kost vijftig cent, welk bedrag vóór 
de uitreiking er van dient te worden betaald 
aan het districtshoofd. 

3. Eene erkenning of eene gelijkstelling, 
als in het vorige lid bedoeld, is niet langer 
geldig dan den op het bewijs vermelden ter
mijn, welke niet langer •duren mag dan twee 
jaren. 

4. Het districtshoofd behoeft voor het 
uitspreken van eene erkenning of gelijkstel
ling de machtiging van den directeur-gene
raal van den arbeid, indien de erkenning of 
gelijkstelling zich uitstrekt over een tijdvak 
van meer dan veertien dagen. 

44. 1. Eene erkenning of eene gelijk
stelling, als bedoeld in artikel 43 , kan te 
allen tijde worden ingetrokken door het ge
zag, hetwelk de erkenning of gelijkstelling 
heeft uitgesproken. Zij wordt in ieder ge
val ingetrokken, indien blijkt: 

a. dat de omstandigheden, welke hebben 
geleid tot de erkenning of de gelijkstelling, 
niet meer bestaan; 
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b. dat door den betrokkene misbruik 
van de erkenning of de gelijkstelling ge
maakt wordt; 

c. dat eene aan eene erkenning of ge
lijkstelling verbonden voorwaarde niet wordt 
nageleefd. 

2. Degene, te wiens name een bewijs van 
eene erkenning of eene gelijkstelling, als be
doeld in artikel 43, tweede hd, is gesteld, 
is verplicht het binnen twee weken nadat 
de beslissing - al dan niet met toepassing 
van het bepaalde in artikel 45 - waarbij 
de erkenning of gelijkstelling is ingetrok
ken, onherroepelijk is geworden, in te leve
ren bij het gezag, hetwelk de erkenning of 
gelijkstelling heeft uitgesproken. 

45. Tegen de beslissing van het districts
hoofd, waarbij eene erk~nning of eene ge
lijkstelling wordt geweigerd of ingetrokken, 
of tegen de aan eene erkenning of gelijk
stelling verbonden voorwaarden, kunnen de 
werkgever en de belanghebbende beroep in
stellen bii Onzen Minister van Sociale Za
ken binnèn veertien dagen na de dagteeke
ning dier beslissing. Deze beslist na onder
zoek en geeft van zijne beslissing kennis 
aan hem, die beroep instelde en, zoo deze 
niet de werkgever is, tevens aan dezen. 

HOOFDSTUK IV. 

Van het werkboekje en hetgeen daarmede 
verband houdt en van het chaulfeursregister. 

46. 1. Een persoon, op wien de bepa
lingen van de paragrafen r, 2, 3 of 4 van 
hoofdstuk III van toepassing zijn, moet een 
werkboekje bij zich hebben, waarvan het 
model wordt vastgesteld door Onze Minis
ters van Sociale Zaken en van Waterstaat. 
Het bepaalde in dit lid geldt niet ten aan
zien van de in de artikelen 42 en 43 bedoel
de personen. 

2. Het werkboekje vermeldt den naam, 
de voornamen, den dag en plaats van ge
boorte, alsmede het nauwkeurig adres van 
den bestuurder van het motorrijtuig en voor 
welk kalenderjaar het boekje geldig is. Het 
werkboekje is voorzien van eene serieletter 
en van een nummer. 

3. Het werkboekje wordt gedagteekend, 
onderteekend en afgegeven door of van
wege den burgemeester der gemeente, bin
nen welke de bestuurder woont. Heeft de 
bestuurder geene woonplaats binnen het Rijk 
in Europa, dan wordt het werkboekje afge
geven door of vanwege Onzen Minister van 
Sociale Zaken. 

4. Een werkboekje wordt slechts afgege
ven op vertoon van een geldig rijbewijs ten 
name van den bestuurder, voor wien het 
werkboekje bestemd is. Op het rijbewijs 
wordt door of vanwege dengene, die het 
werkboekje uitreikt, aangeteekend, voor 
welk kalenderjaar het werkboekje geldig is, 
benevens serieletter en nummer van dat 
werkboekje. Overeenkomstige aanteekening 
geschiedt bij afgifte van een tweede of vol
gend exemplaar van het werkboekje. 
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5. Ten name van denzelfden persoon 
wordt slechts één werkbqekje afgegeven. 

6. T en bate van de gemeentekas wordt 
voor elk door of vanweg,e den burgemeester 
afgegeven werkboekje é(:n gulden, voor elk 
tweede of volgend exemplaar, geldig voor 
eenzelfde kalenderjaar, twee gulden betaald. 

Ten bate van 's R ij ks schatkist worden 
gelijke bedragen geheven voor de afgif te 
van werkboekjes door of namens Onzen 
Minister van Sociale Zaken. Het bedrag 
van één gulden wordt niet geheven voor het 
eerste werkboekje, aangevraagd binnen twee 
maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit, indien bij de uitreiking daarvan 
eene ten name van denzelfden persoon lui
dende rustdagkaart, afgegeven, ingevolge 
het bepaalde in artikel 4 van het Rustdag
besluit voor transportarbeiders te land 1929, 
voor het jaar 1939, wordt ingeleverd. 

7. Een tweede of volgend exemplaar van 
het werkboekje wordt slechts afgegeven , 
wanneer de persoon, voor wien het zal gel
den, het onbruikbaar geworden werkboekje 
inlevert, of eene verklaring onderteekent, 
dat het vorige exemplaar verloren is ge
raakt. Zoodra een tweede of volgend exem
plaar van het werkboekje is uitgereikt, ver
valt de geldigheid van het vroeger afge
geven werkboekje. 

8. De burgemeester houdt op eene door 
Onzen Minister van Sociale Zaken te bepa
len wijze aanteekening van de werkboekjes, 
welke door of namens hem zijn afgegeven. 
Hij zendt maandelijks eene op eveneens 
door Onzen Minister vl\n Sociale Zaken 
te bepalen wijze ingerichte opgave daarvan 
aan het districtshoofd. 

9. Een werkboekje, waarvan de geldig
heidstermijn is verstreken, moet de bestuur
der van een motorrijtuig nog veertien da
gen na het verstrijken van den geldigheids
termijn bij zich hebben. 

10. Indien iemand in dienst van een pu
bliekrechtelijk lichaam met het besturen 
van een motorrijtuig wordt belast en het 
bepaalde in Hoofdstuk 111 overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 42 , onder a, te zijnen 
aanzien niet van toepassing is, wordt door 
of namens het hoofd van dien dienst een 
bewijs daarvan afgegeven, dat hij tijdens 
het besturen van een motorrijtuig bij zich 
moet hebben. Indien zoodanige bestuurder 
van een motorrijtuig bij zijne indiensttre
ding in het bezit is van een geldig werk
boekje, wordt dit door of vanwege het 
hoofd van den dienst ingenomen; na ont
slag uit den dienst wordt het in d en vorigen 
volzin bedoelde bewijs ingenomen en zoo 
het werkboekje nog geldig is, wordt dit op
nieuw aan den betrokken bestuurder afge
geven. 

47. 1. E en bestuurder van een motor
rijtuig, aan wien een werkboekje is uitge
reikt, is verplicht in het werkboekje aan te 
teekenen: 

a . voordat hij begint te werken, het tijd
stip van aanvang van den werktij,d; 

b. onmiddellijk bij het begin en einde 
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van een rusttijd de tijdstippen van dat be
gin en einde; 

c. onmiddellijk bij het einde van den 
werktijd het tijdstip van dat einde. 

2. De bestuurder van eene autobus, die 
werkzaam is ten behoeve van de uitoefe
ning van een autobusdienst, is bovendien 
verplicht in het werkboekje aan te teekenen 
de nummers van de ritten van den autobus
dienst, tijdens welke hij als bestuurder van 
de autobus heeft dienst gedaan. 

3. Alle gevorderde aanteekeningen in 
een werkboekje moeten duidelijk leesbaar 
met inkt of inktpotlood zijn geschreven. 

48. Een bestuurder van eene autobus, 
eene taxi, eene huurauto of eene vracht
auto, welke niet voorzien behoeft te zijn 
van een kenteeken , overeenkomstig het be
paalde in artikel 9, eerste lid, onder 1 ° ., 
der M otor- en Rijwielwet, doch de ken
teekenen draagt, welke in andere landen 
daarvoor gebruikelijk zijn, behoeft niet in 
het bezit van een werkboekje te zijn. 

49. 1. Het is den bestuurder van een 
motorrij tuig, die in het bezit is van een 
werkboekje, verboden : 

daarin onjuiste aanteekeningen te stellen, 
te doen stellen, of toe te laten , dat zij daar
in gesteld worden; 

wijziging te brengen, te doen brengen, of 
toe te laten, dat wijziging gebracht wordt 
in vroeger daarin gestelde aanteekeningen; 

vroeger daarin gestelde aanteekeningen 
onleesbaar te maken, te doen maken, of toe 
te laten, dat zij onleesbaar gemaakt wor
den ; of 

dat werkboekje te vernietigen of verbor
gen te houden en alsdan, overeenkomstig 
artikel 46, zevende lid, een tweede of vol
gend exemplaar aan te vragen. 

2 . Bij veroordeeling van den bestuurder 
van een motorrijtuig wegens overtreding van 
dit artikel kan hem tevens de bevoegdheid 
motorrijtuigen te besturen worden ontzegd 
voor een tijd van ten hoogste zes maanden. 

3. Degene, te wiens name een rijbewijs 
is gesteld, is verplicht dat bewijs , bij toe
passing van het bepaalde in het vorige lid, 
binnen 20 dagen na den dag, waarop het 
zijne geldigheid heeft verloren, in te leve
ren bij dengene, die het heeft afgegeven. 

50. 1. Het hoofd of de bestuurder eener 
onderneming, waarin personen al of niet 
voortdurend werkzaam zijn als bestuurder 
van een motorrijtuig, is verplicht een chauf
feursregister aan te houden, hetwelk vol
doet aan de in dit artikel gegeven voor
schriften. 

2. Het chauffeursregister vermeldt ten 
aanzien van alle in het eerste lid bedoelde 
personen, daaronder begrepen het hoofd of 
de bestuurder der onderneming, zoo deze 
zelf in die onderneming als bestuurder van 
een motorrijtuig werkzaam is, de namen, 
de voornamen, de geboortedata. Indien zoo
danig persoon langer dan gedurende twaalf 
uren per week eene autobus, eene taxi of 
eene huurauto, dan wel eene vrachtauto 
pleegt te besturen, wordt die omstandigheid 
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mede vermeld. Het chauffeursregister ver
meldt voorts, of ten aanzien van een daarin 
ingeschreven persoon eene gelijkstelling of 
eene erkenning, als bedoeld in ,lrtikel 43 , is 
uitgesproken. •· 

3. Het chauffeursregister moet worden 
bewaard ten kantore der onderneming en 
zoo de onderneming geen kantoor heeft, in , 
de stalling der onderneming. Beschikt de 
onderneming niet over eene stalling, dan 
moet het chauffeursregister worden bewaard 
t en huize van het hoofd of den bestuurder 
der onderneming. Zijn er twee of meer hoof
den of bestuurders, dan moet het chauf
feursregister worden bewaard ten huize van 
hem, die de oudste in jaren is. 

4. Onze Ministers van Sociale Zaken en 
van Waterstaat stellen den vorm van het 
chauffeursregister vast. Zij kunnen daarbij 
tevens bepalen, op welke wijze de aantee
keningen in het chauffeursregister moeten 
geschieden, alsmede daarin eene bepaalde 
ruimte bestemmen voor aanteekeningen van 
opsporingsambtenaren. Het hoofd -0f de be
stuurder der onderneming is verplicht te 
zorgen, dat in die ruimte geene aanteeke
ningen worden gesteld door anderen dan de 
in artikel 8 der Rijtijdenwet 1936 bedoelde 
opsporingsambtenaren en dat daarin door 
dezen gestelde aanteekeningen niet onlees
baar worden gemaakt. 

51. Door of namens Onze Ministers van 
Sociale Zaken of van Waterstaat kan van 
het bepaalde bij of krachtens de artikelen 
46, 47 en 50 voor een bepaalden tijd ont
heffing worden verleend. Aan zoodanige 
ontheffing kunnen voorwaarden worden ver
bonden. 

HOOFDSTUK V. 

Van ontheffingen van de bepalingen van qe 
Hoofdstukken II en lll van dit besluit. 

52. 1. Indien dit in het belang van eene 
goede uitoefening van een autobusdienst 
gewenscht is, kan ten aanzien van een be
stuurder van eene autobus, die werkzaam is 
ten behoeve van de uitoefening van dien 
autobusdienst, Onze Minister van Water
staat ontheffing verleenen van het bepaalde 
in de artikelen 6, 7, 8, 9, 10, II en 15. Eene 
ontheffing kan voorwaardelijk worden ver
leend; eene verleende ontheffing moet ver
meld worden op den in artikel 13 bedoelden 
dienstrooster en op de gewaarmerkte af
schriften of uittreksels van dien rooster. 

2. Indien zich eene opeenhooping van 
werk of eene bijzondere omstandigheid voor
doet, kan het districtshoofd of in beroep 
Onze Minister van Sociale Zaken onthef
fing verleenen van het bepaalde in de ar
tikelen 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 
37, 38, 39 en 40 en kan de rijksinspecteur 
of in beroep Onze Minister van Waterstaat 
ontheffing verleenen van het bepaalde in 
de artikelen 6, 7, 8, 9, 10, II , 15, 17, 18, 19, 
20, 21 en 22. Eene ontheffing kan voor-
waardelijk worden verleend. . 

3. Als bevoegd districtshoofd of bevoeg-
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de rijksinspecteur wordt voor de toepassing 
van dit besluit aangemerkt het districts
hoofd, dat, of de rijksinspecteur, die be
voegd is in de plaats, waar de onderneming 
is gevestigd, of - indien de persoon, die de 
ontheffing betreft, niet in eene onderneming 
werkzaam is - in de plaats, waar de be
stuurder van het motorrijtuig woont. Filia
len van ondernemingen worden daarbij als 
zelfstandige ondernemingen beschouwd. 

4. Bij het verleenen van eene ontheffing, 
als bedoeld in het tweede lid, wordt in acht 
genomen, dat een werktijd niet meer dan 
veertien uren en de gezamenlijke duur van 
werktijden en gedeelten van werktijden per 
week niet meer dan twee en zeventig uren 
mag bedragen in de gevallen, waarin dit 
besluit een bepaald aantal uren als maxi
mum werktijd heeft vastgesteld. Ten aan
zien van een vrachtautobestuurder kan, in
dien het noodzakelijk is voor de uitvoering 
van eene verhuizing van bijzonderen aard, 
een werktijd van zestien uren worden toe
gestaan. 

5. Het districtshoofd behoeft voor het 
verleenen van eene ontheffing de machti
ging van den directeur-generaal van den 
arbeid en de rijksinspecteur behoeft daartoe 
de machtiging van den inspecteur-·generaal 
voor het verkeer, indien : 

a. de ontheffing zich uitstrekt over een 
tijdvak van meer dan veertien dagen; 

b. niet sedert het einde van eene vorige 
ontheffing ten minste zes dagen zijn Vf!r
loopen. 

6. Eene ontheffing, als bedoeld in het 
eerste of tweede lid, kan worden ingetrok
ken door dengene, door wien de ontheffing 
is verieend. 

7. Tegen de beschikking, waarbij een 
verzoek om ontheffing, als bedoeld in het 
tweede lid, is geweigerd of tegen de aan 
eene ontheffing verbonden voorwaarden dan 
wel tegen de intrekking van zulk eene ont
heffing, kan de betrokken bestuurder van 
een motorrijtuig zoowel als diens werkge
ver binnen veertien dagen na de dagteeke
ning der weigering of ontheffing dan wel 
intrekking in beroep komen bij Onzen Mi
nister van Sociale Zaken, zoo het eene be
schikking betreft van het districtshoofd, en 
bij Onzen Minister van Waterstaat, zoo het 
eene beschikking betreft van den rijks
inspecteur. 

8. Onze Ministers beslissen zoo spoedig 
mogelijk op het bij hen ingestelde beroep 
en geven van hun beslissing kennis aan den 
verzoeker en aan diens werkgever. 

9. Onze Ministers van Sociale Zaken of 
van Waterstaat zijn bovendien bevoegd voor 
alle of bepaalde groepen van bestuurders 
van motorrijtuigen, gevestigd in alle of be
paalde gemeenten of gedeelten van gemeen
ten des Rijks, eene ontheffing te verleenen, 
als bedoeld in het tweede lid. E ene zooda
nige ontheffing wordt zooveel mogelijk 
slechts verleend, nadat de voornaamste ver
eenigingen van werkgevers en werknemers 
in het betrokken bedrijf zijn gehoord. Van 
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de ontheffing wordt in de Nederlandsche 
Staatscourant mededeeling gedaan. 

53. 1. Ten aanzien van personen, die 
uitsluitend of in h oofdzaak als bestuurder 
van eene taxi of eene huurauto werkzaam 
zijn en voor wie eene werktijdregeling geldt, 
waarbij hun telkens na ten hoogste vijf da
gen een rustdag is gewaarborgd, kan de 
rijksinspecteur, of in beroep Onze Minister 
van Waterstaat, voor een bepaalden tijd 
vergunning verleenen om op m eer dan twee 
achtereenvolgende Zondagen te werken. 

2. Op een verzoek om vergunning, als 
bedoeld in het eerste lid, wordt geen e be
schikking genomen, alvorens aan den rijks
inspecteur is overgelegd een gewaarmerkt 
afschrift van den dienstrooster. Aan eene 
zoodanige vergunning worden steeds de vol
gende voorwaarden verbonden: 

a. dat de persoon, te wiens aanzien de 
vergunning geldt, op niet meer dan vijf 
achtereenvolgende Zondagen werkt; 

b . dat de regeling der rustdagen voor 
ten minste zes achtereenvolgende weken in 
het werkboekje is aangeteekend; 

c. dat in zes achtereenvolgende weken 
de gezamenlijke duur van de in dat tijdvak 
vallende werktijden en gedeelten van werk
tijden niet meer bedraagt dan driehonderd 
e n derti·g uren. 

3. De rijksinspecteur, of in beroep Onze 
Minister van Waterstaat, is voorts bevoegd 
andere voorwaarden dan de in het tweede 
lid vermelde aan de vergunning te verbin
den. 

4. Eene v ergunning, als bedoeld in het 
eerste lid, kan worden ingetrokken door 
dengene, door wien de ontheffing is ver
leend. 

5. Tegen de beschikking van den rijks
inspecteur, waarbij een verzoek om vergun
ning, als bedoeld in het eerste lid, is ge
weigerd, of tegen de aan eene vergunning 
verbonden voorwaarden, dan wel tegen de 
intrekking van zulk eene vergunning, kan 
de betrokken bestuurder van een motorrij
tuig zoowel als diens werkgever binnen 
veertien dagen na de dagteekening der wei
gering of vergunning, dan wel intrekking, 
in beroep komen bij Onzen Minister van 
Waterstaat. 

6. Onze Minister van Waterstaat beslist 
zoo spoedig mogelijk op het bij hem inge
stelde beroep en geeft van zijne beslissing 
kennis aan den verzoeker en aan diens werk
gever. 

HOOFDSTUK VI. 

Slotbepalingen. 

54. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den naam " Rijtijdenbesluit". 

55. D it besluit treedt in werking met 
ingang van den datum, waarop de Rijtijden
wet 1936 in werking treedt. 

Onze Ministers van Sociale Zaken en van 
Waterstaat zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal war-
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den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 17den F ebruari 1939. 

s. 843 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P . M. RoMME. 
De Minister van Waterstaat, 

J, V. BUUREN. 

(Uitgeg . 14 Maart z939.) 

25 Februari z939. BESLUIT, houdende 
vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in arti
kel 2c, eerste lid, der Ongevallenwet 
1921. 

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

Sociale Zaken van 20 Januari 1939, n °. 130, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 2c, eerste lid, der Onge
vallenwet 192 1 ; 

Den Raad van State gehoord (advies 
van den 14 Februari 1939, n °. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van 22 Februari 
1939, n °. 485, afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Hebben goedgevonden e n verstaan: 
te bepalen als volgt: 

Eenig artikel. 
Als bedrijven, bedoeld in het eerste lid 

van artikel 2c der Ongevallenwet 1921, 
worden aangewezen: 

1 °. het bedrijf van vervaardigen, her
stellen en/of afwerken van onder- en/of 
bovenkleeding; 

2 °. het behangers- en/of stoffeerders
bedrijf ; 

3 ° . het rr.attenmakers- en/of stoelen
matters bedrijf; 

4 °. het meubelmakers- en/of biljart-
makers bedrijf; 

5°. het rietmeubelmakersbedrijf. 
6°. het stoelenmakersbedrijf; 
7°. het mandenmakers bedrijf; 
8 ° . het hoepelmakers bedrijf; 
9 °. het klompenmakers bedrijf; 

10°. het lederbedrijf ; 
u O

• h e t sigarenmakers bedrijf; 
12 ° . het bedrijf van verduurzamen van 

levensmiddelen. 
Onze Minister van Sociale Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten F ebruari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P . M . R0MME. 

(Uitgeg. z4 Maart z939). 
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s. 844 

25 Februari I939· BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 30 
Maart 1935 (Staatsblad n °. 163), 
houdende vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 4, eerste lid, der Ziek
tewet, gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 27 November 1937 (Staatsblad 
n °. 861). 

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

van Sociale Zaken van 20 Januari 1939, 
n ° . 130a, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, der Ziekte
wet (doorloopende tekst, bekendgemaakt 
bij Ons besluit van 28 Januari 1935, Staats
blad n °. 32); · 

Den Raad van State gehoord (advies 
van den 14 Februari 1939, n °. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van 22 Februari 
1939, n°. 485, afdeeling Arbeidersverzeke-
riq; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 30 Maart 

1935, (Staatsblad n °. 163), houdende vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 4, eerste lid, 
der Zie'ktewet, zooals dat besluit werd ge
wijzigd bij Ons besluit van 27 November 
1937, (Staatsblad n ° . 861), en te bepalen 
als volgt: 

Eenig artikel. 
Artikel I van Ons vorengenoemd gewij

zigd besluit van 30 Maart 1935 (Staatsblad 
n°. 163) wordt als volgt gewijzigd: 

In het onder 1°. bepaalde vervalt de 
komma geplaatst achter bovenkleeding en 
vervallen de woorden: ,,daaronder niet be
grepen schoeisel en hoofdbedekking"; 

De punt geplaatst aan het slot van arti
kel I wordt vervangen door een komma
punt en aan dat artikel worden toegevoegd 
de woorden: ,,u:, het lederbedrijf; 

12 . het sigarenmakersbedrijf; 
13 ° . het bedrijf van verduurzamen van 

levensmiddelen." 
Onze Minister van Sociale Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten Februari 1939. 

s. 845 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. ROMME. 

(Uitgeg. I4 Maart I939). 

II Maart I939· BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Melkbesluit (Staats
blad 1929, n ° . 43). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
1Op de voordracht van Onzen Minister van 

L. & S. 1939. 
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Sociale Zaken van 5 Januari 1939, n °. 1905 
D /dossier 49, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Wa
renwet (Staatsblad 1935, n °. 793); 

Gezien Ons besluit van 13 Februari 1929 
(Staatsblad n ° . 43), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit 'van 16 Mei 1938 (Staatsblad 
n ° .853); 

Gelet op het advies van de Commissie, 
bedoeld in artikel 17 der Warenwet (Staats
blad 1935, n °. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Februari 1939, n °. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 7 Maart 1939, 
n ° . 375 D /doss. 49, Afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. in het Melkbesluit (Staatsblad 1929, 

n ° . 43) de volgende wijzigipgen en aanvul
lingen aan te brengen: 

Art. I. In artikel 1, lid 2, onder b ver
vallen de woorden "in voorraad". 

Art. II . In artikel 2, lid 2, onder · a, 
wordt het getal 24 gewijzigd in 25. 

Art. 111. Artikel 4bis wordt Artikel 5. 
Art. IV. Artikel 5 en artikel 6 worden 

vervangen door een nieuw artikel 6, lui
dende: 

Art. 6. 1. De aanduidingen room, koffie· 
room of slagroom mogen uitsluitend en 
moeten worden gebezigd voor het vetrijke 
product, dat zich afscheidt bij staan of cen
trifugeeren van melk. 

2. Het vetgehalte van de in lid I van 
dit artikel bedoelde, of als zoodanig aange
duide waar, moet ten minste 20 % bedragen 
indien zij als room of als koffieroom is aan
geduid, ten minste 40 % indien zij als slag
room is aangeduid. 

3. De in lid I van dit artikel bedoelde 
of als zoodanig aangeduide waren moeten 
voldoen aan de eischen in artikel 2, lid 2, 

onder d tot en met i genoemd, met dien 
verstande, dat het onder d en f van artikel 
2 lid 2 bepaalde niet geldt voor als "zure" 
r~om ~f als "zure" slagroom aangeduide 
waar. Zij mogen bij de reactie van· ·Storch 
niet blauw worden, tenzij zij voldoen aan 
de eischen, gesteld in artikel 13, lid 2, onder 
a, b en c, of een aanduiding dragen over
eenkomstig lid 6 van dat artikel. 

Art. V. In artikel 13, lid 4, vervallen de 
woorden "alsmede de hoeveelheid der melk 
of van het melkproduct in het voorwerp 
aanwezig" en wordt de komma achter "ge
steriliseerd" vervangen door een punt. 

Art. VI. Aan artikel 16 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende: 

4. De voorwerpen, waarin melk of melk
producten zijn vervat, alsmede de omhu~~ 
seis dier voorwerpen, moeten, voorzoover z1J 
bestemd of geschikt zijn om met den inhoud 
aan de verbruikers te worden afgeleverd, 
aan de buitenzijde zijn voorzien van een 
aanduiding, aangevende de hoeveelheid der 
in het voorwerp aanwezige waar. 

De aanduiding moet voor den keeper dui-

5 
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<lelijk zichtbaar èn gemakkelijk leesbaar zijn 
aangebracht op hetzelfde vlak van het voor
werp, waarop de naam der waar voorkomt, 
en m_ag niet door vegen zijn uit te wisschen. 
Zij moet bestaan uit het woord "Inhoud", 
gevolgd door de in liters en/of in onderdee
len van liters uitgedrukte hoeveelheid der 
waar, en mag geen grootere hoeveelheid 
aangeven dan aan waar in het voorwerp 
aanwezig is. 

Voorbeeld: ,,Inhoud ¾ liter", ,.Inhoud 
750 cm3". 

De letters en cijfers der aanduiding moe
ten een hoogte hebben van ten minste 4 
mm. en een lijndikte van ten minste 0.5 
mm. 

Art. VII. Aan artikel 19 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende: 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 
1 van dit artikel mag het gelijktijdig ver
voeren van melk en taptemelk met hetzelf
de vervoermiddel of door denzelfden per
soon in gemeenten, waarin burgemeester en 
wethouders zulks bij openbaar gemaakt be
sluit ongewenscht hebben verklaard, niet 
plaat;, hebben, tenzij door of namens bur
gemeèster en wethouders schriftelijke ver
gunning is verleend. Aan het verleenen der 
vergunning kunnen voorwaarden worden 
verbonden. 

Art. VIII. In artikel 20, lid 2, vervallen 
de woorden "in voorraad". 

Aan artikel 20 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

3. Melk, taptemelk, room, koffieroom, 
slagroom en de met deze waren samenge
stelde melkproducten, alsmede de als zoo
danig aangeduide waren, mogen niet worden 
vervoerd of ten verkoop aanwezig zijn in 
een verpakking van een inhoudsmaat van 
t en hoogste 2 liter, welke kennelijk bestemd 

· is om met den inhoud aan de verbruikers 
te worden overgegeven, tenzij de waar, op 
de wijze als in artikel 13 bedoeld, is aange
duid als gepasteuriseerd of als gesteriliseerd, 
of de verpakking is voorzien van een aan
duiding als bedoeld in artikel 13, lid 6, of 
in letters van t en minste 4 mm hoogte op 
duidelijk zichtbare en leesbare wijze het 
opschrift draagt: ,.Inhoud voor gebruik te 
koken". 

Art. IX. In artikel 22 wordt in plaats 
van "artikelen 4 e n 5" gelezen: artikelen 
4 en 6. 

Art. X . In artikel 31, lid 1, wordt de 
punt achter het bepaalde onder j vervangen 
door een punt-komma en wordt een nieuw 
punt toegevoegd, luidende: 

k. het moet een vloeroppervlakte bezit
ten van ten minste 8 m 2 en muren van 
steen, tenzij - wat dezen laatsten eisch be
treft - het lokaal deel uitmaakt van een 
in steen opgetrokken gebouw, en voorts met 
dien verstande, dat op terreinen, waar het 
bevoegde gezag het zetten van steenen ge
bouwen heeft verboden, de wanden van 
het lokaal aan de binnenzijde moeten zijn 
bedekt met asbestcementplaten of een an
dere gladde, harde, soortgelijke bekleeding. 
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Deze bepaling is alleen van toepassing: 
1 ° . op bedrijven van melkverkoopers, 

welke na 1 Januari 1938 zijn ·opgericht, ver
bouwd, verplaatst of van eigenaar veran
derd; 

2 °. op alle bedrijven van melkverkoopers 
gelegen in gemeenten of in deelen van ge
me·enten, waarvoor burgemeester en wet
houders, gehoord den directeur van den 
keuringsdienst, de inwerkingtreding dezer 
bepaling hebben noodig verklaard. 

Voor de onder 1 ° en 2 ° bedoelde bedrij
ven geldt de in lid 1, onder d van dit ar
tikel gemaakte uitzondering niet. 

Aan artikel 31 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

4. Van een of meer van de eischen, in 
lid 1 van dit artikel bedoeld, kan door den 
directeur van den keuringsdienst, die de 
vergunningen, bedoeld in artikel 29, afgeeft, 
zoo noodig voorwaardelijk, ontheffing wor
den verleend: 

a. voor bedrijven van melkverkoopers, 
die m elk en/of melkproducten aan verbrui
kers uitsluitend te water afleveren, zonder 
deze op te slaan, te bewaren of aan eenige 
andere behandeling te onderwerpen; 

b. voor bedrijven van melkverkoopers, 
die melk en/of melkproducten uitsluitend 
vervoeren ter aflevering aan handel of in
dustrie, zonder deze op te slaan, te bewaren 
of aan eenige andere behandeling te onder
werpen; 

c. voor binnen de bebouwde kom ge
legen bedrijven van melkveehouders, die -
uitsluitend aan hun hofsteden - niet meer 
dan 20 liter melk per dag aan verbruikers 
afleveren. 

Art. XI. In artikel 32, lid 2, onder 2 °., 
worden de woorden "en de hoogte op eenige 
plaats in den winkel niet minder bedraagt 
dan 2.5 m" vervangen door "en de vloer 
niet meer dan 0.5 m onder, noch m eer dan 
1.5 m boven den beganen grond der omge
ving ligt, terwijl de hoogte onder de zolde
ring niet minder dan 2.5 m bedraagt". 

Artikel 32, lid 2, onder 4 ° , / , wordt ge
lezen als volgt : 

/. waarvan de vloer meer dan 0.5 m 
onder, of meer dan 1.5 m boyen den bega
nen grond der omgeving ligt, met uitzonde
ring van koellokalen als bedoeld in artikel 
31, lid 1, onder f , en van lokalen, waarvoor 
door of namens burgemeester en wethou
ders in lid 1 van dit artikel bedoeld, ont
heffing is verleend. 

Artikel 32, lid 2, onder 5° , wordt gelezen 
als volgt: 

5 °. dat het bedrijf niet mag worden uit
geoefend op erven, voorzoover niet voorzien 
van zoodanige harde en effen vloeren, dat 
bodemverontreiniging voorkomen wordt ; 

Artikel 32, lid 3, wordt gelezen als volgt: 
3. Van een of meer van de eischen, in 

lid 1 van dit artikel bedoeld, kan door den 
directeur van den keuringsdienst, die de 
vergunningen bedoeld in artikel 29 verleent, 
zoo noodig voorwaardelijk, ontheffing wor
den verleend voor bedrijven van: 
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a. melkveehouders, die in een gemeente, 
waar artikel 32 van toepassing is verklaard, 
bij het inwerkingtreden van dit artikel reeds 
het bedrijf van melkverkooper uitoefenden ; 

b. melkverkoopers, wier bedrijven wor
de·n uitgeoefend in perceelén, welke naar 
het oordeel van bedoelden directeur gelegen 
zijn in het landelijk deel eener gemeente, 
mits die bedrijven voldoen aan de eischen 
gesteld in lid 2 van dit artikel, onder 1 °, 3 °, 
4 °, a, b, c, den e, en 5°; 

c. melkverkoopers , die melk en/of melk • 
producten uitsluitend vervoeren of tijdelijk 
bewaren ter aflevering aan handel of in
dustrie, zonder deze aan eenige andere b <!
handeling te onderwerpen; 

d. melkverkoopers, die melk en/of melk
producten aan verbruikers uitsluitend te 
water afleveren, zonder deze op te slaan, te 
bewaren of aan eenige andere behandeling 
te onderwerpen. 

Art. XII. Artikel 32bis vervalt. 
Art. XIII. In artikel 33, lid 1, wordt in 

plaats van " artikelen 29, 31, 32 en 32bis" 
gelezen "artikelen 29, 31 en 32". 

-Art. XIV. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den twintigsten dag na dien 
der dagteekening van het Staatsblad, waar
in het is geplaatst, met uitzondering van de 
artikelen VI en VIII, tweede alinea, die in 
werking treden twee maanden na de dag
teekening van het Staatsblad, waarin dit 
besluit is geplaatst. 

B. en voorts met intrekking van de laat
ste alinea van Ons besluit van 16 Mei 1938 
(Staatsblad n °. 853), te bepalen, dat de 
tekst van het Melkbesluit (Staatsblad 1929, 
n °. 43), zooals deze thans luidt, bij Konink
lijk Besluit opnieuw zal worden afgekon
digd, 

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

Hondrich, den rrden Maart 1939. 

. 846 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. ROMME. 

(Uitgeg . 28 Maart 1939.) 

24 Maart 1939. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Arbeidsbesluit 1920 
(Staatsblad n ° . 694 van 1920), laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
16 Maart 1937 (Staatsblad n ° . 842). 

Wij WILHELMINA, en z.; 
Gelet op artikel 10, eerste lid, der Ar

beidswet 1919; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 2 Februari 1939, n °. 195, 
afdeeling Arbeid ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Maart 1939, n °. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi-
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nister van Sociale Zaken van 21 Maart 
1939, n °. 819, afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1 . In Ons besluit van ro Augustus 
1920, Staatsblad n °. 694 (Arbeidsbesluit 
1920) , laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van r6 Maart 1937, Staatsblad n °. 842, 
worden de navolgende wijzigingen gebracht: 

I. Artikel 3 wordt gelezen als volgt : 
,,r. Een jeugdig persoon mag geen ar

beid verrichten: 
A. bestaande in het vervaardigen, be

werken of verwerken van ontplofbare stof
fen; 

B . bestaande in het aanleggen, uit
breiden, vernieuwen, wijzigen, herstellen, 
onderhouden of onderzoeken van electrische 
machines, transformatoren , schakel- en ver
deelinrichtingen, toestellen en leidingen, be
hoorende tot electrische installaties van 
hooge spanning; 

C. bestaande in werkzaamheden in de 
nabijheid van blanke, ongeïsoleerde of on
voldoend beschermde deelen van electrische 
installaties van hooge spanning; 

D. bestaande in het aanleggen, uitbrei
den, vernieuwen, wijzigen, herstellen, on
derhouden of onderzoeken van electrische 
machines, transformatoren, schakel- en ver
deelinrichtingen, toestellen en leidingen , be
hoorende tot electrische installaties van 
lage spanning van meer dan 42 Volt tus
schen twee polen of phasen, tenzij de jeug
dige persoon 16 jaren of ouder is, de deelen 
der installatie, waaraan gewerkt moet wor
den , spanningloos zijn gemaakt, de werk
zaamheden geschieden onder voortdurend 
onmiddellijk toezicht van een t erzake vak
kundig persoon en de noodige maatregelen 
zijn genomen, welke een gevaarloos verloop 
van den arbeid waarborgen; 

E . bestaande in werkzaamheden in de 
nabijheid van blanke, ongeïsoleerde of on
voldoend beschemde deelen van electrische 
installaties van lage spanning van meer 
dan 42 Volt tusschen twee polen of phasen, 
niet zijnde werkzaamheden als bedoeld on
der F en G , tenzij de jeugdige persoon 16 
jaren of ouder is, de deelen der installatie, 
in wier nabijheid gewerkt moet worden, 
spanningloos zijn gemaakt, de werkzaamhe
den geschieden onder voortdurend onmid
dellijk toezicht van een terzake vakkundig 
persoon en de noodige maatregelen zijn ge
nomen, welke een gevaarloos verloop van 
den arbeid waarborgen; 

F. bestaande in het werken met electri
sche laschinrichtingen, tenzij de jeugdige 
persoon 15 jaren of ouder is, hij van de 
inrichting en de werking van de laschinrich
ting op de hoogte is, hij bij het lasschen en 
bij het wisselen van laschelectrode gebruik 
maakt van deugdelijke, isoleerende hand
schoenen, de werkzaamheden geschieden 
onder behoorlijk toezicht van een terzake 
vakkundig persoon, de werkzaamheden niet 
geschieden onder omstandigheden, waarin 
de jeugdige persoon met het werkstuk in 
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innige aanraking is, zooals in tanks, dub
bele bodems, ketels en dergelijke, en de 
noodige maatregelen zijn genomen, welke 
een gevaarloos verloop van den arbeid waar
borgen; 

G. bestaande in werkzaamheden in de 
nabijheid van blanke, ongeïsoleerde of on
voldoend beschermde deelen van electrische 
installaties van lage spanning van meer dan 
42 Volt tusschen twee polen of phasen in 
electrische beproevingsruimten en labora
toria, tenzij de jeugdige persoon 16 jaren of 
ouder is, hij van de inrichting en de wer
king van de installatie op de hoogte is, de 
werkzaamheden geschieden onder voortdu
rend onmiddellijk toezicht van een terzake 
vakkundig persoon en de noodige maatrege
len zijn genomen, welke een gevaarloos ver
loop van den arbeid waarborgen; 

H. bestaande in het bedienen of reinigen 
van acetyleen -ontwikkelingstoestellen; 

I. bestaande in het bedienen van lieren 
of kranen; 

J . bestaande in het zagen met cirkel
zagen, tenzij het districtshoofd als zijn oor
deel heeft te kennen gegeven, dat die arbeid 
in een bepaald geval geen gevaar oplevert; 

K. bij krachtwerktuigen en bij stoom
ketels als machinist of als stoker, t enzij hij 
16 jaren of ouder is en die arbeid geschiedt 
bij aanwezigheid en onder behoorlijk toe
zicht van een vakkundig persoon, die zijn 
twintigste jaar heeft volbracht; 

L. in een windmolen, tenzij bij aanwe
zigheid en onder behoorlijk toezicht van een 
vakkundig persoon, die zijn twintigste jaar 
heeft volbracht; 

M. in kleine besloten ruimten, zooals 
tanks, dubbele bodems en ketels, indien 
daarin gebruik wordt gemaakt van walmen
de verlichtingsmiddelen of daarin schade
lijke dampen aanwezig zijn; 

N. bestaande in het aanzetten van mo
toren met een slinger, tenzij deze van zoo
danige constructie is, dat hij bij terugslag 
van den motor automatisch wordt ontkop
peld, of de motor is voorzien van eene 
automatisch werkende inrichting, die ver
zekert, dat bij het aanzetten van den motor 
de ontsteking niet v66r het doode punt op
treedt; 

0. bij het heien en het opstellen, v er
plaatsen of verstellen van eene heistelling. 

2. In het eerste lid wordt verstaan on
der: 

,,electrische installaties van lage span
ning" : electrische installaties met eene no
minale spanning van ten hoogste 500 Volt 
tusschen twee polen of phasen; 

,,electrische installaties van hooge span
ning": electrische installaties met eene no
minale spanning van meer dan 500 Volt 
tusschen twee polen of phasen.". 

II. In a rtikel 8, onder F. wordt in plaats 
van "oogverwondingen" gelezen: ,,oogbe
schadigingen". 

III. In artikel 8 wordt het bepaalde 
onder M . gelezen als volgt: 

,,bestaande in het aanbrengen of verwij -
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deren van verf of plamuur, waarbij loodwit, 
loodsulfaat of producten, die een dezer verf
stoffen als bestanddeel bevatten, gebruikt 
worden, tenzij dit witte verfstoffen zijn, 
welke in de droge stof ten hoogste 2 ge
wichtsprocenten aan lood bevatten.". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van 
zijne afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 24sten Maart 1939. 

s. 847 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P . M. ROMME. 
(Uitgeg. z4 April z939.) 

zs April z939. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 26 Fe
bruari 1925, Staatsblad n °. 52, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in de artikelen 
89 en 122 der Land- en Tuinbouwonge
vallenwet 1922 . 

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

Sociale Zaken van 8 Februari 1939, n °. 157, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen 89 en 122 der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Maart 1939, n °. 37); · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 April 1939, n °. 
669, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in te trekken Ons besluit van 26 Februari 

1925, Staatsblad n °. 52, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in de artikelen 89 en 122 der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922. 

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

's-Gravenhage, den 15den April 1939. 

s. 880 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M . ROMME. 
(Uitgeg. 25 April z939.) 

26 Januari z939. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 3 Janu
ari 1930, Staatsblad n °. 3, tot vast
stelling van de premiën voor de ver
plichte ziekteverzekering, zooals dat 
besluit laatstelijk is gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 28 November 1938, 
Staatsblad n °. 887. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Sociale Zaken van 20 Januari 1939, 
n ° . 164, Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op de artikelen 63, eerste lid, 64, 
68 en 69, eerste en derde lid, der Ziekte
wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 3 Januari 

1930, Staatsblad n ° . 3, tot vaststelling van 
de premiën voor de verplichte ziektever
zekering, zooals , dat besluit laatstelijk ge
wijzigd is bij Ons besluit van 28 November 
1938, Staatsblad n ° . 887, en te bepalen als 
volgt: 

Art. I. Artikel 2 van Ons vorenge
noemd gewijzigd besluit wordt gewijzigd 
als volgt. 

Het eerste lid wordt gelezen als volgt: 
,,(1) In afwijking van het in artikel 1 

bepaalde bedraagt de premie voor verze
kerden in dienst van ondernemingen, waar
in de hierna te noemen bedrijven worden 
uitgeoefend, het percentage van het loon, 
hetwelk voor het tijdperk, waarover de 
betaling loopt, krachtens het bepaalde bij 
artikel 68 der Ziektewet voor premiebeta
ling in aanmerking komt, dat achter de 
omschrijving van vorenbedoelde bedrijven 
is vermeld. 

Omschrijving der bedrijven: 

N °. 1. de bedrijven, behoorende tot de 
groep "Tuinbouw", genoemd in den alge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld in 
artikel 52 der Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922, premie 1.9 %; 

N ° . 2. het bedrijf van sorteeren van lom
pen en(of) anderen afval, in lompensor
teerderijen, de handel in lompen, oude me
talen, oud papier en (of) anderen afval 
daaronder al of niet begrepen, premie 
1.9 %; 

N ° . 3. het bedrijf van huis- en (of) 
decq_ratieschilder, premie 2 %; 

N °. 4. het bedrijf van handelaar in brand
stoffen, premie 2.1 % ; 

N °. 5. het bedrijf uitgeoefend door ber
gers van schepen en (of) ladingen, premie 
2.3 %; 

N ° . 6. het bedrijf van houtopslaan; pre
mie 2.3 %; 

N ° . 7. het bedrijf van laden of lossen 
van schepen, daaronder begrepen het dra
gen, stapelen en wegbergen van goederen 
uit aan den wal geloste schepen. premie 
2.3 %; 

N ° . 8. het bedrijf van laden of lossen 
met grijpers , pneumatische of andere eleva
toren, jacobsladders, transporteurs of kolen
tippen, premie 2.3 %; 

N ° . 9. het bedrijf der veemen en (of) 
het pakhuismeestersbedrijf, premie 2.3 %; 

N °. 10. het bedrijf van wegers en (of) 
meters, premie 2.3 %; 

N ° . 11. het bedrijf van hotelhouder, pre
mie 2.3 %; 

N ° . 12 . het bedrijf van houders van in
richtingen, waar eet- en drinkwaren genut
tigd kunnen worden, premie 2.3 %; 
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N °. 13. · het metselaarsbedrijf, premie 2.4 
%; 

N °. 14. het bedrijf van sloopen van 
bouwwerken, premie 2.4 %; 

N ° . 15. het bedrijf van steenhouwer en 
(of) steenzager, 2.5 %; 

N ° . 16. het bedrijf van pannenbakker; 
steenbakker; buizenbakker; estrik- of pla
vuizenbakker, premie 2.6 %; 

N ° . 17. het confectiebedrijf, premie 
2.6 %-

N 0. 18. het bedrijf van vervaardigen van 
asbestplaten, premie 2.6 % ; 

N °. 19. het bedrijf van vervaardigen van 
cement- en (of) betonwaren en (of) platen 
van gips, beton en dergelijke stoffen , pre
mie 2.6 %; 

N °. 20. het bedrijf van malen van ertsen, 
kalk, klei, krijt, mortel, tras en dergelijke 
stoffen, premie 2.6 %; 

N °. 21. het hoogovenbedrijf, daaronder 
al of niet begrepen het vervaardigen van 
cokes en (of) het vervaardigen en distri
bueeren van lichtgas, premie 2.6 % ; 

N °. 22 . het bedrijf van exploiteerden van 
ziekenhuizen en (of) andere verplegings
inrichtingen, premie 2.8 %; 

N °. 23 . het bedrijf van maken van bur
gerlijk bouwkundige werken, premie 3 % ; 

N °. 24. het timmerliedenbedrijf en (of) 
het metselaarsbedrijf, op bouwwerken, pre
mie 3 %; 

N °. 25. het bedrijf van aanleggen, on
derhouden, herstellen, opbreken of afbreken 
van kanalen, sluizen, havens, vaste dokken, 
bruggen, dijken of andere waterwerken, we
gen, spoor- of tramwegen, riolen, buisleidin
gen, ondergrondsche kabels en (of) het 
verhuren van aannemersmateriaal, premie 
3%; 

N°. 26. het glazenwasschersbedrijf, pre
mie 3 % ; 

N °. 2 7. het -bedrijf van schoonmaken van 
gebouwen, premie 3 % ; 

N°. 28. het bedrijf van sigarenmaker, 
premie 3 .1 %; 

N °. 29. het bedrijf van sigarettenmaker, 
premie 3.1 %; 

N °. 30. het bedrijf van tabakskerver, 
premie 3 .1 % ; 

N ° . 31. het bedrijf van bewerken van 
diamant , premie 4 % ; 

N ° . 32. het bedrijf van mijnbouw, pre
mie 4.3 %; 

N° . 33 . het bedrijf van aanleggen van 
mijngangen en mijnschachten, premie 4.3 % ; 

N °. 34. het stukadoors- en (of) witters
bedrijf, premie 5.7 %." 

In het tweede lid onder letter b wordt in 
plaats van "onder n ° . 26-39" gelezen "on
der n ° . 23-34" . 

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

,,Art. 3bis. De bepalingen der vooraf
gaande artikelen zijn mede van toepassing 
ten aanzien van verzekerden, die overeen
komstig de artikelen 25 en 26, juncto ar
tikel 2 7 der Ziektewet, geacht worden hun 
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werkzaamheden in een onderneming te ver
richten." 

Art. III. Het bepaalde in de Artikelen 
I en II wordt voor de eerste maal toege
past bij de vaststelling der premie, ver
schuldigd over loon, verdiend over tijdvak
ken, gelegen na 31 December 1938. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten Januari 1939. 

s. 881 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. ROMME. 

(Uitgeg . 17 Februari 1939.) 

10 Februari 1939. BESLUIT tot verdee
ling van het Rijk in districten, als be
doeld in artikel 1, eerste lid , der Ar
beidsgeschillenwet 1923. 

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

van Sociale Zaken van 7 Februari 1939, N °. 
176, Afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 1, eerste lid, der Arbeids
geschillen wet 1923; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor de uitvoering der Arbeids

geschillenwet 1923 wordt het Rijk verdeeld 
in vier districten, waarvan omvatten : 

het. 1e district de provinciën Friesland, 
Groningen en Drenthe; 

het 2e district de provinciën Noord-Hol
land en Utrecht; 

het 3e district de provinciën Zuid-Hol
land en Overijssel benevens het gedeelte der 
provincie Gelderland, dat gelegen is be
noorden D e Waal; 

het 4e district de provinciën Limburg, 
Noordbrabant en Zeeland benevens het ge
deelte der provincie Gelderland, dat gelegen 
is bezuiden De Waal. 

2. Ons besluit van 7 April 1924 (Staats
blad N ° . 175) wordt ingetrokken. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Maart 1939. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
!ast met de uitvoering van dit besluit, dat 
m het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's- Gravenhage, den 1oden Februari 1939. 

s. 1200 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P . M. R o mm e. 
(Uitgeg. 2 1 Februari 1939.) 

9 Februari 1939. WET, houdende naturali-
satie van K. Ackermann en 2 1 anderen. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 239. 
Hand. II 1938/39, bladz. u87. 
Bijl. Hand. 1 1938/39, 239. 
Hand. 1 1938/39, bladz. 150/1. 
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Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Karl Ackermann en 2 1 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging, - wat betreft de in de artike
len 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 D ecember 1892 
(Staatsblad n ° . 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 2 1 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Karl Ackermann, geboren te N euen

heim, Heide/berg (Duitsch/and) den 19 Juli 
1890, boekhouder, wonende te Voorburg, 
provincie Zuidho/Jand; 

2°. Wi/Jem Joseph Basten, geboren te 
Kerkrade (Limburg) den 6 September 1902, 
electricien-winkelier, wonende te Kerkrade, 
provincie Limburg; 

3 °. Christian Heinrich Becker, geboren 
te Oberhausen (Duitsch/and) den II Sep
tember 1905, mijnwerker-houwer, wonende 
te Kerkrade, provincie Limburg; 

4°. Hans Wilhelm Böhme, geboren te 
Rinte/n (Dui tschland) den 4 Maart 19II, 
boekhouder, wonende te Schiedam, provin
cie Zuidho/Jand; 

5° . Friedrich Adolph Hubert Conen, ge
boren te Dusse/dorp (Duitsch/and) den 12 
October 1901, procuratiehouder, wonende te 
HiJ/egersberg, provincie Zuidho/Jand; 

6° . Mihaj/o Csernus, geboren te Sveto
zar-Miletic (Zuid-Slavië) den 23 Septem
ber 1879, dames-kleermaker, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidho/Jand; 

7°. Melania Maria Elst, geboren te Es
sc_~en (België) den 23 Maart 1891, onder
WtJzeres, wonende te Roosendaal, gemeente 
Roosendaal en Nispen, provincie Noordbra
bant ; 

8 °. Wilhelm Fuchs , geboren te Beeck 
Duisburg (Duitschland) den 2 Mei 1897: 
koopman, wonende te Hi/Jegersberg, provin
cie Zuidho/Jand; 

9 °. Heinrich Wilhelm August Karl Hen
neicke, geboren te 0/dendorf, Suderburg 
(Duitschland) den 23 Juli 1886, syphon
pomper, wonende te Amsterdam, provincie 
Noord ho/land; 

10°. Prof. Dr. Hermann Jacques Jordan, 
geboren t~ Parijs (Frankrijk) den 9 Juli 
1~77_, hoogleeraar, wonende te Utrecht, pro
vmc1e Utrecht ; 

11 ° . Franz Wilhelm Koenigs, geboren te 
Kierberg, Brüh/ (Duitschland) den 3 Sep
tember 1881, koopman, wonende te Haar
lem, provincie Noordholland; 

12 ° . Hans Adolf Helcnuth Krüger, ge
boren te Gut 1 ggenhausen, Lage ( Duitsch
Jand) den 21 December 1914, electricien, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg· 

13 °. Karl Theodor Kundinger, gebo;en 
te Ludwigshafen (Duitschland) den II Oc
tober 1902, procuratiehouder, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidhol/and; 
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14 ° . Joseph Leuchter, geboren te Kohl
scheid (Duitschland) den 3 Februari 1904, 
hulpmijnopzichter, wonende te Kerkrade, 
provincie Limburg; 

15° . Wilhelm van Meegen, geboren te 
Kray, Essen (Duitschland) den 29 Septem
ber 1910, chauffeur,- wonende te Leiden, 
provincie Zuidholland; 

16°. Hendrikus Mathijs Spronkmans, 
geboren te Boorsheim (België) den II 

Maart 1885, grondwerker, wonende te Els
loo, provincie Limburg; 

17°. Johann Jakob Bernhard Una, ge
boren te Hanau (Duitschland) den 20 Maart 
1863, zonder beroep, wonende te de Bilt, 
provincie Utrecht; 

18°. Ottilie Luise Wessel, geboren te 
Frankiort aan den Main (Duitschland) den 
21 Augustus 1906, gezelschapsdame, wonen
de te Epe, provincie Gelderland; 

19° . lserdor van Wien, geboren te Vare/ 
(Duitschland) den 31 Maart 1876, winke
lier, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3 ° . der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n °. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 
December 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 
913) wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Walther Büdgen, 
geboren te Mülheim aan de Ruhr (Duitsch
Tand) den 20 April 1877, zonder beroep, 
wonende te Eindhoven, provincie Noord
brabant. 

3 . Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n ° . 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913) wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1 °. Theodora Christina Henneicke, ge
boren te Amsterdam (Noordhol/and) den 18 
April 1914, dienstbode, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

2° . Sophie Henneicke, geboren te Am
sterdam (Noordholland) den 3 Augustus-
1916, dienstbode, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordhol/and. 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Laste n e n bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den Fe

bruari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van justitie, C. GOSELING 

(Uitgeg . z4 Februari z939.) 

s. 1201 

9 Februari z939. WET, houdende naturali
satie van H. F. ]. Brunck en 21 an
deren. 

Bijl. Hand. II z938/39, 25z. 
Hand. II z938/39, bladz. II87. 
Bijl. Hand. I ,938/39, 25, . 
Hand. I r938/39, -bladz. z5z. 
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Wij WILHELMINA,enz . ... doen te we.ten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Hans Franz Josef Brunck en 21 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging - wat betreft de 
in de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoo
veel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblàd n ° . 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

der wordt bij deze verleend aan : 
1° . Hans Franz ]osef Brunck, geboren 

te Dortmund (Duitschland) den 25 Juni 
1895, bankier, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidhol/and; 

2 ° . Paul N athan Carsch, geboren te Es
sen-Rüttenscheid (Duitschland) den 2 Ja
nuari 1914, student, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordhol/and; 

3°. John Alexander Falconer, geboren 
te Mossbank, Glasgow (Schotland) den 30 
Maart 1879,. lector in de Engelsche taal en 
letterkunde, -wonende te Groningen, provin
cie Groningen; 

4 ° . Ernst Albin Gerlach. geboren te 
Nähersti1le, Schmalkalden (Duitschland) 
den 3 Maart 1888, correspondfnt, wonende 
te Amsterdam, próvincie Noordhol/éjnd; 

5° . Gyula Halvax, geboren te Falusze
mes (Hongarije) den 20 Januari 1906, tand
techniker, wonende te Schiedam, provincie 
Zuidholland; 

6° . Victor Lambertus 
te Hasselt (België) den 
chauffeur, wonende te 
Utrecht; 

Martens, geboren 
24 Januari 1891, 
Zeist, provincie 

7° . Anna Maria Mommartz, geboren te 
Rath, Beeck (Duitschland) den 13 Juni 
1880, hoofd eener school, wonende te Haar
lem, provincie Noordholland; 

8°. Bernhard Heinrich Osterhus, gebo
ren te Essen, Bad Essen (Duitschland) den 
15 Augustus 1889, electricien, wonende te 
Dieren, gemeente Rheden, . provincie Gel
derland; 

9°. ]ozes ]ohannis Pa/ar, geboren te 
Menado (Nederlandsch-Indië) den 13 No
vember Igo6, waarnemend hoofd e e ner 
school, wonende te Banjoewangi (Neder
/andsch-Indië); 

10° . Aladár Andor Henrik Frigyes Rá
thonyi Reusz, geboren te Boedapest (Hon
garije) den · II Maart 1908, veldassistent, 
wonende op de ondernenung Kwala Men
tjirim (Neder/andsch-Indië); 

11 ° . Henricus De Roover, geboren te 
Meir (België den 9 April 1892, landbouwer, 
wonende te Ginneken en Bavel, provincie 
Noordbraqant; ' 

12 °. Goffredo Mario San diorgi, gebo-
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ren te Cheltenham ( Engeland) den 2 1 Au
gustus 1910, arts, wonende te Nijmegen, 
provincie Gelderland; 

13 °. Hans Wol/gang von Sassen, gebo
ren te München (Duitschland) den 17 April 
1915, zonder beroep, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

14 °. Joseph Eduard Schumacher, gebo
boren te Utrecht (Utrecht) den 7 Decem
ber 1912, verfmeester, wonende te Hoens
broek, provincie Limburg ; 

15°. Josephus Gerardus Maria Stordiau, 
geboren te Antwerpen (België) den 19 
November 1897, musicus , wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidhol/and; 

16°. Ewald Rudolf Timmerbeil, geboren 
te Mühlinghausen, Mi/spe (Duitschland) 
den 15 September 1892, fabrikant, wonende 
te Arnhem, provincie Gelderland; 

17°. Julius Wollf, geboren te Krefeld 
(Duitschland) den II September 1891, 
koopman, wonende te Amstenrade, provin
cie Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3 ° . der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n ° . 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 
D ecember 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 
913) wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: · 

1°. Charles Gustaf Ah/berg, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 31 December 
1902, chauffeur, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

2°. Arno/dus Willems, geboren te Klim
men (Limburg) den 12 December 1898, 
chauffeur, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

3 °. Georg August Zimmer, geboren te 
Hamburg (Duitsch/and) den 14 April 1915, 
timmermansknecht, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht. 

3 . Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n °. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en q13) wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan : 

1 °. Christabel Fa/coner, geboren t e 
Groningen (Groningen) den 2 7 April 1916, 
zonder beroep, wonende te Groningen, pro
vincie Groningen; 

2° . Margaret Falconer, geboren te Gro
ningen ( Groningen) den 2 7 April 1916, 
zonder beroep, wonende te Groningen, pro
vincie Groningen. 

4 . D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te _'s-Gravenhage, den 9den Fe

bruari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van justitie, C. GOSELING
(Uitgeg. 14 Februari 1939.) 
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s. 120 2 

9 Februari 1939. WET, houdende naturali-
satie van S . Chudy en 22 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 254. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1239. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 254. 
Hand. 1 1938/39, bladz. 151. 

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

dat er aanleiding bestaat tot naturalisatie van 
Stanislaus Chudy en 22 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
onder overlegging - wat betreft de in de 
artikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n °. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 2 1 December 
1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913); 

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

der wordt bij deze verleend aan : 
1° . Stanislaus Chudy, geboren te Krö

ben (Polen) den 28 September 1890, mijn
werker-bankwerker, wonende te Eygels
hoven, provincie Limburg; 

2 °. Ferdinandus Dobbelaer, geboren te 
Sint Jansteen (Zeeland) den 6 Januari 
1900, landbouwer, wonende te Sint Jan
steen, provincie Zeeland; 

3 °. Hermann Hinrich Drewes, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) den 18 Maart 
1907, constructeur-technicus, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidhol/and ; 

4 °. Joannes Lambertus Janssen, geboren 
te Lanaeken (België) den 17 October 1883, 
overwerker, wonende te Maastricht, provin
cie Limburg; 

5 °. Alfons Maria Lodewijk Janssens, ge
boren te Meer (België) den 29 September 
1901, autohandelaar, wonende te Breda, pro
vincie Noordbrabant; 

6 °. Mathias Lodewijk Janssens, geboren 
te Meer (België) den 22 Februari 1900, 
autohandelaar, wonende te Breda, provin
cie Noordbrabant; 

7°. Cornelis johannis Joossens, geboren 
te Goes (Zeeland) den 14 December 1912, 
loopknecht, wonende te Goes, provincie 
Zeeland; 

8 °. Alphonsius de Kind, geboren te 
Kemseke (België) den 17 Augustus 1866, 
vlasser, wonende te Sint Jansteen, provincie 
Zeeland; 

9°. Johann Arpad Erich de Knocke van 
der Meulen, geboren te Weenen ( Duitsch
land) den 26 October 1916, zonder beroep, 
wonende te Baarn, provincie Utrecht; 

10 ° . Eleonardus Eckhardt Theodorus 
Kolf! van Oosterwijk, geboren te New-York 
(Vereenigde Staten van Amerika) den 
1 September 1893, procuratiehouder, wo
nende te Wassenaar, provincie Zuidhol/and ; 

11 °. Johannes Nepom lgnaz Ludwig 
Karl Anton Meltzer, geboren, te Langenau 
(Duitschland), den II Augustus 1900, di-
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recteur van een kristalhandel, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

12 °. Henri Minden, geboren te Ham
burg (Duitschland) den 6 Januari 1901, 
procuratiehouder, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

13 °. Marie Henri Albert Jean Revis, ge
boren te Maastricht (Limburg) den 1 Ja
nuari 1909, onderwijzer, wonende te Grons
veld, provincie Limburg; 

14° . Hanns Detlev Schlegel, geboren te 
Bremen (Duitschland) den 5 Juli 1913, 
technicus, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

15°. Wilhelm Leopold Schmidt_. geboren 
te Berlijn (Duitschland) den 21 April 1883, 
chef-constructeur, wonende te Schiedam, 
provincie Zuidholland; 

16° . Richard Seligsohn, geboren te Frank
lort aan de Oder (Duitschland) den 17 Sep
tember 1874, koopman, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

17°. Oscar Leonardus Verstraeten, ge
boren te Sas van Gent (Zeeland) den 30 
April 1910, kantoorbediende, wonende te 
Westdorpe, provincie Zeeland; 

18°. Antonius Leopoldus De Vreese, ge
boren te Gent (België) den 20 Februari 
1908, beambte, wonende te Tilburg, provin
cie Noordbrabant; 

19° . Johann Michael Waucomont, gebo
ren te Heinsberg (Duitschland) den 9 Juni 
1910, arbeider, wonende te Echt, provincie 
Limburg; 

2 . Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3 ° . der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n °. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 2 1 
December 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 
913) wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Celine Eugene 
Desloover, geboren te Vlissingen (Zeeland) 
den 18 Mei 1898, broodbezorger, wonende 
te Utrecht, provincie Utrecht. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n °. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen nos. 209 en 913) wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan : 

1 ° . Ernest Janssen, geboren te Maas
tricht (Limburg) den 5 April 1916, fabrieks
arbeider, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg; 

2 °. Rosa/ie Janssen, geboren te Maas
tricht (Limburg) den 21 October 1914, 
naaister, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg; 

3 °. Florent Johannes de Kind, geboren 
te Sint Jansteen (Zeeland) den 3 Mei 1916, 
zonder beroep, wonende te Sint Jansteen, 
provincie Zeeland, 

4 . Dez~ ~et treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondi-
ging. · · 

Lasten en bevelen, enz.; 
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Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den Fe
bruari 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, C. GOSELING, 

(Uitgeg. 14 Februari 1939.) 

s. 1360 

3 Januari 1939. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 157 der hooger
ondèrwijswet van de afdeeling gymna
sium van het R.K. lyceum voor meis
jes . ,.Maria Immaculata" te Maastricht 
van het Zedelijk Lichaam, genaamd 
"Notre Dame de Lorette", gevestigd te 
Maastricht . 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 November 1938, n °. 18675 111, Afdee
ling Voorbereidend Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs-
wet; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 December 1938, n °. 29); 

Gezien het nader rapport.van Onzen voor
noemden Minister van 30 D ecember 1938, 
n °. 20802, afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1938 de af

deeling gymnasium van het R.K. lyceum 
voor meisjes "Maria Immaculata", te Maas
tricht van het Zedelijk lichaam, genaamd 
"Notre D ame de Lorette", gevestigd te 
Maastricht, voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd, om, met inacht
neming der desbetreffende wettelijke voor
schriften aan haar leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot uni
versitaire studiën af te geven, dat met het 
getuigschrift, in artikel 11 der hooger-on
derwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Mïnister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waartoe afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 3den Januari 1939. 

. 1361 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏ NE. 
(Uitgeg. 20 Januari 1939.) 

3 Januari 1939. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 
der hooger-onderwijswet van de afdee
ling gymnasium van het R .K. lyceum 
voor meisjes "Sancta Maria" te Haar
lem van de "Vereeniging van Vrouwen 
tot bevordering van Huiselijk Geluk" 
van de Congregatie van Heythuysen. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen 
van 19 November 1938, n °. 18176 111, Af
deeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onder
wijswet; 

Gezien Ons besluit van 3 Augustus 1932, 
Staatsblad n °. 425; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
.20 D ecember 1938, n °. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 December 1938, 
n °. 20801, Afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1938 de af

deeling gymnasium van het R.K. lyceum 
voor meisjes "Sancta Maria" te Haarlem 
van de "Vereeniging van Vrouwen tot be
vordering van Huiselijk Geluk", van de 
Congregatie van Heythuysen, opnieuw voor 
een tijdvak van zes jaren aan te wijzen als 
bevoegd om, met inachtneming der desbe
treffende wettelijke voorschriften aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studiën 
af te geven, dat met het getuigschrift in 
artikel 11 der hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den ., den Januari 1939. 

s. 1362 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 20 januari 1939.) 

I6 januari 1939. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de stichting "Leidsch
Universiteits-Fonds", gevestigd te Lei
den, als bevoegd om bij de faculteit der 
rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversi
teit te Leiden een bijzonderen leerstoel 
te vestigen in het vergelijkend koloniaal 
staatsrecht. 

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

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 26 November 1938, n ° . 5359 111, af
deeling Hooger Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hoo
ger-onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Januari 1939, n ° . 48); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van II Januari 1939, n ° . 
101, afdeeling Hooger Onderwijs ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
de stichting "L eidsch Universiteits-Fonds", 

gevestigd te Leiden, aan te wijzen als be
voegd om bij de faculteit der rechtsgeleerd
qeid aan de Rijksuniversiteit te Leiden een 
\1ijzonderen leerstoel te vestigen, opdat door 
den daarvoor te benoemen hoogleeraar on
derwijs zal worden gegeven in het verge
lijkend koloniaal staatsrecht. 

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

's-Gravenhage, den 16den Januari 1939. 

s. 1363 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R . SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 7 Februari 1939.) 

16 januari 1939. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 1 70 der hooger
onderwijswet van de stichting "Leidsch 
Universiteits-Fonds", gevestigd te Lei
den, als bevoegd om bij de faculteit 
der rechtsgeleerdheid aan de Rijksuni
versiteit te Leiden een bijzonderen leer
stoel te vestigen in de economische ge
schiedenis. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 November 1938, n °. 5358111, afdeeling 
Hooger Onderwijs ; 

Gelet op de artikelen 1 70-1 72 der hoo
ger-onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Januari 1939, n °. 47); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van II Januari 1939, n °. 
100, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de stichting "Leidsch Universiteits-Fonds", 

gevestigd t e Leiden, aan te wijzen als be
voegd om bij de faculteit der rechtsgeleerd
heid aan de Rijksuniversiteit te Leiden een 
bijzonderen leerstoel te vestigen, opdat door 
den daarvoor te benoemen hoogleeraar on
derwijs zal worden gegeven in de economi
sche geschiedenis. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 16den Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R . SLOTEMAKER DE BRUÏ NE. 
(Uitgeg . 7 Februari 1939.) 
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s. 1364 

I6 januari I939· BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 1 70 der ,hooger
onderwijswet van de ·stichting "Sociolo
gisch Instituut", gevestigd te Gronin
gen, als bevoegd om bij de faculteit 
der rechtsgeleerdheid aan de Rijks
universiteit te Groningen een bijzondere 
leerstoel te vestigen in de sociologie. 

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

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 25 November 1938, n °. 5356 III , afdee-
1ing Hooger Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 1 70-1 72 der hoo
ger-onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Januari 1939, n ° . 46); 

G ezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van II Januari 1939, n ° . 
99, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de stichting "Sociologisch Instituut", ge

vestigd te Groningen, aan te wijzen als be
voegd om bij de faculteit der rechtsgeleerd
heid aan de Rijksuniversiteit te Groningen 
een bijzonderen leerstoel te vestigen, opdat 
door den daarvoor te benoemen hoogleeraar 
onderwijs zal worden gegeven in de socio-
logie. · 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 16den Januari 1939. 

s. 1365 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R . SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
(Uitgeg . 7 Februari 1939.) 

4 Maart 1939. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 1 70 der hooger
onderwijswet van de Koninklijke Ne
derlandsche Vereeniging "Onze Vloot", 
gevestigd te 's- Gravenhage, als bevoegd 
om b ij de faculteit der letteren en wijs
begeerte aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht een bijzonderen leerstoel te ves
tigen in de maritieme geschiedenis. 

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

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 31- Januari 1939, n ° . 428III, afdeeling 
Hooger Onderwijs; 

Gelet op d e artikelen 1 70-1 72 der hoo
ger-onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Februari 1939, n °. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Februari 1939, 
n ° . 868, Afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

1939 

de Koninklijke Nederlandsche Vereeni
ging "Onze Vloot", gevestigd te 's-Graven
hage, aan te wijzen als bevoegd om bij de 
faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzonderen 
leerstoel te vestigen , opdat door den daar
voor te benoemen hoogleeraar onderwijs zal 
worden gegeven in de maritieme geschiede
nis. 

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

Hondrich, den 4den Maart 1939. 

s. 1366 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R . SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 21 Maart 1939). 

4 Maart 1939. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 16 Oc
tober 1929, Staatsblad n °. 461 , en tot 
aanwijzing overeenkomstig artikel 170 
der hooger-onderwijswet van de Ver
eeniging van Directeuren van Electri
citeitsbedrijven in Nederland als be
voegd om bij de faculteit der wis- en 
natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht een bijzonderen leerstoel te ves
tig_en in de electrotechniek. 

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

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 2 Februari 1939, n ° . 429III, afdeeling 
Hooger Onderwijs ; 

Gelet op de artikelen 170- 172 en 180 der 
hooger-onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Februari 1939, n °. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Februari 1939, 
n ° . 869, Afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. in te trekken Ons besluit van 16 Oc

tober 1929, Staatsblad n ° . 46x, tot aanwij
zing overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van het "Fonds der electro
technische industrie ter bevordering van na
tuurwetenschappelijk onderzoek" - thans 
genaamd "Fonds voor toegepast natuur
wetenschappelijk onderzoek ter bevordering 
van volkswelvaart" - als bevoegd om bij 
de faculteit der wis- en natuurkunde aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzonderen 
leerstoel te vestigen in de electrotechniek; 

II. de Vereeniging van Directeuren van 
Electriciteitsbedrijven in Nederland aan te 
wijzen als bevoegd om bij de faculteit der 
wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversi
teit te Utrecht een bijzonderen leerstoel te 
vestigen, opdat door den daarvoor te be
noemen hoogleeraar onderwijs zal worden 
gegeven in de electrotechniek. 
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Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Hondrich, den 4den Maart 1939. 

s. 1380 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . R. , SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
(Uitgeg . n Maart I939.) 

25 Januari I939· BESLUIT betreffende de 
stichting "Vogelenzang" te Bennebroek. 

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

van Binnenlandsche Zaken van 2 1 Januari 
1939, n °. 610 I, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n °. 96) , zooals deze wet laat
stelijk is gewijzigd: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat Ons besluit van 26 Ja

nuari 1927 (Staatsblad n °. 17 A), nader zal 
worden gewijzigd als volgt: 

I. Aan artikel 4 wordt toegevoegd een 
tweede lid luidende: 

Evenwel mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1939, nog 35 man
nen en 40 vrouwen verpleegd worden. 

II. Aan artikel 5 wordt toegevoegd een 
tweede lid luidende : 

Evenwel mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1939, nog 5 man
nen en 5 vrouwen verpleegd worden. 

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

's-Gravenhage, den 25sten Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. IO Februari 1939.) 

s. 2300 

II januari 1939. BESLUIT tot schorsing 
van tien besluiten van den raad van 
Noorddijk betreffende toepassing van 
de bouwverordening dier gemeente. 

Geschorst tot I Augustus 1939. 

s. 2301 

30 Januari 1939. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van 
burgemeester en wethouders van Ame
land, betreffende bouwvergunning. 

Verlengd tot 4 Augustus 1939. 

S. 2302. Vervallen. 
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s. 2303 

4 Maart I939· BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van burgemeester en wet
houders van Krommenie, betreffende 
bouwvergunning. 

Geschorst tot 1 October 1939. 

s. 2340 

3 Februari 1939. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van burgemeester 
en wethouders der gemeente Finster
wolde van 21 December 1938, n ° . 19, 
strekkende tot verleening van toestem
ming voor het houden van een collecte 
ten behoeve van de noodlijdende bevol
king staande onder het gezag van de 
Spaansche regeering. 

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

van Binnenlandsche Zaken van 13 Januari 
1939, n °. 959, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Overwegende, dat burgemeester en wet
houders der gemeente Finsterwolde bij be
sluit van 21 December, 1938, n °. 19 aan 
H. Schwertmann aldaar, op diens verzoek, 
ingediend namens de Commissie voor hulp 
aan Spanje, toestemming hebben verleend 
voor het houden van een collecte ten be
hoeve van de noodlijdende bevolking, staan
de onder het gezag van de Spaansche re
geering; 

dat het, bij het verleenen van toestem
ming voor het houden van een collecte als 
bovenbedoeld, welke haar grondslag vindt 
in het bestaan van bijzondere toestanden 
buitenslands, een eisch van algemeen belang 
is, dat volledige zekerheid besta ten aanzien 
van de wijze, waarop de met zoodanige col
lecte ingezamelde gelden zullen worden be
steed; 

dat hoezeer de humanitaire bedoelingen, 
welke aan collecten als bovenbedoeld ten 
grondslag liggen, moeten worden gewaar
deerd, zoodanige zekerheid in het algemeen 
moeilijk is te verkrijgen en in het onder
havige geval ook niet voldoende is gewaar
borgd; 

dat derhalve burgemeester en wethouders 
van Finsterwolde, hun bovenaangehaald be
sluit nemende, handelden in strijd met het 
algemeen belang; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

24 Januari 1939, n °. 24) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 31 Januari 1939, 
n °. 4010, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van burgemeester en 

wethouders der gemeente Finsterwolde te 
vernietigen wegens strijd met het algemeen 
belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge-
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plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den Februari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen/andsche Zaken, 
VAr BOEYEN. 

(Uitgeg. 2I Februari z939.) 

s. 2380 

4 Maart z939. BESLUIT, houdende be
schikking op drie beroepen tegen goed
keuring van een uitbreidingsplan c.a. 
van Groesbeek. 

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

door 1°. P.J. M. van Stokkum, te Rotter
dam, 2 ° . F. C. J. A. M. Baron van Lams
weerde, te Berg en Dal, gemeente Groes
beek, en 3 ° . A. J. van Haaften, te 's-Gra
venhage, tegen het besluit van Gedeputeer
de Staten van Gelderland van 9 Februari 
1937, n °. 245, waarbij een uitbreidingsplan 
c.a. voor een deel van Groesbeek is goed
gekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 26 Januari 1938, n °. 471 (1937) en IO 

Augustus 1938, n°. 471 (1937) /88; 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 25 Februari 
1939, n °. II 79 M/P.B.R., Afdeeling Volks
huisvesting; 

Overwegende: dat de raad der gemeente 
Groesbeek bij besluit van 30 Juni 1936 
heeft vastgesteld een uitbreidingsplan voor 
de gemeente, bestaande uit een drietal plan
nen in onderdeelen, te weten Berg en Dal, 
Stollenberg, en omgeving Heilig-Landstich
ting, alsmede een plan in hoofdzaak, dat 
een groot deel van het overige grondgebied 
der gemeente omvat, een en ander met bij
behoorende bebouwingsvoorschriften; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bij hun besluit van 9 Februari 1937, n°. 
245, het vorengenoemde raadsbesluit heb
ben goedgekeurd; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde 
Staten P. J. M. van Stokkum, F. C. J. A. 
M. Baron van Lamsweerde en A. J. van 
Haaften bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat P.J. M. van Stokkum in beroep aan
voert, dat het plan met de daarbij behoo
rende verordeningen in strijd met de wet 
en niet doelmatig is en niet voldoende re
kening met zijne belangen houdt; dat zijne 
perceelen uitsluitend zijn begrepen in het 
plan in hoofdzaak; dat op zijn gronden van 
toepassing is de verordening bepalende de 
voorgevelrooilijnen en regelende de bestem
ming van terreinen, begrepen in het plan 
in hoofdzaak van het bij het gemelde raads
besluit van 30 Juni 1936 vastgesteld uit
breidingsplan van de gemeente Groesbeek, 
bepalende : dat de voorgevelrooilijnen, welke 
in acht genomen moeten worden, lijnen zijn, 
die gelegen zijn op een afstand van niet 
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minder dan 50 meter uit de as van de be
treffende wegen en voorts dat de gronden 
bestemd zijn voor landelijke bebouwing, 
waaronder wordt verstaan verspreide be
bouwing met vrijstaande landhuizen en met 
gebouwen ten behoeve van land- en tuin
bouwbedrijven, waarvoor onderlinge afstan
den van ten minste 150 meter langs den 
weg gemeten moeten worden aangehouden; 
dat in de toelichtende beschrijving is ver
meld, dat het plan een der voornaamste 
middelen is tot behoud van het natuur
schoon; dat deze verordening tot gevolg 
heeft, dat er langs de wegen op zijn terrei
nen slechts enkele huizen zouden kunnen 
worden gebouwd, waardoor hij ernstig zou 
worden benadeeld; dat hij het door hem in 
1918 gekochte landgoed "De Hooge Hoen
derberg" uit eigen middelen heeft verbe
terd, hierbij het natuurschoon zooveel mo
gelijk behoudend; dat door deze verzorging 
het boschcomplex thans als een der mooiste 
wordt aangemerkt; dat hij in 1930 een deel 
van het landgoed aan den Staat heeft ver
kocht voor een prijs zeer ver onder de waar
de, die hij daaraan mocht hechten; dat hij 
waarlijk reeds het zijne tot het behoud van 
natuurschoon heeft bijgedragen door het be
doelde gedeelte onder het brengen van groote 

offers aan het Staatsboschbeheer af te staan; 
dat al de gronden van het Staatsboschbe
heer, Dekkerswald en Heilig-Land-Stichting, 
voor natuurschoon zijn gereserveerd, zoodat 
er zeker in de omgeving van zijn terrein 
ruimschoots voldoende open ruimte aanwe
zig zal zijn, voor een te dichte bebouwing 
uit stedebouwkundig oogpunt geen vrees 
behoeft te bestaan, en zijn terreinen dan 
ook niet door de gemelde verordening, die 
practisch een bouwverbod is, behoeven te 
worden getroffen, althans niet in die mate, 
zooals door deze verordening is geschied; 
dat het bevorderen van natuurschoon niet 
in de bedoeling der Woningwet ligt, die blij
kens haar considerans beoogt, bepalingen 
vast te stellen betreffende de volkshuisves
ting; dat de compensatie van voor- en na
deelen alleen dan gerechtvaardigd zou zijn, 
indien voor één bepaald perceel de voor- en 
nadeelen tegen elkaar zouden opwegen, het
geen ten aanzien van geen enkel zijner per
ceelen het geval is; dat artikel 35 der Wo
ningwet in het belang van stelselmatige be
bouwing een bouwverbod toelaat op grond, 
welke ingevolge voorafgaand raadsbesluit in 
de naaste toekomst voor den aanleg van 
eene straat, eene gracht of een plein be
stemd is, terwijl het in strijd is met de let
ter en den geest van deze bepaling, dat zijn 
gronden practisch met een bouwverbod wor
den getroffen; dat z.i. een compromis hierin 
ware te vinden, dat zou worden bepaald, 
dat voor één huis ten minste een grond
oppervlakte van 1200 m2 en voor 2 huizen 
tenminste een grondoppervlakte van 2000 
m2 moet worden gebruikt, terwijl dan de 
voorgevelrooilijnen op 2 5 meter zouden moe
ten worden bepaald; dat ook zou kunnen 
worden bepaald, dat de onderlinge afstand 
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der gebouwen, minimaal \;èdr-aagt 40 meter 
voor groote gebouwen, 2 5 meter voor mid
delmatige gebouwen en 20 meter voor kleine 
gebouwen, te bouwen langs secundaire we

.gen; . dat zjjn gro!)den nagenoeg geheel waar
deloos gémaakt en voor natuurreservaat 
verklaard worden, zelfs zonder dat er eeni
gerlei zekerheid bestaat, dat deze gronden 
binnen afzienbaren tijd door of vanwege de 
gemeenten zullen worden aangekocht of ont
eigend, terwijl er immei:s geen schadever
goedingsverordening bestaat, zoodat ook 
hierom met zijn belangen niet in voldoende 
mate rekening is gehouden ; dat z.i . ten 
aanzien van zijn gronden een plan in onder
deelen had moeten zijn vastgesteld; 

dat in ~e beroepschriften van de beide 
andere app.:!llanten tegen het plan bezwaren 
van dezelfde strekking worden aangevoerd 
als die, welke door P . J. M . van Stokkum 
naar voren zijn gebracht; 

Overwegende dat de appellanten, zonder 
dat eenig dringend belang daartoe noopt, 
wenschen te bouwen op een wijze, die -
naar moet worden aangenomen - de goede 
ontwikkeling van Groesbeek zou schaden; 
en dat de opgelegde beperking van de ge
legenheid om te bouwen mede de strekking 
heeft, die schade te voorkomen; 

dat niet is komen vast te staan dat de 
bedoelde beperking belangen van de ap
pellanten zou schaden in die mate, dat van 
onredelijke of onevenredige benadeeling kan 
worden gesproken; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden be
sluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land de daartegen ingestelde beroepen on
gegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat, met zijn voordracht, in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de geschillen van 
bestuur. 

Hondrich, den 4den Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. 2I Maart z939.) 

N °. II 79 M/P.B.R. 
VOLKSHUISVESTING. 

Uitbreidingsplan Groesbeek. 

's-Gravenhage, 25 Februari 1939. 
Aan de Koningin. 

D e Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, bracht advies uit 
over beroepen in zake een uitbreidingsplan 
c.a. van Groesbeek; het voorgedragen ont
werp-besluit luidt als volgt : 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 
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door 1°. P. J. M. van Stokkum, te Rotter
dam, 2°. F . C. J. A. M. Baron van Lams
weerde, te Berg en Dal, gemeente Groes
beek, en 3 °. A. J . van Haaften, te 's-Gra
v_enhage, tegen het besluit van Gedeputeer
de Staten van Gelderland van 9 Februari 
1937, n °. 245, waarbij -een uitbreidingsplan 
c.a. voor een deel van Groesbeek is goed
gekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Januari 1938, n °. 471 (1937); 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 

Overwegende: dat de raad der gemeente 
Groesbeek bij besluit van 30 Juni 1936 
heeft vastgesteld een uitbreidingsplan voor 
de gemeente, bestaande uit een drietal plan
nen in onderdeelen, te weten Berg en Dal, 
Stollenberg, en omgeving Heilig-Landstich
ting, alsmede een plan in hoofdzaak, dat 
een groot deel van het overige grondgebied 
der gemeente omvat, een en ander met bij
behoorende bebouwingsvoorschriften; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bij hun besluit van 9 Februari 1937, n ~. 
245, het vorengenoemde raadsbesluit heb
ben goedgekeurd; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde 
Staten P . J. M. van Stokkum, F. C. J. A. 
M . Baron van Lamsweerde en A. J. van 
Haaften bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat P. J. M. van Stokkum in beroep aan
voert, dat het plan met de daarbij behoo
rende verordeningen in strijd met de wet 
en niet doelmatig is en niet voldoende re
kening met zijne belangen houdt; dat zijne 
perceelen uitsluitend zijn begrepen in het 
plan in hoofdzaak; dat op zijn gronden van 
toepassing is de verordening bepalende de 
voorgevelrooilijnen en regelende de bestem
ming van terreinen, begrepen in het plan 
in hoofdzaak van het bij het gemelde raads
besluit van 30 Juni 1936 vastgesteld uit
breidingsplan van de gemeente Groesbeek, 
bepalende: dat de voorgevelrooilijnen, welke 
in acht genomen moeten worden, lijnen zijn, 
die gelegen zijn op een afstand van niet 
minder dan 50 meter uit de as van de be
treffende wegen en voorts dat de gronden 
bestemd zijn voor landelijke bebouwing, 
waaronder wordt verstaan verspreide be
bouwing met vrijstaande landhuizen en met 
gebouwen ten behoeve van land- en tuin
bouwbedrijven, waarvoor onderlinge afstan
den van ten minste 1 50 meter langs den 
weg gemeten moeten worden aangehouden; 
dat in de toelichtende beschrijving is ver
meld, dat het plan een der voornaamste 
middelen is tot behoud van het natuur
schoon; dat deze vel'Ordening tot gevolg 
heeft, dat er langs de wegen op zijn terrei
nen slechts enkele huizen zouden kunnen 
worden gebouwd, waardoor hij ernstig zou 
worden benadeeld; dat hij het door hem in 
1918 gekochte landgoed "De Hooge Hoen
derberg" uit eigen middelen heeft verbe
terd, hierbij het natuurschoon zooveel mo
gelijk behoudend; dat door deze verzorging 
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het boschcomplex thans als een '.d'er mooiste 
wordt aangemerkt; dat hij in 1930 een deel 
van het landgoed aan den Staat heeft ver
kocht voor een prijs zeer ver onder de waar
de, die hij daaraan mocht hechten; dat hij 
waarlijk reeds het zijne tot het behoud van 
natuurschoon heeft bijgedragen door het be
doelde gedeelte onder het brengen van groote 

offers aan het Staatsboschbeheer af te staan; 
dat al de gronden van het Staatsboschbe
heer, Dekkerswald en Heilig-Land-Stichting, 
voor natuurschoon zijn gereserveerd, zoodat 
er zeker in de omgeving van zijn terrein 
ruimschoots voldoende open ruimte aanwe
zig zal zijn, voor een te dichte bebouwing 
uit stedebouwkundig oogpunt geen vrees 
behoeft te bestaan, en zijn terreinen dan 
ook niet door de gemelde verordening, die 
practisch een bouwverbod is, behoeven te 
worden getroffen, althans niet in die mate, 
zooals door deze verordening is geschied ; 
dat het bevorderen van natuurschoon niet 
in de bedoeling der Woningwet ligt, die blij
kens haar considerans beoogt, bepalingen 
vast te stellen betreffende de volkshuisves
ting; dat de compensatie van voor- en na
deelen alleen dan gerechtvaardigd zou zijn, 
indien voor één bepaald perceel de voor- en 
nadeelen tegen elkaar zouden opwegen , het
geen ten aanzien van geen enkel zijner per
ceelen het geval is; dat artikel 35 der Wo
ningwet in het belang van stelselmatige be
bouwing een bouwverbod toelaat op grond, 
welke ingevolge voorafgaand raadsbesluit in 
de naaste toekomst voor den aanleg van 
eene straat, eene gracht of een plein be
stemd is, terwijl het in strijd is met de let
ter en den geest van deze bepaling, dat zijn 
gronden practisch met een bouwverbod wor
den getroffen; dat z.i. een compromis hierin 
ware te vinden, dat zou worden bepaald, 
dat voor één huis ten minste een grond
oppervlakte van 1200 m 2 en voor 2 huizen 
tenminste een grondoppervlakte van 2000 

m 2 moet worden gebruikt, terwij l dan de 
voorgevelrooilijnen op 25 meter zouden moe
ten worden bepaald; dat ook zou kunnen 
worden bepaald, dat de onderlinge afstand 
der gebouwen minimaal bedraagt 40 meter 
voor groote gebouwen, 25 meter voor mid
delmatige gebouwen en 20 meter voor kleine 
gebouwen, te bouwen langs secundaire we
gen; dat zijn gronden nagenoeg geheel waar
deloos gemaakt en voor natuurreservaat 
verklaard worden, zelfs zonder dat er eeni
gerlei zekerheid bestaat, dat deze gronden 
binnen afzie nbare n tijd doo r of vanwege d e 
gemeenten zullen worden aangekocht of ont
eigend, terwij l er immers geen schadever
goedingsverordening bestaat, zoodat ook 
hierom met zijn belangen niet in voldoende 
mate rekening is gehouden; dat z.i. ten 
aanzien van zijn gronden een plan in onder
deelen had moeten zijn vastgesteld; 

dat in de beroepschriften van de beide 
andere appellanten tegen het plan bezwaren 
van dezelfde strekking worden aangevoerd 
als die, welke door P. J . M. van Stokkum 
naar voren zijn gebracht ; 
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Oven~ègende: dat het voor vele gemeen
ten zijn nut heeft, bij de vaststelling van 
het uitbreidingsplan niet te volstaan met 

' de uitbreiding, welke in de naaste toekomst 
is te verwachten, doch tevens in een plan 
in hoofdzaak v'ast te leggen, hoe, in aanslui
ting aan het plan in onderdeelen, die uit
breiding zich verder zal hebben te voltrek
ken; 

dat echter, daargelaten, of dit ook voor 
de gemeente Groesbeek geldt, een uitbrei
dingsplan in hoofdzaak als het onderhavige, 
waarbij de bebouwing van zee r aanzienlijke 
oppervlakten particulier terrein feitelijk zoo 
ingrijpend wordt beperkt, dat van een eenigs
zins loonende exploitatie als bouwgrond, 
waarvoor uit den aard der zaak deze hon
derden hectaren grond, in min of meer 
verwijderde toekomst, zij het ook slechts in 
bescheiden mate, in aanmerking kunnen ko
men, geen sprake zal kunnen zijn, niet kan 
worden goedgekeurd, tenzij - wat hier niet 
het geval is - den eigenaren eenige rede
lijke tegemoetkoming, in welken vorm ook, 
is gewaarborgd in het nadeel, dat zij tenge
volge van die bestemming lijden ; 

dat dan ook, al moge het onderhavige 
plan in hoofdzaak ongetwijfeld een in het 
algemeen minder gewenschte wijze van uit
breiding der bebouwing tegengaan en aan 
het aanzien van de streek ten goede komen, 
deze voordeelen de veicgaande aantasting 
van den privaateigendom, -die van dat plan 
het gevolg is , niet vermogen te rechtvaar
digen; 

dat te minder reden bestaat om dit plan 
zonder meer te aanvaarden, omdat de be
volking van Groesbeek slechts in zeer lang
zaam tempo toeneemt en het niet aanneme
lijk is , dat, indien bij de geldende gemeente
lijke voorschriften hier en daar in de uitge
strekte gemeente Groesbeek buiten de voor 
uitbreiding bestemde gedeelten bebouwing 
van eenige beteekenis zou kunnen ontstaan, 
hierdoor het aanzien van deze omgeving of 
andere gemeentebelangen ernstig in het ge
drang zouden komen, terwijl , mocht het al 
daartoe dreigen te geraken, te zij ner tijd 
nadere maatregelen daartegen kunnen wor
den getroffen ; 

dat dus, wat er zij van de vraag, of een 
plan in hoofdzaak voor Groesbeek, waarbij 
een wat minder verstrekkende bebouwings
beperking voor de daarin vervatte gronden 
zou zijn neergelegd, Onze instemming zou 
kunnen verwerven, het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
te dezen aanzien niet kan worden gehand
haafd; 

Gezien de Woningwet: 
Hebben goedgevonden en versta an: 

met vernietiging van het bestreden be
sluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land, voorzoover daarbij goedkeuring is ver
leend aan het gedeelte van het vorenge
noemd besluit van den raad der gemeente 
Groesbeek van 30 Juni 1936, waarbij het 
plan in hoofdzaak is vastgesteld, aan dit 
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gedeelte van het raadsbesluit alsnog goed
keuring te onthouden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit. 

De Minister van Binnen/andsche Zaken." 

Krachtens Uwer Majesteits machtiging 
maakte ik de overweging van de beroepen 
opnieuw bij genoemde Afdeeling aanhangig, 
onder opmerking van het volgende: 

,,Het advies, om aan het plan in hoofd
zaak alsnog goedkeuring te onthouden, 
houdt indien ik goed zie, verband met de 
meening, dat, bij de geldende gemeentelijke 
voorschriften, een uitbreidingsplan, al dan 
niet in hoofdzaak, voorshands niet noodig 
zou zijn voor het betrokken deel der ge
meente. Deze meening acht ik niet juist. 
De reeds lang bekende verlangens en voor
nemens van eigenaren om te bouwen, be
palen mede de behoefte aan eene regeling, 
c.q. eene beperking van de gelegenheid om 
te bouwen, welke regeling is voorbehouden 
aan het uitbreidingsplan. Ook tegenover de 
eigenaren kon het bezwaarlijk voldoende 
verantwoord zijn, met het maken van een 
plan langer te wachten. Het tempo, waarin 
de bevolking thans toeneemt, kan niet van 
overwegend belang zijn, waar het gaat om 
eventueel ruimere (verspreide) vestiging in 
dit deel der gemeente, welke niet uitgeslo
ten kan worden geacht. 

Bij de beoordeeling van de beroepen is 
het, volgens mijn zienswijze, in de eerste 
plaats de vraag, of het goedgekeurde plan 
(in hoofdzaak) doelmatig is, ook in dier 
voege, dat het de gelegenheid om te bou
wen niet méér beperkt dan het publiek be
lang redelijkerwijs vordert. Zou het plan, 
b.v. in dit opzicht, niet doelmatig zijn, dan 
behoort, reeds om deze reden, goedkeuring 
te worden onthouden; nadere motiveering 
van het, daartoe strekkend, besluit - in 
dien zin dat eigenaren schade lijden -
schijnt in dit geval overbodig, vertroebelt 
althans het motief dat aan de afwijzing ten 
grondslag ligt. 

Is het plan wèl doelmatig, dan klemt nog 
de vraag of de appellanten al dan niet on
redelijk, of onevenredig, worden benadeeld. 

Op grond van de overgelegde rapporten 
zie ik, aanvankelijk, niet , waarom het on
derwerpelijke plan minder doelmatig zou 
zijn, waar het immers, voornamelijk, de 
strekking heeft, andere dan ijle bebouwing 
te weren in een deel der gemeente, waar 
(min of meer) dichte bebouwing haar goede 
ontwikkeling zou schaden. Voorts zie ik 
geen voldoenden grond voor de stelling, dat 
de eigenaren onredelijk, of onevenredig, 
zouden worden benadeeld. Immers het valt 
te betwijfelen, of een loonende exploitatie, 
op de wijze, als de appellanten zich voor
stellen, voldoende verzekerd zou zijn, indien 
de gemeente, onder de gebruikelijke voor
waarden, tot bouwexploitatie zou meewer
ken (wat zij, althans voorloopig, niet wil)." 

Ik sprak daarbij het vertrouwen uit, dat 
de Afdeeling in het opgemerkte aanleiding 
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zou vinden, haar ontwerp-besluit - althans 
de motiveering ervan - te herzien. 

In haar nader advies schreef de Afdee
ling voor de geschillen van bestuur: 

"De gedachtengang van de Afdeeling tot 
het uitbrengen van haar advies kwam er op 
neer, · dat zij zich afvroeg, of het redelijker
wijze wel aanging, om voor deze groote ge
meente met betrekkelijk gering inwonertal 
en bevolkingsaccres reeds thans over te gaan 
tot een aanwijzing van de gemeentedeelen, 
waar in de verre toekomst wèl en waar niet 
zal mogen worden gebouwd. Zulks moge, zoo 
meende de Afdeeling, eenerzijds getuigen van 
een lofwaardigen vooruitzienden blik van het 
gemeentebestuur en van diens zorg voor eene 
rationeele uitbreiding van de bebouwing in 
de gemeente, anderzijds bestond bij haar 
ernstige twijfel, of het belang eener doel
matige uitbreiding der bebouwing een zoo 
breed opgezet plan in hoofdzaak wel dwin
gend vordert, in aanmerking genomen, dat 
eenige eigenaren van terreinen, welke een 
voor ons land uitzonderlijke uitgestrektheid 
hebben en honderden hectaren tellen, welke 
terreinen vrijwel hun eenige waarde ontlee
nen aan de mogelijkheid om, zij het voor 
een zeer gering deel, te zijner tijd in bouw
exploitatie te komen, door het feitelijke 
bouwverbod, dat daarop door dit plan in 
hoofdzaak zou komen te liggen, ernstig ge
dupeerd zouden worden. Mede met het oog 
op het feit, dat een verdeeling van het ge
bied eener gemeente in grond, bestemd voor 
bebouwing, en grond, voor andere doel
einden aangewezen, toch steeds, hoe ver
antwoord uit stedebouwkundig oogpunt ook, 
min of meer willekeurig mag heeten, scheen 
het aan de Afdeeling toe, dat hier niet zon
der goeden grond van onredelijke benadee
ling van de bedoelde eigenaren zou kunnen 
worden gesproken. 

Doch ook, indien een juiste politiek in
zake de volkshuisvesting in de gemeente 
Groesbeek het totstandkomen van een breed 
opgezet plan in hoofdzaak bepaaldelijk 
mocht eischen, meende de Afdeeling, dat 
zulks niet zou mogen geschieden met aan
tasting van de belangen der grondeigenaren 
in de mate als bij het onderhavige plan het 
geval is, maar dat de goedkeuring slechts 
dan zou kunnen worden verleend, indien 
eenigszins aan de wenschen der appellan
ten, voor wat betreft de afmetingen, die 
het plan voor de te bebouwen perceelen 
voorschrijft, zou zijn tegemoetgekomen. Al
dus - zoo was de Afdeeling van gevoelen 
- zoude wellicht tot een aanvaardbaar 
compromis tusschen het openbaar belang en 
dat der belanghebbende eigenaren kunnen 
worden geraakt. 

De Afdeeling is door hetgeen door den 
Minister in diens schrijven is aangevoerd, 
noch ook door de beschouwingen in de over
gelegde nadere rapporten van den Hoofd
inspecteur van de Volksgezondheid van 21 

Februari .1938 en 14 Juni 1938 overtuigd 
geworden van de onjuistheid van haar voor
dracht. Zij blijft betwijfelen, of het niet te 
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ver. gaat, thans reeds vast te leggen, hoe in 
verre toekomst de uitbreiding dezer ge
meente zal moeten plaats vinden. Bij haar 
rijst de vraag, of niet in een geval als het 
onderhavige, waarin naar haar gevoelen 
particuliere belangen op bezwaarlijk te 
rechtvaardigen wijze zouden worden aange
tast, veeleer dient te worden afgewacht, 
hoe de toekomst zich voor de gemeente 
Groesbeek zal ontwikkelen. Wellicht, dat 
ook de in het vooruitzicht gestelde herzie
ning der Woningwet overheidsmaatregelen 
met betrekking tot de uitbreiding der be
bouwing zal mogelijk maken, waarvan te 
zijner tijd de gemeente Groesbeek zich zal 
kunnen bedienen, teneinde haar doel te de
zen aanzien te bereiken. 

In ieder geval zal, volgens het oordeel 
der Afdeeling, indien de gemeente aan het 
totstandbrengen van een omvangrijk plan 
in hoofdzaak blij ft hechten, het noodig zijn, 
dat de desbetreffende bebouwingsregelen, 
die thans feitelijk een bouwverbod voor de 
onderhavige gronden vormen, worden ge
wijzigd in dier voege, dat de eischen, aan 
de afmetingen der bouwperceelen gesteld, 
worden verlaagd, zoodat de mogelijkheid 
om voor een deel der terreinen koopers te 
vinden, niet geheel uitgesloten is. 

De Afdeeling wijst er ten slotte nog op, 
dat bij de beoordeeling van deze zaak niet 
mag worden voorbijgezien, dat de gemeen
teraad van Groesbeek hier van zijne be
voegdheid om een plan in hoofdzaak voor 
de gemeente vast te stellen heeft gebruik 
gemaakt op een wijze, die sterk afwijkt van 
hetgeen den wetgever bij het stellen van de 
desbetreffende wetsvoorschriften voor oogen 
zal hebben gestaan. In wezen bezit het on
derhavige plan de strekking van een bouw
verbod voor het buiten de bestaande be
bouwde kommen en de plannen in onder
deelen gelegen gebied der gemeente. Al be
hoeft in deze omstandigheid geen aanleiding 
te worden gevonden, dit plan in strijd met 
de Woningwet te achten, zoo schijnt het 
toch geraden, tegenover dergelijke wetstoe
passing voorzichtigheid t e betrachten. Ook 
dit motief draagt er voor de Afdeeling toe 
bij, het plan in hoofdzaak niet voor goed
keuring vatbaar te oordeelen. 

Op grond van het vorenstaande meent de 
Afdeeling geen vrijheid te kunnen vinden, 
haar voordracht te wijzigen, met name ook 
niet wat de overwegingen van het ontwerp
besluit betreft. Deze brengen den gedach
tengang der Afdeeling op juiste wijze tot 
uitdrukking. 

Zij veroorlooft zich mitsdien Uwer Ma
jesteit zeer eerbiedig in overweging te ge
ven het door haar voorgedragen ontwerp
besluit alsnog te bekrachtigen ." 

Ook het nader betoog miskent , naar ik 
meen, het doel van het onderwerpelijk plan 
- in hoofdzaak. Dit plan beoogt bepaalde
lijk niet - anders dan de Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur onderstelt - reeds 
thans vast te legen, hoe in verre toekomst 
de uitbreiding van Groesbeek zal moeten 
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plaats vinden; de bedoeling reikt niet ver
der dan: bebouwing te weren die, naar 
voorshands moet worden aangenomen, re
delijkerwijs niet toelaatbaar zou zijn - ge
let op het belang van de goede ontwikke
ling, in den ruimsten zin, der gemeente. Een 
plan van de hierbedoelde strekking komt 
uiteraard nooit te vroeg; het zou onvoor
zichtig zijn - en de vereischte voorziening 
(bescherming) zou, waarschijnlijk, te laat 
komen, indien de gemeente haar vrije ont
wikkeling langer zou afwachten. 

Tegen het werend, en beschermend, ka
rakter van het plan, en tegen den ruimen 
omvang er van, kan, naar ik meen, geen 
bezwaar worden ontleend aan de Woning
wet of haar strekking. 

Mede gelet op het nader advies en op de 
bezwaren van appellanten, heb ik die be
zwaren nader gewogen en een omstandig 
onderzoek doen instellen nopens de vraag 
of zonder schade voor het plan op bepaalde 
terreinen, desnoods, onder zekere voorwaar
den, een minder ijle bebouwing zou kunnen 
worden toegestaan, en of daarin wellicht 
aanleiding zou kunnen worden gevonden 
die terreinen van de verleende goedkeuring 
uit te zonderen. D e bedoelde poging -
waardoor het doen van mijn voordracht is 
vertraagd - is niet geslaagd; in overeen
stemming met het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid (volkshuisvesting) meen 
ik, dat de opgelegde beperking - niet op
heffing - van de gelegenheid om te bou
wen, althans voorloopig, gehandhaafd moet 
blijven ter wille van het publiek (stede
bouwkundig) belang der gemeente. Ik merk 
hierbij nog op, dat de goedkeuring niet in 
den weg staat aan verandering van het 
plan, indien c.q. in minder verwijderde toe
komst, de noodzakelijkheid, of de wensche
lijkheid, daarvan zou blijken. 

Eerbiedig geef ik Uwer Majesteit thans 
in overweging de beroepen te verwerpen 
door bekrachtiging van het, daartoe strek
kend, ontwerp-besluit, dat hierbij wordt aan
geboden. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 
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z9 Januari z939. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordholland van 19 Ja
nuari 1938, 4e afdeeling, n °. ,63, en 
van het besluit van den raad der ge
meente Amsterdam van 31 Maart ,937, 
n ° . 134, in zake vaststelling van de 
vergoeding, bedoeld in artikel 100 der 
Lager-onderwijswet 1920, ten behoeve 
van de bij zondere school voor gewoon 
lager onderwijs, Banstraat 9, te Am
sterdam, over het jaar 1935. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Bestuur van het Zedelijk Lichaam 
6 
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van Vrouwen: ,,In Omnibus Charitas", te 
's-Hertogenbosch, tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Noordholland van 19 
Januari 1938, 4e afdeeling, N °. 163, tot on
gegrondverklaring van het beroep van den 
appellant tegen het besluit van den raad der 
gemeente Amsterdam van 31 Maart 1937, 
N ° . 134, houdende vaststelling der vergoe
,ding, bedoeld in art. 100 der Lager Onder
wijswet 1920, ten behoeve van de van het 
genoemd Zedelijk Lichaam uitgaande school 
voor gewoon lager onderwijs, Banstraat 9, 
te Amsterdam, over het jaar 1935; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 1 Juni 1938, N °. 245, en 8 September 
1938, N °. 245/109; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Januari 1939, N °. 14871, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Amsterdam 
bij besluit van 31 Maart 1937 aan het vo
renvermeld schoolbestuur vergoeding heeft 
verleend van de jaarwedde, uitgekeerd aan 
Mejuffrouw H. M. J. Braham over het tijd
vak van 1 Januari tot en met 30 April 1935; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Ged. Staten van Noordholland in 
beroep was gegaan, deze bij hun besluit van 
19 Januari 1938, 4e afdeeling, N °. 163, het 
beroep ongegrond hebben verklaard, daarbij 
o. a. overwegende, dat de raad bij het nemen 
van zijn bovengenoemd besluit rekening 
heeft gehoucl'!m met de volgende omstandig
heden: 1 °. dat het aantal leerlingen der 
school, berekend naar den maatstaf, aange
geven in art. 28 der Lager Onderwijswet 
1920, in 1934 125¾ bedroeg, waarvoor door 
het Rijk over het geheele jaar 1935 de jaar
wedden van 3 leerkrachten werden vergoed; 
2 ° . dat de zoogenaamde "klassedeeler" voor 
toepassing van art. 100 op 1 Januari 1935: 
39.72 (laagste klassedeeler in 1935) bedroeg, 
op grond waarvan door het schoolbestuur 
over het genoemde jaar aan de bovenbe
doelde school, krachtens het re lid van dat 
artikel, geen leerkrachten ten laste van de 
gemeente konden worden gebracht; 3 ° . dat 
de zoogenaamde "klassedeeler" voor toepas
sing van art. 100 op 1 Januari 1934: 31.03 
(laagste klassedeeler in 1934) bedroeg, op 
grond waarvan het schoolbestuur krachtens 
het 2e lid van dat artikel, in afwijking van 
het hierboven vermelde, voor zooveel de 
maand Januari 1935 betreft, in totaal aan
spraak kan maken, op vergoeding der jaar
wedde van ten hoogste 4 leerkrachten, waar
van ten hoogste 1 ten laste van de gemeen
tekas, mits eenzelfde aantal leerkrachten 
reeds op 31 D ecember 1934 voor rekening 
der gemeente aan de school verbonden was ; 
4 °. dat er aanleiding bestaat voor de onder
havige school nog gedurende 3 maanden ge
bruik te maken van den klassedeeler 30.4, 
die, op grond van eene door burgemeester 
en wethouders aan de schoolbesturen ver
strekte mededeeling, oorspronkelijk zou heb
ben gegolden; dat, naar de meening van den 
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appellant, voor de bovenvermelde leerkracht 
ook over het tijdvak van 1 April 1935 tot en 
met 31 Augustus daaraanvolgende (bedoeld 
wordt blijkbaar het tijdvak van 1 Mei 1935 
tot en met 31 Augustus daaraanvolgende) , 
krachtens het 2e lid van art. 100, de jaar
wedde had moeten zijn vergoed, welke mee
ning naar zijn oordeel steun vindt in Ons 
besluit van 24 November 1936, N °. 48; dat 
hun college meent te moeten overwegen, dat, 
volgens de administratieve jurisprudentie,. 
het bepaalde in het 2e lid van het meerge
noemde artikel aldus moet worden verstaan, 
dat, indien in eenig jaar de zoogenaamde 
"klassedeeler" der openbare lagere scholen 
wijziging ondergaat, de besturen van de 
overeenkomstige bijzondere lagere scholen 
met den in dat jaar ingevolge het re lid van 
dat artikel toegepasten klassedeeler nog ge
durende één jaar na het tijdstip, waarop die 
klassedeeler is gewijzigd, rekening mogen 
houden; dat de op 1 Januari 1934 geldende 
klassedeeler, welke 31.03 bedroeg, op 1 Febr. 
daaraanvolgende tot 34.2 werd verhoogd, als 
gevolg van welke wijziging de eerstvermelde 
klassedeeler, op grond van bovenbedoelde 
jurisprudentie, niet langer dan tot 1 Febr. 
1935 werken kon; dat, hiermede rekening: 
houdende en lettende op de in het bestreden 
besluit voorkomende gegevens, de raad 
slechts verplicht was voor Mejuffrouw H. 
M . J . Braham vergoeding van jaarwedde te 
verleenen over het tijdvak van 1 Januari 
1935 tot en met 31 Januari daaraanvolgende; 
dat dus, nu dat college die vergoeding daar
enboven nog gedurende 3 maanden heeft 
toegekend, er alle aanleiding bestaat het 
voormelde besluit te handhaven; dat het 
beroep van den appellant op Onze aange
haalde beslissing van 24 November 1936, 
N ° . 48, op een misverstand moet berusten, 
wijl die beslissing, zooals uit de slot-over
weging daarvan ondubbelzinnig blijkt, niet 
gelijk in het onderhavige geval, op de toe
passing van het 2e lid, doch die van het re 
lid van art. 100 der wet betrekking heeft; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat, 
zooals reeds uit Ons besluit van 21 Juli 1928 
blijkt, de klassedeeler een in den loop van 
het kalenderjaar onveranderlijke grootheid 
is en wijziging van den grondslag voor de 
berekening van den klassedeeler ten aanzien 
van dien klassedeeler eerst effectief wordt te 
rekenen van 1 Januari van het volgend ka
lenderjaar af; dat het genoemde besluit toch 
overweegt, dat, ,,indien in eenig jaar de 
klassedeeler der openbare school wijziging: 
ondergaat, de besturen van de overeenkom
stige bijzondere scholen met den ongewij
zigden klassedeeler van dat jaar nog gedu-. 
rende twee jaren rekening mogen houden"; 
dat uit deze overweging duidelijk blijkt, dat 
de klassedeeler, waarmede voor de toepas
sing van art. 100 gewerkt wordt, in den loop 
van het kalenderjaar geen verandering kan 
ondergaan; dat aan dit standpunt in de ju
risprudentie steeds is vastgehouden; dat het 
bestuur met name moge wijzen op Onze be-



83 

slissingen van 14 Octobe•r 193;:•· N°. 32, van 
7 Mei 1936, n°. 47, en van 24 November 
1936, n°. 48; dat in het onderhavige ge
val wijziging van den klassedeeler dan ook 
eerst intrad op 1 Januari 1935 en het be
stuur nog een jaar na dien datum, dus tot en 
met 31 December 1935, met toepassing van 
den k lassedeeler van 1934 de aanspraken op 
gemeentelijke vergoeding kon handhaven, 
welke het op grond van dien klassedeeler 
had · 

o'. dat het tweede lid van art. 100 der 
Lager Onderwijswet 1920 aldus moet wor
den verstaan, dat, indien in eenig kalender
jaar de zoogenaamde klassedeeler der open
bare scholen wijziging ondergaat, in dien zin, 
dat deze klassedeeler voor een voor de over
eenkomstige bijzondere scholen ongunstiger 
klassedeeler heeft plaats gemaakt, of, bij 
algeheel gemis aan boventallig personeel bij 
het openbaar onderwijs, is weggevallen, de 
besturen dier scholen nog één jaar na het 
tijdstip , waarop dit plaats vond, met den 
ouden gunstigen klassedeeler rekening mo
gen houden; 

dat deze toepassing gevorderd wordt met 
het oog op de woorden der wetsbepaling, 
waarin sprake is van het tijdvak, en niet 
van het (kalender)jaar, gedurende hetwelk 
aan de openbare scholen meer onderwijzers 
werkzaam zijn dan het aantal, waarvan de 
jaarwedden door het Rijk worden vergoed; 

dat daaraan niet afdoet, dat voor de bere
kening van de vergoeding volgens het eerste 
lid van art. 100 één klassedeeler geldt over 
het geheele kalenderjaar, waarop de ver
goeding betrekking heeft, en dat wijziging 
van den klassedeeler in den loop van het 
jaar op die vergoeding geen invloed heeft; 

0. dat in verband met het vorenstaande 
de gemeenteraad voor de toepassing van het 
tweede lid van art. 100 der wet ten onrechte 
rekening heeft gehouden met de wijziging 
van den klassedeeler op 1 Februari 1934, 
aangezien deze gewijzigde klassedeeler: 34.2 
in de aanspraken van het schoolbestuur op 
de vergoeding volgens het eerste lid geen 
verandering bracht; 

dat dit eerst het geval werd op 10 Sept. 
1934, toen de klassedeeler volgens door het 
gemeentebestuur verstrekte inlichtingen, tot 
42.82 steeg, zoodat de aanvrage van het 
schoolbestuur om vergoeding van de jaar
wedde van Mejuffrouw H. M . J. Braham, 
ook over het tijdvak van 1 1\/Iei 1935 tot 1 
September 1935, steun vindt in het tweede 
lid van art. 100 der Lager Onderwijswet 
1920; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noordholland en van 
het besluit van den raad der gemeente Am
sterdam van 31 Maart 1937, N°. 134, de 
gemeentelijke vergoeding, bedoeld in art. 
100 der Lager Onderwijswet 1920, over het 
jaar 1935, vast te stellen op f 753.75. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe-
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ring van dit besluit, dat met het rapport 
van Onzen voornoemden Minister in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 19den Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
(Uitgeg. zo Februari 1939.) 

LAGER ONDERWIJS. 

Beroep in zake vaststelling vergoeding 
artikel 100 Lager Onderwijswet 1920 ten 
aanzien van bijzondere lagere school, 
Banstraat 9 te Amsterdam, over 1935. 

's-Gravenhage, 14 Januari 1939. 

Aan de Koningin. 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Majesteit 
hierbij te doen toekomen het rechtstreeks in 
mij n handen gesteld advies van den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, van 1 Juni 1938, N °. 245, betref
fende het door het bestuur van het Zedelijk 
Lichaam van Vrouwen: ,,In Omnibus Chari
tas" te 's-Hertogenbosch, ingesteld beroep 
tegen een besluit van Ged. Staten van 
Noordholland van 19 Januari 1938, 4e af
deeling, N °. 163, tot ongegrondverklaring 
van het beroep van appellant tegen het be
sluit van den raad der gemeente Amsterdam 
van 31 Maart 1937, N ° . 134, houdende vast
stelling der vergoeding, bedoeld in art. 100 
der Lager Onderwijswet 1920, ten behoeve 
van de van genoemd Zedelijk Lichaam uit
gaande school voor gewoon lager onderwijs, 
Banstraat 9 te Amsterdam, over het jaar 
1935. 

De Afdeeling, van oordeel, dat het beroep 
ongegrond is, biedt Uwer Majesteit het vol
gend ontwerp-besluit ter bekrachtiging aan : 

,,Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Bestuur van het Zedeli.jk Lichaam 
van Vrouwen: ,,In Omnibus Charitas" , te 
's-Hertogenbosch, tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Noord-Holland van 
19 Januari 1938, 4e afd., n° . x63, tot onge
grondverklaring van het beroep van den 
appellant tegen het besluit van den raad 
der gemeente Amsterdam van 31 Maart 
1937, n °. 134, houdende vaststelling der 
vergoeding, bedoeld in artikel 100 der La
ger-onderwijswet 1920, ten behoeve van de 
van het genoemd Zedelijk Lichaam uitgaan
de school voor gewoon lager onderwijs, Ban
straat 9, te Amsterdam, over het jaar 1935; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Juni 1938, n°. 245; 
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Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Amsterdam bij besluit van 31 Maart 1937 
aan het vorenvermeld schoolbestuur vergoe
ding heeft verleend van de jaarwedde, uit
gekeerd aan Mejuffrouw H. M. J. Braham 
over het tijdvak van 1 Januari tot en met 
30 April 1935; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit 
raadsbesluit bij Gedeputeerde Staten van 
Noordholland in beroep was gegaan, deze 
bij hun besluit van 19 Januari 1938, 4e af
deeling, n °. 163, het beroep ongegrond heb
ben verklaard, daarbij o. a. overwegende, 
dat de raad bij het nemen van zijn boven
genoemd besluit rekening heeft gehouden 
met de volgende omstandigheden: 1 ° . dat 
het aantal leerlingen der school, berekend 
naar den maatstaf, aangegeven in artikel 
28 der Lager-onderwijswet 1920, in 1934 
125¾ bedroeg, waarvoor door het Rijk over 
het geheele jaar I935 de jaarwedden van 3 
leerkrachten werden vergoed; 2 °. dat de 
zoogenaamde "klassedeeler" voor toepassing 
van artikel 100 op 1 Januari 1935: 39.72 
(laagste klassedeeler in 1935) bedroeg, op 
grond waarvan door het schoolbestuur over 
het genoemde jaar aan de bovengenoemde 
school, krachtens het 1e lid van dat artikel, 
geen leerkrachten ten laste van de gemeen
te konden worden gebracht; 3 °. dat de zoo
genaamde "klassedeeler" voor toepassing 
van artikel 100 op 1 Januari 1934: 31.03 
(laagste klassedeeler in 1934) bedroeg, op 
grond waarvan het schoolbestuur krachtens 
het 2e lid van dat artikel, in afwijking van 
het hierboven vermelde, voor zooveel de 
maand Januari 1935 betreft, in totaal aan
sp,aak kan maken op vergoeding der jaar
wedde van ten hoogste 4 leerkrachten, 
waarvan ten hoogste 1 ten laste van de ge
meentekas, mits eenzelfde aantal leerkrach
ten reeds op 31 December 1934 voor reke
ning der gemeente aan de school verbonden 
was; 4 ° . dat er aanleiding bestaat voor de 
onderhavige school nog gedurende 3 maan
den gebruik te maken van den klassedeeler 
30.4, die, op grond van eene door burge
meester en wethouders aan de schoolbestu
ren verstrekte mededeeling, oorspronkelijk 
zou hebben. gegolden ; dat, naar de meening 
van den appellant, voor de bovenvermelde 
leerkracht ook over het tijdvak van I April 
1935 tot en met 31 Augustus daaraanvol
gende (bedoeld wordt blijkbaar het tijdvak 
van 1 Mei 1935 tot en met 31 Augustus 
daaraanvolgende), krachtens het 2e lid van 
artikel 100, de jaarwedde had moeten zijn 
vergoed, welke meening naar zijn oordeel 
steun vindt in Ons besluit van 24 Novem
ber 1936, n °. 48; dat hun college meent te 
moeten overwegen, dat, volgens de admi
nistratieve jurisprudentie, het bepaalde in 
het 2e lid van het meergenoemde artikel 
aldus moet worden verstaan, dat , indien in 
eenig jaar de zoogenaamde "klassedeeler" 
der openbare lagere scholen wijziging on-
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dergaat, de besturen van de overeenkom
stige bijzondere lagere scholen met den in 
dat jaar ingevolge het Ie lid van dat artikel 
toegepasten klassedeeler nog gedurende één 
jaar na het tijdstip, waarop die klassedee
ler is gewijzigd, rekening mogen houden; 
dat de op 1 Januari 1934 geldende klasse
deeler, welke 31.03 bedroeg, op 1 Februari 
daaraan volgende tot 34.2 werd verhoogd, 
als gevolg van welte wijziging de eerstver
melde klassedeeler, op grond van bovenbe
doelde jurisprudentie, niet langer dan tot 
1 Februari ~935 werken kon; dat, hiermede 
rekening houdende en lettende op de in het 
bestreden besluit voorkomende gegevens, 
de raad slechts verplicht was voor Mejuf
frouw H . M. J. Braham vergoeding van 
jaarwedde te verleenen over het tijdvak van 
1 Januari 1935 tot en met 31 Januari daar
aanvolgende; dat dus, nu dat college die 
vergoeding daarenboven nog gedurende 3 
maanden heeft toegekend, er alle aanleiding 
bestaat het voormelde besluit te handha
ven; dat het beroep van den appellant op 
Onze aangehaalde beslissing van 24 Novem
ber 1936, n°. 48, op een misverstand moet 
berusten, wijl die beslissing zooals uit de slot
overweging daarvan ondubbelzinnig blijkt, 
niet gelijk in het onderhavige geval, op de 
toepassing van het 2e Jid, doch die van het 
ze lid van artikel 100 der wet betrekking 
heeft; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat, 
zooals reeds uit Ons besluit van 21 Juli 
1928 blijkt, de klassedeeler een in den loop 
van het kalenderjaar onveranderlijke groot
heid is en wijziging van den grondslag voor 
de berekening van den klassedeeler t en aan
zien van dien klassedeeler eerst effectief 
wordt te rekenen van 1 Januari van het 
volgend kalenderjaar af; dat het genoemde 
besluit toch overweegt, dat, .,indien in eenig 
jaar de klassedeeler der openbare school 
wijziging ondergaat, de besturen van de 
overeenkomstige bijzondere scholen met den 
ongewijzigden klassedeeler van dat jaar nog 
gedurende twee jaren rekening mogen hou
den"; dat uit deze overweging duidelij k 
blijkt, dat de klassedeeler, waarmede voor 
de toepassing van artikel 100 gewerkt wordt, 
in den loop van het kalenderjaar geen ver
andering kan ondergaan; dat aan dit stand
punt in de jurisprudentie steeds is vastge
houden; dat het bestuur met name moge 
wijzen op Onze beslissingen van 14 October 
1931, n °. 32, van 7 Mei 1936, n °. 47, en 
van 24 November 1936, n °. 48; dat in het 
onderhavige geval wijziging van den klasse
deeler dan ook eerst intrad op 1 Januari 
I935 en het bestuur nog een jaar na dien 
datum, dus tot en met 31 December 1935, 
met toepassing van den klassedeeler van 
1934 de aanspraken op gemeentelijke ver
goeding kon handhaven, welke het op grond 
van dien klassedeeler had; 

0. dat het tweede lid van art. 100 der 
Lager Onderwijswet 1920 aldus moet worden 
·,erstaan, dat, indien in eenig kalenderjaar 
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de zoogenaamde klassedeeler der openbare 
scholen wijziging ondergaat, de besturen van 
de overeenkomstige bijzondere scholen met 
den over dat jaar ingevolge het ie lid van 
dat artikel toegepasten klassedeeler nog één 
jaar na het tijdstip, waarop de klassedeeler 
is gewijzigd, rekening mogen houden; 

dat dit met andere woorden hierop neer
komt, dat, indien de over eenig kalenderjaar 
ingevolge het eerste lid toegepaste klasse
deeler in den loop van dat kalenderjaar is 
gestegen, nog gedurende een jaar na het 
tijdstip, waarop dit plaats vond, met den 
ouden gunstiger klassedeeler rekening mag 
worden gehouden; 

dat deze toepassing van het tweede lid 
van art. 100 gevorderd wordt met het oog 
op de woorden dier wetsbepaling, waarin 
sprake is van het tijdvak, en niet van het 
(kalender)jaar, gedurende hetwelk aan de 
openbare scholen meer onderwijzers werk
zaam zijn dan het aantal, waarvan de jaar
wedden door het Rijk worden vergoed; 

dat toch uit deze woorden valt af te lei
den, dat de wetgever heeft bedoeld, aan
spraken op vergoeding van de jaarwedden 
van boventallige leerkrachten, welke de 
schoolbesturen kunnen ontleenen aan het 
eerste lid van art. 100, te beste ndigen tot 
één jaar na het tijdstip, waarop de klasse
deele r voor een ongunstiger klassedeeler 
heeft plaats gemaakt, of, bij geheel gemis 
aan boventallig personeel bij het openbaar 
onderwijs, is weggevallen; 

dat weliswaar het eerste lid van art. 100 
dient te worden toegepast in dier voege, dat 
de klassedeeler over het geheele kalender
jaar, waarop de vergoeding betrekking heeft, 
wordt geacht te zijn diegene der in den loop 
van dat jaar zich voorgedaan hebbende 
klassedeelers, die voor de schoolbesturen het 
gunstigst is, doch, dat, al mag deze toepas
sing van het eerste lid nog gerekend worden 
te blijven binnen de grenzen, welke de wet
gever aan de aanspraken der schoolbesturen 
te dezen aanzien heeft willen stellen, die 
grenzen naar Ons oordeel zouden worden 
overschreden, indien de werking van den 
over eenig kalenderjaar krachtens het eerste 
lid toegepasten gunstigsten klassedeeler van 
dat kalenderjaar zich ingevolge het tweede 
lid nog over een langer tijdvak dan een jaar, 
nadat die klassedeeler in feite is gestegen, 
zou mogen uitstrekken; 

dat daaraan niet afdoet, dat de voor de 
schoolbesturen gunstige wijze, waarop in 
voege als hiervoren aangegeven, het eerste 
lid van art. 100 wordt toegepast, tot gevolg 
heeft, dat veelal die besturen reeds voordat 
er een jaar na de beëindiging van de toe
passing van het eerste lid verloopen is, hun 
aanspraak op toepassing van het tweede lid 
verliezen; 

dat in het licht van het vorenstaande 
Ged. Staten terecht hebben beslist, dat het 
schoolbestuur op geen hoogere vergoeding 
aanspraak kan maken dan door den ge
meenteraad is toegekend; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
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Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit." 

Aangezien ik mij met deze voorgedragen 
beslissing niet kon vereenigen, ben ik krach
tens de algemeene machtiging van Uwe Ma
jesteit van 29 Maart 1926, N °. 20 bij schrij
ven van 6 Augustus 1938, N °. 8328, Afdee
ling Lager Onderwijs met de Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur in overleg ge
treden. 

Ik merkte in dit schrijven het volgende op: 
,,Bij Koninklijk besluit van 28 April 1938, 

N °. 48, is overeenkomstig het advies van 
Uw College van 6 April 1938, N °. 169, be
slist, dat onder de woorden: ,,en tot een jaar 
daarna", in het tweede lid van art. 100 der 
Lager Onderwijswet 1920 moet worden ver
staan een tijdvak van 12 achtereenvolgende 
maanden, te rekenen van het tijdstip van 
wijziging van den klassedeeler volgens het 
eerste lid. Ten aanzien van de vraag, hoe 
laatstbedoeld tijdstip moet worden gekozen 
is tweeërlei opvatting mogelijk. In de eerste 
plaats is het denkbaar, dat elke wijziging 
van den klassedeeler hiervoor in aanmerking 
komt; logischer is het echter om voor de 
toepassing van het tweede lid van art. 100 
eerst dan met een wijziging van den klasse
deeler rekening te houden, wanneer de stij
ging van het gemiddeld aantal leerlingen per 
onderwijzer aan de openbare school (scho
len) verandering brengt in het aantal onder
wijzers, op vergoeding waarvan het school
bestuur krachtens het eerste lid aanspraak 
heeft . Deze opvatting is trouwens ook in 
overeenstemming met de jurisprudentie, in 
zooverre: o.a. volgens het Koninklijk besluit 
van 31 Maart 1937, N ° . 52 , het tweede lid 
van art. 100 beoogt om de schoolbesturen 
tegen verlies van vergoeding, als gevolg van 
wijziging van den klassedeeler, te vrij waren, 
waaruit dus volgt, dat alleen een wijziging 
van den klassedeeler, welke met verli es van 
vergoeding gepaard zou gaan, in aanmerking 
komt. 

Ten aanzien van de bij nevensgaande ad
viezen voorgedragen beslissingen heeft Uw 
College echter niet aan dezen regel vastge
houden. De op 1 Februari 1934 gewijzigde 
klassedeeler van de openbare scholen voor 
gewoon lager onderwijs te Amsterdam (34.2) 
handhaafde in al deze gevallen volledig de 
aanspraken, welke de schoolbesturen aan 
den klassedeeler, welke op 1 Januari 1934 
gold, (31.03) konden ontleenen. Eerst de 
wijziging van den klassedeeler op 10 Sept. 
1934 (vergelijk bijgaand schrijven van Bur
gemeester en Wethouders van Amsterdam 
van 9 Juli 1938, Afdeeling 0, N °. 2806) 
bracht hierin verandering, zoodat ook eerst 
deze datum uitgangspunt kan zijn voor het 
bepalen van den aanvang van het tijdvak, 
in het tweede lid van art. 100 der wet be
doeld. 

In verband hiermede acht ik de beroepen 
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van de schoolbesturen, voor zoover zij als
nog vergoeding vragen van de (jaar)wedde 
van een boventallige leerkracht voor niet 
langer dan tot 10 September 1935 gegrond, 
en kunnen m.i. het bestreden besluit van 
Ged. Staten van Noordholland en van den 
raad der gemeente Amsterdam niet gehand
haafd blijven." 

Op grond van een en ander verzocht ik de 
Afdeeling een wijziging van de voorgedragen 
beslissing te willen overwegen, welke aan 
mijn bezwaar tegemoet komt. 

In haar nader advies aan Uwe Majesteit 
van 8 September 1938, N °. 242/109 ver
klaart de Afdeeling geen vrijheid te hebben 
kunnen vinden tot deze wijziging haar me
dewerking te verleenen. Tegenover de op
vatting, dat het schoolbestuur over het tijd
vak 1 Februari 1935 tot en met 9 Sep~ember 
1935 aanspraak heeft op vergoeding van een 
aantal boventallige onderwijzers, berekend 
naar den klassedeeler 31.03 stelt de Afdee
ling, dat deze klassedeeler gedurende dat
zelfde tijdvak van 1934 niet was die der 
openbare scholen, daar het onderwijzend 
personeel dier scholen op 1 Februari 1934 
reeds een inkrimping onderging, ten gevolge 
hebbende, dat de klassedeeler op den ge
noemden datum van 31.03 tot 34.2 steeg. 
Bij de bovenbedoelde uitlegging van het 
tweede lid van art. 100 der Lager Onderwijs
wet 1920 zou dus naar de meening der Af
deeling het schoolbestuur niet, zooals de 
termijn van deze wetsbepaling luidt, een 
jaar (1 Februari 1934-1 Februari 1935), 
doch nog daarenboven van 1 Februari 1935 
tot en met 9 September 1935 op zijn school 
de ruime voormalige personeelsbezetting der 
openbare scholen hebben mogen handhaven. 
Daarom acht de Afdeeling deze interpretatie 
van art. 100, tweede lid, der wet niet in 
overeenstemming met de strekking van het 
artikel, dat den schoolbesturen slechts ge
durende een jaar bestendiging van het ge
bruik van den voormaligen klassedeeler van 
de openbare scholen waarborgt. 

H et nader advies vervolgt dan aldus: 
"Het is aan de Afdeeling niet duidelijk 

waarom - zooals de Minister van meening 
is - juist het tijdstip, waarop de stijging 
van den klassedeeler verandering brengt in 
het aantal onderwijzers, op vergoeding waar
van de schoolbesturen krachtens het eerste 
lid aanspraak hebben, als aanvangstermijn 
van den in het tweede Jid bedoelden tijds
duur van een jaar dient te worden be
schouwd. 

Immers in feite is dit tijdstip voor de 
personeelsbezetting van de bijzondere scho
len irrelevant, vermits de schoolbesturen bij 
toepassing van het eerste lid van art. 100 

over het geheele kalenderjaar aanspraak op 
toepassing van den gunstigsten klassedeeler 
behouden. Naar het gevoelen der Afdeeling 
zou deze opvatting dan ook tot onbillijke 
consequenties kunnen leiden. Waarom toch, 
zoo vraagt de Afdeeling zich af, zou, ingeval 
de klassedeeler in een kalenderjaar tweemaal 
stijging ondergaat, voor een school, wier 
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leerlingenaantal zoodanig is, dat de eerste 
stijging wel en de tweed:! geen invloed heeft 
op het aantal onderwijzers, hetwelk de dee
ling tot uitkomst geeft, het in het tweede 
lid van art. 100 bedoelde jaar moeten aan
vangen op het tijdstip der eerste stijging, 
terwijl aan scholen als die der appellanten 
als gevolg van hun leerlingenaantal het voor
deel zou te beurt vallen, eerst een jaar na 
de tweede stijging hun aan art. 100, 2e lid, 
ontleende aanspraken te verliezen, zonder 
dat, voorzoover de Afdeeling kan nagaan, 
een aanvaardbare reden voor dit verschil 
zou zijn aan te wijzen? 

Het door den Minister aangehaalde Ko
ninklijk besluit van 31 Maart 1937, N ° . 52 , 
is, naar het oordeel der Afdeeling, niet met 
de voorgedragen uitspraak in strijd. Ook in 
den gedachtengang der afdeeling strekt het 
tweede lid van art. 100 tot vrijwaring tegen 
verlies van vergoeding als gevolg van wijzi
ging van den klassedeeler. Dat uit deze 
strekking zou volgen, dat slechts eene wijzi
ging van den klassedeeler, welke met verlies 
van vergoeding gepaard zou gaan, ten deze 
in aanmerking komt, kan de Afdeeling niet 
inzien." 

Dit nader betoog heeft mij niet overtuigd. 
Het standpunt van de Afdeeling miskent 
m . i. de kennelijke bedoeling van het tweede 
lid van art. 100 der Lager Onderwijswet 
1920. Volgens de letter van deze bepaling 
vangt het jaar, gedurende hetwelk de ver
goeding, in het eerste lid bedoeld, voor de 
besturen der bijzondere lagere scholen be
stendigd blijft aan met het oogenblik, dat 
aan de openbare scholen geen boventallige 
onderwijzers meer werkzaam zijn, m. a. w. 
wanneer de vergoeding voor de bijzondere 
scholen geheel zou ophouden. Met inacht
neming van dit beginsel kan aan de omstan
digheid, dat de jurisprudentie voor de toe
passing van het tweede lid van art. 100 
rekening houdt met het tijdstip van wijzi
ging van den klassedeeler, welke gold in het 
voorafgaande jaar, geen andere beteekenis 
worden gehecht, dan dat in elk geval een 
zoodanige wijziging moet zijn ingetreden, 
dat de vergoeding, zoo al niet geheel vervalt, 
dan toch wijziging ondergaat. Bovendien 
wijst ook overigens de jurisprudentie zeer 
duidelijk in deze richting. Van den beginne 
af is in de in beroep genomen Koninklijke 
beslissingen de strekking van het tweede lid 
van art. 100 aldus omschreven, dat dit twee
de lid beoogt de schoolbesturen in de ge
legenheid te stellen zich aan te passen aan 
een wijziging van den voormaligen klasse
deeler van de openbare scholen. Van een 
dergelijke aanpassing kan redelijkerwijze 
alleen worden gesproken, wanneer door de 
wijziging van den klassedeeler aanspraak 
ontstaat op vergoeding voor een kleiner aan
tal boventallige onderwijzers, of die aan
spraak geheel vervalt, niet" ook, wanneer 
ondanks die wijziging van den klassedeeler 
het aantal onderwijzers, waarvan de jaar
wedden door de gemeente worden vergoed, 
gelijk blijft. Deze bedoeling spreekt m. i . 
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zoo voor zichzelf, dat ik zelfs meen in het 
midden te kunnen laten, of - zooals ik in 
mijn schrijven van den Raad van State van 
,6 Augustus j.l. opmerkte - de beslissingen 
van lateren datum (o.a. Koninklijk besluit 
van 31 Maart 1937, n °. 52) haar nog scher
per hebben geaccentueerd. 

In verband met het vorenstaande is het 
duidelijk, dat ik het standpunt van de Af
deeling, dat bij de door mij aan het tweede 
1id van art. 100 gegeven uitlegging in het 
voorliggend geval het schoolbestuur langer 
dan een jaar de ruime voormalige perso
neelsbezetting van de openbare scholen zou 
mogen handhaven, niet als juist kan aan
vaarden. De Afdeeling gaat hierbij ten on
rechte uit van de gedachte, dat voor de toe
passing van deze bepaling een vermindering 
van het aantal onderwijzers van de open
bare scholen zonder meer reeds in aanmer
king komt, terwijl volgens het stelsel van de 
geldende jurisprudentie alleen een inkrim
ping van de personeelsbezetting, welke in 
verband met den daaruit voortvloeienden 
gewijzigden klassedeeler tot een evenredige 
vermindering van de personeelsbezetting 
van de bijzondere scholen leidt, m. i . beslis
send kan zijn. De mogelijkheid, dat deze 
opvatting, zooals de Afdeeling meent, tot 
onbillijke consequenties zou kunnen leiden, 
acht ik niet aanwezig. Wanneer de Afdee-
1ing voor het feit, dat in het door haar ge
schetste voorbeeld de toepassing van het 
tweede lid van art. 100 voor de eene school 
eerder ingaat dan voor de andere, geen 'lan
vaardbare reden kan vinden, dan ligt dit 
hieraan, dat zij met het verschillend aantal 
leerlingen dier scholen geen rekening houdt 
en juist het aantal leerlingen van de school 
een factor is, welke de aanspraak van het 
schoolbestuur op vergoeding goeddeels be
paalt. 

Ten aanzien van het geval, waarop dit 
beroep betrekking heeft, is de situatie deze, 
dat de klassedeeler van de openbare lagere 
scholen in de gemeente Amsterdam over 
1934 zich eerst op 10 September 1934 in 
een voor het schoolbestuur ongunstigen zin 
heeft gewijzigd, zoo dat het schoolbestuur 
eventueel nog tot ro September aanspraak 
op vergoeding behoudt. 

In verband hiermede heeft de raad der 
gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 
31 Maart, n ° . 134, m. i. ten onrechte de door 
het schoolbestuur gevraagde vergoeding van 
de jaarwedde van Mejuffrouw H. M. J. 
Braham wat betreft het tijdvak van I Mei 
tot 1 S~ptember 1935, geweigerd en ben ik 
van oordeel, dat het beroep van het school
bestuur tegen het bestreden besluit van Ged. 
Staten van Noordholland van I9 Januari 
,938, 4e Afdeeling, n °. 163, gegrond moet 
worden verklaard. 

E en daartoe strekkend ontwerp-besluit 
veroorloof ik mij Uwer Majesteit eerbiedig 
ter bekrachtiging aan te bieden. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen , 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
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s. 2391 

19 Januari 1939. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordhol/and van 19 Ja
nuari 1938, 4e afdeeling, n °. 163, en 
van het besluit van den raad der ge
meente Amsterdam van .11 Maart 1937, 
n °. 134, in zake vaststelling van de 
vergoeding, bedoeld in artikel 100 der 
Lager-onderwijswet 1920, ten behoeve 
van de bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs, Cornelis Kruseman
straat 70 te Amsterdam over het jaar 
1935. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging tot Wel
dadigheid van den Allerheiligsten Verlosser, 
te Amsterdam, tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Noordholland van 19 
Januari 1938, 4e afdeeling, n ° . 163, tot 
ongegrondverklaring van het beroep van den 
appellant tegen het besluit van den raad 
der gemeente Amsterdam van 31 Maart 
I937, n ° . 134, houdende vaststelling der ver
goeding, bedoeld in artikel 100 der Lager
onderwijswet 1920, ten behoeve van de van 
de genoemde Vereeniging uitgaande school 
voor gewoon lager onderwijs, Cornelis Kru
semanstraat 70 te Amsterdam, over het jaar 
1935; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 1 Juni 1938, n °. 242, en 8 September 
1938, n °. 242 /109; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 14 Januari 1939, n °. 10562 , Afdeeling 
Lager Onderwijs ; 

Overwegende: dat de raad der gemeente 
Amsterdam bij besluit van 31 Maart 1937 
aan het vorenvermeld schoolbestuur vergoe
ding heeft verleend van de jaarwedden, uit
gekeerd aan de leerkrachten, Mejuffrouw 
A. M . W. Remmerswaal, over het tijdvak 
van 1 Januari tot en met 31 December, 
Mejuffrouw E. M . J. de Groen over het 
tijdvak van 1 Januari tot en met 9 Sep
tember en Mejuffrouw A. M. Valk over het 
tijdvak van , Januari tot en met 28 Fe
bruari 193 5; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit 
raadsbesluit bij Gedeputeerde Staten van 
Noordholland in beroep was gegaan, deze 
bij hun besluit van 19 Januari 1938, 4e af
deeling, n °. ,63, het beroep ongegrond heb
ben verklaard, daarbij o. a. overwegende, 
dat de raad bij het nemen van zijn boven
genoemd besluit rekening heeft gehouden 
met de volgende omstandigheden : 1 ° . dat 
het aantal leerlingen der school, berekend 
naar den maatstaf, aangegeven in artikel 28 
der Lager-onderwijswet I920, in 1934 362 
bedroeg, waarvoor door het Rijk over het 
geheele jaar 1935 de jaarwedden van 8 leer
krachten werden vergoed; 2 ° . dat de zoo
genaamde "klassedeeler" vo<?r toepassing 
van artikel 100 op 1 Januan 1935 : 39.72 
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(laagste klassedeeler in 1935) bedroeg, op 
grond waarvan het schoolbestuur, krachtens 
het eerste lid van dat artikel, over het jaar 
1935 in totaal aanspraak kan maken op ver
goeding der jaarwedden van ten hoogste 9 
leerkrachten, waarvan ten hoogste I ten 
laste van de gemeentekas; 3 °. dat de zoo
genaamde "klassedeeler" voor toepassing 
van artikel 100 op I Januari 1934: 31.03 
(laagste klassedeeler in 1934) bedroeg, op 
grond waarvan het schoolbestuur krachtens 
het tweede lid van dat artikel , in afwijking 
van het hierboven sub 2 °. vermelde, voor 
zooveel de maand Januari 1935 betreft, in 
totaal aanspraak kan maken op vergoeding 
der jaarwedden van ten hoogste 12 leer
krachten, waarvan ten hoogste 4 ten laste 
van de gemeentekas, mits eenzelfde aantal 
leerkrachten reeds op 31 December 1934 
voor rekening der gemeente aan de school 
verbonden was; 4 °. dat de zoogenaamde 
"klassedeeler" voor toepassing van artikel 
100 op I Februari 1934: 34.2 bedroeg, op 
grond waarvan het schoolbestuur krachtens 
het tweede lid van dat artikel, in afwijking 
van het hierboven sub 2 °. vermelde, voor 
zooveel het tijdvak van I Februari 1935 tot 
en met 9 September 193 5 betreft, in totaal 
aanspraak kan maken op vergoeding der 
jaarwedden van ten hoogste 11 leerkrach
ten, waarvan ten hoogste 3 t en laste van de 
gemeentekas, mits eenzelfde aantal leer
krachte n reeds op 9 September 1934 voor 
rekening der gemeente aan de school ver
bonden was; 5°. dat er aanleiding bestaat 
voor deze school nog gedurende I maand 
gebruik te maken vap. den klassedeeler 30.4, 
die, op grond van een door burgemeester en 
wethouders aan de schoolbesturen verstrekte 
mededeeling, oorspronkelijk zou hebben ge
golden; dat, naar de meening van den ap
pellant, voor de bovenvermelde leerkracht 
Mejuffrouw A. M . Valk ook over het tijd
vak v

1
an I Maart 1935 tot en met 31 Au

gustus daaraanvolgend, krachtens het 2e lid 
van artikel 100, de jaarwedde had moeten 
zijn vergoed, welke meening, naar zijn oor
deel, steun vindt in Ons besluit van 24 No
vember 1936, n ° . 48; dat hun college meent 
te moeten overwegen, dat, volgens de ad
ministratieve jurisprudentie, het bepaalde 
in het 2e lid van het meergenoemde artikel 
aldus moet worden verstaan, dat, indien in 
eenig jaar de zoogenaamde "klassedeeler" 
der openbare lagere scholen wijziging onder
gaat, de besturen van de overeenkomstige 
bijzondere lagere scholen met den in dat 
jaar ingevolge het 1e lid van dat artikel 
toegepasten klassedeeler nog gedurende één 
jaar pa het tijdstip, waarop die klassedeeler 
is gewijzigd, rekening mogen houden; dat 
de op I Januari 1934 geldende klassedeeler, 
welke 31.03 bedroeg, op I Februari daar
aanvolgend tot 34.2 werd verhoogd, als ge
volg van welke wijziging de eerstvermelde 
klassedeeler, op grond van de bovenbedoel
de jurisprudentie, niet langer dan tot I Fe
bruari 1935 werken kon; dat , hiermede re-
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kening houdende en lettende op de in het 
bestreden besluit voorkomende gegevens, de 
raad slechts verplicht was vergoeding van 
jaarwedde te verleenen voor Mejuffrouw A. 
M . W . Remmerswaal over het tijdvak van 
1 Januari 1935 tot en met 31 December 
daaraanvolgend, voor Mejuffrouw E. M. J. 
de Groen over het tijdvak van I Januari 
1935 tot en met 9 September daaraanvol
gend en voor Mejuffrouw A. M . Valk over 
het tijdvak van I Januari 1935 tot en met 
31 Januari daaraanvolgend; dat dus, nu dat 
college daarenboven voor de laatstgenoem
de leerkracht vergoeding van jaarwedde 
heeft toegekend over het tijdvak van I Fe
bruari 1935 tot en met 28 Februari daar
aanvolgend, er alle aanleiding bestaat het 
voormelde besluit te handhaven; dat het 
beroep van den appellant op Onze aange
haalde beslissing van 24 November 1936, 
n ° . 48, op een misverstand moet berusten, 
wijl die beslissing, zooals uit de slot-over
weging daarvan ondubbelzinnig blijkt, niet, 
gelijk in het onderhavige geval, op de toe
passing van het 2e lid, doch op die van het 
ze lid van artikel roo der wet betrekking 
heeft; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat, zooals reeds uit Ons besluit van 21 Juli 
1928 blijkt, d e klassedeeler een in den loop 
van een kalenderjaar onveranderlijke groot
heid is en wijziging van den grondslag voor 
de berekening van den klassedeeler ten aan
zien van dien klassedeeler eerst effectief 
wordt te rekenen van I Januari van het 
volgend kalenderjaar af; dat het genoemde 
besluit toch overweegt, dat, .,indien in eenig 
jaar de klassedeeler der openbare school wij
ziging ondergaat, de besturen van de over
eenkomstige bijzondere scholen met den on
gewijzigden klassedeeler van dat jaar nog 
gedurende twee jaren rekening mogen hou
den"; dat uit deze overweging duidelijk 
blijkt, dat de klassedeeler, waarmede voor 
de toepassing van artikel 100 gewerkt wordt , 
in den loop van het kalenderjaar geen ver
andering kan ondergaan; dat aan dit stand
punt in de jurisprudentie steeds is v astge
houden; dat het bestuur met name moge 
wijzen op Onze beslissingen van 14 October 
1931, n ° . 32, van 7 Mei 1936, n ° . 47, en van 
24 November 1936, n ° . 48 ; dat in het on
derhavige geval wijziging van den klasse
deeler dan ook eerst intrad op I Januari 
1935 en het bestuur nog een jaar na dien 
datum, dus tot en met 31 December 1935, 
met toepassing van den klassedeeler van 
1934 de aanspraken op gemeentelijke ver
goeding kon handhaven, welke het op grond 
van dien klassedeeler had; 

Overwegende, dat het tweede lid van ar
tikel roo der Lager-onderwijswet 1920 aldus 
m~iet worden verstaan, dat, indien in eenig 
kalenderjaar de zoogenaamde klassedeeler 
der openbare ocholen wijziging ondergaat, in 
dien zin, dat deze klassedeeler voor een 
voor de overeenk omstige bijzondere scholen 
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ongunstiger klassedeeler heeft plaats ge
maakt, of, bij algeheel gemis aan bovental
lig personeel bij het openbaar onderwijs, is 
weggevallen, de besturen dier scholen nog 
één jaar na het tijdstip, waarop dit plaats 
vond, met den ouden gunstigen klassedeeler 
rekening mogen houden; 

dat deze toepassing gevorderd wordt met 
het oog op de woorden der wetsbepaling, 
waarin sprake is van het tijdvak, en niet 
van het (kalender)jaar, gedurende hetwelk 
aan de openbare scholen meer onderwijzers 
werkzaam zijn dan het aantal, waarvan de 
jaarwedden door het Rijk worden vergoed; 

dat daaraan niet afdoet, dat voor de be
rekening van de vergoeding volgens het eer
ste lid van artikel 100 één klassedeeler 
geldt over het geheele kalenderjaar, waarop 
de vergoeding betrekking heeft, en dat wij
ziging van den klassedeeler in den loop van 
het jaar op die vergoeding geen invloed 
heeft ; 

Overwegende, dat in verband met het vo
renstaande de gemeenteraad voor de toe
passing van het tweede lid van artikel 100 
der wet ten onrechte rekening heeft gehou
den met de wijziging van den klassedeeler 
op 1 Februari 1934, aangezien deze gewij
zigde klassedeeler: 34.2, in de aanspraken 
van het schoolbestuur op de vergoeding vol
gens het eerste lid geen verandering bracht; 

dat dit eerst het geval werd op ro Sep
tember 1934, toen de klassedeeler volgens 
de door het gemeentebestuur verstrekte in
lichtingen tot 42.82 steeg, zoodat de aan
vrage van het schoolbestuur om vergoeding 
van de wedde van Mejuffrouw A. M. Valk, 
ook over het tijdvak van 1 Maart 1935 tot 
1 September 1935, steun vindt in het twee
de lid van artikel 100 der Lager-onderwijs
wet 1920 ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland en van het besluit van den raad der 
gemeente Amsterdam van 31 Maart 1937, 
n °. 134, de gemeentelijke vergoeding, be
doeld in artikel 100 der Lager-onderwijswet 
1920, over het jaar 1935 vast te stellen op 
f 3230.90. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van 
Onzen voornoemden Minister in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's-Gravenhage, den 19den Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg . zo Februari z939.) 

LAGER ONDERWIJS. 

Beroep in zake vaststelling vergoe
ding artikel 100 Lager-onderwijswet 
1920 ten aanzien van bijzondere 

lagere school, te Amsterdam, 
over 1935. 
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's-Gravenhage, 14 Januari 1939. 

Aan de Koningin . 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Ma
jesteit hierbij te doen toekomen het recht
streeks in mijn handen gesteld advies van 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, van 1 Juni 1938, n °. 
242, betreffende het be roep, ingesteld door 
het bestuur der Vereeniging tot Weldadig
heid van den Allerheiligsten Verlosser te 
Amsterdam tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Noord-Holland van 19 
Januari 1938, 4e Afdeeling, n °. 163, tot on
gegrondverklaring van het beroep van den 
appellant tegen het besluit van den raad 
der gemeente Amsterdam van 31 Maart 
1937, n °. 134, houdende vaststelling der 
vergoeding, bedoeld in artikel 100 der La
ger-onderwijswet 1920, ten behoeve van de 
van genoemde Vereeniging uitgaande school 
voor gewoon lager onderwijs, Cornelis Kru
semanstraat 70, te Amsterdam, over het 
jaar 1935. 

De Afdeeling, van oordeel, dat het be
roep ongegrond is, biedt Uwer Majesteit 
het volgend ontwerp-besluit ter bekrachti
ging aan: 

,,Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging tot Wel
dadigheid van den Allerheiligsten Verlosser, 
te Amsterdam, tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Noordholland van 19 
Januari 1938, 4e afdeeling, n ° . 163, tot 
ongegrondverklaring van het beroep van den 
appellant tegen het besluit van den raad 
der gemeente Amsterdam van 31 Maart 
1937, n °. 134, houdende vaststelling der ver
goeding, bedoeld in artikel 100 der Lager
onderwijswet 1920, ten behoeve van de van 
de genoemde Vereeniging uitgaande school 
voor gewoon lager onderwijs, Cornelis Kru
semanstraat 70 te Amsterdam, over het jaar 
1935; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
z Juni 1938, n °. 242; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Amsterdam bij besluit van 31 Maart 1937 
aan het vorenvermeld schoolbestuur vergoe
ding heeft verleend van de jaarwedden, uit
gekeerd aan de leerkrachten , Mejuffrouw 
A. M. W. Remmerswaal, over het tijdvak 
van 1 Januari tot en met 31 December, 
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Mejuffrouw E. M. J. de Groen over het 
tijdvak van I Januari tot en met 9 · Sep
tember en Mejuffrouw A. M. Valk over het 
tijdvak van I Januari tot en met 28 Fe
bruari 1935; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit 
raadsbesluit bij Gedeputeerde Staten van 
Noordholland in beroep was gegaan, deze 
bij hun besluit van 19 Januari 1938, 4e af
deeEng, n °. 163, het beroep ongegrond heb
ben verklaard, daarbij o. a. overwegende, 
dat de raad bij het nemen van zijn boven
genoemd besluit rekening heeft gehouden 
met de volgende omstandigheden: 1 °. dat 
het aantal leer lingen der school, berekend 
naar den maatstaf, aangegeven in artikel 28 
der Lager-onderwijswet 1920, in ,934 362 
bedroeg, waarvoor door het Rijk over het 
geheele jaar r935 de jaarwedden van 8 leer
krachten werden vergoed; 2° . dat de zoo
genaamde "klassedeeler" voor toepassing 
van artikel 100 op I Januari 1935: 39.72 
(laagste klassedeeler in 1935) bedroeg, op 
grond waarvan het schoolbestuur, krachtens 
het eerste lid van dat artikel, over het jaar 
1935 in totaal aanspraak kan maken op ver
goeding der jaarwedden van ten hoogste 9 
leerkrachten, waarvan ten hoogste I t en 
laste van de gemeentekas; 3 ° . dat de zoo
genaamde "klassedeeler" voor toepassing 
van artikel 100 op I Januari 1934: 31.03 
(laagste klassedeeler in 1934) bedroeg, op 
grond waarvan het schoolbestuur krachtens 
het tweede lid van dat artikel, in afwijking 
van het hierboven sub 2 ° . vermelde, voor 
zooveel de maand Januari 1935 betreft, in 
totaal aanspraak kan maken op vergoeding 
der jaarwedden van ten hoogste 12 leer
krachten, waarvan ten hoogste 4 ten laste 
van de gemeentekas, mits eenzelfde aantal 
leerkrachten reeds op 31 December 1934 
voor rekening der gemeente aan de school 
verbonden was; 4 ° . dat de zoogenaamde 
"klassedeeler" voor toepassing van artikel 
100 op I Februari 1934: 34.2 bedroeg, op 
grond waarvan het schoolbestuur krachtens 
het tweede lid van dat artikel, in afwijking 
van het hierboven sub 2 ° . vermelde, voor 
zooveel het tij dvak van I Februari 1935 tot 
en met 9 September 1935 betreft, in totaal 
aanspraak kan maken op vergoeding der 
jaarwedden van ten hoogste 11 leerkrach
ten, waarvan ten hoogste 3 ten laste van de 
gemeentekas, mits eenzelfde aantal leer
krachten reeds op 9 September 1934 voor 
rekening der gemeente aan de school ver
bonden was ; 5 °. dat er aanleiding bestaat 
voor deze school nog gedurende I maand 
gebruik te maken van den klassedeeler 30.4, 
die , op grond van een door burgemeester en 
wethouders aan de schoolbesturen verstrekte 
mededeeling, oorspronkelijk zou hebben ge
golden; dat, naar de meening van den ap
pellant, voor de bovenvermelde leerkracht 
Mejuffrouw A. M . Valk ook over het tijd
vak van I Maart 1935 tot en met 31 Au
gustus daaraanvolgend, krachtens het 2e lid 
van artikel 100, de jaarwedde had moeten 
zijn vergoed, welke meening, naar zijn oor-
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deel, steun vindt in Ons besluit van 24 No
vember 1936, n ° . 48; dat hun college meent 
te moeten overwegen, dat, volgens de ad
ministratieve jurisprudentie, het bepaalde 
in het 2e lid van het meergenoemde artikel 
aldus moet worden verstaan, dat, indien in 
eenig jaar de zoogenaamde "klassedeeler" 
der openbare lagere scholen wijziging onder
gaat, de besturen van de overeenkomstige 
bijzondere lagere scholen met den in dat 
jaar ingevolge het 1e lid van dat artikel 
toegepasten klassedeeler nog gedurende één 
jaar na het tijdstip, waarop die klassedeeler 
is gewijzigd, rekening mogen houden; dat 
de op I Januari 1934 geldende klassedeeler, 
welke 3 1.03 bedroeg, op I Februari daar
aanvolgend tot 34.2 werd verhoogd, als ge
volg van welke wijziging de eerstvermelde 
klassedeeler, op grond van de bovenbedoel
de jurisprudentie, niet langer dan tot I Fe
bruari 1935 werken kon; dat, hiermede re
kening houdende en lettende op de in het 
bestreden besluit voorkomende gegevens, de 
raad slechts verplicht was vergoeding van 
jaarwedde te verleenen voor Mejuffrouw A. 
M. W . Remmerswaal over het tijdvak van 
1 Januari 1935 tot en met 31 December 
daaraanvolgend , voor Mejuffrouw E . M. J. 
de Groen over het tijdvak van I Januari 
1935 tot en met 9 September daaraanvol
gend en voor Mejuffrouw A. M . Valk over 
het tijdvak van I Januari 1935 tot en met 
31 Januari daaraanvolgend; dat dus, nu dat 
college daarenboven voor de laatstgenoem
de leerkracht vergoeding van jaarwedde 
heeft toegekend over het tijdvak van I Fe
bruari 1935 tot en met 28 Februari daar
aanvolgend, er alle aanleiding bestaat het 
voormelde besluit te handhaven; dat het 
beroep van den appellant op Onze aange
haalde beslissing van 24 November 1936, 
n ° . 48, op een misverstand moet berusten, 
wijl die beslissing, zooals uit de slot-over
weging daarvan ondubbelzinnig blijkt, niet, 
gelijk in het onderhavige geval, op de toe
passing van het 2e lid, doch op die van het 
re lid van artikel 100 der wet betrekking 
heeft; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat, zooals reeds uit Ons besluit van 21 Juli 
1928 blijkt, de klassedeeler een in den loop 
van een kalenderjaar onveranderlijke groot
heid is en wijziging van den grondslag voor 
de berekening van den klassedeeler ten aan
zien van dien klassedeeler eerst effectief 
wordt te rekenen van I Januari van het 
volgend kalenderjaar af; dat het genoemde 
besluit toch overweegt, dat, .,indien in eenig 
jaar de klassedeeler der openbare school wij
ziging ondergaat, de besturen van de over
eenkomstige bijzondere scholen met den on
gewijzigden klassedeeler van dat jaar nog 
gedurende twee jaren rekening mogen hou
den"; dat uit deze overweging duidelijk 
blijkt, dat de klassedeeler, waarmede voor 
de toepassing van artikel 100 gewerkt wordt, 
in den loop van het kalenderjaar geen ver
andering kan ondergaan; dat aan dit stand-



91 

punt in de jurisprudentie steeds is vastge
houden; dat het bestuur met name moge 
wijzen op Onze beslissingen van 14 October 
1931 , n °. 32, van 7 Mei 1936, n °. 47, en van 
24 November 1936, n ° . 48; dat in het on
derhavige geval wijziging van den klasse
deeler dan ook eerst intrad op 1 Januari 
1935 en het bestuur nog een jaar na dien 
datum, dus tot en met 31 December 1935, 
met toepassing van den klassedeeler van 
1934 de aanspraken op gemeentelijke ver
goeding kon handhaven, welke het op grond 
van dien klassedeeler had; 

Overwegende, dat het tweede lid van ar
tikel 100 der Lager-onderwijswet 1920 aldus 
moet worden verstaan, dat, indien in eenig 
kalenderjaar de zoogenaamde klassedeeler 
der openbare scholen wijziging ondergaat, 
de besturen van de overeenkomstige bijzon
dere scholen met den over dat jaar inge
volge het re lid van dat artikel toegepasten 
klassedeeler nog één jaar na het tijdstip, 
waarop de klassedeeler is gewijzigd, reke
ning mogen houden; 

dat dit met andere woorden hierop neer
komt, dat, indien de over eenig kalenderjaar 
ingevolge het eerste lid toegepaste klasse
deeler in den loop van dat kalenderjaar is 
gestegen, nog gedurende een jaar na het 
tijdstip , waarop dit plaats vond, met den 
ouden gunstigen klassedeeler rekening mag 
worden gehouden; 

dat deze toepassing van het tweede lid 
van artikel 100 gevorderd wordt met het 
oog op de woorden dier wetsbepaling, waar
in sprake is van het tijdvak, en niet van 
het (kalender)jaar, gedurende hetwelk aan 
de openbare scholen meer onderwijzers werk
zaam zijn dan het aantal, waarvan de jaar
wedden door het Rijk worc~en vergoed; 

dat toch uit deze woorden valt af te lei 
den, dat de wetgever heeft bedoeld, aan
spraken op vergoeding van de jaarwedden 
van boventallige leerkrachten, welke de 
schoolbesturen kunnen ontleenen aan het 
eerste lid van artikel 100, te bestendigen tot 
één jaar na het tijdstip, waarop de klasse
deeler voor een ongunstiger klassedeeler heeft 
plaats gemaakt, of, bij algeheel gemis aan 
boventallig personeel bij het openbaar on
derwijs , is weggevallen; 

dat weliswaar het eerste lid van artikel 
100 dient te worden toegepast in dier voege, 
dat de klassedeeler over het geheele kalen
derjaar , waarop de vergoeding betrekking 
heeft, wordt geacht te zijn diegene der in 
den loop van het jaar zich voorgedaan heb
bende klassedeelers, die voor de schoolbe
sturen het gunstigst is , doch dat, al mag 
deze toepassing van het eerste lid nog ge
rekend worden te blijven binnen de gren
zen , welke de wetgever aan de aanspraken 
der schoolbesturen te dezen aanzien heeft 
willen stellen, die grenzen naar Ons oordeel 
zouden worden overschreden, indien de wer
king van den over eenig kalenderjaar krach
tens het eerste lid toegepasten gunstigsten 
klassedeeler van dat kalenderjaar zich in
gevolge het tweede lid nog over een langer 
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tijdvak dan een jaar, nadat die klassedeeler 
in feite is gestegen, zou mogen uitstrekken; 

dat daaraan niet afdoet, dat de voor de 
schoolbesturen gunstige wijze, waarop in 
voege als hiervoren aangegeven, het eerste 
lid van artikel 100 wordt toegepast , tot ge
volg heeft, dat veelal die besturen reeds 
voordat er een jaar na de beëindiging van 
de toepassing van het eerste lid verloopen 
is, hun aanspraak op toepassing van het 
tweede lid verliezen; 

dat in het licht van het vorenstaande 
Gedeputeerde Staten terecht hebben beslist, 
dat het schoolbestuur op geen hoogere ver
goeding aanspraak kan maken dan door den 
gemeenteraad is toegekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit." 

Aangezien ik mij met deze voorgedragen 
beslissing niet kon vereenigen, ben ik krach
tens de algemeene machtiging van Uwe Ma
jesteit van 29 Maart 1926, n ° . 20, bij schrij
ven van 6 Augustus 1938, n °. 8328, Afdee
ling Lager Onderwijs, met de Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur in overieg ge
treden. 

Ik merkte in dit schrijven het volgende op: 
,,Bij Koninklijk besluit van 28 April 19.38 , 

n ° . 48 , is overeenkomstig het advies van 
Uw college van 6 April 1938, n ° . 169, be
slist, dat onder de woorden: ,,en tot een jaar 
daarna", in het tweede lid van artikel 100 
der Lager-onderwijswet 1920 moet worden 
verstaan een tijdvak van 12 achtereenvol
gende maanden, te rekenen van het tijdstip 
van wijziging van den klassedeeler volgens 
het eerste lid. Ten aanzien van de vraag, 
hoe laatstbedoeld tijdstip moet worden ge
kozen, is tweeërlei opvatting mogelijk. In 
de eerste plaats is het denkbaar, dat elke 
wijziging van den klassedeeler hiervoor in 
aanmerking komt; logischer is het echter om 
voor de toepassing van het tweede lid van 
artikel 100 eerst dan met een wijziging van 
den klassedeeler rekening te houden, wan
neer de stijging van het gemiddeld aantal 
leerlingen per onderwijzer aan de openbare 
school (scholen) verandering brengt in het 
aantal onderwijzers, op vergoeding waarvan 
het schoolbestuur krachtens het eerste lid 
aanspraak heeft. Deze opvatting is trou
wens ook in overeenstemming met de ju
risprudentie, in zooverre o . a . volgens het 
Koninklijk besluit van 31 Maart 1937, n ° . 
52, het tweede lid van artikel 100 beoogt om 
de schoolbesturen tegen verlies van vergoe
ding, als gevolg van :wijziging van den klas
sedeeler, te vrijwaren, waaruit dus volgt, 
dat alleen een wijziging van den klassedee
ler, welke met verlies van vergoeding ge
paard zou gaan, in aanmerking komt. 

Ten aanzien van de bij nevensgaande ad
viezen voorgedragen beslissingen heeft Uw 
College echter niet aan dezen regel vastge-
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houden. De op 1 Februari 1934 gewijzigde 
klassedeeler van de openbare scholen voor 
gewoon lager onderwijs te Amsterdam (34.2) 
handhaafde in al deze gevallen volledig de 
aanspraken, welke de schoolbesturen aan 
den klassedeeler, welke op 1 Januari 1934 
gold, (31.03) konden ontleenen. Eerst de 
wijziging van den k lassedeeler op IQ Sep
tember 1934 (vergelijk bijgaand schrijven 
van Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam van 9 Juli 1938, Afdeeling 0 , n ° . 
2806) bracht hierin verandering, zoodat ook 
eerst deze d atum uitgangspunt kan zijn voor 
het bepalen van den aanvang van het tijd
vak, in het tweede Jid van artikel 100 der 
wet bedoeld. 

In verband hiermede acht ik de beroepen 
van de schoolbesturen, voor zoover zij als
nog vergoeding vragen van de (jaar)wedde 
van een boventallige leerkracht voor niet 
langer dan tot IQ September 1935 gegrond, 
en kunnen m . i. het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordholland en 
van den raad der gemeente Amsterdam niet 
gehandhaafd blijven." 

Op grond van een en ander v erzocht ik 
de Afdeeling een wijziging van de voorge
dragen beslissing te willen overwegen, welke 
aan mijn bezwaar tegemoet komt. 

In haar nader advies aan Uwe Majesteit 
van 8 September 1938, n ° . 242 /109 verklaart 
de Afdeeling geen vrijheid te hebben kun
nen vinden tot deze wijziging haar mede
werking te verleenen. Tegenover de opvat
ting, dat het schoolbestuur over het tijdvak 
van 1 Februari 1935 tot en met 9 Septem
ber 1935 aanspraak heeft op vergoeding van 
een aantal boventallige onderwijzers, bere
kend naar den klassedeeler 31.03, stelt de 
Afdeeling, dat deze klassedeeler gedurende 
datzelfde tijdvak in 1934 niet was die der 
openbare scholen, daar het onderwijzend 
personeel dier scholen op 1 F ebruari 1934 
reeds een inkrimping onderging, ten gevolge 
hebbende, dat de klassedeeler op den ge
noemden datum van 31.03 tot 34.2 steeg. 
Bii de bovenbedoelde uitlegging van het 
tweede lid van artikel 100 der Lager-onder
wi.iswet 1920 zou dus naar de meening der 
Afdeeling het schoolbestuur niet, zooals de 
termijn van deze wetsbepaling luidt, een jaar 
(1 Februari 1934- 1 Februari 1935), doch 
nog daarenboven van I Februari .1935 tot 
en met 9 September 1935 op zijn school de 
ruime voormalige personeelsbezetting der 
openbare scholen hebben mogen handhaven. 
Daarom acht de Afdeeling deze interpretatie 
van artikel IQo, tweede lid , der wet niet in 
overeenstemming m et de strekking van het 
artikel, dat den schoolbesturen slechts ge
durende een jaar bestendiging van het ge
bruik van den voormaligen klassedeeler van 
de openbare scholen waarborgt. 

Het nader advies vervolgt dan aldus: 
"Het is aan de Afdeeling niet duidelijk 

waarom - zooals de Minister van m eening 
is - juist het tijdstip , waarop de stijging 
van den klassedeeler verandering brengt in 
het aantal onderwijzers, op vergoeding waar-
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van de schoolbesturen krachtens het eerste 
Jid aanspraak hebben, als aanvangstermijn 
van den in het tweede lid bedoelden tijds
duur van een jaar dient te worden be
schouwd. 

Immers in feite is dit tijdstip voor de 
personeelsbezetting van de bijzondere scho
len irrelevant, vermits de schoolbesturen bij 
toepassing van het eerste lid van artikel 100 
over het geheele kalenderjaar aanspraak op 
toepassing van den gunstigsten klassedeeler 
behouden. Naar het gevoelen der Afdeeling 
zou deze opvatting dan ook tot onbi llijke 
consequenties kunnen leiden. Waarom toch, 
zoo vraagt de Afdeeling zich af, zou, inge
val de klassedeeler in een kalenderjaar twee
maal stijging ondergaat, voor een school, 
wier leerlingenaantal zoodanig is , dat de eer
ste stijging wel en de tweede geen invloed 
heeft op het aantal onderwijzers, hetwelk 
de deeling tot uitkomst geeft, het in het 
tweede lid van artikel IQO bedoelde jaar 
moeten aanvangen op het tijdstip der eerste 
stijging, terwijl aan scholen als die der ap
pellanten als gevolg van hun leerlingenaan
tal het voordeel zou te beurt vallen, eerst 
een jaar na de tweede stijging hun aan ar
tikel 100, 2e lid, ontleende aanspraken te 
verliezen, zonder dat, voorzoover de Afdee
ling kan nagaan, een aanvaardbare reden 
voor dit verschil zou zijn aan te wijzen? 

Het door den Minister aangehaalde Ko
ninklijk besluit van 31 Maart 1937, n ° . 52, 
is, naar het oordeel der Afdeeling, niet met 
de voorgedragen uitspraak in strijd. Ook in 
den gedachtengang der Afdeeling strekt het 
tweede Jid van artikel IQ0 tot vrijwaring 
tegen v erlies van vergoeding als gevolg van 
wijziging van den klassedeeler. Dat uit deze 
strekking zou volgen, dat slechts eene wijzi
ging van den klassedeeler, welke m et verlies 
van vergoeding gepaard zou gaan, t en deze 
in aanmerking komt, kan de Afdeeling niet 
inzien." 

Dit nader betoog heeft mij niet overtuigd. 
Het standpunt van de Afdeeling miskent 
m. i. de kennelijke bedoeling van het tweede 
lid van artikel 100 der Lage r-onderwijswet 
1920. Volgens de letter van deze bepaling 
vangt het jaar, gedurende hetwelk de ver
goeding, in het eerste Jid bedoeld, voor de 
besturen der bijzondere lagere scholen be
stendigd b lijft aan met het oogenblik , dat 
aan de openbare scholen geen boventallige 
onderwijzers meer werkzaam zijn , m.a.w. 
wanneer de vergoeding voor de bijzondere 
scholen geheel zou ophouden. M et inachtne
ming van dit beginsel kan aan de omstan
digheid, dat de jurisprudentie voor de toe
passing van het tweede lid van artikel IQ0 
rekening houdt met het tijdstip van wijziging 
van den klassedeeler, welke gold in het 
voorafgaande jaar, geen andere beteekenis 
worden gehecht, dan dat in elk geval een 
zoodanige wijziging moet zijn ingetreden, 
dat de vergoeding, zoo al niet geheel ver
valt, dan toch wijziging ondergaat. Boven
dien wijst ook overigens de jurisprudentie 
zeer duidelijk in deze richting. Van den be-
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lijke beslissingen de strekking van het tweede 
lid van artikel 100 aldus omschreven, dat 
dit tweede lid beoogt de schoolbesturen in 
de gelegenheid te stellen zich aan te passen 
aan een wijziging van den voormaligen klas
sedeeler van de openbare scholen. Van een 
dergelijke aanpassing kan redelijkerwijze al
leen worden gesproken, wanneer door de 
wijziging van den klassedeeler aanspraak 
ontstaat op vergoeding voor een kleiner aan
tal boventallige onderwijzers, of die aan
spraak geheel vervalt, niet ook, wanneer 
ondanks die wijziging van den klassedeeler 
het aantal onderwijzers, waarvan de jaar
wedden door de gemeenten worden vergoed, 
gelijk blijft. Deze bedoeling spreekt m.i. zóó 
voor zichzelf, dat ik zelfs meen in het mid
den te kunnen laten, of - zooals ik in mijn 
schrijven aan den Raad van State van 6 
Augustus j.l. opmerkte - de beslissingen 
van lateren datum (o. a. Koninklijk besluit 
van 31 Maart 1937, n ° . 52) haar nog scher
per hebben geaccentueerd. 

In verband met het vorenstaande is het 
duidelijk, dat ik het standpunt van de Af
deeling, dat bij de door mij aan het tweede 
lid van artikel 100 gegeven uitlegging in 
het voorliggend geval het schoolbestuur lan
ger dan een jaar de ruime voormalige per
soneelsbezetting van de openbare scholen 
zou mogen handhaven, niet als juist kan 
aanvaarden. De Afdeeling gaat hierbij ten 
onrechte uit van de gedachte, dat voor de 
toepassing van deze bepaling een verminde
ring van het aantal onderwijzers van de 
openbare scholen zonder meer reeds in aan
merking komt, terwijl volgens het stelsel 
van de geldende jurisprudentie alleen een 
inkrimping van de personeelsbezetting, wel
ke in verband met den daaruit voortvloeien
den gewijzigden klassedeeler tot een even
redige vermindering van de personeelsbezet
ting van de bijzondere scholen leidt, m. i. 
beslissend kan zijn. De mogelijkheid, dat 
deze opvatting, zooals de Afdeeling meent, 
tot onbillijke consequenties zou kunnen lei
den, acht ik niet aanwezig. Wanneer de 
Afdeeling voor het feit , dat in het door haar 
geschetste voorbeeld de toepassing van het 
tweede lid van artikel 100 voor de eene 
school eerder ingaat dan voor de andere, 
geen aanvaardbare reden kan vinden, dan 
ligt dit hieraan, dat zij met het verschillend 
aantal leerlingen dier scholen geen rekening 
houdt en juist het aantal leerlingen van de 
school een factor is, welke de aanspraak 
van het schoolbestuur op vergoeding goed
deels bepaalt. 

Ten aanzien van het geval, waarop dit 
beroep betrekking heeft, is de situatie deze, 
dat de klassedeeler van de openbare lagere 
scholen in de gemeente Amsterdam over 
1934 zich eerst op 10 September 1934 in 
een voor het schoolbestuur ongunstigen zin 
heeft gewijzigd, zoodat het schoolbestuur 
eventueel nog tot 10 September 1935 aan
spraak op vergoeding behoudt. 

In verband hiermede heeft de raad der 
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gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 31 
Maart 1937, n ° . 134, m.i. ten onrechte het 
verzoek van het schoolbestuur om vergoe
ding van de jaarwedde van Mejuffrouw A. 
M. Valk over het tijdvak van 1 Maart 1935 
tot 1 September 1935 afgewezen en ben ik 
van oordeel, dat het beroep van het school
bestuur tegen het bestreden besluit van Ge
deputeerde Staten van Noordholland van 
19 Januari 1938, 4e Afdeeling, n ° . 163 ge
grond moet worden verklaard. 

Een daartoe strekkend ontwerp-besluit ver
oorloof ik mij Uwe Majesteit eerbiedig ter 
bekrachtiging aan te bieden. 

s. 2392 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en We tenschappen, 

J, R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

19 Januari 1939. BESL UIT tot vernieti
ging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordholland van 19 Ja
nuari 1938, 4e afdeeling, n °. 162, en 
van het besluit van den raad der ge
meente Amsterdan, van 31 Maart 1937, 
n °. 134, in zake vaststelling van de 
vergoeding, bedoeld in artikel 100 der 
Lager-onderwijswet 1920, ten behoeve 
van de bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs, Orteliusstraat 28 te 
Amsterdan1, over het jaar 1935. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging tot stich
ting en instandhouding van Christelijke 
scholen te Sloterdijk, Amsterdam-W., tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland van 19 Januari 1938, 4e af
deeling, n °. 162, tot ongegrondverklaring 
van het beroep van den appellant tegen het 
besluit van den raad der gemeente Amster
dam van 31 Maart 1937, n °. 134, houdende 
vaststelling der vergoeding, bedoeld in arti
kel 100 der Lager-onderwijswet 1920, ten 
behoeve van de van genoemde Vereeniging 
uitgaande school voor gewoon lager onder
wijs, Orteliusstraat 28, te Amsterdam, over 
het jaar 1935; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 1 Juni 1938, n°. 246, en 8 September 
1938, n °. 246/109; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 14 Januari 1939, n ° . 7187, Afdeeling 
Lager Onderwijs; 

Overwegende: dat de raad der gemeente 
Amsterdam bij besluit van 31 M aart 1937 
aan het vorenvermeld schoolbestuur vergoe
ding heeft verleend van de jaarwedden, uit
gekeerd aan de na te noemen leerkrachten 
over de daarbij vermelde tijdvakken : Me
juffrouw A. G . Speek, 1 Januari tot en met 
30 April, M. D . van Otterloo, 1 J anuari tot 
en met 3 1 Januari en 1 M ei tot en met 3 1 
December 1935 ; 
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dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Gedepute'erde Staten van NÓord
holland in beroep wás gegaan, deze bij hun 
besluit van 19 Januari 1938, 4e afdeeling, 
n °. 162, het beroep ongegrond hebben ver
klaard, daarbij onder anderen overwegende, 
dat de raad bij het nemen van zijn boven
genoemd besluit rekening heeft gehouden 
met de volgende omstandigheden: 1 °. dat 
het aantal leerlingen der school, berekend 
naar den maatstaf, aangegeven in artikel 28 
der Lager-onderwijswet 1920, in 1934 228¾ 
bedroeg, waarvoor door het Rijk over het 
geheele jaar 1935 de jaarwedden van 5 lt:er
krachten werden vergoed ; 2 °. dat de zoo
genaamde "klassedeeler" voor toepassing 
van artikel 100 d er bovengenoemde wet op 
1 Januari 193 5: 39. 72 (laagste klassedeeler 
in 1935) bedroeg, op grond waarvan de ap
pellant, krachtens het 1e lid van dat artikel, 
over het jaar 1935 in totaal aanspraak kan 
maken op vergoeding der jaarwedden van 
ten hoogste 6 leerkrachten , waarvan ten 
hoogste 1 ten laste van de gemeentekas; 
3 ° . dat de zoogenaamde "klassedeeler" voor 
toepassing van artikel 100 der wet op 1 
Januari 1934: 31.03 (laagste klassedeeler in 
1934) bedroeg, op grond waarvan de appel
lant, krachtens het 2e lid van dat artikel, in 
afwijking van het hiervoren vermelde, voor 
zooveel de maand Januari 1935 betreft, in 
totaal aanspraak kan maken op vergoeding 
der jaarwedden van ten hoogste 7 leerkrach
ten, waarvan t en hoogste 2 ten laste van de 
gemeentekas, mits eenzelfde aantal leer
krachten reeds op 31 December 1934 voor 
rekening der gemeente aan de school ver
bonden was; dat, naar de meening van den 
appellant, over het tijdvak van 1 Februari 
1935 tot en met 31 Augustus 1935, krach
tens het 2e lid van artikel 100 der wet, de 
jaarwedden van in totaal 2 in plaats van 1 
zoogenaamde boventallige leerkracht(en) be
hoor(t) en te worden vergoed; dat hun col
lege meent te moeten overwegen, dat, vol
gens de administratieve jurisprudentie, de 
laatstgemelde wetsbepaling in dezen zin 
moet worden verstaan, dat, indien in eenig 
jaar de zoogenaamde klassedeeler der open
bare lagere scholen wijziging ondergaat, de 
besturen van de overeenkomstige bijzondere 
lagere scholen met den in dat jaar ingevolge 
het Ie lid van artikel 100 d e r wet toege
pasten klassedeeler nog gedurende één jaar 
na het tijdstip, waarop die klassedeeler is 
gewijzigd, rekening mogen houden; dat de 
op I Januari 1934 krachtens dat lid gelden
de klassedeeler, welke 31.03 bedroeg, met 
ingang van I Februari daaraanvolgende tot 
34.2 werd verhoogd, als gevolg van welke 
wijziging de eerstvermelde klassedeeler, op 
grond van de -bovenbedoelde jurisprudentie, 
niet langer dan tot I F ebruari 1935 toepas
sing kan vinden; dat, hiermede rekening 
houdende en lettende op de in het bestre
de besluit voorkomende gegevens, de raad 
der gemeente Amsterdam terecht vergoe
ding van jaarwedden heeft toegekend, uit
gekeerd aan de leerkrachten Mejuffrouw A. 
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G . Speek, over het tijdvak van 1 Januari 
1935 tot en met 30 April 1935, en M. D. 
van Otterloo, over de tijdvakken van I Mei 
1935 tot en met 31 December daaraanvol
gende en 1 Januari 1935 tot en met 31 Ja
nuari daaraanvolgende; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat Gedeputeerde Staten hun beslissing ver
moedelijk gronden op Ons besluit van 2 
Juli 1928, n ° . 122; dat echter bij dat be
sluit geenszins werd beslist de vraag, of met 
"één jaar", voorkomende in artikel 100, 2e 
lid, der Lager-onderwijswet 1920, wordt be
doeld een kalenderjaar dan wel een t ijdvak 
van 12 maanden; dat het de opvatting van 
Gedeputeerde Staten onjuist acht, omdat 
daarmee aan den klassedeeler voor zooveel 
betreft artikel 100, tweede lid, der wet een 
andere toepassing wordt gegeven dan voor 
het eerste lid geschiedt; dat de op 1 Januari 
1934 geldende klassedeeler volgens het eer
ste lid van dat artikel recht gaf op gemeen
telijke vergoeding voor twee boventallige 
leerkrachten over het geheele jaar 1934, dus 
in elk geval - ongeacht de wijziging van 
dien klassedeeler op 1 Februari 1934 - tot 
en met 31 December 1934; dat dus op 1 
Januari 1935 aanvang nam het jaar, waar
van in de slötwoorden van het tweede lid 
wordt gesproken; dat hieruit volgt, dat in 
casu aan dat tweede lid recht kan worden 
ontleend op toepassing van den klassedeeler, 
welke voor het geheele jaar 1934 heeft ge
golden, dus tot 31 December 1935; dat het 
bestuur op grond hiervan van meening is, 
dat de gemeentelijke vergoeding voor den 
onderwijzer M . D. van Otterloo over het 
tijdvak van 1 Februari-1 Mei 1935 en 
voor de onderwijzeres M. E . Hamel over 
het tijdvak van 1 Mei-1 September 1935 
ten onrechte is. geweigerd; 

Overwegende, dat het tweede lid van ar
tikel 100 der Lager-onderwijswet 1920 aldus 
moet worden verstaan, dat, indien in eenig 
kalenderjaar de zoogenaamde klassedeeler 
der openbare scholen wijziging ondergaat, in 
dien zin, dat deze klassedeeler voor een 
voor de overeenkomstige bijzondere scholen 
ongunstiger klassedeeler heeft plaats ge
maakt, of, bij algeheel gemis aan bovental
lig personeel bij het openbaar onderwijs, is 
weggevallen, de besturen dier scholen nog 
één jaar na het tijdstip, waarop dit plaats 
vond, m et den ouden gunstigen klassedeeler 
rekening mogen houden; 

dat deze toepassing gevorderd wordt m et 
het oog op de woorden der wetsbepaling, 
waarin sprake is van het tijdvak, en niet 
van het (kalender) jaar, gedurende hetwelk 
aan de openbare scholen meer onderwijzers 
werkzaam zijn dan het aantal, waarvan de 
jaarwedden door het Rijk worden vergoed; 

dat daaraan niet afdoet, dat voor de be
rekening van de vergoeding volgens het eer
ste lid van artikel 100 één klassedeeler 
geldt over het geheele kalenderjaar, waarop 
de vergoeding betrekking heeft, en dat wij
ziging van den klassedeeler in den loop van 
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het jaar op die vergoeding geen invloed 
heeft; 

Overwegende, dat in verband met het vo
renstaande de gemeenteraad voor de toe
passing van het tweede li(l van artikel 100 
der wet ten onrechte rekening heeft gehou
den met de wijziging van den klassedeeler 
op I Februari 1934, aangezien deze gewij
zigde klassedeeler: 34.2, in de aanspFaken 
van het schoolbestuur op de vergoeding vol
gens het eerste lid geen verandering bracht; 

dat dit eerst het geval werd op 10 Sep
tember 1934, toen de klassedeeler volgens 
door het gemeentebestuur verstrekte in
lichtingen tot 42 .82 steeg, zoodat de aan
vrage van het schoolbestuur om vergoeding 
van de jaarwedde van M. D. van Otterloo, 
ook over het tijdvak van I Februari 1935 
tot I Mei 1935, en van de wedde van Me
juffrouw M. E. Hamel over het tijdvak van 
1 Mei 1935 tot I September 1935 steun 
vindt in het tweede lid van artikel 100 der 
Lager-onderwijswet 1920; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland en van het besluit van den raad der 
gemeente Amsterdam van 31 Maart 1937, 
n °. 134, de gemeentelijke vergoeding, be
doeld in artikel 100 der Lager-onderwijswet 
1920, over het jaar 1935 vast te stellen op 
f 2112.75. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van 
Onzen voomoemden Minister in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's-Gravenhage, den 19den Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R . SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
(Uitgeg. 10 Februari 1939.) 

LAGER ONDERWIJS. 

Beroep in ·zake vaststelling vergoe
ding artikel 100 Lager-onderwijswet 
1920 ten aanzien van bijzondere 
lagere school, Orteliusstraat 28 te 

Amsterdam, over 1935. 

's-Gravenhage, 14 Januari 1939. 

Aan de Koningin . 
Eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Ma

jesteit hierbij te doen toekomen het recht
streeks in mijn handen gesteld advies van 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van B estuur, van I Juni 1938, n °. 
246, betreffende het beroep, ingesteld door 
het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
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instandhouding van Christelijke scholen te 
Sloterdijk, Amsterdam (W.), tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland van 19 Januari 1938, 4e afdeeling, 
n °. 162, tot ongegrondverklaring van het 
beroep van den appellant tegen het besluit 
van den raad der gemeente Amsterdam van 
31 Maart 1937, n °. 134, houdende vaststel
ling van de vergoeding, bedoeld in artikel 
100 der Lager-onderwijswet 1920, ten be
hoeve van de van genoemde Vereeniging 
uitgaande school voor gewoon lager onder
wijs, Orteliusstraat 28 te Amsterdam over 
het jaar 1935. 

De Afdeeling, van oordeel, dat het be
roep ongegrond is, biedt Uwer Majesteit het 
volgend ontwerp-besluit ter bekrachtiging 
aan: 

,,Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging tot stich
ting en instandhouding van Christelijke 
scholen te Sloterdijk, Amsterdam-W., tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland van 19 Januari 1938, 4e af
deeling, n °. 162, tot ongegrondverklaring 
van het beroep van den appellant tegen het 
besluit van den raad der gemeente Amster
dam van 31 Maart 1937, n °. 134, houdende 
vaststelling der vergoeding, bedoeld in arti
kel 100 der Lager-onderwijswet 1920, ten 
behoeve van de van genoemde Vereeniging 
uitgaande school voor gewoon lager onder
wijs, Orteliusstraat 28, te Amsterdam, over 
het jaar 1935; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Juni 1938, n °. 246 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 

Overwegende: dat de raad der gemeente 
Amsterdam bij besluit van 31 Maart 1937 
aan het vorenvermeld schoolbestuur vergoe
ding heeft verleend van de jaarwedden, uit
gekeerd aan de na te noemen leerkrachten 
over de daarbij vermelde tijdvakken : Me
juffrouw A. G. Speek, 1 Januari tot en met 
30 April, M. D . van Otterloo, 1 Januari tot 
en met 3 1 J anuari en I Mei tot en met 3 1 
December 1935; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Gedeputeerde Staten van Noord
holland in beroep was gegaan, deze bij hun 
besluit van 19 Januari 1938, 4e afdeeling, 
n °. 162, het beroep ongegrond hebben ver
klaard, daarbij onder anderen overwegende, 
dat de raad bij het nemen van zijn boven
genoemd besluit rekening heeft gehouden 
met de volgende omstandigheden: 1 ° . dat 
het aantal leerlingen der school, berekend 
naar den maatstaf, aangegeven in artikel 28' 
der Lager-onderwijswet 1920, in 1934 228¾ 
bedroeg, waarvoor door het Rijk over het 
geheele jaar 193.5 de jaarwedden van 5 lP.er
krachten werden vergoed; 2 °. dat de Z '..lO

genaamde "klassedeeler" voor toepassing 
van artikel 100 der bovengenoemde wet op 
1 Januari 1935: 39.72 (laagste klassedeeler 
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in 1935) bedroeg, op grond waarvan de ap
pellant, krachter._s het re lid van dat artikel, 
over het jaar 1935 in totaal aansç,raak kan 
maken op vergoeding der jaarwedden van 
ten hoogste 6 leerkrachten, waarvan ten 
hoogste 1 ten laste van de gemeentekas; 
3 °. dat de zoogenaamde "klassedeeler" voor 
toepassing van artikel 100 der wet op 1 
Januari 1934: 31.03 (laagste klassedeeler in 
1934) bedroeg, op grond waarvan de appel
lant, krachtens het 2e lid van dat artikel, in 
afwijking van het hiervoren vermelde, voor 
zooveel de maand Januari 1935 betreft, in 
totaal aanspraak kan maken op vergoeding 
der jaarwedden van ten hoogste 7 leerkrach
ten, waarvan ten hoogste 2 ten laste van de 
gemeentekas, mits eenzelfde aantal leer
krachten reeds op 31 December 1934 voor 
rekening der gemeente aan de school ver
bonden was; dat, naar de meening van den 
appellant, over het tijdvak van 1 Februari 
1935 tot en met 31 Augustus 1935, krach
tens het 2e lid van artikel 100 der wet, de 
jaarwedden van in totaal 2 in plaats van 1 
zoogenaamde boventallige leerkracht(en) be
hoor(t)en te worden vergoed; dat hun col
lege meent te moeten overwegen, dat, vol
gens de administratieve jurisprudentie, de 
laatstgemelde wetsbepaling in dezen zin 
moet worden verstaan, dat, indien in eenig 
jaar de zoogenaamde klassedeeler der open
bare lagere scholen wijziging ondergaat, de 
besturen v,m de overeenkomstige bijzondere 
lagere scholen met den in dat jaar ingevolge 
het re lid van artikel 100 der wet toege
pasten klassedeeler nog gedurende één jaar 
na het tijdstip, waarop die klassedeeler is 
gewijzigd, rekening mogen houden; dat de 
op 1 Januari 1934 krachtens dat lid gelden
de klassedeeler, welke 31.03 bedroeg, met 
ingang van 1 Februari daaraanvolgende tot 
34.2 werd verhoogd, als gevolg van welke 
wijziging de eerstvermelde klassedeeler, op 
grond van de bovenbedoelde jurisprudentie, 
niet langer dan tot 1 Februari 1935 toepas
sing kan vinden; dat, hiermede rekening 
houdende en lettende op de in het bestre
de besluit voorkomende gegevens, de raad 
der gemeente Amsterdam terecht vergoe
ding van jaarwedden heeft toegekend, uit
gekeerd aan de leerkrachten Mejuffrouw A. 
G. Speek, over het tijdvak van 1 Januari 
1935 tot en met 30 April xq35, en M. D . 
van Otterloo, over de tijdvakken van 1 Mei 
1935 tot en met 31 December daaraanvol
gende en 1 Januari 1935 tot en met 31 Ja
nuari daaraanvolgende; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat Gedeputeerde Staten hun beslissing ver
moedelijk gronden op Ons besluit van 2 
Juli 1928, n °. 122 ; dat echter bij dat be
sluit geenszins werd beslist de vraag, of met 
"één jaar", voorkomende in artikel 100, 2e 

lid, der Lager-onderwijswet 1920, wordt be
doeld een kalenderjaar dan wel een tijdvak 
van 12 maanden; dat het de opvatting van 
Gedeputeerde Staten onjuist acht, omdat 
daarmee aan den klassedeeler voor zooveel 
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betreft artikel 100, tweede lid, der wet een 
andere toepassing wordt gegeven dan voor 
het eerste lid geschiedt; dat de op 1 Januari 
1934 geldende klassedeeler volgens het eer
ste lid van dat artikel recht gaf op gemeen
telijke vergoeding voor twee boventallige 
leerkrachten over het geheele jaar 1934, dus 
in elk geval - ongeacht de wijziging van 
dien klassedeeler op 1 Februari 1934 - tot 
en met 31 December 1934; dat dus op I 

Januari 1935 aanvang nam het jaar, waar
van in de slotwoorden van het tweede lid 
wordt gesproken; dat hieruit volgt, dat in 
casu aan dat tweede lid recht kan worden 
ontleend op toepassing van den klassedeeler, 
welke voor het geheele jaar· 1934 heeft ge
golden, dus tot 31 D ecember 1935; dat het 
bestuur op grond hiervan van meening is, 
dat de gemeentelijke vergoeding voor den 
onderwijzer M. D. van Otterloo over het 
tijdvak van 1 Februari-1 Mei 1935 en 
voor de onderwijzeres M. E. Hamel over 
het tijdvak van 1 Mei-1 September 1935 
ten onrechte is geweigerd; 

Overwegende, dat het tweede lid van ar
tikel 100 der Lager-onderwijswet 1g20 aldus 
moet worden verstaan, dat, indien in eenig 
kalenderjaar de zoogenaamde klassedeeler 
der openbare scholen wijziging ondergaat, 
de besturen van de overeenkomstige bijzon
dere -scholen met den over dat jaar inge
volge het re lid van dat artikel toegepasten 
klassedeeler nog één jaar na het tijdstip, 
waarop de klassedeeler is gewijzigd, reke
ning mogen houden ; 

dat dit met andere woorden hierop neer
komt, dat, indien de over eenig kalenderjaar 
ingevolge het eerste lid toegepaste klasse
deeler in den loop van dat kalenderjaar is 
gestegen, nog gedurende een jaar na het 
tijdstip, waarop dit plaats vond, met den 
ouden gunstiger klassedeeler rekening mag 
worden gehouden; 

dat deze toepassing van het tweede lid 
van artikel 100 gevorderd wordt met het 
oog op de woorden dier wetsbepaling, waar
in sprake is van het tijdvak, en niet van 
het (kalender)jaar, gedurende hetwelk aan 
de openbare scholen meer onderwijzers werk
zaam zijn dan het aantal, waarvan de jaar
wedden door het Rijk worden vergoed ; 

dat toch uit deze woorden valt af te lei
den, dat de wetgever heeft bedoeld, aan
spraken op vergoeding van de jaarwedden 
van boventallige leerkrachten, welke de 
schoolbesturen kunnen ontleenen aan het 
eerste lid van artikel 100, te bestendigen tot 
één jaar na het tijdstip, waarop de klasse
deeler voor een ongunstiger klassedeeler heeft 
plaats gemaakt, of, bij algeheel gemis aan 
boventallig personeel bij het openbaar on
derwijs, is weggevallen; 

dat weliswaar het eerste lid van artikel 
100 dient te worden toegepast in dier voege, 
dat de klassedeeler over het geheele kalen
derjaar, waarop de vergoeding betrekking 
heeft, wordt geacht te zijn diegene der in 
den loop van dat jaar zich voorgedaan heb
bende klassedeelers, die voor de schoolbe-
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:sturen het gunstigst is, doch dat, al mag 
<leze toepassing van het eerste lid nog ge
rekend worden te blijven binnen de gren
.zen, welke de wetgever aan de aanspraken 
der schoolbesturen te dezen aanzien heeft 
willen stellen, die grenzen naar Ons oordeel 
zouden worden overschreden, indien de wer
king van den over eenig kalenderjaar krach
tens het eerste lid toegepasten gunstigsten 
klassedeeler van dat kalenderjaar zich in
-gevolge het tweede lid nog over een langer 
·tijdvak dan een jaar, nadat die klassedeeler 
in feite is gestegen, zou mogen uitstrekken; 

dat daaraan niet afdoet, d_at de voor de 
:schoolbesturen gunstige wijze, waarop in 
voege als hiervoren aangegeven, het eerste 
1id van artikel 100 wordt toegepast, tot ge
volg heeft, dat veelal die besturen reeds 
voordat er een jaar na de beëindiging van 
de toepassing van het eerste lid verloopen 
is, hun aanspraak op toepassing van het 
·tweede lid verliezen; 

dat in het licht van het vorenstaande 
Gedeputeerde Staten terecht hebben beslist, 
<lat het schoolbestuur op geen hoogere ver
-goeding aanspraak kan maken dan door den 
-gemeenteraad is toegekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit." 

Aangezien ik mij met deze voorgedragen 
beslissing niet kon vereenigen, ben ik krach
tens de algemeene machtiging van Uwe Ma
jesteit van 29 Maart 1926, n°. 20, bij schrij
ven van 6 Augustus 1938, n°. 8328, Afdee-
1ing Lager Onderwijs, met de Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur in overleg ge
treden. 

Ik merkte in dit schrijven het volgende op: 
,,Bij Koninklijk besluit van 28 April 1938, 

n °. 48, is overeenkomstig het advies van 
Uw college van 6 April 1938, n °. 169, be
-slist, dat onder de woorden: ,,en tot een jaar 
<laarna", in het tweede lid van artikel 100 
der Lager-onderwijswet 1920 moet worden 
verstaan een tijdvak van 12 achtereenvol
gende maanden, te rekenen van het tijdstip 
van wijziging van den klassedeeler volgens 
het eerste lid. Ten aanzien van de vraag, 
hoe laatstbedoeld tijdstip moet worden ge
kozen, is tweeërlei opvatting mogelijk. In 
de eerste plaats is het denkbaar, dat elke 
wijziging van den klassedeeler hiervoor in 
aanmerking komt; logischer is het echter om 
voor de toepassing van het tweede lid van 
artikel 100 eerst dan met een wijziging van 
den klassedeeler rekening te houden, wan
neer de stijging van het gemiddeld aantal 
1eerlingen per onderwijzer aan de openbare 
school (scholen) verandering brengt in het 
aantal onderwijzers, op vergoeding waarvan 
het schoolbestuur krachtens het eerste lid 
-aanspraak heeft. Deze opvatting is tro_u
wens ook in overeenstemming met de ju
risprudentie, in zooverre o. a. volgens het 
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Koninklijk besluit van 31 Maart 1937, n°. 
52, het tweede lid van artikel 100 beoogt om 
de schoolbesturen tegen verlies van vergoe
ding, als gevolg van wijziging van den klas
sedeeler, te vrijwaren, waaruit dus volgt, 
dat alleen een wijziging van den klassedee
ler, welke met verlies van vergoeding ge
paard zou gaan, in aanmerking komt. 

Ten aanzien van de bij nevensgaande ad
viezen voorgedragen beslissingen heeft Uw 
College echter niet aan dezen regel vastge
houden. De op 1 Februari 1934 gewijzigde 
klassedeeler van de openbare scholen voor 
gewoon lager onderwijs te Amsterdam (34.2) 
handhaafde in al deze gevallen volledig de 
aanspraken, welke de schoolbesturen aan 
den klassedeeler, welke op 1 Januari 1934 
gold, (31.03) konden ontleenen. Eerst de 
wijziging van den klassedeeler op 10 Sep
tember 1934 (vergelijk bijgaand schrijven 
van Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam van 9 Juli 1g38, Afdeeling 0, n ° . 
2806) bracht hierin verandering, zoodat ook 
eerst deze datum uitgangspunt kan zijn voor 
het bepalen van den . aanvang van het tijd
vak, in · het tweede lid van artikel 100 der 
wet bedoeld. 

In verband hiermede acht ik de beroepen 
van de schoolbesturen, voor zoover zij als
nog vei:goeding vragen van de (jaar)wedde 
van een boventallige leerkracht voor niet 
langer dan tot 10 September 1935 gegrond, 
en kunnen m.i. het bestreden besluit van · 
Gedeputeerde Staten van Noordholland en 
van den raad der gemeente Amsterdam niet 
gehandhaafd blijven." 

Op grond van een en ander verzocht ik 
de Afdeeling een wijziging van çie voorge
dragen beslissing te willen overwegen, welke 
aan mijn bezwaar tegemoet komt. 

In haar nader advies aan Uwe Majesteit 
van 8 September 1938, n°. 242/109 verklaart 
de Afdeeling geen vrijheid te hebben kun
nen vinden tot deze wijziging haar mede
werking te verleenen. Tegenover de opvat
ting, dat het schoolbestuur over het tijdvak 
van 1 Februari 1935 tot en met 9 Septem
ber 1935 aanspraak heeft op vergoeding van 
een aantal boventallige onderwijzers, bere
kend naar den klassedeeler 31.03, stelt de 
Afdeeling, dat deze klassedeeler gedurende 
datzelfde tijdvak in 1934 niet was die der 
openbare scholen, daar het onderwijzend 
personeel dier scholen op 1 Februari 1934 
reeds een inkrimping onderging, ten gevolge 
hebbende, dat de klassedeeler op den ge
noemden datum van 31.03 tot 34.2 steeg. 
Bii de bovenbedoelde uitlegging van het 
tweede lid van artikel 100 der Lager-onder
wiiswet 1920 zou dus naar de meening der 
Afdeeling het schoolbestuur niet, zooals de 
termijn van deze wetsbepaling luidt, een jaar 
(1 Februari 1934-1 Februari 1935), doch 
nog daarenboven van 1 Februari 1935 tot 
en met 9 September 1935 op zijn school de 
ruime voormalige personeelsbezetting der 
openbare scholen hebben mogen handhaven. 
Daarom acht de Afdeeling deze interpretatie 
van artikel 100, tweede lid, der wet niet in 

7 
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overeenstemming m et de strekking van het 
artikel, dat den schoolbesturen slechts ge
durende een jaar bestendiging van het ge
bruik van den voormaligen klassedeeler van 
de· openbare scholen waarborgt. 

Het nader advies vervolgt dan aldus : 
" Het is aan de Afdeeling niet duidelijk 

waarom - zooals de Minister van meening 
is - juist het tijdstip, waarop de stijging 
van den klassedeeler verandering brengt in 
het aantal onderwijzers, op vergoeding waar
van de schoolbesturen krachtens het eerste 
lid aanspraak hebben, als aanvangstermijn 
van den in het tweede lid bedoelden tijds
duur van een jaar dient te worden be
schouwd. 

Immers in feite is dit tijdstip voor de 
personeelsbezetting van de bijzondere scho
len irrelevant, vermits de schoolbesturen bij 
toepassing van het eerste lid van artikel 100 
over het geheele kalenderjaar aanspraak op 
toepassing van den gunstigen klassedeeler 
behouden. Naar het gevoelen der Afdeeling 
zou deze opvatting dan ook tot onbillijke 
consequenties kunnen leiden. Waarom toch, 
zoo vraagt de-Afdeeling zich af, zou, inge
val dé klassedeeler in een kalenderjaar twee
maal stijging ondergaat, voor een school, 
wier leerlingenaantal zoodanig is, dat de eer
ste stijging wel en de tweede geen invloed 
heeft op het aantal onderwijzers, h~twelk 
de deeling tot uitkomst geeft, het in het 
tweede lid van artikel 100 bedoelde jaar 
moeten aanvangen op het tijdstip der eerste 
stijging, terwijl aan scholen als die der ap
pellanten als gevolg van hun leerlingenaan
tal het voordeel zou te beurt vallen, eerst 
een jaar na de tweede stijging hun aan ar
tikel 100, ·2e lid, ontleende aanspraken te 
verliezen, zonder dat, voorzoover de Afdee
ling kan nagaan, een aanvaardbare reden 
voor dit verschil zou zijn aan te wijzen? 

Het door den Minister aangehaalde Ko
ninklijk besluit van 31 Maart 1937, n °. 52, 
is, naar het oordeel der Afdeeling, niet met 
de voorgedragen uitspraak in strijd. Ook in 
den gedachtengang der Afdeeling strekt het 
tweede lid van artikel 100 tot vrijwaring 
tegen verlies van vergoeding als gevolg van 
wijziging van den klassedeeler. Dat uit deze 
strekking zou volgen , dat slechts eene wijzi
ging van den klassedeeler, welke met verlies 
van v e rgoedin g gepaard zou gaan, ten deze 
in aanmerking komt, kan de Afdeeling niet 
inzien." 

Dit nader betoog heeft mij niet overtuigd. 
Het standpunt van de Afdeeling miskent 
m . i. de kennelijke bedoeling van het tweede 
lid van artikel 100 der Lager-onderwijswet 
1920. Volgens de letter van deze bepaling 
vangt het jaar, gedurende hetwelk de ver
goeding, in het eerste lid bedoeld, voor de 
besturen der bijzondere lagere scholen be
stendigd blijft aan met het oogenblik, dat 
aan de openbare scholen geen boventallige 
onderwijzers meer werkzaam zijn, m. a. w. 
wanneer de vergoeding voor de bijzondere 
scholen geheel zou ophouden. Met inachtne
ming van dit beginsel kan aan de omstan-
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digheid, dat de jurisprudentie voor de toe
passing van het tweede lid van artikel 100 
rekening houdt met het tijdstip van wijziging 
van den klassedeeler, welke gold in het 
voorafgaande jaar, geen andere beteekenis 
worden gehecht, dan dat in elk geval een 
zoodanige wijziging moet zijn ingetreden, 
dat de vergoeding, zoo al niet geheel ver
valt, dan toch wijziging ondergaat. Boven
dien wijst ook overigens de jurisprudentie 
zeer duidelijk in deze richting. Van den be
ginne af is in de in beroep genomen konink
lijke beslissingen de strekking van het tweede 
lid van artikel 100 aldus omschreven, dat 
dit tweede lid beoogt de schoolbesturen in 
de gelegenheid te stellen zich aan te passen 
aan een wijziging van den voormaligen klas
sedeeler van de openbare scholen. Van een 
dergelijke aanpassing kan redelijkerwijze al
leen worden gesproken, wanneer door de 
wijziging van den klassedeeler aanspraak 
ontstaat op vergoeding voor een kleiner aan
tal boventallige onderwijzers, of die aan
spraak geheel vervalt, niet ook, wanneer 
ondanks die wijziging van den klassedeeler 
het aantal onderwijzers, waarvan de jaar
wedden door de gemeenten worden vergoed, 
gelijk blijft. Deze bedoeling spreekt m. i. zóó 
voor zichzelf, dat ik zelfs meen in het mid
den te kunnen laten, of - zooals ik in mijn 
schrijven aan den Raad van State van 6 
Augustus j.l. opmerkte - de beslissingen 
van lateren datum (o.a. Koninklijk besluit 
van 31 Maart 1937, n °. 52) haar nog scher
per hebben geaccentueerd. 

In verband met het vorenstaande is het 
duidelijk, dat ik het standpunt van de Af
deeling, dat bij de door mij aan het tweede 
lid van artikel 100 gegeven uitlegging in 
het voorliggend geval het schoolbestuur lan
ger dan een jaar de ruime voormalige per
soneelsbezetting van de openbare scholen 
zou mogen handhaven, niet als juist kan 
aanvaarden. De Afdeeling gaat hierbij ten 
onrechte uit van de gedachte, dat voor de 
toepassing van deze bepaling een verminde
ring van het aantal onderwijzers van de 
openbare scholen zonder meer reeds in aan
merking komt, terwijl volgens het stelsel 
van de geldende jurisprudentie alleen een 
inkrimping van de personeelsbezetting, wel
ke in verband met den daaruit voortvloeien
den gewijzigden klassedeeler tot een even
redige vermindering van de personeelsbezet
ting van de bijzondere scholen leidt, m . i. 
beslissend kan zijn. De mogelijkheid, dat 
deze opvatting, zooals de Afdeeling meent, 
tot onbillijke consequenties zou kunnen lei
den, acht ik niet aanwezig. Wanneer de 
Afdeeling voor het feit, dat in het door haar 
geschetste voorbeeld de toepassing van het 
tweede lid van artikel 100 voor de eene 
school eerder ingaat dan voor de andere, 
geen aanvaardbare reden kan vinden, dan 
ligt dit hieraan, dat zij met het verschillend 
aantal leerlingen dier scholen geen rekening 
houdt en juist het aantal leerlingen van de 
school een factor is, welke de aanspraak 
van het schoolbestuur op vergoeding goed
deels bepaalt. 
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Ten aanzien van het geval, waarop dit 
beroep bc:.trekking heeft, is de situatie deze, 
dat de klassedeeler van de openbare lagere 
scholen in de gemeente Amsterdam over 
1934 zich eerst op ro September 1934 in 
een voor het schoolbestuur ongunstigen zin 
heeft gewijzigd, zoodat het schoolbestuur 
eventueel nog tot IO September 1935 aan
spraak op vergoeding behoudt. 

In verband hiermede heeft de raad der 
gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 31 
Maart 1937, n °. 134, m.i. ten onrechte het 
verzoek van het schoolbestuur om vergoe
ding van de jaarwedden van den onderwij
zer M . D. van Otterloo over het tijdvak van 
1 Februari tot 1 Mei 1935, en van de on
derwijzeres M. E . Hamel over het tijdvak 
van 1 Mei 1935 tot 1 September 1935 af
gewezen en ben ik van oordeel, dat het be
roep van het schoolbestuur tegen het be
streden besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland gegrond moet worden 
verklaard. 

Een daartoe strekkend ontwerp-besluit ver
oorloof ik mij Uwe Majesteit eerbiedig ter 
bekrachtiging aan te bieden. 

s. 2393 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . R . SLOTEMAIÇER DE BRUÏNE. 

z9 Januari z939. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordholland van 19 Ja
nuari 1938, 4e afdeeling, n °. 163, en 
van het besluit van den raad der ge
meente Amsterdam van 31 Maart 1937, 
n °. 134, in zake vaststelling van de 
vergoeding, bedoeld in artikel roo der 
Lager-onderwijswet 1920, ten behoeve 
van de bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs, Ferdinand Bolstraat 
190, te Amsterdam over het jaar 1935. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Roomsch-Katholieke 
Schoolvereeniging der parochie van Onze 
Lieve Vrouw Koningin des Vredes, te Am
sterdam, tegen het besluit van Gedeputeer
de Staten van Noordholland van 19 Januari 
1938, 4e Afdeeling, n °. 163, tot ongegrond
verklaring van het beroep van den appel
lant tegen het besluit van den raad der ge
meente Amsterdam van 31 Maart 1937, n °. 
,34, houdende vaststelling der vergoeding, 
bedoeld in artikel roo der Lager-onderwijs
wet 1920, ten behoeve van de van de ge
noemde Schoolvereeniging uitgaande school 
voor gewoon lager onderwijs , Ferdinand Bol
straat 190, te Amsterdam, over het jaar 
1935; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 1 Juni 1938, n °. 243, en 8 September 
1938, n °. 243/109; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
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van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 14 Januari 1939, n °. 7186, Afdeeling 
Lager Onderwijs; 

Overwegende: dat de raad der gemeente 
Amsterdam bij besluit van 31 Maart 1937 
aan het vorenvermeld schoolbestuur ver
goeding heeft verleend van de jaarwedden, 
uitgekeerd aan de leerkrachten Mejuffrouw 
A. B. M. Frije, over het tijdvak van 1 Ja
nuari tot en met 31 Augustus en Mejuf
frouw G . A. Broeks , over de tijdvakken van 
1 Januari tot en met 30 April en 1 Septem
ber tot en met 31 D ecember 1935; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Gedeputeerde Staten van Noord
holland in beroep was gegaan, deze bij hun 
besluit van 19 Januari 1938, 4e afdeeling, 
n °. 163, het beroep ongegrond hebben ver
klaard, daarbij o. a . overwegende, dat de 
raad bij het nemen van zijn bovengenoemd 
besluit rekening heeft gehouden met de vol
gende omstandigheden : 1 ° . dat het aantal 
leerlingen der school, berekend naar den 
maatstaf, aangegeven in artikel 28 der La
ger-onderwijswet 1920, in 1934 3151/4 be
droeg, waarvoor door het Rijk over het ge
heele jaar 1935 de jaarwedden van 7 leer
krachten werden vergoed; 2°. dat de zooge
naamde "klassedeeler" voor toepassing van 
artikel roo op 1 Januari 1935: 39.72 (laagste 
klassedeeler in 1935) bedroeg, op grond 
waarvan het schoolbestuur, krachtens het 
eerste lid van dat artikel, over het jaar 1935 
in totaal aanspraak kan maken op vergoe
ding der jaarwedden van ten hoogste 8 leer
krachten, waarvan t en hoogste 1 ten laste 
van de gemeentekas; 3 ° . dat de zoogenaam
de "klassedeeler" voor toepassing van arti
kel roo op 1 Januari 1934 : 31.03 (laagste 
klassedeeler in 1934) bedroeg, op grond 
waarvan het schoolbestuur krachtens het 
tweede lid van dat artikel , in afwijking van 
het hierboven sub 2 ° . vermelde, voor zoo
veel de maand Januari 1935 betreft, in 
totaal aanspraak kan maken op vergoeding 
der jaarwedden van ten hoogste 10 leer
krachten, waarvan ten hoogste 3 ten laste 
van de gemeentekas, mits eenzelfde aantal 
leerkrachten reeds op 31 December 1934 
voor rekening der gemeente aan de school 
verbonden was; 4 °. dat er aanleiding bestaat 
voor deze school nog gedurende 3 maanden 
gebruik te maken van den klassedeeler 30.4 
die, op grond van een door burgemeester en 
wethouders aan de schoolbesturen verstrek
te mededeeling, oorspronkelijk zou hebben 
gegolden; dat, naar de meening van den 
appellant, voor de bovenvermelde leerkracht 
Mejuffrouw G . A. Broeks ook over het tijd
vak van 1 April 1935 tot en met 31 Augus
tus daaraanvolgend (bedoeld wordt blijk
baar het tijdvak van 1 Mei 1935 tot en met 
31 Augustus daaraanvolgend), krachtens het 
2e lid van artikel roo, de jaarwedde had 
moeten zijn vergoed, welke meening, naar 
zijn oordeel, steun vindt in Ons besluit van 
24 November 1936, n °. 48; dat hun college 
meent te moeten overwegen, dat, volgens 
de administratieve jurisprudentie, het be-
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paalde in het 2e lid van het meergenoemde 
artikel aldus moet worden verstaan, dat, 
indien in eenig jaar de zoogenaamde "klas
sedeeler" der openbare lagere scholen wijzi
ging ondergaat, de besturen van de over
eenkomstige bijzondere lagere scholen met 
den in dat jaar ingevolge het ie lid van dat 
artikel toegepasten klassedeeler nog gedu
rende één jaar na het tijdstip, waarop die 
klassedeeler is gewijzigd, rekening mogen 
houden; dat de op 1 Januari 1934 geldende 
klassedeeler, welke 31.03 bedroeg, op 1 Fe
bruari daaraanvolgend tot 34.2 werd ver
hoogd, als gevolg van welke wijziging de 
eerstvermelde klassedeeler, op grond van 
de bovenbedoelde jurisprudentie, niet lan
ger dan tot 1 Februari 1935 werken kon; 
dat, hiermede rekening houdende en letten
de op de in het bestreden besluit voorko
mende gegevens de raad slechts verplicht 
was voor Mejuffrouw A. B. M . Frije ver
goeding van jaarwedde te verleenen over 
het tijdvak van 1 Januari 1935 tot en met 
31 Augustus daaraanvolgend en voor Me
juffrouw G. A. Broeks zoodanige vergoe
ding toe te kennen over de tijdvakken van 
I Januari 1935 tot en met 31 Januari daar
aanvolgend en I September 1935 tot en met 
31 December daaraanvolgend; dat dus, nu 
dat college daarenboven voor de laatstge
noemde leerkracht vergoeding van jaarwed
de heeft toegekend over het tijdvak van r 
Februari 1935 tot en met 30 April daaraan
volgend, er alle aanleiding bestaat, het voor
melde besluit te handhaven; dat het beroep 
van den appellant op Onze aangehaalde be
slissing van 24 November 1936, n °. 48, op 
een misverstand moet berusten, wijl die be
slissing, zooals uit de slotoverweging daar
van ondubbelzinnig blijkt, niet, gelijk in het 
onderhavige geval, op de toepassing van het 
ze lid, doch op die van het ze lid van 
artikel roo der wet betrekking heeft; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat, 
zooals reeds uit Ons besluit van 21 Juli 
1928 blijkt, de klassedeeler een in den loop 
van het kalenderjaar onveranderlijke groot
heid is en wijziging van den grondslag voor 
de berekening van den klassedeeler ten aan
zien van dien klassedeeler eerst effectief 
wordt te rekenen van r Januari van het 
volgend kalenderjaar af; dat het genoemde 
besluit toch overweegt, dat, ,,indien in eenig 
jaar de klassedeeler der openbare school 
wijziging ondergaat, de besturen van de 
overeenkomstige bijzondere scholen met den 
ongewijzigden klassedeeler van dat jaar nog 
gedurende twee jaren rekening mogen hou
den"; dat uit deze overweging duidelijk 
blijkt, dat de klassedeeler, waarmede voor 
de toepassing van artikel 100 gewerkt wordt, 
in den loop van het kalenderjaar geen ver
andering kan ondergaan; dat aan dit stand
punt in de jurisprudentie is vastgehouden; 
dat het bestuur met name moge wijzen op 
Onze beslissingen van 14 October r93r, n °. 
32, van 7 Mei 1936, n °. 47, en van 24 No
vember 1936, n °. 48; dat in het onderhavige 
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geval w1Jz1gmg van den klassedeeler dan 
ook eerst intrad op I Januari 1935 en het 
bestuur nog een jaar na dien datum, dus 
tot en met 3r D ecember 1935, met toepas
sing van den klassedeeler van 1934 de aan
spraken op gemeentelijke vergoeding kon 
handhaven, welke het op grond van dien 
klassedeeler had; 

Overwegende, dat het tweede lid van ar
tikel 100 der Lager-onderwijswet 1920 aldus 
moet worden verstaan, dat, indien in eenig 
kalenderjaar de zoogenaamde klassedeeler 
der openbare scholen wijziging ondergaat, in 
dien zin, dat deze klassedeeler voor een 
voor de overeenkomstige bijzondere scholen 
ongunstiger klassedeeler heeft plaats ge
maakt, of, bij geheel gemis aan bovental
lig personeel bij het openbaar onderwijs, is 
weggevallen, de besturen dier scholen nog 
één jaar na het tijdstip, waarop dit plaats 
vond, met den ouden gunstigen klassedeeler 
rekening mogen houden; 

dat deze toepassing gevorderd wordt met 
het oog op de woorden der wetsbepaling, 
waarin sprake is van het tijdvak, en niet 
van het (kalender)jaar, gedurende hetwelk 
aan de openbare scholen meer onderwijzers 
werkzaam zijn dan het aantal, waarvan de 
jaarwedden door het Rijk worden vergoed; 

dat daaraan niet afdoet, dat voor de be
rekening van de vergoeding volgens het eer
ste lid van artikel 100 één klassedeeler 
geldt over het geheele kalenderjaar, waarop 
de vergoeding betrekking heeft, en dat wij
ziging van den klassedeeler in den loop van 
het jaar op die vergoeding geen invloed 
heeft; 

Overwegende, dat in verband met het vo
renstaande de gemeenteraad voor de toe
passing van het tweede lid van artikel 100 
der wet ten onrechte rekening heeft gehou
den met de wijziging van den klassedeeler 
op r Februari 1934, aangezien deze gewij
zigde klassedeeler : 34.2, in de aanspraken 
van het schoolbestuur op de vergoeding vol
gens het eerste lid geen verandering bracht; 

dat dit eerst het geval werd op ro Sep
tember 1934, toen de klassedeeler volgens 
de door het gemeentebestuur verstrekte in
lichtingen tot 42 .82 steeg, zoodat de aan
vrage van het schoolbestuur om vergoeding 
van de jaarwedde van G. A. Broeks, ook 
over het tijdvak van 1 Mei x935 tot x Sep
tember 1935 steun vindt in het tweede lid 
van artikel 100 der Lager-onderwijswet 1920; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland en van het besluit van den raad der 
gemeente Ainsterdam van 31 Maart 1937, 
n °. 134, de gemeentelijke vergoeding, be
doeld in artikel 100 der Lager-onderwijswet 
1920, over het jaar 1935 vast te stellen op 
f 1902.50. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van 
Onzen voomoemden Minister in het Staats-
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blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's-Gravenhage, den 19den Januari 1939. 
WILHELMINA. · 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J, R. SLOTEMAK ER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. zo Februari z939.) 

LAGER ONDERWIJS. 

Beroep in zake vaststelling vergoe
ding artikel 100 Lager-onderwijswet 
1920 ten aanzien van bijzondere 
lagere school, Ferdinand Bolstraat 

190, te Amsterdam, over 1935. 

's-Gravenhage, 14 Januari 1939. 

Aan de Koningin. 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Ma
jesteit hierbij te doen toekomen het recht
streeks in mijn handen gesteld advies van 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, van 1 Juni 1938, n ° . 
243, betreffende het door het bestuur der 
R .K. schoolvereeniging der parochie van 
Onze Lieve Vrouw Koningin des Vredes te 
Amsterdam, ingesteld beroep tegen een be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland, van 19 Januari 1938, 4e Afdeeling, 
n °. 163, tot ongegrondverklaring van het 
beroep van den appellant tegen het besluit 
van den raad der gemeente Amsterdam van 
31 Maart 1937, n°. 134, houdende vaststel
ling der vergoeding, bedoeld in artikel 100 
der Lager-onderwijswet 1920, ten behoeve 
van de van genoemde schoolvereeniging uit
gaande school voor gewoon lager onderwijs, 
Ferdinand Bolstraat 190 t e Amsterdam, over 
het jaar 1935. 

De Afdeeling, van oordeel, dat het be
roep ongegrond is, biedt Uwer M a jesteit 
het volgend ontwerp-besluit ter bekrachti
ging aan: 

.,Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Roomsch-Katholieke 
Schoolvereeniging der parochie van Onze 
Lieve Vrouw Koningin des Vredes, te Am
sterdam, tegen het besluit van Gedeputeer
de Staten van Noordholland van 19 Januari 
1938, 4e Afdeeling, n°. 163, tot ongegrond
verklaring van het beroep van den appel
lant tegen het besluit van den raad der ge
meente Amsterdam van 3 1 Maart 193 7, n °. 
134, houdende vaststelling der vergoeding, 
bedoeld in artikel 100 der Lager-onderwijs
wet 1920, ten behoeve van de van de ge
noemde Schoolvereeniging uitgaande school 
voor gewoon lager onderwijs, Ferdinand Bol
straat 190, te Amsterdam, over het jaar 
1935; 

Den Raad vap State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Juni 1938, n °, 243; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 

Overwegende : dat de raad der gemeente 
Amsterdam bij besluit van 31 Maart 1937 
aan het vorenvermeld schoolbestuur ver
goeding heeft verleend van de jaarwedden, 
uitgekeerd aan de leerkrachten Mejuffrouw 
A. B. M. Frije, over het tijdvak van 1 Ja
_nuari tot en met 31 Augustus en M ejuf
frouw G. A. Breeks, over de tijdvakken van 
1 Januari tot en met 30 April en 1 Septem
ber tot en met 31 December 1935; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Gedeputeerde Staten van Noord0 

holland in beroep was gegaan, deze bij hun 
besluit van 19 Januari 1938, 4e afdeeling, 
n °. 163, het beroep ongegrond hebben ver
klaard, daarbij o. a. overwegende, dat de 
raad bij het nemen van zijn bovengenoemd 
besluit rekening heeft gehouden met de vol
gende omstandigheden: 1 ° . dat het aantal 
leerlingen der school, berekend naar den 
maatstaf, aangegeven in artikel 28 der La
ger-onderwijswet 1920, in 1934 315¼ be
droeg, waarvoor door het Rijk over het ge
heele jaar 1935 de jaarwedden van 7 leer
krachten werden vergoed; 2 ° . dat de zooge
naamde "klassedeeler" voor toepassing van 
artikel 100 op 1 Januari 1935 : 39.72 (laagste 
klassedeeler in 1935) bedroeg, op grond 
waarvan het schoolbestuur, krachtens het 
eerste lid van dat artikel, over het jaar 1935 
in totaal aanspraak kan maken op vergoe
ding der jaarwedden van ten hoogste 8 leer
krachten, waarvan t en hoogste 1 ten laste 
van de gemeentekas; 3 °. dat de zoogenaam
de "klassedeeler" voor toepassing van arti
kel 100 op 1 Januari 1934: 31.03 (laagste 
klassedeeler in 1934) bedroeg, op grond 
waarvan het schoolbestuur krachtens het 
tweede lid van dat artikel, in afwijking van 
het hierboven sub 2 °. vermelde, voor zoo
veel de maand Januari 1935 betreft, in 
totaal aanspraak kan maken op vergoeding 
der jaarwedden van ten hoogste 10 leer
krachten, waarvan ten hoogste 3 ten laste 
van de gemeentekas, mits eenzelfde aantal 
leerkrachten reeds op 31 December 1934 
voor rekening der gemeente aan de school 
verbonden was; 4 ° . dat er aanleiding bestaat 
voor deze school nog gedurende 3 maanden 
gebruik te maken van den klassedeeler 30.4 
die, op grond van een door burgemeester en 
wethouders aan de schoolbesturen verstrek
te mededeeling, oorspronkelijk zou hebben 
gegolden; dat, naar de meening van den 
appellant, voor de bovenvermelde leerkracht 
Mejuffrouw G. A. Breeks ook over het tijd
vak van 1 April 1935 tot en met 31 Augus
tus daaraanvolgend (bedoeld wordt blijk
baar het tijdvak van 1 Mei r9.~5 tot en met 
3 r Augustus daaraanvolgend), krachtens het 

•2e lid van artikel 100, de jaarwedde had 
moeten zijn vergoed, welke meening, naar 
zijn oordeel, steun vindt in Ons besluit van 
24 November 1936, n °. 48; dat hun college 
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meent te moeten overwegen, dat , volgens 
de administratieve jurisprudentie, het be
paalde in het 2e lid van het meergenoemde 
artikel aldus moet worden verstaan, dat, 
indien in eenig jaar de zoogenaamde "klas
sedeeler" der openbare lagere scholen wijzi
ging ondergaat, de besturen van de over
eenkomstige bijzondere lagere scholen met 
den in dat jaar ingevolge het 1e lid van dat 
artikel toegepasten klassedeeler nog gedu
rende één jaar na het tijdstip, waarop die 
klassedeeler is gewijzigd, rekening mogen. 
houden; dat de op 1 Januari 1934 geldende 
klassedeeler, welke 31.03 bedroeg, op 1 Fe
bruari daaraanvolgend tot 34.2 werd ver
hoogd, als gevolg van welke wijziging de 
eerstvermelde klassedeeler, op grond van 
de bovenbedoelde jurisprudentie, niet lan
ger dan tot 1 Februari 1935 werken kon; 
dat, hiermede rekening houdende en letten
d e op de in het bestreden besluit voorko
mende gegevens de raad slechts verplicht 
was voor Mejuffrouw A. B . M. Frije ver
goeding van jaarwedde te verleenen over 
het tijdvak van 1 Januari 1935 tot en met 
31 Augustus daaraanvolgend en voor Me
juffrouw G. A. Breeks zoodanige vergoe
ding toe te kennen over de tijdvakken van 
1 Januari 1935 tot en met 31 Januari daar
aanvolgend en 1 September 1935 tot en met 
31 December daaraanvolgend; dat dus, nu 
dat college daarenboven voor de laatstge
noemde leerkracht vergoeding van jaarwed
de heeft toegekend over het tijdvak van 1 
Februari 193.5 tot en met 30 April daaraan
volgend, e r alle aanleiding bestaat, het voor
melde besluit te handhaven; dat het beroep 
van den appellant op Onze aangehaalde be
slissing van 24 November 1936, n ° . 48, op 
een misverstand moet berusten, wijl die be
slissing, zooals uit de slotoverweging daar
van ondubbelzinnig blijkt, niet, gelijk in het 
onderhavige geval, op de toepassing van het 
2e lid, doch op die van het re lid van 
artikel 100 der wet betrekking heeft; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat, 
zooals reeds uit Ons besluit van 21 Juli 
1928 blijkt, de klassedeeler een in den loop 
van het kalenderjaar onveranderlijke groot
heid is en wijziging van den grondslag voor 
de berekening van den klassedeeler ten aan
zien van dien klassedeeler eerst effectief 
wordt te rekenen van 1 Januari van het 
volgend kalenderjaar af; dat het genoemde 
besluit toch overweegt, dat, ,,indien in eenig 
jaar de klassedeeler der openbare school 
wijziging ondergaat, de besturen van de 
overeenkomstige bijzondere scholen met den 
ongewijzigden klassedeeler van dat jaar nog 
gedurende twee jaren rekening mogen hou
den"; dat uit deze overweging duidelijk 
b lijkt, dat de klassedeeler, waarmede voor 
de toepassing van artikel 100 gewerkt wordt, 
in den loop van het kalenderjaar geen ver
andering kan ondergaan; dat aan dit stand
punt in de jurisprudentie is vastgehouden; 
dat het bestuur met name moge wijzen op 
Onze beslissingen van 14 Octo ber 193 1, n °. 
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32, van 7 Mei 1936, n °. 47, en van 24 No
vember 1936, n ° . 48; dat in het onderhavige 
geval wijziging van den ' klassedeeler dan 
ook eerst intrad op 1 Januari 1935 en het 
bestuur nog een jaar na dien datum, dus 
tot en met 31 December 1935, met toepas
sing van den klassedeeler van 1934 de aan
spraken op gemeentelijke vergoeding kon 
handhaven, welke het op grond van dien 
klassedeeler had; 

Overwegende, dat het tweede lid van ar
tikel 100 der Lager-onderwijswet 1920 aldus 
moet worden verstaan, dat, indien in eenig 
kalenderjaar de zoogenaamde klassedeeler 
der openbare scholen wijziging ondergaat, 
de besturen van de overeenkomstige bijzon
dere scholen met den over dat jaar inge
volge het 1e lid van dat artikel toegepasten 
klassedeeler nog één jaar na het tijdstip, 
waarop de klassedeeler is gewijzigd, reke
ning mogen houden; 

dat dit met andere woorden hierop neer
komt, dat, indien de over eenig kalenderjaar 
ingevolge het eerste lid toegepaste klasse
deeler in den loop van dat kalenderjaar is 
gestegen, nog gedurende een jaar na het 
tijdstip , waarop dit plaats vond, met den 
ouden gunstiger klassedeeler rekening mag 
worden gehouden; 

dat deze toepassing van het tweede lid 
van artikel 100 gevorderd wordt met het 
oog op de woorden dier wetsbepaling, waar
in sprake is van het tijdvak, en niet van 
het (kalender) jaar, gedurende welke aan 
de openbare scholen meer onderwijzers werk
zaam zijn dan het aantal , waanran de jaar
wedden door het Rijk worden vergoed; 

dat toch uit deze woorden valt af te lei
den, dat de wetgever heeft bedoeld, aan
spraken op vergoeding van de jaarwedden 
van boventallige leerkrachten, welke de 
schoolbesturen kunnen ontleenen aan het 
eerste lid van artikel 100, te bestendigen tot 
één jaar na het tijdstip, waarop de klasse
deeler voor een ongunstiger klassedeeler heeft 
plaats gemaakt, of, bij algeheel gemis aan 
boventallig personeel bij het openbaar on
derwijs, is weggevallen; 

dat weliswaar het eerste lid van artikel 
100 dient te worden toegepast in dier voege, 
dat de klassedeeler over het geheele kalen
derjaar, waarop de vergoeding betrekking 
heeft, wordt geacht te zijn diegene der in 
den loop van dat jaar zich voorgedaan heb· 
bende klassedeelers, die voor de schoolbe
sturen het gunstigst is, doch dat, al mag 
deze toepassing van het eerste lid nog ge
rekend worden te blijven binnen de gren
zen, welke de wetgever aan de aanspraken 
der schoolbesturen te dezen aanzien heeft 
willen stellen, die grenzen naar Ons oordeel 
zouden worden overschreden, indien de wer
king van den over eenig kalenderjaar krach
tens het eerste lid toegepasten gunstigsten 
klassedeeler van dat kalenderjaar zich in
gevolge het tweede lid nog over een langer 
tijdvak dan een jaar, nadat die klassedeeler 
in feite is gestegen, zou mogen uitstrekken; 

dat daaraan niet afdoet, dat de voor de 



103 

·schoolbesturen gunstige wijze, waarop in 
voege als hiervoren aangegeven, het eerste 
lid van artikel 100 wordt toegepast, tot ge
volg heeft, dat veelal die besturen reeds 
voordat er een jaar na de beëindiging van 
de toepassing van het eerste lid verloopen 
is, hun aanspraak op toepassing van het 
tweede lid verliezen; 

dat in het licht van het vorenstaande 
Gedeputeerde Staten terecht hebben beslist, 
dat het schoolbestuur op geen hoogere ver
goeding aanspraak kan maken dan door den 
gemeenteraad is toegekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet I920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

f:.et beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit." 

Aangezien ik mij met deze voorgedragen 
beslissing niet kon vereenigen, ben ik krach
tens de algemeene machtiging van Uwe Ma
jesteit van 29 Maart I926, n ° . 20, bij schrij
ven van 6 Augustus I938, n °. 8328, Afdee
ling Lager Onderwijs, met de Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur in overleg ge
treden. 

Ik merkte in dit schrijven het volgende op : 
,,Bij Koninklijk besluit van 28 April I938, 

n° . 48, is overeenkomstig het advies van 
Uw college van 6 April I938, n °. I69, be
slist, dat onder de woorden: ,,en tot een jaar 
daarna", in het tweede lid van artikel Ioo 
der Lager-onderwijswet I920 moet worden 
verstaan een tijdvak van I2 achtereenvol
gende maanden, te rekenen van het tijdstip 
van wijziging van den klassedeeler volgens 
het eerste lid. Ten aanzien van de vraag, 
hoe laatstbedoeld tijdstip moet worden ge
kozen, is tweeërlei opvatting mogelijk. In 
de eerste plaats is het denkbaar, dat elke 
wijziging van den klassedeeler hiervoor in 
aanmerking komt; logischer is het echter om 
voor de toepassing van het tweede lid van 
artikel I00 eerst dan met een wijziging van 
den klassedeeler rekening te houden, wan
neer de stijging van het gemiddeld aantal 
leerlingen per onderwijzer aan de openbare 
school (scholen) verandering brengt in het 
aantal onderwijzers, op vergoeding waarvan 
het schoolbestuur krachtens het eerste lid 
aanspraak heeft. Deze opvatting is trou
wens ook in overeenstemming met de ju
risprudentie, in zooverre o. a. volgens het 
Koninklijk besluit van 3I Maart I937, n °. 
52, het tweede lid van artikel 100 beoogt om 
de schoolbesturen tegen v e rlie s van vergoe
ding, als gevolg van wijziging van den klas
sedeeler, te vrijwaren, waaruit dus volgt, 
dat alleen een wijziging van den klassedee
ler, welke met verlies van vergoeding ge
paard zou gaan, in aanmerking komt. • 

Ten aanzien van de bij nevensgaande ad
viezen voorgedragen beslissingen heeft Uw 
College echter niet aan dezen regel v.astge
houden. De op I Februari I934- gewijzigde 
klassedeeler van de openbare scholen voor 
gewoon lager onderwijs te Amsterdam (34.2) 
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handhaafde in al deze gevallen volledig de 
aanspraken, welke de schoolbesturen aan 
den klassedeeler, welke op I Januari I934 
gold, (3I.03) konden ontleenen. Eerst de 
wijziging van den klassedeeler op I0 Sep
tember I934 (vergelijk bijgaand schrijven 
van Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam van 9 Juli IQ38, Afdeeling 0, n ° . 
2806) bracht hierin verandering, zoodat ook 
eerst deze datum uitgangspunt kan zijn voor 
het bepalen van den aanvang van het tijd
vak, in het tweede lid van artikel I0o der 
wet bedoeld. 

In verband hiermede acht ik de beroepen 
van de schoolbesturen, voor zoover zij als
nog vergoeding vragen van de (jaar)wedde 
van een boventallige leerkracht voor niet 
langer dan tot I0 September I935 gegrond, 
en kunnen m. i . het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordholland en 
van den raad der gemeente Amsterdam niet 
gehandhaafd blijven." 

Op grond van een en ander verzocht ik 
de Afdeeling een wijziging van de voorge
dragen beslissing te willen overwegen, welke 
aan mijn bezwaar tegemoet komt. 

In haar nader advies aan Uwe Majesteit 
van 8 September I938, n ° . 242/109 verklaart 
de Afdeeling geen vrijheid te hebben kun
nen vinden tot deze wijziging haar mede
werking te verleenen. Tegenover de opvat
ting, dat het schoolbestuur over het tijdvak 
van I Februari I935 tot en met 9 Septem
ber I935 aanspraak heeft op vergoeding van 
een aantal boventallige onderwijzers, bere
kend naar den klassedeeler 3I.03, stelt de 
Afdeeling, dat deze klassedeeler gedurende 
datzelfde tijdvak in I934 niet was die der 
openbare scholen, daar het onderwijzend 
personeel dier scholen op I Februari I934 
reeds een inkrimping onderging, ten gevolge 
hebbende, dat de klassedeeler op den ge
noemden datum van 3I.03 tot 34.2 steeg. 
Bii de bovenbedoelde uitlegging van het 
tweede lid van artikel 100 der Lager-onder
wijswet I920 zou dus naar de meening der 
Afdeeling het schoolbestuur niet, zooals de 
termijn van deze wetsbepaling luidt, een jaar 
(I Februari I934-I Februari I935), doch 
nog daarenboven van I Februari I935 tot 
en met 9 September I935 op zijn school de 
ruime voormalige personeelsbezetting der 
openbare scholen hebben mogen handhaven. 
Daarom acht de Afdeeling deze interpretatie 
van artikel I00, tweede lid, der wet niet in 
overeenstemming met de strekking van het 
artikel, dat den schoolbesturen slechts ge
durende een jaar bestendiging van het ge
bruik van den voormaligen klassedeeler van 
de openbare scholen waarborgt. 

Het nader advies vervolgt dan aldus: 
"Het is aan de Afdeeling niet duidelijk 

waarom - zooals de Minister van meening 
is - juist het tijdstip , waarop de stijging 
van den klassedeeler verandering brengt in 
het aantal onderwijzers, op vergoeding waar
van de schoolbesturen krachtens het eerste 
Jid aanspraak hebben, als aanvangstermijn 
van den in het tweede lid bedoelden tijds-
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duur van een jaar dient te worden be
schouwd. 

Immers in feite is dit tijdstip voor de 
personeelsbezetting van de bijzondere scho
len irrelevant, vermits de schoolbesturen bij 
toepassing van het eerste lid van artikel 100 
over het geheele kalenderjaar aanspraak op 
toepassing van den gunstigsten klassedeeler 
behouden. Naar het gevoelen der Afdeeling 
zou deze opvatting dan ook tot onbillijke 
consequenties kunnen leiden. Waarom toch, 
zoo vraagt de Afdeeling zich af, zou, inge
val de klassedeeler in een kalenderjaar twee
maal stijging ondergaat, voor een school, 
wier leerlingenaantal zoodanig is, dat de eer
ste stijging wel en de tweede geen invloed 
heeft op het aantal onderwijzers, hetwelk 
de deeling tot uitkomst geeft, het in het 
tweede lid van artikel 100 bedoelde jaar 
moeten aanvangen op het tijdstip der eerste 
stijging, terwijl aan scholen als die der ap
pellanten als gevolg van hun leerlingenaan
tal het voordeel zou te beurt vallen, eerst 
een jaar na de tweede stijging hun aan ar
tikel 100, 2e lid, ontleende aanspraken te 
verliezen, zonder dat, voorzoover de Afdee
ling kan nagaan, een aanvaardbare reden 
voor dit verschil zou zijn aan te wijzen? 

Het door den Minister aangehaalde Ko
ninklijk besluit van 31 Maart 1937, n ° . 52, 
is, naar het oordeel der Afdeeling, niet met 
de voorgedragen uitspraak in strijd. Ook in 
den gedachtengang der Afdeeling strekt het 
tweede lid van artikel 100 tot vrijwaring 
tegen verlies van vergoeding als gevolg van 
wijziging van den klassedeeler. Dat uit deze 
strekking zou volgen, dat slechts eene wijzi
ging van den klassedeeler, welke met verlies 
van vergoeding gepaard zou gaan, ten deze 
in aanmerking komt, kan de Afdeeling niet 
inzien." 

Dit nader betoog heeft mij niet overtuigd. 
Het standpunt van de Afdeeling miskent 
m. i. de kennelijke bedoeling van het tweede 
lid van artikel 100 der Lager-onderwijswet 
1920. Volgens de letter van deze bepaling 
vangt het jaar, gedurende hetwelk de ver
goeding, in het eerste lid bedoeld, voor de 
besturen der bijzondere lagere scholen be
stendigd blijft aan met het oogenblik, dat 
aan de openbare scholen geen boventallige 
onderwijzers meer werkzaam zijn, m. a. w. 
wan neer de vergoeding voor de bijzondere 
scholen geheel zou ophouden. Met inachtne
ming van dit beginsel kan aan de omstan
digheid, dat de jurisprudentie voor de toe
passing van het tweede lid van artikel 100 
rekening houdt met het tijdstip van wijziging 
van den klassedeeler, welke gold in het 
voorafgaande jaar, geen andere beteekenis 
worden gehecht, dan dat in elk geval een 
zoodanige wijziging moet zijn ingetreden, 
dat de vergoeding, zoo al niet geheel ver
valt, dan toch wijziging ondergaat. Boven
d ien wijst ook overigens de jurisprudentie 
zeer duidelijk in deze richting. Van den be
ginne af is in de in beroep genomen konink
lijke beslissingen de strekking van het tweede 
lid van artikel 100 aldus omschreven, dat 
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dit tweede lid beoogt de schoolbesturen in 
de gelegenheid te stellen zich aan te passen 
aan een wijziging van den voormaligen klas
sedeeler van de openbare scholen. Van een 
dergelijke aanpassing kan redelijkerwijze al
leen worden gesproken, wanneer door de 
wijziging van den klassedeeler aanspraak 
ontstaat op vergoeding voor een kleiner aan
tal boventallige onderwijzers, of die aan
spraak geheel vervalt, niet ook, wanneer 
ondanks die wijziging van den klassedeeler 
het aantal onderwijzers, waarvan de jaar
wedden door de gemeenten worden vergoed, 
gelijk blijft. Deze bedoeling spreekt m . i. z66 
voor zichzelf, dat ik zelfs meen in het mid
den te kunnen laten, of - zooals ik in tft:jn 
schrijven aan den Raad van State van 6 
Augustus j.1. opmerkte - de beslissingen 
van lateren datum (o.a. Koninklijk besluit 
van 31 Maart 1937, n °. 52) haar nog scher
per hebben geaccentueerd. 

In verband met het vorenstaande is het 
duidelijk, dat ik het standpunt van de Af
deeling, dat bij de door mij aan het tweede 
lid van artikel 100 gegeven uitlegging in 
het voorliggend geval het schoolbestuur lan
ger dan een jaar de ruime voormalige per
soneelsbezetting van de openbare scholen 
zou mogen handhaven, niet als juist kan 
aanvaarden. De Afdeeling gaat hierbij ten 
onrechte uit van de gedachte, dat voor de 
toepassing van deze bepaling een verminde
ring van het aantal onderwijzers van de 
openbare scholen zonder meer reeds in aan
merking komt, terwijl volgens het stelsel 
van de geldende jurisprudentie alleen een 
inkrimping van de personeelsbezetting, wel
ke in verband met den daaruit voortvloeien
den gewijzigden klassedeeler tot een even
redige vermindering van de personeelsbezet
ting van de bijzondere scholen leidt, m. i. 
beslissend kan zijn. De mogelijkheid, dat 
deze opvatting, zooals de Afdeeling meent, 
tot onbillijke consequenties zou kunnen lei
den, acht ik niet aanwezig. Wanneer de 
Afdeeling voor het feit, dat in het door haar 
geschetste voorbeeld de toepassing van het 
tweede lid van artikel 100 voor de eene 
school eerder ingaat dan voor de andere, 
geen aanvaardbare reden kan vinden, dan 
ligt dit hieraan, dat zij met het verschillend 
aantal leerlingen dier scholen geen rekening 
houdt en juist het aantal leerlingen van de 
school een factor is, welke de aanspraak 
van het schoolbestuur op vergoeding goed
deels bepaalt. 

Ten aanzien van het geval, waarop dit 
beroep betrekking heeft, is de situatie deze, 
dat de klassedeeler van de openbare lagere 
scholen in de gemeente Amsterdam over 
1934 zich eerst op 10 September 1934 in 
een voor het schoolbestuur ongunstigen zin 
heeft gewijzigd, zoodat het schoolbestuur 
eventueel nog tot 10 September 1935 aan
spraak op vergoeding behoudt. 

In verband hiermede heeft de raad der 
gemeënte Amsterdam bij zijn besluit van 31 
Maart 1934, n ° . 134, m.i. ten onrechte de 
door het schoolbestuur gevraagde vergoe-
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ding van de jaarwedde van Mejuffrouw G. 
A. Broeks, wat betreft het tijdvak van 1 

Mei 1935 tot I September 1935, geweigerd, 
en ben ik van oordeel, dat het beroep van 
het schoolbestuur tegen het bestreden be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland van 19 Januari 1938, 4e afdeeling, 
n ° . 1 63, gegrond moet worden verklaard. 

E en daartoe strekkend ontwerp-besluit ver
oorloof ik mij Uwe Majesteit eerbiedig ter 
bekrachtiging aan te bieden. 

s. 2394 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R . SLOTEM AKER DE B R UÏNE. 

19 Januari 1939 . BESLUIT tot vernieti 
ging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordhol/and van 19 Ja
nuari 1938, 4e afdeeling, n ° . 163, en 
van het besluit van den raad der ge
meente Amsterdam van 31 Maart 1937, 
n °. 134, in zake vaststelling van de 
vergoeding, bedoeld in artikel 100 der 
Lager-onderwijswet 1920, ten behoeve 
van de bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs , 3e Oosterparkstraat (in
gang Eikenplein 1) te Amsterdam, over 
het jaar 1935. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur 
van de parochie van den Heiligen Bonifa
cius, te Amsterdam, tegen het besluit van 
G edeputeerde Staten van Noordholland van 
19 Januari 1938, 4e afdeeling, n °. 163, tot 
ongegrondverklaring van het beroep van 
d en appellant tegen het besluit van den 
raad der gemeente Amsterdam van 31 Maart 
1937, n °. 134, houdende vaststelling der ver
goeding, bedoeld in artikel 100 der Lager
onderwijswet 1920, t en behoeve van de van 
het genoemde Kerkbestuur uitgaande school 
voor gewoon lager onderwijs, 3e Oosterpark
straat (ingang Eikenplein 1) te Amsterdam , 
over het jaar 1935; 

D en Raad van State, Afdeeling voor d e 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van I Juni 1938, n °. 244, en 8 Septembe r 
1938, n °. 244'109; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en W et enschappen 
van 14 Januari 1939, n °. 7185, Afdeeling 
Lager Onderwijs ; 

Overwegende : dat de raad d er gemeente 
Amsterdam b ij besluit van 31 Maart 1937 
aan het vorenvermeld schoolbestuur vergoe
ding heeft verleend van de jaarwedde, uit
gekeerd aan Mejuffrouw M . 0 . B erben over 
het tijdvak van I Januari tot en met 30 
April 1935; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Gedeputeerde Staten van Noord
holland in beroep was gegaan, deze bij hun 
besluit van , 19 Januari 1938, 4e afdeeling, 
n °. 163, het beroep ongegrond hebben ver-
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klaard, daarbij o. a . overwegende, dat de 
raad bij het nemen van zijl). bovengenoemd 
besluit rekening heeft gehouden met de vol
gende omstandigheden : 1 ° . dat het aantal 
leerlingen der school , berekend naar den 
maatstaf, aangegeven in artikel 28 der La
ger-onderwijswet 1920, in 1934 205¼ be
droeg, waarvoor door het Rijk over het ge
heele jaar 1935 de jaarwedden van 5 leer
krachten werden vergoed; 2 °. dat de zoo
genaamde "klassedeeler" voor toepassing 
van artikel 100 op I Januari 1935: 39.72 
(laagste klassedeeler in 1935) bedroeg, op 
grond waarvan door het schoolbestuur over 
het genoemde jaar aan de bovenbedoelde 
school, krachtens het eerste lid van dat ar
tikel, geen leerkrachten ten laste van de 
gemeente konden worden gebracht ; 3 ° . dat 
de zoogenaamde "klassedeeler" voor toepas
sing van artikel 100 op I Januari 1934: 
31.03 (laagste klassedeeler in 1934) bedroeg, 
op grond waarvan het schoolbestuur krach
tens het tweede lid van dat artikel , in af
wijking van het hierboven sub 2 ° . vermelde, 
voor zooveel de maand Januari 1935 be
treft, in totaal aanspraak kan maken op 
vergoeding der jaarwedden van t en hoogste 
7 leerkrachten , waarvan ten hoogst e 2 ten 
laste van de gemeentekas, mits eenzelfde 
aantal leerkrachten reeds op 31 December 
1934 voor rekening der gemeente aan d e 
school verbonden was; 4 °. dat de zooge
naamde "klassedeeler" voor toepassing van 
artikel 100 op I Februari 1934 : 34.2 be
droeg, op grond waarvan het schoolbestuur 
krachtens het tweede lid van dat artikel, in 
afwijking van het hierboven sub 2° ver
melde, voor zooveel het tijdvak I Februari 
1935 tot en met 9 September 1935 betreft , 
in totaal aanspraak kan maken op v ergoe
ding der jaarwedden van ten hoogste 6 leer
krachten, waarvan ten hoogste I t en laste 
van de gemeentekas, mits een zelfde aantal 
leerkrachten reeds op 9 Septembe r 1934 
voor rekening der gemeente aan de school 
verbonden was ; 5 ° . dat er aanleiding be
staat voor deze school nog gedurende 3 
maanden gebruik te m aken van den klasse
deeler 30.4, die, op grond van een door b ur
gemeester en wethouders aan de schoolbe
sturen verstrekte mededeeling, oorspronke
lij k zou hebben gegolden; dat, naar de mee
ning van den appellant, voor de bovenver
melde leerkracht ook over het tij dvak van 
1 April 1935 tot en met 31 D ecember daar
aanvolgend (bedoeld wordt blijkbaar het 
tij dvak van I Mei 1935 tot en m et 31 De
cember daaraanvolgend) , krachtens het 2e 
lid van artikel 100, de jaarwedde had m oe
t en zijn vergoed, welke meening naar zijn 
oordeel steun vindt in Ons besluit v an 24 
November 1936, n ° . 48; dat hun college 
meent te moeten overwegen, dat volgens de 
administratieve jurisprudentie het bepaalde 
in het 2e lid van het meergenoemde a rtikel 
aldus moet worden verstaan, dat, indien in 
eenig jaar de zoogenaamde "klassedeeler" 
der openbare lagere scholen wijziging on
dergaat, de besturen van de overeenkom -



1939 

stige bijzondere lagere scholen met den in 
dat jaar ingevolge het 1e lid van dat arti
kel toegepasten klassedeeler nog gedurende 
-één jaar na het tijdstip, waarop die klasse
deeler is gewijzigd, rekening mogen houden ; 
,dat de op 1 Januari 1934 geldende klasse
deeler, welke 31.03 bedroeg, op 1 Februari 
-daaraanvolgend tot 34.2 werd verhoogd, als 
gevolg van welke wijziging de eerstvermel
de klassedeeler, op grond van de bovenbe
doelde jurisprudentie, niet langer dan tot 1 
Februari 1935 werken kon; dat, hiermede 
rekening houdende en lettende op de in het 
bestreden besluit voorkomende gegevens, de 
raad slechts verplicht was voor Mejuffrouw 
M . 0. Berben vergoeding van jaarwedde te 
verleenen over het tijdvak van 1 Januari 
1935 tot en met 31 Januari daaraanvolgend; 
dat dus , nu dat college die vergoeding daar
enboven nog gedurende 3 maanden heeft 
toegekend, er alle aanleiding bestaat, het 
voormelde besluit te handhaven; dat het · 
beroep van den appellant op Onze aange
haalde beslissing van 24 November 1936, 
n °. 48, op een misverstand moet berusten, 
wijl die beslissing, zooals uit de slotoverwe
ging daarvan ondubbelzinnig blijkt, niet, ge
lijk in het onderhavige geval, op de toepas
sing van het 2e lid, doch op die van het Ie 
lid van artikel 100 der wet betrekking heeft; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat, zooals reeds uit Ons besluit van 21 
Juli 1928 blijkt, de klassedeeler een in den 
loop van een kalenderjaar onveranderlijke 
grootheid is en wijziging van den grondslag 
voor de berekening van den klassedeeler ten 
aanzien van dien klassedeeler eerst effectief 
wordt te rekenen van 1 Januari van het 
volgend kalenderjaar af; dat het genoemde 
besluit toch overweegt, dat, ,,indien in eenig 
jaar de klassedeeler der openbare school wij
ziging ondergaat, de besturen van de over
eenkomstige bijzondere scholen met den on
gewijzigden klassedeeler van dat jaar nog 
gedurende twee jaren rekening mogen hou
den"; dat uit deze overweging duidelijk 
blijkt, dat de klassedeeler, waarmede voor 
de toepassing van artikel 100 gewerkt wordt, 
in den loop van het kalenderjaar geen ver
andering kan ondergaan; dat aan dit stand
punt in de jurisprudentie steeds is vastge
houden ; dat het bestuur met name moge 
wijzen op Onze beslissingen van 14 October 
1931, n°. 32, van 7 Mei 1936, n ° . 47, en 
van 24 November 1936, n ° . 48; dat in het 
onderhavige geval wijziging van den klasse
deeler dan ook eerst intrad op 1 Januari 
1935 en het bestuur nog een jaar na dien 
datum, dus tot en met 31 December 1935, 
met toepassing van den klassedeeler van 
1934 de aanspraken op gemeentelijke ver
goeding kon handhaven, welke het op grond 
van dien klassedeeler had; 

Overwegende, dat het tweede lid van ar
tikel 100 der Lager-onderwijswet 1920 aldus 
moet worden verstaan, dat, indien in eenig 
kalenderjaar de zoogenaamde klassedeeler 
der openbare scholen wijziging ondergaat, in 
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dien zin, dat deze klassedeeler voor een 
voor de overeenkomstige bijzondere scholen 
ongunstiger klassedeeler heeft plaats ge
maakt, of, bij algeheel gemis aan bovental
lig personeel bij het openbaar onderwijs, is 
weggevallen, de besturen dier scholen nog 
één jaar na het tijdstip, - waarop dit plaats 
vond, met den ouden gunstigen klassedeeler 
rekening mogen houden; 

dat deze toepassing gevorderd wordt met 
het oog op de woorden der wetsbepaling, 
waarin sprake is van het tijdvak, en niet 
van het (kalender)jaar, gedurende hetwelk 
aan de openbare scholen meer onderwijzers 
werkzaam zijn dan het aantal, waarvan de 
jaarwedden door het Rijk worden vergoed; 

dat daaraan niet afdoet, dat voor de be
rekening van de vergoeding volgens het eer
ste lid van artikel 100 één klassedeeler 
geldt over het geheele kalenderjaar, waarop 
de vergoeding betrekking heeft, en dat wij
ziging van den klassedeeler in den loop van 
het jaar op die vergoeding geen invloed 
heeft; 

Overwegende, dat in verband met het vo
renstaande de gemeenteraad voor de toe
passing van het tweede lid van artikel 100 
der wet t en onrechte rekening heeft gehou
den met de wijziging van den klassedeeler 
op 1 Februari 1934, aangezien deze gewij
zigde klassedeeler : 34.2, in de aanspraken 
van het schoolbestuur op de vergoeding vol
gens het eerste lid geen verandering bracht; 

dat dit eerst het geval werd op 10 Sep
tember 1934, toen de klassedeeler volgens 
de door het gemeentebestuur verstrekte in
lichtingen tot 42 .82 steeg, zoodat de aan
vrage van het schoolbestuur om vergoeding 
van de jaarwedde van Mejuffrouw M. 0. 
Berben, ook over het tijdvak van 1 Mei 
1935 tot 10 September 1935 steun vindt in 
het tweede lid van artikel 100 der Lager
onderwijswet 1920; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland en van het besluit van den raad der 
gemeente Amsterdam van 31 Maart 1937, 
n °. 134, de gemeentelijke vergoeding, be
doeld in artikel 100 der Lager-onderwijswet 
1920, over het jaar 1935 vast te stellen op 
f I 743• 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van 
Onzen voornoemden Minister in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's-Gravenhage, den 19den Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. ID Februari 1939.J 
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LAGER ONDERWIJS. 

Beroep in zake vaststelling vergoe
ding artikel 100 Lager-onderwijswet 
1920 ten aanzien van bijzondere 
lagere school, 3e Oosterparkstraat, 

te Amsterdam, over 1935. 

's-Gravenhage, 14 Januari 1939. 

Aan de Koningin. 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Ma
jesteit hierbij te doen toekomen het recht
streeks in mijn handen gesteld advies van 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, van 1 Juni 1938, n ° . 
244, betreffende het door het Roomsch-Ka
tholiek Kerkbestuur van de parochie van 
den Heiligen Bonifacius te Amsterdam, in
gesteld beroep tegen een besluit van Gede-

. puteerde Staten van Noordholland van 19 
Januari 1938, 4e afdeeling, n°. 163, tot on
gegrondverklaring van het beroep van den 
appellant tegen · het besluit van den raad 
der gemeente Amsterdam van 3 1 Maart 
1937, n °. 134, houdende vaststellingderver
goeding, bedoeld in artikel 100 der Lager
onderwijswet 1920, ten behoeve van de van 
genoemd Kerkbestuur uitgaande school voor 
gewoon lager onderwijs, 3e Oosterparkstraat 
(ingang Eikenplein 1) te Amsterdam, over 
het jaar 1935. 

De Afdeeling, van oordeel, dat het be
roep ongegrond is, biedt Uwer Majesteit het 
volgend ontwerp-besluit ter bekrachtiging 
aan: 

,,Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het' Roomsch-Katholieke Kerkbestuur 
van de parochie van den Heiligen Bonifa
cius, te Amsterdam, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordholland van 
19 Januari 1938, 4e afdeeling, n °. 163, tot 
ongegrondverklaring van het beroep van 
den appellant tegen het besluit van den 
raad der gemeente Amsterdam van 31 Maart 
193 7, n ° . 134, houdende vaststelling der ver
goeding, bedoeld in artikel 100 der Lager
onderwijswet 1920, ten behoeve van de van 
het genoemde Kerkbestuur uitgaande school 
voor gewoon lager onderwijs, 3e Oosterpark
straat (ingang Eikenplein 1) te Amsterdam, 
over het jaar 1935; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
l Juni 1938, n °, 244; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 

Overwegende: dat de raad der gemeente 
Amsterdam bij besluit van 11 Maart 1937 
aan het vorenvermeld schoolbestuur vergoe
ding heeft verleend van de jaarwedde, uit
gekeerd aan Mejuffrouw M. 0. Berben over 
het tijdvak van 1 Januari tot en met 30 
April 1935; 
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dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Gedeputeerde Staten van Noord
holland in beroep was gegaan, deze bij hun 
besluit van 19 Januari 1938, 4e afdeeling, 
n ° . 163, het beroep ongegrond hebben ver
klaard, daarbij o. a. overwegende, dat de 
raad bij het nemen van zijn bovengenoemd 
besluit rekening heeft gehouden met de vol
gende omstandigheden: 1° . dat het aantal 
leerlingen der school, berekend naar den 
maatstaf, aangegeven in artikel 28 der La
ger-onderwijswet 1920, in z934 205¼ be
droeg, waarvoor door het Rijk over het ge
heele jaar z935 de jaarwedden van 5 leer
krachten werden vergoed; 2 °. dat de zoo
genaamde "klassedeeler" voor toepassing 
van artikel 100 op 1 Januari 1935: 39.72 
(laagste klassedeeler in 1935) bedroeg, op 
grond waarvan door het schoolbestuur over 
het genoemde jaar aan de bovenbedoelde 
school, krachtens het eerste lid van dat ar
tikel, geen leerkrachten ten laste van de 
gemeente konden worden gebracht; 3 °. dat 
de zoogenaamde "klassedeeler" voor toepas
sing van artikel 100 op 1 Januari 1934: 
3 1.03 (laagste klassedeeler in 1934) bedroeg, 
op grond waarvan het schoolbestuur krach
tens het tweede lid van dat artikel, in af
wijking van het hierboven sub 2 ° . vermelde, 
voor zooveel de maand Januari 1935 be
treft, in totaal aanspraak kan maken op 
vergoeding der jaarwedden van ten hoogste 
7 leerkrachten, waarvan ten hoogste 2 ten 
laste van de gemeentekas, mits eenzelfde 
aantal leerkrachten reeds op 31 December 
1934 voor rekening der gemeente aan de 
school verbonden was; 4 ° . dat de zooge
naamde "klassedeeler" voor toepassing van 
artikel 100 op 1 Februari 1934: 34.2 be
droeg, op grond waarvan het schoolbestuur 
krachtens het tweede lid van dat artikel, in 
afwijking van het hierboven sub 2 ° ver
melde, voor zooveel het tijdvak 1 Februari 
1935 tot en met 9 September 1935 betreft, 
in totaal aanspraak kan maken op vergoe
ding der jaarwedden van ten hoogste 6 leer
krachten, waarvan ten hoogste 1 ten laste 
van de gemeentekas, mits eenzelfde aantal 
leerkrachten reeds op 9 September 1934 
voor rekening der gemeente aan de school 
verbonden was; 5 ° . dat er aanleiding be
staat voor deze school nog gedurende 3 
maanden gebruik te maken van den klasse
deeler 30.4, die, op grond van een door bur
gemeester en wethouders aan de schoolbe
sturen verstrekte mededeeling, oorspronke
lijk zou hebben gegolden; dat, naar de mee
ning van den appellant, voor de bovenver
melde leerkracht ook over het tijdvak van 
1 April 1935 tot en met 31 December daar
aanvolgend (bedoeld wordt blijkbaar het 
tijdvak van 1 Mei 1935 tot en met 31 De
cember daaraanvolgend), krachtens het 2e 
lid van artikel 100, de jaarwedde had moe
ten zijn vergoed, welke meening naar zijn 
oordeel steun vindt in Ons besluit van 24 
November 1936, n °. 48; dat hun college 
meent te moeten overwegen, dat volgens de 
administratieve jurisprudentie het bepaalde 



• 

1939 

in het 2e lid van het meergenoemde artikel 
aldus moet worden verstaan, dat, indien in 
eenig jaar de zoogenaamde "klassedeeler" 
der openbare lagere scholen wijziging on
dergaat, de besturen van de overeenkom
stige bijzondere lagere scholen m et den in 
dat jaar ingevolge het re lid van dat arti
kel toegepasten klassedeeler nog gedurende 
één jaar na het tijdstip, waarop die klasse
dee/er is gewijzigd, rekenin g mogen houden ; 
dat de op 1 Januari 1934 geldende klasse
deeler, welke 31"03 bedroeg, op I Februari 
daaraanvolgend tot 34.2 werd verhoogd, als 
gevolg van welke wijziging de eerstvermel
de klassedeeler, op grond van de bovenbe
doelde jurisprudentie, niet langer dan tot 1 
Februari 1935 werken kon; dat, hie rmede 
rekening houdende en lettende op de in het 
bestreden besluit voorkomende gegevens, de 
raad slechts verplicht was voor Mejuffrouw 
M . 0 . Berben vergoeding van jaarwedde te 
verleen en over het t ij dvak van 1 Januari 
1935 tot en met 31 Januari daaraanvolgend; 
dat dus, nu dat college die vergoeding daar
enboven nog gedurende 3 maanden heeft 
toegekend, er alle aanleiding bestaat, het 
voormelde besluit te handhaven; dat het 
beroep van den appellant op Onze aange
haalde beslissing van 24 November 1936, 
n ° . 48, op een misverstand m oet berusten, 
wij l die beslissing, zooals uit de slotoverwe
ging daarvan ondubbelzinnig blijkt, niet, ge
lijk in het onderhavige geval, op de toepas
sing van het 2e lid, doch op die van het ze 
lid van artikel 100 der wet betrekking heeft; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat, zooals reeds uit Ons besluit van 21 
Juli 1q28 blijkt, de klassedeeler een in den 
loop van een kalenderjaar onveranderlijke 
grootheid is en wijziging van den grondslag 
voor de berekening van den klassedeeler ten 
aanzien van dien klassedeeler eerst effectief 
wordt te rekenen van 1 Januari van het 
volgend kalenderjaar af ; dat het genoemde 
besluit toch overweegt, dat, ,,indien in eenig 
jaar de klassedeeler der openbare school wij 
ziging ondergaat, de besturen van de over
eenkomstige bijzondere scholen met den on
gewijzigden klassedeeler van dat jaar nog 
gedurende twee jaren rekening mogen hou
den"; dat uit deze overweging duidelijk 
blijkt, dat de klassedeeler, waarmede voor 
de toepassing van artikel 100 gewerkt wordt, 
in den loop van het kalenderjaar geen ver
andering kan ondergaan; dat aan dit stand
punt in de jurisprudentie steeds is vastge
houden ; dat het bestuur m et name moge 
wijzen ol Onze beslissing_en van 11 October 
1931, n . 32, van 7 Mei 1936, n . 47, en 
van 24 November 1936, n ° . 48; dat in het 
onderhavige geval wijziging v an den klasse
deeler dan ook eerst intrad op 1 Januari 
1935 en het bestuur nog een jaar na dien 
datum, dus tot en met 31 December 1935, 
met toepassing van den klassedeeler van 
1934 de aanspraken op gemeentelijke ver
goeding kon handhaven, welke het op grond 
van dien klassedeeler had; 
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Overwegende, dat het tweede lid van ar
tikel 100 der Lager-onderwijswet 1920 aldus 
moet worden verstaan, dat, indien in eenig 
kalenderjaar de zoogenaamde klassedeeler 
der openbare scholen wijziging ondergaat, 
de besturen van de overeenkomstige bijzon
dere scholen met den over dat jaar inge
volge het re lid van dat artikel toegepasten 
klassedeeler nog één jaar na het tijdstip, 
waarop de klassedeeler is gewijzigd, reke
ning mogen houden; 

dat dit met andere woorden hierop neer
komt, dat, indien de over eenig kalenderjaar 
ingevolge het eerste lid toegepaste klasse
deeler in den loop van dat kalenderjaar is 
gestegen, nog gedurende een jaar na het 
tijdstip, waarop dit plaats vond, met den 
ouden gunstigen klassedeeler rekening mag 
worden gehouden; 

dat deze toepassing van het tweede lid 
van artikel 100 gevorderd wordt met het 
oog op de woorden dier wetsbepaling, waar
in sprake is van het tijdvak, en niet van 
het (kalender) jaar, gedurende hetwelk aan 
de openbare scholen meer onderwijzers werk
zaam zijn dan het aantal, waarvan de jaar
wedden door het Rij k worden vergoed; 

dat toch uit deze woorden valt af te lei
den, dat de wetgever heeft bedoeld, aan
spraken op vergoeding van de jaarwedden 
van boventallige leerkrachten, welke de 
schoolbesturen kunnen ontleenen aan het 
eerste lid van artikel 100, te bestendigen tot 
één jaar na het tijdstip, waarop de klasse
deeler voor een ongunstiger klassedeeler heeft 
plaats gemaakt, of, bij algeheel gemis aan 
boventallig personeel bij het openbaar on
derwijs, is weggevallen; 

dat weliswaar het eerste lid van artikel 
100 dient te worden toegepast in dier voege, 
dat de klassedeeler over het geheele kalen 
derjaar, waarop de vergoeding betrekking 
heeft, wordt geacht te zijn diegene der in 
den loop van het jaar zich voorgedaan heb
bende klassedeelers, die -oor de schoolbe
sturen het gunstigst is, doch dat, al mag 
deze toepassing van het eerste lid nog ge
rekend worden te blijven binnen de gren
zen, welke de wetgever aan de aanspraken 
der schoolbesturen te dezen aanzien heeft 
willen stellen, die grenzen naar Ons oordeel 
zouden worden overschreden, indien de wer
king van den over eenig kalenderjaar krach
tens het eerste lid toegepasten gunstigsten 
klassedeeler van dat kalenderjaar zich in
gevolge het tweede lid nog over een langer 
tijdvak dan een jaar, nadat die klassedeeler 
in feite is gestegen, zou mogen uitstrekken; 

dat daaraan niet afdoet, dat de voor de 
schoolbesturen gunstige wijze, waarop in 
voege als hiervoren aangegeven, het eerste 
lid van artikel 100 wordt toegepast , tot ge
volg heeft, dat veelal die besturen reeds 
voordat er een jaar na de beëindiging van 
de toepassing van het eerste lid verloopen 
is , hun aanspraak op toepassing van het 
tweede lid verliezen; 

dat in het licht van het vorenstaande 
Gedeputeerde Staten terecht hebben beslist, 
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dat het schoolbestuur op geen hoogere ver
goeding aanspraak kan maken dan door den 
gemeenteraad is toegekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit." 

Aangezien ik mij met deze voorgedragen 
beslissing niet kon vereenigen, ben ik krach
tens de algemeene machtiging van Uwe Ma
jesteit van 29 Maart 1926, n°. 20, bij schrij
ven van 6 Augustus 1938, n°. 8328, Afdee
ling Lager Onderwijs, met de Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur in overleg ge
treden. 

Ik merkte in dit schrijven het volgende op: 
,,Bij Koninklijk besluit van 28 April 1938, 

n °. 48, is overeenkomstig het advies van 
Uw college van 6 April 1938, n ° . 169, be
slist, dat onder de woorden: ,,en tot een jaar 
daarna", in het tweede lid van artikel 100 
der Lager-onderwijswet 1920 moet worden 
verstaan een tijdvak van 12 achtereenvol
gende maanden, te rekenen van het tijdstip 
van wijziging van den klassedeeler volgens 
het eerste lid. Ten aanzien van de vraag, 
hoe laatstbedoeld tijdstip moet worden ge
kozen, is tweeërlei opvatting mogelijk. In 
de eerste plaats is het denkbaar, dat elke 
wijziging van den klassedeeler hiervoor in 
aanmerking komt; logischer is het echter om 
voor de toepassing van het tweede lid van 
artikel 100 eerst dan met een wijziging van 
den klassedeeler rekening te houden, wan
neer de stijging van het gemiddeld aantal 
leerlingen per onderwijzer aan de openbare 
school (scholen) verandering brengt in het 
aantal onderwijzers, op vergoeding waarvan 
het schoolbestuur krachtens het eerste lid 
aanspraak heeft. Deze opvatting is trou
wens ook in overeenstemming met de ju
risprudentie, in zooverre o. a. volgens het 
Koninklijk besluit van 31 Maart 1937, n°. 
52, het tweede lid van artikel 100 beoogt om 
de schoolbesturen tegen verlies van vergoe
ding, als gevolg van wijziging van den klas
sedeeler, te vrijwaren, waaruit dus volgt, 
dat alleen een wijziging van den klassedee
ler, welke met verlies van vergoeding ge
paard zou gaan, in aanmerking komt. 

Ten aanzien van de bij nevensgaande ad
viezen voorgedragen beslissingen heeft Uw 
College echter niet aan dezen regel vastge
houden. De op 1 Februari 1934 gewijzigde 
klassedeeler van de openbare scholen voor 
gewoon lager onderwijs te Amsterdam (34.2) 
handhaafde in al deze gevallen volledig de 
aanspraken, welke de schoolbesturen aan 
den klassedeeler, welke op 1 Januari 1934 
gold, (31.03) konden ontleenen. Eerst de 
wijziging van den klassedeeler op 10 Sep
tember 1934 (vergelijk bijgaand schrijven 
van Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam van 9 Juli 1938, Afdeeling 0, n °. 
2806) bracht hierin verandering, zoodat ook 
eerst deze datum uitgangspunt kan zijn voor 
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het bepalen van den aanvang van het tijd
vak, in het tweede lid van artikel 100 der 
wet bedoeld. 

In verband hiermede acht ik de beroepen 
van de schoolbesturen, voor zoover zij als
nog vergoeding vragen van de (jaar)wedde 
van een boventallige leerkracht voor niet 
langer dan tot 10 September 1935 gegrond, 
en kunnen m . i. het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordholland en 
van den raad der gemeente Amsterdam niet 
gehandhaafd blijven." 

Op grond van een en ander verzocht ik. 
de Afdeeling een wiiziging van de voorge
dragen beslissing te willen overwegen, welke 
aan mijn bezwaar tegemoet komt. 

In haar nader advies aan Uwe Majesteit 
van 8 September 1938, n ° . 242/ro9, verklaart 
de Afdeeling geen vrijheid te hebben kun
nen vinden tot deze wijziging haar mede
werking te verleenen. Tegenover de opvat
ting, dat het schoolbestuur over het tijdvak 
van 1 Februari 1935 tot en met 9 Septem
ber 1935 aanspraak heeft op vergoeding van 
een aantal boventallige onderwijzers, bere
kend naar den klassedeeler 31.03, stelt de 
Afdeeling, dat deze klassedeeler gedurende 
datzelfde tijdvak in 1934 niet was die der 
openbare scholen, daar het onderwijzend 
personeel dier scholen op 1 Februari 1934 
reeds een inkrimping onderging, tengevolge 
hebbende, dat de klassedeeler op den ge
noemden datum van 3 1.03 tot 34.2 steeg. 
Bij de bovenbedoelde uitlegging van het 
tweede lid van artikel 100 der Lager-onder
wijswet 1920 zou dus naar de meening der 
Afdeeling het schoolbestuur niet, zooals de 
termijn van deze wetsbepaling luidt, een jaar 
(1 Februari 1934- 1 Februari 193s) doch 
nog daarenboven van I Februari 1935 tot 
en met 9 September 1935 op zijn school de 
ruime voormalige personeelsbezetting der 
openbare scholen hebben mogen handhaven. 
Daarom acht de Afdeeling deze interpretatie 
van artikel 100, tweede lid, der wet niet in 
overeenstemming met de strekking van het 
artikel, dat den schoolbesturen slechts ge
durende een jaar bestendiging van het ge
bruik van den voormaligen klassedeeler van 
de openbare scholen waarborgt. 

Het nader advies vervolgt dan aldus: 
"Het is aan de Afdeeling niet duidelijk 

waarom - zooals de Minister van meening 
is - juist het tijdstip, waarop de stijging 
van den klassedeeler verandering brengt in 
het aantal onderwijzers, op vergoeding waar
van de schoolbesturen krachtens het eerste 
lid aanspraak hebben, als aanvangstermijn 
van den in het tweede lid bedoelden tijds
duur van een jaar dient te worden be
schouwd. 

Immers in feite is dit tijdstip voor de 
personeelsbezetting van de bijzondere scho
len irrelevant, vermits de schoolbesturen bij 
toepassing van het .eerste lid van artikel 100 
over het geheele kalenderjaar aanspraak op 
toepassing van den gunstigsten klassedeeler 
behouden. Naar het gevoelen der Afdeeling 
zou deze opvatting dan ook tot onbillij ke 
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consequenties kunnen l_,:iden . . Waarom toch, 
zoo vraagt •de Afdeeling •zich af, zou, inge
val de klassedeeler in een kalenderjaar twee
maal stijging ondergaat, voor een school, 
wier leerlingenaantal zoodanig is, dat de eer
ste stijgjng we\ e~ de tweed_e geen invloed 
heeft op het aantal onderwijzers, hetwelk 
de deeling tot uitkomst geeft, het in het 
tweede lid van artikel 100 bedoelde jaar 
moeten aanvangen op het tijdstip der eerste 
stijging, terwijl aan scholen als die der ap
pellanten als gevolg van hun leerlingenaan
tal het voordeel zou te beurt vallen, eerst 
een jaar na de tweede stijging hun aan ar
tikel 100, 2e lid, ontleende aanspraken te 
verliezen, zonder dat, voorzoover de Afdee
ling kan nagaan, een aanvaardbare reden 
voor dit verschil zou zijn aan te wijzen? 

Het door den Minister aangehaalde Ko
ninklijk besluit van 31 Maart 1937, n °. 52 , 
is, naar het oordeel der Afdeeling, niet met 
de voorgedragen uitspraak in strijd. Ook in 
den gedachtengang der Afdeeling strekt het 
tweede lid van artikel 100 tot vrijwaring 
tegen verlies van vergoeding als gevolg van 
wijziging van den klassedeeler. Dat uit deze 
strekking zou volgen, dat slechts eene wijzi
ging van d en klassedeeler, welke met verlies 
van vergoeding gepaard zou gaan, ten deze 
in aanmerking komt, kan de Afdeeling niet 
inzien." 

Dit nader betoog heeft mij niet overtuigd. 
Het standpunt van de Afdeeling miskent 
m. i. de kennelijke bedoeling van het tweede 
lid van artikel 100 der Lager-onderwijswet 
1920. Volgens de letter van deze bepaling 
vangt het jaar, gedurende hetwelk de ver
goeding, in het eerste lid bedoeld, voor de 
besturen der bijzondere lagere scholen be
stendigd blijft, aan met het oogenblik, dat 
aan de openbare scholen geen boventallige 
onderwijzers meer werkzaam zijn, m. a . w. 
wanneer de vergoeding voor de bijzondere 
scholen geheel zou ophouden. Met inachtne
ming van dit beginsel, kan aan de omstan
digheid, dat de jurisprudentie voor de toe
passing van het tweede lid van artikel 100 
rekening houdt met het tijdstip van wijziging 
van den klassedeeler, welke gold in het 
voorafgaande jaar, geen andere beteekenis 
worden gehecht, dan dat in elk geval een 
zoodanige wijziging moet zijn ingetreden, 
dat de vergoeding, zoo al niet geheel ver
valt, dan toch wijziging ondergaat. Boven
dien wijst ook overigens de jurisprudentie 
zeer duidelijk in deze richting. Van den be
ginne af is in de in beroep genomen Konink
lijke beslissingen de strekking van het tweede 
lid van artikel 100 aldus omschreven, dat 
dit tweede lid beoogt de schoolbesturen in 
de gelegenheid te stellen zich aan te passen 
aan een wijziging van den voormaligen klas
sedeeler van de openbare scholen. Van een 
dergelijke aanpassing kan redelijkerwijze al
leen worden gesproken, wanneer door de 
wijziging van den klassedeeler aanspraak 
ontstaat op vergoeding voor een kleiner aan
tal boventallige onderwijzers, of die aan
spraak geheel vervalt, niet ook, wanneer 
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ondanks die wijziging van den klassedeeler 
het aantal onderwijzers, waarvan de jaar
wedden door de gemeenten worden vergoed,. 
gelijk blijft. Deze bedoeling spreekt m. i. zóó 
voor zichzelf, dat ik zelfs meen in het mid
den te kunnen laten, of - zooals ik in mijn 
schrijven aan den . Raad van State van 6 
Augustus j .1. opmerkte - de beslissingen 
van lateren datum (o.a. Koninklijk besluit 
van 31 Maart 1937, n ° . 52) haar nog scher
per hebben geaccentueerd. 

In verband met het vorenstaande is het 
duidelijk, dat ik het standpunt van de Af
deeling, dat bij de door mij aan het tweede 
lid van artikel 100 gegeven uitlegging in 
het voorliggend geval het schoolbestuur lan
ger dan een jaar de ruime voormalige per
soneelsbezetting van de openbare scholen 
zou mogen handhaven, niet als juist kan 
aanvaarden. De Afdeeling gaat hierbij ten 
onrechte uit van de gedachte, dat voor de 
toepassing van deze bepaling een verminde
ring van het aantal onderwijzers van de 
openbare scholen zonder meer reeds in aan
merking komt, terwijl volgens het stelsel 
van de geldende jurisprudentie alleen een 
inkrimping van de personeelsbezetting, wel
ke in verband met den daaruit voortvloeien
den gewijzigden klassedeeler tot een even
redige vermindering van de personeelsbezet
ting van de bijzondere scholen leidt, m. i. 
beslissend kan zijn. De mogelijkheid, dat 
deze opvatting, zooals de Afdeeling meent, 
tot onbillijke consequenties zou kunnen lei
den, acht ik niet aanwezig. Wanneer de 
Afdeeling voor het feit, dat in het door haar 
geschetste voorbeeld, de toepassing van het 
tweede lid van artikel 100 voor de eene 
school eerder ingaat dan voor de andere, 
geen aanvaardbare reden kan vinden, dan 
ligt dit hieraan, dat zij met het verschillend 
aantal leerlingen dier scholen geen rekening 
houdt en juist het aantal leerlingen van de 
school een factor is, welke de aanspraak 
van het schoolbestuur op vergoeding goed
deels bepaalt. 

Ten aanzien van het geval, waarop dit 
beroep betrekking heeft, is de situatie deze , 
dat de klassedeeler van de openbare lagere 
scholen in de gemeente Amsterdam over 
1934 zich eerst op 10 September 1934 in 
een voor het schoolbestuur ongunstigen zin 
heeft gewijzigd, zoodat het schoolbestuur 
eventueel nog tot 10 September 1935 aan
spraak op vergoeding behoudt. 

In verband hiermede heeft de raad der 
gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 31 
Maart 1937, n °. 134, m . i. ten onrechte de 
door het schoolbestuur gevraagde vergoe
ding van de jaarwedde van Mejuffrouw M. 
0 . Berben , wat betreft het tijdvak van 1 
Mei tot 10 September 1935, geweigerd en 
ben ik van oordeel, dat in zooverre het be
roep van het schoolbestuur tegen het be
streden besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland van 19 Januari 1938, 4e 
Afdeeling, n °. 163, gegrond moet worden 
verklaard. 
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Een daartoe strekkend ontwerp-besluit ver
oorloof ik mij Uwer Majesteit ' eerbiedig ter 
bekrachtiging aan te bieden. 

s. 2520 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

25 Januari 1939. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Huizen, dd. 2 
Juni 1938, houdende aanvulling van de 
Algemeene Politieverordening dier ge
meente. 

Verlengd tot 1 Augustus 1939. 

s. 2640 

23 Januari 1939. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van den raad der 
gemeente Bergharen van 8 Maart 1937, 
betreffende verplaatsing van het woon
wagenkamp. 

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

van Economische Zaken van 30 Juni 1938, 
n °. 6143, Afdeeling II A., Letter Jur., Di
rectie van den Landbouw, en van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 
9 December 1938, n °. 35220, Afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur, tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
Bergharen van 8 Maart 1937, waarbij de 
standplaats voor woonwagens in "de Breek
wagen" te Bergharen is opgeheven en een 
nieuwe standplaats voor woonwagens te 
Bergharen is aangewezen, te weten langs 
den rechterberm van de Schaarsche straat 
nabij de grens van de gemeente Batenburg; 

Overwegende, dat de nieuw aangewezen 
standplaats voor woonwagens is gelegen 
binnen het afgepaalde gebied van de een
denkooi te Batenburg, waarvan eigenaar is 
Zijne Doorluchtige Hoogheid Victor Adolf 
Fürst zu Bentheim und Steinfurt te Burg
·tein in Westfalen en waarvan de afpaling 
•ch onder meer uitstrekt over de kadastra-

gemeente Batenburg; 
Overwegende, dat genoemde eendenkooi 

rt menschenheugenis bestaat en sedert 
~\1. regelmatig is geregistreerd bij Onzen 

f (tlfllissaris in de provincie Gelderland en 
'O 0e afpaling voldoet aan het te dien 
"t ·/1 in artikel 32 van de Jachtwet 1923 

' -~ ~\de; 
,.,-a- ·rwegende, dat artikel 35 van de Jacht
~,e 1g,3 aan derden verbiedt binnen het 

t iJ!Achtneming der wettelijke voorschrif
~~ .,.{gepaalde gebied van een eendenkooi 
buiten noodzaak handelingen te verrichten 
waardoor de eenden kunnen worden ver
stoord of weggejaagd; 

Overwegende, dat het plaatsen van het 
bovengenoemde woonwagenkamp een han
deling is, waardoor de eenden in de kring 
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der kooi kunnen worden verstoord of weg
gejaagd; 

Overwegende, dat de noodzakelijkheid 
niet heeft gedwongen de in het onderhavige 
besluit van den raad der gemeente Berg
haren aangewezen gronden tot woonwagen
kamp te bestemmen, daar een ander daar
voor geschikt terrein, buiten de afpaling 
van de eendenkooi vallende, gebleken is. 
aanwezig te zijn; 

Overwegende, dat op deze gronden het 
voornoemd raadsbesluit geacht moet wor
den in strijd te zijn met de wet; 

Overwegende, dat het voornoemd raads
besluit mitsdien behoort te worden ver
nietigd; 

Gelet op artikel 35 van de Jachtwet 1923 
en op artikel 185 van de Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord (advies. 
van 3 Januari 1939, n °. 53); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 12 Januari 1939, 
n ° . 181 , Afdeeling II A., Letter Jur., Di
rectie van den Landbouw, en van 17 Janu-· 
ari 1939, n °. 1055, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voormeld besluit van den raad der ge

meente Bergharen van 8 Maart 1937 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, 23 Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

De Minister van Binnen/andsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. 14 Februari 1939). 

s. 2800 

25 Februari 1939. BESLUIT tot verlen
ging van de schorsing van het besluit 
van den raad der gemeente Uithuizen 
van den 17den October 1938, n °. 3, 
strekkende tot benoeming van H . Spa, 
brigade-commandant der Koninklijke 
Marechaussee, tot agent der arbeids
bemiddeling in die gemeente. 

Verlengd tot 1 Juni 1939. 

s. 3140 

4 Maart 1939. WET tot vaststelling van 
het derde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1939 (Depar
tement van Buitenlandsche Zaken). 

Bijl. Hand. II 1938/39, 2. 
Hand. II 1938/39, bladz. 478-495, 526-

550. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 2. 
Hand. I 1938/39, bladz. 337-358, 359-

373. · 
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Titel A. 
Titel B . 

s. 3141 

Gewone dienst 
Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

f 3,807,785 
Nihil 

4 Maart 1939. WET tot wijziging en ver
hooging van het derde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. (Deelneming aan de tentoonstel
ling van het Water te Luik.) 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 217. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1239. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 217. 
Hand. I 1938/39, bladz. 373. 

~- 3200 

11 Maart 1939. WET tot vaststelling van 
het vierde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1939 (Depar
tement van justitie). 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 2 . 
Hand. Il 1938/39, bladz. 325-330, 333-

354, 37~395. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 2. 
Hand. I 1938/39, bladz. 383-401, 403-

415. 

Titel A. 
Titel B. 

s. 3300 

Gewone dienst 
Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

f 27,569,697 
Nihil 

f 27,569,6_97 

20 Februari 1939. WET tot vaststelling 
van het vijfde hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1939 ( De
partement van Binnenlandsche Zaken). 

Bijl. Hand. Il 1938/39 , 2. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 673-702, 737-

762, 792-815. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 2. 
Hand. I 1938/39, bladz. 267-269, 271-

291. 

Titel A. 
Titel B. 

s. 330 1 

Gewone dienst 
Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

f 32,992,742 
21,197,656 

f 54,1 90,398 

20 Februari 1939. WET , houdende vast
stelling van de begrooting van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 2 L . 
Hand. Il 1938/39, bladz. 282- 302. 
Bijl. Hand. I 1938/39 , 2 L. 
Hand. I 1938/39, bladz. 291/2. 
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s. 3302 

20 Februari 1939. WET tot wijziging en 
verhooging van het vijfde hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938 (Departement van Binnenland
sche Zaken). 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 143. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 816-818. 
Bijl. Hq.nd. I 1938/39, 143. 
Hand. I 1938/39, bladz. 292/3. 

s. 3340 

17 Februari 1939. WET tot vaststelling 
van het zesde hoofdstuk (Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen) der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 2. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 496-524, 553/4 , 

575- 578, 57~12, 614-645, 647/8, 64~ 
672, 704-712. · 

Bijl. Hand. I 1938/39, 2. 
Hand. I 1938/39, bladz. 225-244, 245-

266. 
Titel A . 
Titel B . 

s. 3400 

Gewone dienst 
Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

f 146,006,570 
Nihil. 

f 146,006,570 

13 Februari 1939. WET tot vaststelling 
van het zevende hoofdstuk B der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 2. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 365- 378. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 2. 
Hand. I 1938/39, bladz. 212-223. 

Titel A. Gewone dienst . f 64,192,870 
Titel B. Kapitaaldienst . n3,167,429 

Geheele dienst . f 177,360,299 

s. 3500 

9 Februari 1939. WET tot verhooging va 
het achtste hoofdstuk der Rijksbegroo 
ting voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il 1938/39 , 242. 
Hand. Il 1938/39 , bladz. 1238/9. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 242. 
Hand. I 1938/39, bladz. 151. 

. 350 1 

24 Februari 1939. WET tot VllltsteUt> 
van het achtste hoofdstuk der :ltijksb6= 
grooting v oor het dienstjaar ,939 (De
partement van Defensie) . 

Bijl. Hand. II 1938/39, 2. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 424-447, 450-

470, 554-575. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 2 . 
Hand. I 1938/39, bladz. 295-313, 316-

336. 
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Titel A . Gewone dienst. 
A. Departement . f 1,686,305 
B. Militaire uitga-

ven 127,864,994 
C. Niet-militaire 

uitgaven . 5,092,622 
D. Overige uitga

ven, tot het 
hoofdstuk behoo-
rende 131,500 

--- ---f 134,775,421 
T itel B. Kapitaaldienst. 98,838,850 

Geheele dienst f 233,614,271 

s. 350 2 

.24 Februari z939. WET tot vaststelling 
van de begroeting van ontvangsten en 
uitgaven van het Defensiefonds voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 2 C. 
Hand. Il z938/39, bladz. 574. 
Bijl. Hand. I z938/39, 2 C . 
Hand. 1 z938/39, bladz. 336. 

"Titel A . Gewone dienst . 
"Titel B . Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 350 3 

.f 3,570,000 
Memorie 

f 3,570,000 

.24 Februari z939. WET tot vaststelling 
van de begroeting van het Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen voor het 
dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 2 N . 
Hand. Il z938/39, bladz. 574. 
Bijl. Hand. I z938/39, 2 N. 
Hand. I z938/39 , bladz. 336. 

s. 3900 

9 Februari z939. WET, houdende WtJzt
ging en verhooging van het twaalfde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il z937/38, 53z; z938/39, 6z. 
Hand. Il z938/39, bladz. z244- z255. 
Bijl. Hand. I z938/39, 6z . 
Hand. I z938/39, bladz. z5z. 

s. 3901 

9 Februari z939. WET, houdende goedkeu
ring van drie besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Jndië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
I der begroeting van Neder/andsch 
lndië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. 11 z937/38, 491 ; z938/39 , z6. 
Hand. Il 1938/39, bladz. z244-1255. 
Bijl. Hand. I z938/39, 16. 
Hand. I 1938/3 0, bladz. 151 . 

L. & S. 1939. 
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s. 3 902 

9 Februari z939. WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-lndië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
II der begroeting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 491 ; z938/39 , 16. 
Hand. Il z938/39, bladz. 1244-1255. 
Bijl. Hand. 1 1938/39, 16. 
Hand. 1 1938/39, bladz. 151. 

s. 390 3 

9 f'ebruazi z939. WET, houdende goedkeu
ring van vijf besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-lndië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
111 der begroeting van Nederlandsch
Jndië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 491; z938/39, 16. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1244-1255. 
Bijl. Hand. 1 1938/39 , 16. 
Hand. 1 1938/39, bladz. 151. 

s. 390 4 

9 Februari z939. WET, houdende goedkeu
ring van vier besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Jndië 
tot -wijziging en aanvulling yan Afdeeling 
111 A der begroeting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 491 ; 1938/39, 16. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1244-1255. 
Bijl. Hand. I 1938/39 , 16. 
Hand. I 1938/39, bladz. 15z. 

s. 390 5 

9 Februari z939 . WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-lndië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
111 B der begroeting van Nederlandsch
Jndië voor het dienstjaar 1938. 

Bij l . Hand. Il 1937/38, 491 ; 1938/39, 16. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1244-1255. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 16. 
Hand. I 1938/39, bladz. 151. 

s. 390 6 

9 Februari 1939. WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch -Indië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
111 C der begroeting van N ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 491 ; 1938/39, 16. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1244-1255. 
Bijl. Hand. 1 1938/39, z6. 
Hand. I 1938/39, bladz. 151. 

8 



1939 

s. 3907 

9 Februari I939- WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
ne1J°r-Generaal van Nederlandsch-lndië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
IV der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II I937/38, 491 ; 1938/39, 16. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1244-1255. 
Bijl. Hand. I 1938/39 , I6. 
Hand. I 1938/39, bladz. 151. 

s. 3908 

9 Februari I939. WET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
V der begrooting van N ederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 491; 1938/39, 16. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1244-1255. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 16. 
Hand. I 1938/39, bladz. 15I. 

s. 390~ 

9 Februari 1939. WET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-lndië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
V A der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 491 ; 1938/39, 16. 
Hand. II 1938/39, bladz. I244-1255. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 16. 
Hand. I 1938/39, bladz. 151. 

s. 3910 

9 Februari 1939. WET, houdende goedkeu
ring van drie besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-lndië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VI der begrooting van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 49, ; 1938/39, 16. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1244-I255. 
Bij l. Hand. I 1938/39, 16. 
Hand. 1 1938/39, bladz. 151. 

s. 3911 

9 Februari 1939. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-lndië 
tot vaststelling van Afdeeling VI B 
(Landsdrukkerij) der begrooting van 
Neder/andsch-Indië voor het dienstjaar 
1938. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 491 ; 1938/39, 16. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1244-1255. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 16. 
Hand. I 1938/39, bladz. 151 . 
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s. 3912 

9 Februari 1939. WET, houdende goedkeu
ring van vier besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VII der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 491 ; 1938/39, 16. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1244-1255. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 16. 
Hand. I 1938/3 0, bladz. 151. 

s. 3913 

9 Februari 1939. WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VII A der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 491; 1938/39 , 16. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1244-1255. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 16. 
Hand. I 1938/39, bladz. 151. 

s. 3914 

9 Februari 1939. WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den G ouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VII B der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 491 ; 1938/39, 16. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1244-1255. 
Bijl. Hand. I 1938/39 , 16. 
Hand. I 1938/39, bladz. 151. 

s. 3915 

9 Februari 1939. WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VII G der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 491; 1938/39, 16. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1244-1255. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 16. 
Hand. I 1938/39, bladz. 151. 

s. 3916 

9 Februari ,939. WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VII J der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 491 ; 1938/39, 16. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1244- 1255. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 16. 
Hand. I 1938/39, bladz. 151 . 
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s. 3917 

9 Februari I939· WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur- Generaal van Nederlandsch-I ndië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VII K der begrnoting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II I937/38, 49I ; I938/39 , z6. 
Hand. II I938/39, bladz. z244-1255. 
Bijl. Hand. I I938/39, 16. 
Hand. I 1938/39, bladz. I5I. 

s. 3918 

9 Februari 1939. WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-lndië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VIII der begrnoting van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 491; 1938/39, 16. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1244-1255. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 16. 
Hand. I 1938/39, bladz. 151. 

s. 3919 

9 Februari I939. WET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-Indië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
IX der begrnoting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 491 ; 1938/39, 16. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1244-1255. 
Bijl. Hand. I 1938/39, I6. 
Hand. I I938/39, bladz. I5z. 

s. 3920 

9 Februari 1939. WET, houdende goedkeu
ring van vier besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
III A der begrnoting van N ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II I938/39, 235. 
Hand. II z938/39, bladz. II87. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 235. 
Hand. I 1938/39, bladz. 15I. 

s. 3921 

9 Februari I939. WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-lndië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
IV der begrnoting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II z938/39, 235. 
Hand. II 1938/39, bladz. II87. 
Bijl. Hand. I I938/39, 235. 
Hand. I z938/39, bladz. I5I. 
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s. 3922 

9 Februari z939. WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
V der begrnoting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II I938/39, 235. 
Hand. II z938/39, bladz. II87. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 235. 
Hand. I 1938/39, bladz. z5z. 

s. 3923 

9 Februari 1939. WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
V A der begrnoting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II I938/39, 235. 
Hand. II I938/39, bladz. II87. 
Bijl. Hand. l I938/39, 235. 
Hand. I I938/39, bladz. I51. 

s. 3924 

9 Februari 1939. WET, houdende goedkeu
ring van vier besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VI der begrnoting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II I938/39, 235. 
Hand. II z938/39, bladz. II87. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 235. 
Hand. I I938/39, bladz. I5Z. 

s. 3925 

9 Februari I939· WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VI A der begrnoting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II I938/39, 235. 
Hand. II I938/39, bladz. II87. 
Bijl. Hand. I I938/39 , 235. 
Hand. I I938/39, bladz. _ I5z. 

s. 3926 

9 Februari z939. WET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den.Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VII der begrnoting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II I938/39, 235. 
Hand. II I938/39, bladz. II87. 
Bijl. Hand. I I938/39, 235. 
Hand. I z938/39, bladz. I51. 
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s. 3927 

9 Februari 1939. WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-lndië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VII G der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 235. 
Hand. Il 1938/39, bladz. u87. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 235. 
Hand. I 1938/39, bladz. 151. 

s. 3928 

9 Februari 1939. WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VIII der begrooting van Neder/andsch-
Indië voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 235. 
Hand. Il 1938/39, bladz. u87. 
Bijl. Hand. I 1938/39; 235. 
Hand. I 1938/39, bladz. 151. 

s. 180 

25 Maart 1939. BESLUIT, houdende na
dere regelen betreffende de commissie, 
bedoeld in artikel 97b, 3de lid, van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement. 

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

Staat, Minister van Algemeene Zaken, Voor
zitter van den Raad van Ministers, van 22 
Maart 1939, n °. 148 Kabinet M.R. ; 

Gelet op artikel 125, eerste lid, der Amb
tenarenwet 1929 en op artikel 97b van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. De commissie, bedoeld in artikel 

97b van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement, wordt bijgestaan door een secre
taris en een plaatsvervangend secretaris, 
die door Onzen Minister, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, worden benoemd en 
ontslagen. 

2. 1. De Voorzitter, de leden en hunne 
plaatsvervangers worden ontslagen: 

a. op hun verzoek; 
b. bij gebleken ongeschiktheid door ou

derdom, voortdurende lichaamsziekte of ten
gevolge van zielsziekte. 

2. De secretaris en diens plaatsvervan
ger kunnen te allen tijde worden ontslagen. 

3. 1. Wanneer het advies der Commissie 
over het voornemen, om aan een ambtenaar 
eervol ontslag te verleenen, onder overleg
ging der ter zake dienende bescheiden, ver
zocht is , doet de Commissie daarvan bij 
aan geteekenden dienstbrief mededeeling aan 
dien ambtenaar. 

2. Indien de ambtenaar binnen acht da
gen na den dag, waarop deze mededeeling 
is verzonden, het schriftelijk verzoek doet 
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om kennis te mogen nemen van de beschei
den, welke ter zake in handen van de Com
missie zijn gesteld, zendt deze de stukken 
aan den Secretaris-Generaal van het depar
tement, waaronder de ambtenaar ressorteert. 

3. Deze Secretaris-Generaal draagt zorg, 
dat den ambtenaar gelegenheid wordt ge
geven om, onder toezicht, inzage of afschrift 
van de bescheiden te nemen; hij zendt deze 
bescheiden vervolgens aan de Commissie 
terug. 

4. De bescheiden worden, nadat zij zijn 
terugontvangen, of de in het tweede lid van 
artikel 3 bepaalde termijn is verstreken, ter 
kennisneming gezonden aan de leden der 
Commissie, die aan de behandeling der zaak 
zullen deelnemen. 

5. 1. De Commissie brengt haar advies 
uit, na verhoor van: 

a. den betrokken ambtenaar, t enzij deze 
schriftelijk heeft medegedeeld, daarop geen 
prijs te stellen of, na oproeping niet is ver
schenen, zonder dat der Commissie van 
deugdelijke verhindering is gebleken; 

b. de personen, die zij zelve daartoe 
wenscht op te roepen. 

2. Iedere ambtenaar is verplicht, aan 
eene oproeping van de Commissie gevolg 
te geven en - behoudens beroep op een 
hem opgelegde verplichting tot geheimhou
ding - desgevraagd alle verlangde inlich
tingen naar waarheid en zonder voorbehoud 
te verstrekken. De ambtenaar, bedoeld on
der a , benevens diens bloed- of aanverwan
ten, tot den tweeden graad ingesloten, kun
nen zich van het geven van inlichtingen 
onthouden. 

3. D e betrokken ambtenaar is bevoegd, 
zich bij de behandeling van zijne zaak voor 
de commissie door een raadsman te laten 
bijstaan. De Voorzitter kan de toelating 
van een bepaalden raadsman weigeren. 

4. De Commissie kan zich door deskun
digen schriftelijk van advies en verslag doen 
dienen. 

5. D e Commissie kan overlegging ver
zoeken van de ter zake dienende bescheiden 
en voorwerpen. Indien het openbaar belang 
zulks bepaaldelijk eischt, kunnen de admi
nistratieve organen het verschaffen van be
paalde inlichtingen of de inzending van 
bepaalde stukken en voorwerpen weigeren. 

6. Worden aan de Commissie schrifte
lijke inlichtingen omtrent den ambtenaar 
voorgelegd, dan mogen die niet te zijnen 
nadeele gelden, tenzij zij vóór het uitbren
gen van het advies der Commissie door hem 
voor "gezien" zijn geteekend of blijkens 
eene daarop gestelde verklaring, ondertee
kend door twee ambtenaren, aan hem zijn 
voorgelezen. 

7. De betrokken ambtenaar en zijn 
raadsman zijn bevoegd, inzage te nemen van 
alle bescheiden, die aan de Commissie zijn 
voorgelegd. 

6 . 1. De Commissie beslist bij volstrek
te meerderheid van stemmen in voltallige 
vergadering. Geen der leden onthoudt zich 
van deelneming aan eenige stemming. 
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2. Indien de stemmen staken, geeft de 
stem van den Voorzitter den doorslag. 

7. 1. De vergaderingen der Commissie 
zijn niet openbaar. 

2. De ambtenaren, bedoeld in artikel 5, 
benevens de raadsman zijn verplicht tot ge
heimhouding van hetgeen hun uit het op de 
vergaderingen verhandelde, uit de ter zake 
dienende bescheiden of op andere wijze in 
hun betrekking tot de Commissie is bekend 
geworden. 

8 . Het advies der Commissie wordt, met 
redenen omkleed, door de leden en den Se
cretaris onderteekend en daarna zoo spoedig 
mogelijk ter kennis gebracht van Onzen 
Minister, Voorzitter van den Raad van 
Ministers. 

9. 1. Onze Minister, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, doet van zijn, na ken
nisneming van het advies der Commissie, 
genomen beslissing eveneens mededeeling 
aan de Commissie. 

2. Indien bij de beslissing van het ad
vies der Commissie is afgeweken, wordt aan 
de Commissie tevens mededeeling gedaan 
van de redenen, die tot deze afwijking heb
ben geleid. 

Onze Minister, Voorzitter van den Raad 
van Ministers is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 25sten Maart 1939. 

s. 14 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Algemeene Zaken, 
Voorzitter van den Raad 

van Ministers, 
H. COLIJN. 

(Uitgeg. II April z939.) 

z3 Februari z939 . BESLUIT tot het van 
kracht verklaren voor den Rijn in Ne
derland, met inbegrip van de Waal en 
de Lek, van een reglement van politie 
voor de Rijnvaart. 

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

van Waterstaat van 19 Januari 1939, La. 
A.A., afdeeling Waterstaatsr.echt en van 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
van 19 Januari 1939, n °. 1232, afdeeling 
Consulaire- en Handelszaken; 

Gezien het door de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart in hare buitengewone zit
ting -van Augustus 1938 aangenomen regle
ment van politie voor de Rijnvaart, waar
omtrent ook met de Duitsche Regeering 
overeenstemming is verkregen; 

Gelet op de herziene akte omtrent de 
Rijnvaart van 17 October 1868, sedert ge
wijzigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Januari 1939, n °. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze voor-
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noemde Ministers van 7 Februari 1939, La. 
G., afdeeling Waterstaatsrecht en van 9 
Februari 1939, n °. 4920, afdeeling Consu
laire- en Handelszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. dat met ingang van 1 April 1939 op 

den Rijn in Nederland, met inbegrip van 
de Waal en de Lek, van kracht zal zijn het 
met de bijlagen bij dit besluit gevoegde 
reglement van politie voor de ,Rijnvaart, 
met dien verstande, dat de daarin voorko
mende bepalingen, welke uitsluitend betrek
king hebben op buiten Nederland gelegen 
gebieden, slechts bij wijze van inlichting 
zijn opgenomen; 

II. dat voor zoover Nederland betreft 
overtreding van de bepalingen van het on
der I genoemde reglement wordt gestraft 
overeenkomstig artikel 32 van de herziene 
Rijnvaartakte van 17 October 1868, sedert 
gewijzigd; 

111. dat door Onzen Minister van Wa
terstaat zal worden bepaald, wat voo, Ne
derland in de verschillende bepalingen van 
het onder I genoemde reglement moet wor
den verstaan onder "bevoegde autoriteit
(en) ", ,,plaatselijke autoriteiten" en "be
voegde ambtenaren"; 

IV. dat met ingang van den onder I ge
noemden datum niet meer van kracht is het 
Rijnvaartpolitiereglement, bekrachtigd bij 
Ons besluit van 23 Januari 1913 (Staats
blad n °. 40) en waarvan het laatst een wij
ziging van kracht is verklaard bij Ons be
sluit van 14 December 1933 (Staatsblad 
n °. 695), met dien verstande, dat tot nader 
order van kracht blijven de §§ 33 , 34 , 36, 
37, 38, 39, 40 en 46, dit laatste voorzooveel 
zij betrekking heeft op handelingen, in strijd 
met de hiervoor genoemde §§. 

Onze Ministers voornoemd zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal wor
den. 

's-Gravenhage, den 13den Februari 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. V. BUUREN. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J . PATIJN. 

(Uitgeg . 22 Februari 1939.) 

REGLEME N T VAN POLITIE VOOR 
DE RIJNVAART, 

EERSTE DEEL. 

Algemeen toepasseUjke bepalingen. 

HOOFDSTUK 1. 

Algemeene bepalingen. 

Be!lripsbepalin!len. 

Art. 1. In dit reglement worden verstaan 
onder: 
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a. ,,vaartuig": zee- en binnenvaartuigen, 
met inbegrip van drijvende werktuigen, glij
booten, kleine vaartuigen en veerponten, 
echter niet vlotten; · 

b. ,,drijvend werktuig": drijvende voor
werpen, waarop machinale toestellen, zoo
als baggerwerktuigen, kranen, hefwerktui
gen, heistellingen, zijn opgesteld; 

c. ,,vlot": ieder samenstel van balken en 
stammen, dat drijvend, al dan niet gesleept, 
moet worden vervoerd; 

d . ,,drijvende inrichting": alle drijvende 
inrichtingen, geen vaartuigen of vlotten 
zijnde, zooals badinrichtingen, dokken, lan
dingsbruggen, bootenhuizen; 

e. ,,vaartuig met mechanische beweeg
kracht": ook vaartuigen, welke als beweeg
kracht van een hulpmotor gebruik maken, 
ook indien deze op een afzonderlijke tot het 
vaartuig behoorende drijvende inrichting is 
geplaatst ( opduwer-optrekker), ongeacht of 
de opduwer of optrekker al dan niet voort
durend moet worden bediend, echter niet 
gesleepte vaartuigen; 

f. ,,sleep": ieder samenstel van één of 
meer sleepbooten en één of meer gesleepte 
eenheden (vaartuigen, vlotten of drijvende 
inrichtingen) , hetzij achter de sleepboot of 
daaraan gekoppeld; 

g. ,,sleepboot": alle vaartuigen, welke 
sleepdienst verrichten, echter niet opduwers 
of optrekkers; 

h. ,,klein vaartuig" : vaartuigen van min
der dan 15 ton laadvermogen; niet echter 
vaartuigen met mechanische beweegkracht, 
welke door hun bouw voor sleepen of voor 
passagiersvervoer zijn bestemd; 

i . ,,varende": vaartuigen en vlotten, wel
ke noch geankerd of gemeerd, noch vastge
varen zijn; 

k. ,,des nachts": de tijd van een half 
uur na zonsondergang tot een half uur vóór 
zonsopgang; 

" des daags" : de tijd van een half uur 
vóór zonsopgang tot een half uur na zons
ondergang; 

1. ,,schipper": de gezagvoerder van een 
vaartuig of een vlot. 

Art. 2. 1. Elk vaartuig of vlot moet een 
schipper hebben. Deze moet de noodige ge
schiktheid bezitten om zijn vaartuig of vlot 
te b esturen . Hij wordt geacht deze geschikt
heid te hebben, indien hij in het bezit is 
van een schipperspatent voor het bevaren 
riviervak. 

Schipper. 

2. De schipper moet gedurende de reis, 
en op een drijvend werktuig bovendien ge
durende den dienst, aan boord zijn. Hij kan 
zich tijdelijk door een geschikt persoon doen 
vervangen. 

3 . De schipper is verantwoordelijk voor 
de naleving van de bepalingen van dit 
reglement, onverminderd de verantwoorde
lijkheid van alle andere personen, welke 
voortvloeit uit dit reglement of andere wet
telijke regelingen. 

Verplichtingen van de be
manning en van andere 
opvarenden. 
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Art. 3. 1. Voor de naleving van de be
palingen van dit reglement moeten de leden 
van de bemanning de bevelen van den schip
per opvolgen en hem de noodige medewer
king verleenen. 

2. Alle andere zich aan boord bevinden
de personen moeten de bevelen opvolgen, 
welke hun door den schipper in het belang 
van de veiligheid van de vaart worden ge
geven. 
Algemeene plicht tot waak
zaamheid. 

Art. 4. Ook voorzoover dit reglement 
geen uitdrukkelijke voorschriften terzake 
bevat, moeten de schippers en de personen, 
die met het toezicht op drijvende inrich
tingen of andere in de rivier of aan de 
oevers aanwezige inrichtingen zijn belast, 
alle voorzorgsmaatregelen nemen, welke 
door goede zeemanschap zijn geboden, ten
einde wederzijdsche beschadigingen, belem
meringen van de vaart, a lsmede beschadi
ging van de oevers en van de in de rivier 
of aan de oevers aanwezige werken en in
richtingen , van welken aard ook, te vermij
den. 
Rekening houden met bij
zondere omstandigheden. 

Art. 5. Bij de toepassing en uitlegging 
van dit reglement moet rekening worden ge
houden met bijzondere omstandigheden, 
welke afwijking van de daarin vervatte voor
schriften noodzakelijk kunnen maken ter 
vermijding van onmiddellijk gevaar . 

H OOFDSTUK Il. 

Vereischten voor vaartuigen e n vlotten. 

Kenteekens van vaartuigen. 

Art. 6. 1. Op ieder vaartuig, uitgezon
derd kleine vaartuigen, moeten als kentee
ken de naam van het vaartuig en de plaats, 
waar het thuis behoort of waar het is in
geschreven, aan beide zijden in Latijnsche 
letters zijn v ermeld. Indien meer vaartui
gen van denzelfden eigenaar denzelfden 
naam dragen, moet aan den naam een num
mer worden toegevoegd. Bij vaartuigen, be
stemd voor het v e rvoer van goederen, moet 
bovendien het laadvermogen zijn vermeld. 

2. De opschriften moeten t en minste 15 
cm hoog zijn en in lichte kleur op donkeren 
grond of in donkere kleur op lichten grond 
zijn aangebracht. 

3. De bepalingen van de leden 1 en 2 

gelden niet voor zeeschepen. 
4. Bij een vaartuig of vlot behoorende 

roeibooten, alsmede opduwers of optrekkers , 
moeten van een zoodanig kenteeken zijn 
voorzien, dat de eigenaar er van kan worden 
vastgesteld. 
Kenteekens van k l eine 
vaartuigen. 

Art. 7. 1. Kleine vaartuigen, met uit
zondering van bijbooten, opduwers en op-
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trekkers, moeten van een ambtelijk ken
teeken zijn voorzien; dit kenteeken moet 
ten minste 15 cm hoog zijn en zijn aange
bracht op het voorschip aan beide zijden in 
lichte kleur op donkeren grond of in don
kere kleur op lichten grond. 

2. De bevoegde autoriteit kan onder be
paalde voorwaarden de kleine vaartuigen 
vrijstellen van het voeren van het in lid I 

bedoelde kenteeken. 
Kenteekens van vlotten. 

Art. 8. Op elk vlot met een oppervlakte 
van meer dan 500 m 2 moeten als kentee
kens de naam en de woonplaats van den 
eigenaar en die van den schipper zijn ver
meld. Deze aanduidingen moeten zich be
vinden op beide zijden van twee witte bor
den, geplaatst evenwijdig aan de lengte-as 
van het vlot, boven elkander op ten minste 
3 m boven het bovenvlak van het vlot. De 
aanduidingen moeten geschieden in Latijn
sche letters van ten minste 30 cm hoogte, 
die betreffende den eigenaar in rood op het 
bovenste bord en die betreffende den schip
per in zwart op het onderste bord. 
Bouw en uitrusting van 
"Vaartuigen en vlotten. 

Art. g. r. Vaartuigen en vlotten moeten 
zoodanig zijn gebouwd en uitgerust, dat elk 
gevaar voor de opvarenden en voor de vaart 
wordt vermeden en de verplichtingen voort
vloeiende uit dit reglement, kunnen worden 
nageleefd. 

2. Aan het bepaalde in lid r wordt ge
acht te zijn voldaan, wanneer het vaartuig 
of het vlot voorzien is van een certificaat 
en de bouw en de uitrusting met de daarin 
vermelde gegevens overeenstemmen. 

3. Lengte, breedte, hoogte en de diep
gang der vaartuigen en vlotten mogen niet 
grooter zijn dan de toestand van het vaar
water, de afmetingen van de sluizen en de 
doorvaartopeningen van de bruggen toela
ten. 
Stoomketels. 

Art. ro. De stoomketels, hun uitrusting 
en bediening, alsmede de daarop betrekking 
hebbende bescheiden, moeten voldoen aan 
de voorschriften, geldend op de plaats, waar 
het vaartuig is ingeschreven of waar het 
thuis behoort. 
Inzinkingsmerken. 

Art. II. r. Alle vaartuigen, met uitzon
derini; van kleine vaartuigen, moeten zijn 
voorz ie n van inzinkingsmerken. 

2. Voor zoover de inzinkingsmerken niet 
van ambtswege zijn aangebracht, moeten zij 
voldoen aan de volgende bepalingen: 

Zij moeten 30 cm lang en 4 cm hoog zijn. 
De omtrek van de merken moet onuitwisch
baar op den scheepsromp zijn aangegeven. 
Aan elke zijde van het vaartuig moeten 
voorkomen hetzij twee merken, ongeveer 
op één derde en twee derden van de scheeps
lengte, hetzij drie merken, waarvan één in 
het midden en de beide andere op ongeveer 
een zesde van de scheepslengte van de 
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voor- en achterzijde van het vaartuig; vaar
tuigen van meer dan 40 m lengte ·moeten 
aan elke zijde van drie merken zijn voor
zien. 

De onderkant van de inzinkingsmerken 
moet zich bevinden ten minste 30 cm be
neden het laagste punt, waarboven het vaar
tuig niet meer waterdicht is; die onderkant 
mag in geen geval hooger liggen dan de 
boven!<ant van het gangboord op zijn laag
ste punt. 

3. Bij de tot de zee- of kustvaart toe
gelaten vaartuigen (zeeschepen), welke een 
vrijboordmerk bezitten, treedt het "zoetwa
terzomermerk" in de plaats van het inzin
kingsmerk. 
Inzinking van vaartuigen. 

Art. 12. Vaartuigen mogen niet dieper 
worden beladen dan overeenkomt met den 
onderkant van het inzinkingsmerk. 

Diepgangsschalen . 

Art. 13. r. Elk vaartuig, waarvan de 
diepgang 1.50 m kan bereiken, moet van 
diepgangsschalen zijn voorzien. 

2. Voor zoover de diepgangsschalen niet 
van ambtswege zijn aangebracht, moeten zij 
zich aan beide zijden van het achterschip 
bevinden. Zij moeten zijn ingedeeld in deci
meters. Het nulpunt der schalen moet lig
gen in het horizontale vlak, gaande door het 
laagste. punt° van het vaartuig. 
Zichtbaarheid der ken-
teekens, merken en op-
schriften. 

Art. 14. De in de artikelen 6, 7, 11 en 
13 voorgeschreven aanduidingen op vaar
tuigen en vlotten moeten te allen tijde dui
delijk zichtbaar zijn. Toevoegingen, welke 
de duidelijkheid van die aanduidingen zou
den kunnen benadeelen, zijn verboden. 
Bemanning van vaartuigen 
en vlotten. 

Art. 15. r. Alle vaartuigen en vlotten 
moeten zoodanig bemand zijn, dat elk ge
vaar voor de opvarenden en voor de vaart 
wordt vermeden. 

2 . Aan het bepaalde in lid I wordt ge
acht te zijn voldaan, indien de bemanning 
in een certificaat is voorgeschreven en daar
mede overeenstemt. 
Bediening van het roer. 

Art. 16. r. Op elk vaartuig, dat varen
de is, moet een tot de bediening van het 
roer bekwaam persoon, oud ten minste 16 
jaar, zich aan het roer bevinden . 

2. Het voorschrift betreffende den leef
tijd geldt niet voor kleine vaartuigen zon
der mechanische beweegkracht. 

3. De met de bediening van het roer 
belaste persoon moet naar alle zijden vrij 
uitzicht hebben; indien dit niet mogelijk 
is, moet een uitkijk word~n opgesteld om 
hem in te lichten. 
Grootste ·aantal passagiers. 

Art. 17. r . Vaartuigen, bestemd voor het 
vervoer van passagier11, mogen niet meer 
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passagiers aan boord nemen dan door de 
bevoegde autoriteiten is toegestaan. 

2. Het grootste toege,aten aantal passa
giers moet aan boord op een in het oog 
vallende plaats en duidelijk leesbaar zijn 
aangegeven. 
Bescheiden, 

Art. 18. 1. Aan boord van vaartuigen 
en op vlotten moeten de volgende beschei
den aanwezig zijn, voorzoover deze op grond 
van bijzondere bepalingen zijn afgegeven: 

a. het scheeps- of vlotcertificaat; 
b. het schipperspatent; 
c. de bescheiden betreffende de stoom

ketels; 
d. het identiteitsbewijs voor kleine vaar

tuigen. 
2. Bovendien moet aan boord van elk 

vaartuig, met uitzondering van kleine vaar
tuigen, zoomede op elk vlot, een exemplaar 
van dit reglement aanwezig zijn. 

H OOFDSTUK III. 

Seinen en lichten. 
Vlaggen en borden. 

Art. 19. Voorzoover niet anders is be
paald, moeten de voorgeschreven vlaggen 
en borden rechthoekig en ten minste 1 m 
hoog en 1 m breed zijn. De kleuren mogen 
noch verbleekt noch vervuild zijn. 

Lichten . 

Art. 20. 1. Voorzoover niet anders is 
bepaald, moeten de voorgeschreven lichten 
rondom zichtbaar zijn en een gelijkmatig, 
onafgebroken licht uitstralen. In gevallen, 
waarin het heen en weer zwaaien van een 
licht is voorgeschreven, mag dit door een 
flikkerlicht worden vervangen. 

2. Onder "gewoon licht", ,,helder licht" 
en "krachtig licht" worden verstaan lich
ten, welke bij donkeren nacht en helderen 
dampkring op afstanden van ongeveer 1, 2 

en 4 km zichtbaar zijn. 
Geluidseinen. 

Art. 2 1. 1. Voorzoover in dit reglem«':':1t 
andere geluidseinen dan klokseinen ztJn 
voorgeschreven, moeten deze geluidseinen 
worden gegeven: 

a . aan boord van vaartuigen met me
chanische beweegkracht door middel van 
een sirene of fluit m et voldoend krachtig 
geluid, welke zoodanig moet zijn geplaatst, 
dat het geluid niet onderschept kan worden; 

b. aan boord van andere vaartuigen, als
mede op vlotten, door middel van een hoorn 
van voldoende geluidsterkte. D it geldt even
eens voor kleine vaartuigen met mecha
nische beweegkracht, welke niet over een 
machinale inrichting voor het geven van 
geluidseinen beschikken. 

2. Een "korte stoot" is een geluidsein, 
durende ongeveer 1 seconde, een "aange
houden stoot" een geluidsein, durende 4 tot 
6 seconden. De tijdsruimte tusschen twee 
opeenvolgende stoeten van een geluidsein 
moet ongeveer 1 seconde bedragen. 
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3. De beteekenis van de verschillende· 
geluidseinen is aangegeven in bijlage 1. 

Mlsbrulk van seinen. 

Art. 22. 1. Het is verboden de in dit: 
reglement omschreven seinen te gebruiken 
in andere omstandigheden dan die, waar
voor zij zijn voorgeschreven of toegelaten. 

2. Geluidseinen mogen slechts worden 
gegeven in die gevallen, waarin zij bepaal
delijk zijn voorgeschreven of wanneer de 
omstandigheden dit noodzakelijk maken. 

Verboden seinen. 

Art. 23. 1. Het is verboden gebruik te 
maken van optische seinen, welke kunnen 
worden aangezien voor de in dit reglement 
of voor bijzondere doeleinden voorgeschre
ven of toegelaten seinen. 

2. Het is verboden andere geluidseinen 
te geven dan die, voorgeschreven of toege
laten, hetzij in dit reglement, hetzij voor· 
bijzondere doeleinden. 

Seinen voor slepen. 

Art. 24. Waar in dit reglement voor een 
sleep het geven van seinen is voorgeschre
ven, moeten deze worden gegeven door de 
sleepboot. 
Vaarlichten voor vaartuigen 
met mechanische beweeg
kracht. 

Art. 25. Elk vaartuig met mechanische 
beweegkracht moet des nachts, als het va-· 
rende is, de volgende lichten voeren: 

a . een toplicht, zijnde een wit krachtig 
licht, uitsluitend zichtbaar over een hoek 
van 20 streken, zijnde 10 streken aan elke 
zijde van het vaartuig, van voren tot 2 

streken achterlijker dan dwars; het licht 
moet zich bevinden op de voorste helft van 
het vaartuig, ter hoogte van ten minste 6 m 
boven het gangboord of het dek. Deze hoog
te mag tot 4 m worden verminderd bij 
vaartuigen van ten hoogste 40 m lengte; 

b. boordlichten, zijnde aan stuurboord 
een groen helder licht en aan bakboord een 
rood helder licht, elk slechts zichtbaar over 
een hoek van 10 streken, reikende van vo
ren tot 2 streken achterlijker dan dwars. 
Deze lichten moeten zich op gelijke hoogte 
en in een lijn loodrecht op de as van het 
vaartuig bevinden. Zij moeten ten minste 
1 m lager dan het toplicht en ten mil'.ste 
1 m daarachter zijn geplaatst en binnen
boords zoodanig zijn afgeschermd, dat het 
groene licht niet van bakboordzijde en het 
roode licht niet van stuurboordzijde gezien 
kan worden; 

c. een heklicht, zijnde een wit gewoon 
licht, slechts zichtbaar over een hoek van 
12 streken, waarvan 6 streken aan elke zij
de, gerekend van achteren. Het heklicht 
moet zoodanig zijn afgeschermd, dat het 
daar, waar het toplicht en de boordlichten 
zichtbaar moeten zijn, niet kan worden 
waargenomen. 
Vaarlichten voor sleepbooten. 

Art. 26. 1. Elke sleepboot met één of 
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meer achter zich gesleepte eenheden moet 
des nachts de volgende lichten voeren: 

a. behalve het toplicht en de boordlich
ten, voorgeschreven in artikel 25, een twee
de wit krachtig licht, zichtbaar over den
zelfden hoek als het toplicht en geplaatst 
ongeveer r m daaronder, doch tenminste 
r m hooger dan de boordlichten; 

b. in plaats van het heklicht een oranje 
gewoon licht, zichtbaar over denzélfden hoek 
als het heklicht en geplaatst op een ge
schikte plaats ten minste 3 m boven het dek. 

2. Sleepen twee of meer sleepbooten 
tezamen één of meer eenheden achter zich, 
dan moet elke sleepboot een derde wit licht 
voeren van dezelfde inrichting als de beide 
andere, geplaatst ongeveer r m onder deze 
laatste, doch ten minste r m hooger dan de 
boordlichten. 

Vaarlichten voor vaartuigen 
zonder mechanische beweeg
kracht. 

Art. 27. r. Gesleepte vaartuigen moe
t en des nachts als toplicht een wit helder 
licht voeren. Dit licht moet ten minste 6 m 
boven het gangboord of het dek zijn ge
plaatst. Bevat een sleep verschillende ge
sleepte eenheden, dan moeten deze lichten 
zooveel mogelijk op gelijke hoogte boven 
den waterspiegel worden gevoerd. 

2 . Zeilende vaartuigen moeten des nachts 
als toplicht een wit helder licht aan den 
top van den mast en een wit gewoon licht 
aan den boeg voeren. 

Heklichten voor slepen. 

Art. 28. r. De achterste gesleepte een
heid van een sleep moet, behalve het top
licht, voorgeschreven in artikel 27, lid r , 
het heklicht voeren, voorgeschreven in ar
tikel 25, onder c. 

2. Bevinden zich achter aan den sleep 
gekoppelde vaartuigen, dan moeten deze elk 
het heklicht voeren. 
. 3. Wanneer alle gesleepte eenheden aan 
de sleepboot zijn gekoppeld, moet het hek
licht worden gevoerd door elke eenheid, de 
sleepboot inbegrepen. Wanneer echter de 
gesleepte eenheden langszij van de sleep
boot achter elkander varen, moet het hek
licht slechts worden gevoerd door de ach
terste eenheid. 

Bedekt boordlicht. 

Art. 29. Wanneer een sleepboot zooda
nig aan een gesleepte eenheid is gekoppeld, 
dat een boordlicht van de sleepboot onzicht
baar wordt, moet dit boordlicht door de 
gesleepte eenheid worden gevoerd, zooveel 
mogelijk op dezelfde hoogte als het andere 
boordlicht van de sleepboot. 

Vaarlichten voor kleine vaar-
tuigen . 

Art. 30. r. In afwijking van artikel 25 
gelden voor kleine vaartuigen met mecha
nische beweegkracht de volgende bepalin
gen: 

a. Het toplicht behoeft slechts een hel-
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der licht te zijn. Het mag zich op dezelfde 
hoogte bevinden als de boordlichten, mits 
het ten minste r m daarvóór is geplaatst. 
Wanneer deze afstand niet wordt in acht 
genomen, moet het toplicht zich ten minste 
r m hooger bevinden dan de boordlichten. 

b. Het heklicht behoeft niet gevoerd te 
worden. Als het niet gevoerd wordt, moet 
het toplicht rondom zichtbaar zijn. 

c. De boordlichten mogen onmiddellijk 
naast elkander staan of vereenigd worden 
in één lantaarn, geplaatst op of nabij den 
boeg in de as van het schip. In dit geval 
moet het toplicht ten minste r m hooger 
staan dan de boordlichten. 

2. Kleine vaartuigen zonder mechanische 
beweegkracht moeten, ongeacht hun wijze 
van voortbewegen, des nachts een wit ge
woon licht voeren ; zij mogen geen andere 
lichten voeren. 
Verboden lichten. 

Art. 31. r. Het is verboden gebruik te 
maken van lichten, welke kunnen worden 
aangezien voor die, voorgeschreven of toe
gelaten in dit reglement of voor bijzondere 
doeleinden, of van lichten, welke de zicht
baarheid van de voorgeschreven of toege
laten lichten kunnen benadeelen. Onder dit 
verbod valt niet -de lantaarn met matglazen 
ruit, welke des nachts op het voorschip van 
een gesleept vaartuig wordt gevoerd. Deze 
lantaarn mag echter niet verder dan over 
het vaartuig licht verspreiden en moet naar 
voren, zoomede naar beide zijden, v olledig 
zijn afgeschermd. 

2 . Het is verboden lichten te gebruiken, 
welke door hun inrichting of wijze van ge
bruik een verblinding veroorzaken, welke 
gevaar of hinder oplevert voor de overige 
vaartuigen of vlotten of voor het verkeer 
op de oevers. 
Zeilvaartuigen met motor en 
vaartuigen met opduwer of 
optrekker . 

Art. 32 . r. Een zeilend vaartuig, dat 
tevens van mechanische beweegkracht ge
bruik maakt, moet op ten minste 3 m boven 
het gangboord en ter plaatse, waar deze het 
best kan worden gezien, een zwarten kegel 
voeren, waarvan de punt naar boven is 
gericht. De hoogte van den kegel moet ten 
minste 50 cm, de middellijn van zijn grond
vlak tenminste 30 cm bedragen. 

2. Het in lid r genoemde sein moet ook 
worden gevoerd door vaartuigen met een 
opduwer of optrekker. 

3. De bepalingen van de leden 1 en 2 

gelden niet voor kleine vaartuigen. 

HOOFDSTUK IV. 

Ontmoeten en oploopen. 
Bijbehouden van den koers. 

Art. 33. Bij het elkander voorbijvaren 
in dezelfde of tegengestelde .richting moeten 
vaartuigen en vlotten, welker koers elk ge
vaar van aanvaring uitsluit, hun koers bij
behouden. 
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Voorschrift bij het ontmoeten. 

Art. 34. Vaartuigen en vlotten, welke 
elkander ontmoeten in zoodanige koersen, 
dat gevaar voor aanvaring bestaat, moeten 
naar stûurboord uitwijken, behoudens in de 
bijzondere gevallen, waarvoor in dit regle
ment anders is bepaald. 

Afwijkingen van het voor-
schrift bij het ontmoeten. 

Art. 35. r. Bij ontmoeting van twee 
slepen kan de opvarende sleep het uitwij
ken naar bakboord verlangen, na zich er 
van te hebben vergewist, dat dit zonder 
gevaar kan geschieden; de afvarende sleep 
kan eveneens het uitwijken naar bakboord 
verlangen, doch alleen om dwingende rede
nen van veiligheid. 

2. Bij ontmoeting van een sleep met een 
alleenvarend vaartuig met mechanische be
weegkracht of met een zeilend vaartuig kan 
de sleep uitwijken naar bakboord verlan
gen, echter slechts na zich er van te hebben 
vergewist, dat dit zonder gevaar kan ge
schieden. 

Een passagiersvaartuig, dat een regelma
tigen dienst uitoefent en waarvan het groot
ste toegelaten aantal passagiers ten minste 
300 bedraagt, kan echter uitwijken naar 
bakboord verlangen, wanneer het ingevolge 
zijn dienstregeling wil aanleggen aan een 
aanlegplaats aan den oever, welken de sleep 
houdt. 

3. Bij ontmoeting tusschen twee alleen
varende vaartuigen met mechanische be
weegkracht of van een zoodanig vaartuig 
met een vaartuig, zeilende vóór den wind 
of met ruimen wind, kan elk der vaartui
gen uitwijken naar bakboord verlangen, 
echter slechts na zich er van te hebben ver
gewist, dat dit zonder gevaar kan geschie
den. 

4. Bij ontmoeting van een bij den wind 
zeilend vaartuig met een alleenvarend vaar
tuig met mechanische beweegkracht, kan 
alleen het zeilende vaartuig uitwijken naar 
bakboord verlangen. 

Seinen bij afwijking van het 
voorschrift bij het ontmoeten. 

Art. 36. r. De sleep of het alleenvaren
de vaartuig, dat uitwijken naar bakboord 
verlangt, moet tijdig des daags een licht
blauwe vlag aan stuurboord toonen en des 
nachts een wit gewoon licht, van voren 
zichtbaar, in een richting dwars op het 
vaartuig aan stuurboord heen en weer 
zwaaien. Indien gevaar voor aanvaring be
staat, moeten deze seinen worden aange
vuld door het geven van "twee korte stoo
ten". D e tegemoetvarende sleep of het te
gemoetvarende alleenvarende vaartuig moet 
dan dezelfde seinen geven. 

Wanneer een sleep meer dan één sleep
boot bevat, moeten de vlag of het licht door 
elke sleepboot worden getoond. 

2. De vlag of het licht moeten worden 
getoond tot na het voorbijvaren; het is ver
boden ze langer te toonen. 

Ontmoeting met drijvende 
vaartuigen of vlotten . 

122 

Art. 37. 1. Slepen, alleenvarende vaar-
/ tuigen met mechanische beweegkracht, als

mede zeilende vaartuigen, welke ·een drij
vend vaartuig of vlot ontmoeten, moeten 
hiervoor zoover uitwijken als de beschik
bare ruimte en de wind toelaten. Wijken ze 
naar bakboord uit, dan moeten de in arti
kel 36, eerste lid, voorgeschreven seinen 
worden gegeven. Het drijvende vaartuig of 
vlot moet dezelfde seinen geven. 

2_..flet drijvende vaartuig of vlot moet 
van zijn kant het voorbijvaren zooveel mo
gelijk vergemakkelijken. 

Voorschrift bij het voorbij-
loopen. 

Art. 38. Vaartuigen, welke een in de
zelfde richting varend vaartuig of vlot na
deren, moeten, indien het bijbehouden van 
den koers gevaar voor aanvaring zou mede
brengen, aan bakboord van het opgeloopen 
vaartuig of vlot voorbijloopen. 

Seinen bij het voorbljloopen. 

Art. 39. 1. Een sleep of een alleenva
rend vaartuig met mechanische bewee_g
kracht, welke een vooruitvarend vaartuig, 
sleep of vlot nadert met het doel voorbij te 
loopen, moet des daags tijdig op het voor
schip ten minste 3 m boven het dek een 
lichtblauwe vlag hijschen. Na het voorbij
loopen moet de blauwe vlag terstond wor
den ingehaald. 

2. Op een afstand van 120 m van het 
voorbij te loopen vaartuig of vlot moet de 
oploopende sleep of het oploopende vaar
tuig, indien kans bestaat, dat het vorenge
noemde sein niet is waargenomen en indien 
gevaar voor aanvaring bestaat, dit sein aan
vullen door het geven van "twee aangehou
den stooten, gevolgd door twee korte stoo
ten" . De opgeloopen sleep en het opgeloo
pen vaartuig of vlot moet dan naar stuur
boord uitwijken. 

3. Des nachts moet het voorbijloopende 
vaartuig het voornemen tot voorbijvaren te 
kennen geven door "twee aangehouden stoo
ten, gevolgd door twee korte stooten", in
dien het bijbehouden van den koers gevaar 
voor aanvamig medebrengt. 

Afwijkingen van het voor-
schrift bij het voorbijloopen 
en daarbij te geven seinen. 

Art. 40. 1. Wanneer voorbijloopen niet 
mogelijk is aan bakboord, doch wel aan 
stuurboord van den opgeloopen sleep of het 
opgeloopen vaartuig of vlot, moet de opge
loopene "twee korte stooten" geven. 

Indien onder deze omstandigheden de op
looper nog kan en wil voorbijloopen, moet 
hij "twee aangehouden stooten, gevolgd door 
één korten stoot" geven en naar stuurboord 
koersen. D e opgeloopene moet dan naar 
bakboord uitwijken. 

2. De oplooper kan wegens bijzondere 
omstandigheden bij voorbaat verlangen, dat 
de opgeloopene het voorbijloopen aan stuur-
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boord toelaat. In dat geval moet de oploo
per "twee aangehouden stooten, gevolgd 
door één korten stoot" geven, onverminderd 
de in artikel 39, lid 1,- bedoelde v:erplich
ting tot het toonen van een lichtblauwe vlag. 

De opgeloopene moet dan naar bakboord 
uitwijken. 

Wanneer in dit geval voorbijloopen niet 
mogelijk is aan stuurboord, doch wel aan 
bakboord, moet de opgeloopene "één korte 
stoot" geven. 

Indien de oplooper onder deze omstan
digheden nog kan en wil voorbijloopen, moet 
hij "twee aangehouden stooten, gevolgd 
door twee korte stooten" geven en naar 
bakboord koersen. De opgeloopene moet 
dan naar stuurboord uitwijken. 

Voorbijloopen onmogelijk. 

Art. 41. Wanneer voorbijloopen om drin
gende redenen van veiligheid aan geen van 
beide zijden mogelijk is, geeft de opgeloo
pene "vijf korte stooten". 

Uitwijkregels voor zeilende 
vaartuigen. 

Art. 42. 1. Wanneer twee zeilende vaar
tuigen elkander met kruisende koersen zoo
danig naderen, dat gevaar voor aanvaring 
bestaat, gelden ·de volgende voorschriften: 

a. een met ruimen wind zeilend vaar
tuig moet wijken voor een bij den wind 
zeilend vaartuig; 

b. een vaartuig, dat over stuurboord bij 
den wind ligt, moet wijken voor een vaar
tuig, dat over bakboord bij den wind ligt; 

c. wanneer twee vaartuigen met ruimen 
wind zeilen, maar over verschillende boegen 
liggen, moet het over stuurboord liggende 
vaartuig uitwijken voor het vaartuig, 'dat 
over bakboord ligt; 

d. wanneer twee vaartuigen met ruimen 
wind zeilen en over denzelfden boeg liggen, 
moet het loefwaartsche vaartuig uitwijken 
voor het lijwaartsche vaartuig; 

e. een vaartuig, dat voor den wind zeilt , 
moet voor een ander vaartuig uitwijken. 

2. Laveerende vaartuigen moeten ver
mijden om te komen tusschen een sleep of 
een alleenvarend vaartuig en den oever, 
welken die sleep of dat vaartuig houdt; zij 
moeten dus wenden voordat zij den koers 
van den naderenden sleep of het naderende 
vaartuig kruisen. 

3. Loopt een zeilvaartuig een ander zeil
vaartuig op, dan moet het eerste boven
winds voorbijvaren. 

Nauwe vaarwaters. 

Art. 43. 1. Slepen, alleenvarende vaar
tuigen of vlotten mogen elkander in de
zelfde of in tegengestelde richting slechts 
dan voorbijvaren, wanneer, rekening hou
dende met alle plaatselijke omstandigheden 
(waterstand, ligging van den bodem, boch
ten in de rivier, inrichtingen en werken in 
de rivier of op de oevers, vastgevaren vaar
tuigen, wrakken en dergelijke) geen twijfel 
bestaat, dat het vaarwater voldoende ruim
te voor gelijktijdig doorvaren biedt. 
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2. Ter vermijding van ontmoetingen -op 
riviervakken met onvoldoende bq:edte (eng
ten) moeten de volgende voorschriften in 
acht genomen worden: . 

a. Elke sleep en elk alleenvarend vaar
tuig of vlot moet, alvorens een engte bin
nen te varen, een "aangehouden stoot" ge
ven. 

b. Opvarende slepen of opvarende al
leenvarende vaartuigen moeten, indien te 
voorzien is, dat zij in een engte een afva
renden sleep, een afvarend alleenvarend 
vaartuig of een vlot zullen ontmoeten, be
neden die engte stilhouden tot dat de af
varende sleep, het afvarende vaartuig of het 
vlot de engte is doorgevaren. 

c. Wanneer een opvarende sleep een 
engte reeds is binnengevaren, moeten afva
rende slepen of alleenvarende vaartuigen of 
vlotten boven de engte stilhouden totdat 
de opvarende sleep deze is doorgevaren; 
dezelfde verplichting rust op afvarende al
leenvarende vaartuigen of drijvende vlotten 
ten aanzien van een opvarend alleenvarend 
vaartuig. 

d. Wanneer een opvarend alleenvarend 
vaartuig een engte reeds is binnengevaren, 
moet het deze bij nadering van een afva
renden sleep vrijmaken. 

3. Op riviervakken, waarvan de grenzen 
bij laagwater zijn aangeduid door op den 
oever geplaatste rood-witte bakens met drie
hoekige witte borden met rooden rand, mo
gen slepen elkander niet voorbijloopen. 

Voorzorgsmaatregelen bij 
het ontmoeten en oploopen. 

Art. 44. Opgeloopen slepen of alleenva
rende vaartuigen moeten tijdens het voor- . 
bijloopen hun snelheid verminderen. Ander
zijds moeten alleenvarende vaartuigen met 
mechanische beweegkracht de noodige voor
zorgen nemen met het oog op de veiligheid 
van slepen of vlotten, welke zij ontmoeten 
of voorbijloopen. 

Kleine vaartuigen. 

Art. 45. 1. De bepalingen van dit hoofd
stuk, met uitzondering van artikel 42, zijn 
niet van toepassing op het ontmoeten en 
oploopen tusschen kleine vaartuigen en an
dere vaartuigen of vlotten. 

2 - Kleine vaartuigen hebben slechts in 
de in artikel 42 genoemde gevallen en te
genover andere kleine vaartuigen recht op 
het volgen van een bepaalden koers. Zij 
zijn vrijgesteld van de verplichting tot het 
geven van seinen. 

3. Kleine vaartuigen moeten zich bij het 
ontmoeten en oploopen van andere vaar
tuigen of vlotten gedragen naar de voor
schriften van artikel 57. 

HOOFDSTUK V. 

Verdere voorschriften voor de vaart. 

Verbod den koers van ande
ren te kruisen . 

Art. 46. 1. Vaartuigen of vlotten mo
gen bij het afvaren van de plaats van ver-
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t rek de koerslijn van een ander vaartuig of 
vlot niet kruisen of deze in hun vaart hin
deren. 

2. Vaartuigen, welke de rivier overste
ken, moeten op zoodanigen afstand van op
of afvarende vaartuigen en van vlotten 
blijven, dat deze niet hun koers behoeven 
te wijzigen of hun snelheid te verminderen 
om een aanvaring te vermijden. 

3. Het is verboden tusschen de vaar
tuigen van een sleep door te varen. 

Art. 4 7. 1. Opdraaien of zwaaien is 
slechts geoorloofd wanneer de afstand tot 
andere vaartuigen zich daartegen niet ver
zet. 

Opdraaien of zwaaien . 

2. Wanneer het zicht beperkt is of het 
overige verkeer door de voorgenomen ma
noeuvre kan worden gehinderd of belem
merd, moeten slepen en alleenvarende vaar
tuigen, met uitzondering van kleine vaar
tuigen, zulks aankondigen door "een aange
houden stoot, gevolgd door een korten stoot", 
wanneer zij over stuurboord en door "een 
aangehouden stoot, gevolgd door twee korte 
stoeten", wanneer zij over bakboord willen 
opdraaien of zwaaien. 

3. Zoodra het in lid 2 van dit artikel 
voorgeschreven sein wordt gegeven, moet 
elk ander vaartuig zijn snelheid zooveel ver
minderen, dat het opdraaien of zwaaien 
zonder gevaar kan geschieden. 

Vaart op gelijke hoogte. 

Art. 48. 1. Slepen en alleenvarende vaar
tuigen mogen slechts dan op gelijke hoogte 
varen, wanneer de beschikbare ruimte dit 
zonder hinder of gevaar voor de vaart toe
laat. 

2 . Waar het varen op gelijke hoogte niet 
is geoorloofd, mag een vaartuig met me
chanische beweegkracht een vooruitvarend 
vaartuig of vlot niet dichter dan tot op 
120 m naderen, tenzij het dit vaartuig of 
vlot wil voorbijloopen. 

Verbod van langszij komen. 

Art. 49. Het is verboden langszij van 
een varend vaartuig of vlot te komen of 
daaraan vast te maken zonder uitdrukke
lijke toestemming van den schipper van 
dat vaartuig of vlot. 

Golfslag. 

Art. 50. 1. Vaartuigen met mechanische 
beweegkracht moeten tijdig hun snelheid 
zooveel verminderen als noodig is om scha
delijken golfslag of schadelijke zuiging te 
vermijden, echter niet beneden de snelheid, 
noodig voor het veilig sturen en voortbe
wegen: 

a. voor havenmondingen; 
b. in de nabijheid van vaartuigen, welke 

aan den oever of aan aanlegplaatsen ge
meerd zijn of in lading of lossing zijn; 

c. in de nabijheid van vaartuigen, welke 
op de gewone ligplaatsen stilliggen; 

d. in de nabijheid van vastgevaren of 
gezonken vaartuigen of van vaartuigen, 
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1 waarmede niet gemanoeuvreerd kan worden; 
e. bij het voorbijvaren van niet vrij va

rende veerponten. 
Tegenover kleine vaartuigen bestaat deze 

verplichting niet. 
2. Bij het voorbijvaren van vaartuigen 

of vlotten, welke des daags een rood-witte 
vlag, des nachts een rood gewoon licht on
geveer I m boven een wit gewoon licht too
nen, moeten vaartuigen met mechanische 
beweegkracht hun snelheid verminderen als 
in lid I voorgeschreven; bovendien moeten 
zij op een zoo groot mogelijken afstand blij
ven. 

Het recht om deze seinen te voeren komt 
toe aan: 

a. vaartuigen, welke op de rivier wer
ken, peilingen of metingen uitvoeren; 

b. alle vaartuigen of vlotten in geval 
van gevaar. 

Beperkt zicht. 

Art. 51. Op plaatsen, waar het zicht be
perkt is en waar geen waarschuwdienst be
staat, moeten afvarende vaartuigen met 
mechanische beweegkracht hun snelheid ver
minderen zoolang de roerganger den te vol
gen weg niet over voldoenden afstand kan 
overzien. 
Samenstelling van slepen. 

Art. 52. 1. Slepen moeten, rekening hou
dende met het vermogen van de sleepboot 
of van de sleepbooten en met den gesleep
ten last, zoodanig worden samengesteld, dat 
elk gevaar voor de opvarenden en voor de 
vaar·t wordt vermeden. 

2. In het bijzonder moeten het aantal 
de~ gesleepte eenheden en de onderlinge 
afstanden daàrtusschen met het oog op den 
in lid I gestelden eisch worden bepaald. 

3. De afstand tusschen de sleepboot en 
de eerste gesleepte eenheid mag niet meer 
dan 120 m bedragen. Bij een opvarenden 
sleep met slechts één gesleept vaartuig mag 
deze afstand tot ten hoogste 200 m worden 
vergroot, wanneer het laadvermogen van 
het gesleepte vaartuig meer dan 600 ton 
bedraagt. 

4. De afstand tusschen twee gesleepte 
eenheden mag niet meer dan 80 m bedragen. 

5. De afstand tusschen twee sleepbooten 
van een sleep mag niet meer dan 1:20 m 
bedragen. 
Gekoppelde vaartuigen. 

Art. 53. 1. Vaartuigen mogen niet met 
meer dan twee gekoppeld varen, tenzij een 
beschadigd vaartuig niet op andere wijze 
kan worden vervoerd. 

2. Het is echter geoorloofd: 
a. twee vaartuigen van geringe afme

tingen achter elkander aan een groot vaar
tuig te koppelen; 

b. vaartuigen, welke een sleep vormen 
0f deel van een sleep uitmaken, met drie 
naast elkander gekoppeld te doen varen, 
mits de totale b reedte van de naast elkan
der gekoppelde vaartuigen niet meer dan 
1 6 m bedraagt. 
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Klokslagen van de sleepboot. 

Art. 54. De sleepboot moet door klok
slagen te kennen geven, dat zij gaat varen, 
stilliggen of een tros loswerpt. 

Verkenning tusschen de 
vaartuigen van een sleep. 

Art. 55. 1. Voor de mededeelingen tus
schen de gesleepte eenheden en de sleep
booten, bedoeld in de leden 2 tot 5 van dit 
artikel, wordt aan boord van de gesleepte 
eenheden gebruik gemaakt van een vlag, 
geheschen aan een mast of vlaggestok van 
6 m hoogte. 

2 . De vlag in top geheschen beteekent, 
dat de sleepboot met volle kracht kan va-
ren. 

3. De vlag halfstok geheschen beteekent 
het verzoek slechts met halve kracht te 
varen. 

4. De vlag neergehaald beteekent het 
verzoek terstond te stoppen. Dit sein mag 
slechts in dringende gevallen worden gegeven. 

5. De door een gesleepte eenheid gege
ven seinen moeten onmiddellijk worden her
haald door de eenheden tusschen eerstge
noemde en de sleepboot. 

6. Des nachts worden de in de vorige 
leden genoemde seinen gegeven door middel 
van het toplicht. Het overeenkomstig lid 4 
neergehaalde licht moet zichtbaar blijven. 

7. De eenheden van een sleep mogen 
voor andere onderlinge mededeelingen ook 
van klokslagen gebruik maken. 

Laten drijven van vaartuigen. 

Art. 56. 1 . Het is verboden een vaar
tuig dwars op den stroom te laten drijven. 

2. Des nachts is het laten drijven van 
vaartuigen verboden. 

Kleine vaart"1igen. 

Art. 57. Kleine vaartuigen moeten aan 
alle overige vaartuigen of vlotten de ruimte 
laten, welke deze noodig hebben om hun 
koers te volgen en te manoeuvreeren en 
kunnen niet verlangen, dat deze voor hen 
uitwijken. 

Verbod voor vlotten des 
nachts te varen. 

Art. 58. Vlotten mogen des nachts niet 
varen. Indien zij echter ten gevolge van on
voorziene omstandigheden niet tijdig een 
geschikte ligplaats hebben kunnen bereiken, 
mogen zij hun vaart voortzetten, totdat een 
zoodanige plaats is bereikt. Zij moeten in 
dat geval d ezelfde lichte n voe ren, w e lke in 
artikel 70 voor stilliggende vlotten zijn 
voorgeschreven. 

Stremming van de vaart. 

Art. 59. Wanneer de bevoegde autoritei 
ten des daags door middel van een roode 
vlag of een rood bord m et horizontale witte 
streep, des nachts door m iddel van twee 
boven elkander geplaatste roode krachtige 
lichten kenbaar maken, dat de vaart tijde
lijk geheel is gestremd, moeten alle vaa r
tuigen en vlotten vóór het stremmingssein 
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stilhouden en mogen zij hun vaart eerst ver
volgen nadat het sein is ingehaald. 

Buiten gebruik gestelde 
riviervakken. 

Art. 60. Het is aan alle vaartuigen of 
vlotten, met uitzondering van kleine vaar
tuigen zonder mechanische beweegkracht, 
verboden buiten gebruik gestelde en tot 
aanslibbing bestemde riviervakken, welke 
door bakens zijn aangeduid, te bevaren. 

Deze bakens dragen een rooden bol met 
een horizontalen witten ring. 

HOOFDSTUK Vl. 

Veren en bruggen. 
Lichten voor veerponten. 

Art. 61. 1. Alle veerponten moeten des 
nachts een toplicht, bestaande uit een groen 
helder licht en ongeveer 1 m daaronder een 
wit krachtig licht voeren. Het groene licht 
moet ten minste 6 m boven den waterspie
gel zijn geplaatst. D eze hoogte mag tot 4 m 
worden verminderd, wanneer de lengte van 
de veerpont niet meer dan 12 m bedraagt. 

2. Vrij varende veerponten met mecha
nische beweegkracht voeren, behalve de in 
lid 1 voorgeschreven lichten, de boordlich
ten en het heklicht, voorgeschreven in arti
kel 25, onder b en c. 

3. Veerponten mogen geen andere vaar
lichten voeren. 

4. De bovenste ankerschuit of -boei van 
een gierpont moet des nachts ten minste 
3 m boven den waterspiegel een wit gewoon 
licht dragen. 
Niet vrij varende veerponten. 

Art. 62 . Een niet vrij varende veerpont 
moet de volgende voorschriften voor de 
vaart opvolgen: 

a. de pont mag het vaarwater slechts 
oversteken, wanneer dit vrij is. Tijdens het 
oversteken moet de pont op zoodanigen af
stand van op- en afvarende vaartuigen en 
van vlotten blijven, dat die vaartuigen of 
vlotten hun koers niet behoeven te wijzigen 
of hun snelheid niet behoeven te vermin
deren om een aanvaring te vermijden; 

b. de pont moet het vaarwater vrij ma
ken of daarbuiten blijven, wanneer een 
vaartuig of vlot bij vertrek van een nabij 
de aanlegplaats van de pont gelegen plaats 
door "een aangehouden stoot" zijn voorne
men te kennen geeft den koers van de pont 
te kruisen; 

c. wannee r de pont genoodzaakt is in 
het vaarwater stil te houden, moet zij, be
halve de in artikel 61 , lid 1, voorgeschreven 
lichten, aan de zijde, waar het vaarwater 
niet vrij is, de volgende seinen toonen: 

des daags, boven het Spijksche veer: 
een roode vlag, 
en beneden het Spij ksche veer: 
een zwarten bol; 
des nachts: 
een rood helder licht ; 
d. wanneer de pont buiten dienst is, 

moet zij ligplaats n emen op de door de be-
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vo.egde autoriteit aangeweze~ .plaats. Indien 
geen ligp'laats is aangewezen; moet de pont 
zoodanig liggen, dat het vaarwater vrij blijft. 
Indien bij uitzondering de ligplaats zich in 
het vaarwater bevindt, moet bij nadering 
van een vairtuig Qf vlot de pont zoQdanig 
worden verhaald, dat het vaarwater vrij 
komt. Het naderende vaartuig of vlot kan 
het vrij maken van het vaarwater vragen 
door het geven van "een aangehouden stoot"; 

e. de pont is ten aanzien van kleine 
vaartuigen niet verplicht de voorschriften 
onder a, b en d van dit artikel in acht te 
nemen; 

f. de pont mag niet langer in het vaar
water blijven dan voor de uitoefening van 
den veerdienst noodzakelijk is. 
Groote veren . 

Art. 63. 1. Wanneer meer dan twee sle
pen opvaren, kan, in afwijking van artikel 
46, lid 2, en van artikel 62 onder a, een 
groot veer overvaart verlangen nadat twee 
slepen zijn voorbijgevaren. 

2. De gezagvoerder van het groote veer 
moet zijn voornemen daartoe aan den be
stuurder van den sleep, welks koers hij wil 
kruisen, te kennen geven door vijf kloksla-· 
gen en bovendien des daags door een witte 
vlag, geheschen in den top van den mast, 
des nachts door een groen helder licht, ge
plaatst op ten minste x m boven het in ar
tikel 6x, lid x, voorgeschreven groene hel
dere licht. 

3. De sleep moet zijn snelheid dan zoo
veel verminderen, dat de overvaart van de 
pont mogelijk wordt gemaakt. 

4. De groote veren, waarop dit artikel 
van toepassing is, zijn vermeld in bijlage 2. 

Doorvaart onder vaste bruggen. 

Art. 64. 1. In een doorvaartopening van 
een brug is het elkander in dezelfde of 
tegengestelde richting voorbijvaren slechts 
dan geoorloofd, wanneer geen twijfel be
staat, dat het vaarwater daartoe voldoende 
ruimte biedt. 

2. Zijn bepaalde doorvaartopeningen van 
een vaste brug aangeduid, des daags door 
een vierkant groen-wit bord, waarvan één 
diagonaal verticaal staat, des nachts door 
een groen krachtig licht, dan mag slechts 
door deze openingen worde n gevaren . 

3. Het is verboden te varen door een 
doorvaartopening, welke is aangeduid, des 
daags door een roode vlag of een rechthoe
kig rood bord met in het midden evenwij
dig aan de grootste zijde een witte horizon
tale streep, d es nachts door een rood krach
tig licht. 

H OOFDSTUK VII. 

Stilliggen. 
Ligplaats. 

Art. 65. Voorzoover in of krachtens dit 
reglement niet anders is bepaald, moeten 
vaartuigen of vlotten hun ligplaats zoo dicht 
bij den oever kiezen als in verband met hun 
diepgang en de plaatselijke omstandigheden 
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mogelijk is en in ieder geval zoodanig, dat 
de vaart niet wordt belemmerd. 

Verboden ligplaatsen. 

Art. 66. 1. Het is aan vaartuigen of 
vlotten verboden ligplaats te nemen : 

a. in of nabij engten (artikel 43) ; 
b. op de plaatsen, welke als zwaaiplaat

sen zijn ingericht en als zoodanig door de 
bevoegde autoriteit zijn aangewezen; 

c. aan de uitmondingen van zijrivieren; 
d. bij den ingang van vertakkingen, ka

nalen en havens; 
e. in de nabijheid van scheepswerven, 

waarvan het bedrijf daardoor zou kunnen 
worden gehinderd, alsmede in de nabijheid 
van schipbruggen; 

f . in den koers van niet vrij varende 
veerponten; 

g. in den koers, die door passagiersvaar
tuigen, waaronder begrepen vrij varende 
veren, wordt gevolgd om aan een aanleg
plaats aan te leggen of daarvan te vertrek
ken; 

h . op de riviervakken, die door de be
voegde autoriteit door openbare bekendma
king zijn aangewezen en door horden op de 
oevers zijn aangeduid. 

2. Het is aan vaartuigen verboden stil 
te liggen op de voor vlotten bestemde lig
plaatsen. 

Ligplaats nemen naast elkander. 

Art. 67. 1. Waar de gesteldheid van het 
vaarwater dit toelaat, mogen vaartuigen tot 
ten hoogste drie naast elkander ligplaats 
nemen. Dit geldt niet voor ligplaatsen, waar 
het naast elkander liggen van een grooter 
aantal vaartuigen uitdrukkelijk is toege
staan. 

2. Op plaatsen, waar, in verband met 
de gesteldheid van het vaarwater, op min
der dan 40 m uit den oever moet worden 
gevaren, mag slechts één rij vaartuigen langs 
den oever ligplaats nemen. 
Wacht. 

Art. 68. 1. Op vlotten en aan boord van 
vaartuigen, welke genoodzaakt zijn in het 
vaarwater of in de nabijheid daarvan stil te 
liggen, moet voortdurend een voldoende 
wacht aanwezig zijn. 

2 . Vaartuigen, welke aan den oever zijn 
gemeerd en vaartuigen, welke voor langen 
tijd zijn stilgelegd, behoeven slechts een 
wacht te hebben, wanneer de plaatselijke 
omstandigheden dit noodzakelijk maken. 
Lichten voor stilliggende 
vaartuigen. 

Art. 69. 1. Alle stilliggende vaartuigen, 
met uitzondering van kleine vaartuigen, 
moeten des nachts aan de zijde van het 
vaarwater een wit gewoon licht voeren op 
t en minste 3 m boven · het gangboord of het 
dek. 

2. In bijzondere gevallen kunnen vaar
tuigen, welke voor langen tijd stilliggen en 
verzameld zijn op een daartoe in het bijzon
der bestemde plaats, door de bevoegde au-
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toriteit worden vrijgesteld van de verplich
ting tot het voeren van het in lig 1 voor-
geschreven licht. ·., '· 

3. Visschersvaartuigen (palingschokkers 
en dergelijke), welke hun vischtuig naar den 
kant varl. het vaarwater ~ebben , uitstaan, 
moeten, -ongeacht -hun laadvermogen, het in 
lid 1 voorgeschreven licht voeren en boven
dien op het einde van den uitlegger een wit 
gewoon licht, op ongeveer 1 m boven den 
waterspiegel. 

Lichten voor stilliggende 
vlotten. 

Art. 70. Alle stilliggende vlotten moeten 
des nachts op elk van de beide hoeken aan 
de zijde van het vaarwater twee witte ge
wone lichten voeren. Deze lichten moeten 
zijn geplaatst op een onderlingen afstand 
van 2 tot 4 m, op gelijke hoogte, op ten 
minste 4 m boven den waterspiegel. 

Drijvende inrichtingen. 

Art. 71. Onverminderd de door de be
voegde autoriteiten gestelde voorwaarden, 
moeten personen, die het beheer over drij
vende inrichtingen uitoefenen, de volgende 
bepalingen in acht nemen : 

a. de inrichtingen moeten zoodanig lig
gen, dat het vaarwater vrij blijft; · 

b. zij moeten op veilige wijze en zoo
danig zijn vastgelegd, dat zij niet met den 
stroom kunnen afdrijven; de ankers mogen 
niet zoodanig uitstaan, dat daardoor hinder 
of gevaar voor de vaart kan ontstaan; 

c. des nachts moeten de inrichtingen 
aan de zijde van het vaarwater ten minste 
één oranje gewoon licht dragen op ten min
ste 4 m boven den waterspiegel. 
Vrijstelling van het voeren 
van lichten. 

Art. 72 . 1 . De in de artikelen 69, 70 en 
71 voorgeschreven lichten behoeven niet ge
voerd te worden door vaartuigen, vlotten 
of drijvende inrichtingen, welke zich geheel 
bevinden op een wateroppervlakte, gelegen 
tusschen niet overstroomde kribben of ach
ter een niet overstroomden strekdam. 

2 . Vorenstaande bepaling is eveneens 
van toepassing op vaartuigen, vlotten en 
drijvende inrichtingen, welke aan den oever 
liggen, zoolang zij van dien oever af vol
doende zijn verlicht. 

Aanduiding van ankers , 

Art. 73 . I. Ankers, welke zoodanig zijn 
uitgezet, dat zij hinder of gevaar voor de 
vaart kunnen opleveren, moete n door licht
blauwe tonnen worden aangeduid. 

2 . Des nachts moeten zoodanig geanker
de vaartuigen een oranje gewoon licht voe
ren op ongeveer 1 m onder het wit~e licht, 
voorgeschreven in artikel 69, lid 1. 

Seinen voor drijvende werk-
tuigen. 

Art. 74. 1. Drijvende werktuigen, welke 
zoodanig liggen, dat zij de vaart kunnen 
hinderen, en in bedrijf zijnde baggerwerk
tuigen moeten de volgende seinen voeren: 
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a. des daags : 
boveri het Spijksche veer: 
aan de zijde, waar het vaarwater vrij is , 

een rood-witte vlag; 
" aan de zijde, waar het vaarwater niet vrij 

, is , een roode vlag; 
en beneden het Spijksche veer: 
aan de zijde, waar het vaarwater vrij is , 

twee zwarte bollen, ongeveer 1 m boven 
elkander; 

aan de zijde, waar het vaarwater niet vrij 
is, één zwarten bol op dezelfde hoogte als 
de bovenste van de beide andere bollen; 

b. des nachts: 
aan de zijde, waar het vaarwater vrij is , 

in plaats van het licht, voorgeschreven 1n 
artikel 69 , lid 1, een wit helder licht en on
geveer 1 m daarboven een rood helder 
licht; 

aan de zijde, waar het vaarwater niet vrij 
is, een rood helder licht op dezelfde hoogte 
als het andere roode licht. 

2. De vlaggen, bollen en lichten moeten 
op zoodanige hoogte zijn geplaatst, dat zij 
rondom zichtbaar zijn. De bollen moeten 
een middellijn hebben van ten minste 50 
cm en ten hoogste 80 cm. 

Voorseinen voor drijvende 
werktuigen. 

Art. 75. Drijvende werktuigen, welke 
hinder voor de vaart kunnen opleveren en 
slechts op geringen afstand kunnen worden 
waargenomen, moeten op voldoenden af
stand van hun ligplaats roode boeien uit
leggen. 

Verplaatsen van de kettingen 
van drijvende werktuigèn. 

Art. 76. Drijvende werktuigen moeten 
bij het naderen van vaartuigen met uitzon
dering van kleine vaartuigen, en van vlot
ten, kettingen, kabels of trossen , welke ge
vaar of hinder voor de vaart kunnen ople
veren, vieren of verplaatsen. 

Uitbreiding tot andere vaar• 
tuigen van de verplichtingen, 
voorgeschreven in de arti-
kelen 74 tot en met 76. 

Art. 77. De bepalingen van de artikelen 
74, 75 en 76 zijn eveneens van toepassing 
op andere vaartuigen dan drijvende werk
tuigen, wanneer deze vaartuigen in verband 
met door hen uit te voeren werkzaamheden 
genoodzaakt zijn kettingen, kabels of tros
sen uit te leggen, welke gevaar of hinder 
voor de vaart kunnen opleveren. 
Verplichting het Jagen te 
vergemakkelijken. 

Art. 78. 1 . Vaartuigen of vlotten, welke 
stilliggen aan een oever, waar gejaagd wordt, 
moeten het voorbijvaren van de gejaagde 
vaartuigen of vlotten vergemakkelijken. 

2 . Op plaatsen, waar gewoonlijk gejaagd 
wordt: 

a. ·. moeten aan den oever liggende vlot
ten voorzien zijn van bijzondere inrichtingen 
voor het geleiden van de jaaglijnen; 

b. moeten aan den oever liggende drij -
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vende inrichtingen zoodanig zijn ingericht, 
dat het jagen zonder onderbreking kan ge
schieden; 

c. is het verboden op het jaagpad of op 
den berm werken te maken of voorwerpen 
neer te leggen, waardoor het jagen kan wor
den gehinderd. 

H OOFDSTUK VIII. 

Slecht zicht, storm, ijsgang. 

Beperking van de vaart. 

Art. 79. 1. Bij slecht zicht (mist, sneeuw
jacht enz.) mogen alle vaartuigen slechts 
met matige snelheid varen. 

2. Wanneer men aan boord nog slechts 
één oever kan onderscheiden, moeten drij
vende vaartuigen stilhouden en moeten de 
overige vaartuigen zooveel mogelijk rechts 
houden. 

3. Kan geen der beide oevers meer on
derscheiden worden, dan moeten alle vaar
tuigen, uitgezonderd veerponten , op de naast
bijzijnde geschikte plaats bijleggen. 

Verbod varen met vlotten, 

Art. 80. 1. Gesleepte of drijvende vlot
ten mogen bij slecht zicht, bij storm of bij 
ijsgang niet varen. 

2 . Worden zij gedurende de vaart daar
door overvallen, dan moeten zij op de 
naastbijzijnde geschikte plaats bijleggen. 

Geluidseinen tijdens de vaart. 

.Art. 81. I. Bij slecht zicht varende sle
pen en alleenvarende vaartuigen moeten 
.,een aangehouden stoot" geven. 

2. Wanneer een sleep meer dan één sleep
boot bevat, moet dit sein worden gegeven 
door de voorste sleepboot. 

Het door de sleepboot gegeven sein moet 
onmiddellijk worden herhaald door de laat
ste eenheid van den sleep en , ingeval het 
einde van den sleep uit gekoppelde vaartui
gen bestaat, door het zich aan bakboord be
vindende vaartuig. 

3 . Het sein moet met tusschenpoozen 
van ten hoogste twee minuten worden her
haald. 

4. De bepalingen van dit artikel gelden 
ook voor vlotten, wanneer zij nog varende 
zijn in verband met bijzondere omstandig
heden, als bedoeld in artikel 80, lid 2. 

Geluidseinen bij het stilliggen. 

Art. 82. Vaartuigen of vlotten, welke in 
het vaarwater of in de nabij heid daarvan 
buiten havens of in het bijzonder daarvoor 
bestemde plaatsen stilliggen , kunnen bij 
slecht zicht gedurende ongeveer vij f secon
den snel opeenvolgende klokslagen of daar
m ed e overeenkomende seinen geven. Deze 
seinen moeten gegeven worden , zoodra het 
sein van een naderend vaa rt uig of vlot 
wordt gehoord. Het sein moet alsdan met 
tusschenpoozen van ten hoogste twee minu
ten worden herhaald, totdat het sein van 
het andere vaartuig of vlot niet meer wordt 
vernomen. 

H OOFDSTUK IX. 

Beschermingsvoorschriften. 

Gevaarlijke voorwerpen aan 
boord. 
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Art. 83. I. Het is verboden voorwer
pen, welke de veiligheid van vaartuigen, 
vlotten, drijvende inrichtingen of inrichtin
gen in het vaarwater of aan de oevers in 
gevaar zouden kunnen brengen , buiten vaar
tuigen en vlotten te doen uitsteken. 

2 . Gelichte ankers mogen niet onder den 
onderkant van het vaartuig of vlot uitste
ken. 

Kabels en buisleidingen. 

Art. 84. Het is verboden te ankeren of 
ankers of kettingen •te laten slepen van 100 

m boven tot 100 m beneden de plaatsen, 
waar op de oevers door borden met een 
rood doorstreept omgekeerd zwart anker 
wordt aangeduid, dat zich kabels , buislei
dingen of veerkabels in of onder het rivier
bed bevinden. 

Bescherming van de scheep-
vaartteekens. 

Art. 8:; . Het is verboden scheepvaart
teekens (boeien, drijvers, bakens enz.) voor 
het meren of verhalen van vaartuigen of 
vlotten te gebruiken of die teekens te be
schadigen of onbruikbaar te maken. 

Meerverbod. 

Art. 86. Het is verboden hoornen of 
voorwerpen als afheiningen, palen, grens
teekens, zuilen en dergelijke te gebruiken 
voor het meren of verhalen van vaartuigen 
of vlotten, tenzij zij daarvoor uitdrukkelijk 
bestemd zijn. 

Gevaarlijke voorwerpen of 
stoffen . 

Art. 87. Het is verboden voorwerpen of 
stoffen, welke gevaar of belemmering voor 
de vaart kunnen teweegbrengen, in de rivier 
te werpen of te doen vloeien of op andere 
wijze daarin te doen geraken. 

Bescherming tegen rook. 

Art. 88. 1 . De ketelvuren moeten zoo
danig worden bediend, dat tijdens de door
vaart onder vaste bruggen, in sluizen en 
nabij bewoonde oevers een overmatige ont
wikkeling van rook wordt vermeden. 

2 . E en stoomvaartuig mag in de nabij
heid van een vaste brug slechts stoppen, 
indien de afstand van den meest nabijzijn
den schoorsteen tot het brugdek ten minste 
3 0 m bedraagt. 

H OOFDSTUK X . 

Ongevallen en hindernissen v oor de vaart. 
Redding van opvarenden, 

Art. 89. B ij een ongeval, waardoor het 
leven van de opvarenden in gevaar wordt 
gebracht, moet de schipper alle hem t en 
dienste staande middelen tot hun redding 
aanwenden, onverminderd de uit de alge-
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meene wetgeving voortvloeiende verdere 
verplichtingen. 

-Gedragslijn bij onmiddellijk 
gevaar. 

Art. go. De schipper van een vaartuig, 
hetwelk dreigt te zinken of waarmede niet 
meer gemanoeuvreerd kan worden, moet 
-onmiddellijk de noodige maatregelen nemen 
om het vaarwater voor de overige vaart vrij 
te maken. 

Bijstand. 

Art. 91. 1. Wanneer een vaartuig tenge
volge van een ongeval het vaarwater dreigt 
te versperren, is de schipper van ieder te 
·hulp geroepen vaartuig verplicht, onver
wijld bijstand te verleenen, voorzoover dit 
-met de zorg voor de veiligheid van zijn 
,::igen vaartuig of sleep vereenigbaar is. 

2. Dezelfde verplichting rust op den 
schipper van een te hulp geroepen vaartuig, 
wanneer door het ongeval menschenlevens 
in gevaar zijn, onverminderd de uit de al
gemeene wetgeving voortvloeiende verdere 
verplichtingen. 

Noodseinen. 

Art. 92. Wil een in nood verkeerend 
vaartuig hulp vragen van andere vaartuigen 
<0f van den wal, dan moet het de volgende 
.seinen of één daarvan geven: 

des daags: 
a. verticaal rondzwaaien van een vlag; 
b. luiden van een klok of herhaalde aan-

-gehouden stooten; 
des nachts: 
a. verticaal rondzwaaien van een licht; 
b. luiden van een klok of herhaalde aan

-gehouden stooten; 
c. vlammen boven het vaartuig, bijv. 

-door verbranding van teer of olie. 

Waarschuwen van de autori-
1elten. 

Art. 93. Wanneer een vaartuig is vast
·gevaren of gezonken of een vlot is vastge
varen, moet de schipper zoo spoedig moge
lijk den dichtstbijzijnden ambtenaar van de 
rivierpolitie of de dichtstbijzijnde plaatse
lijke autoriteit hiervan in kennis stellen en 
tot nader order met de bemanning aan 
boord of in de nabijheid van de plaats van 
het ongeval blijven. 

Waarscbuwposten, 

Art. 94. 1. Is in het vaarwater of in 
•de nabijheid daarvan een vaartuig vastge
varen of gezonken of een vlot vastgevaren, 
dan moet de schipper daarvan een waar
schuwpost opstellen op een plaats op zoo
danigen afstand boven en zoo noodig ook 
beneden de plaats van het ongeval, dat na
derende vaartuigen of vlotten tijdig de noo
dige maatregelen kunnen nemen. 

2. De schipper is bovendien verplicht alle 
maatregelen te nemen, welke in zijn vermo
gen zijn, opdat in het gedeelte van de rivier 
tusschen de plaats van het ongeval en den 
-waarschuwpost de havenautoriteiten, de 
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vaartuigen, welke uit zijrivieren, vertakkin
gen, kanalen en havens komen, alsmede de 
buiten de havens vertoevende vaartuigeJl 
of vlotten, zoo spoedig mogelijk met het 
ongeval in kennis worden gesteld. Bij ge
breke van andere doelmatige middelen moet 
de schipper daartoe op geschikte plaatsen 
nog andere waarschuwposten opstellen. 

3. De waarschuwers moeten naderende 
vaartuigen of vlotten door roepen waar
~chuwen, dat en waar het ongeval heeft 
plaats gehad. Zij moeten des daags een 
roode vlag en des nachts een rood gewoon 
licht heen en weer zwaaien. 

4. De waarschuwers moeten zoolang op 
hun post blijven totdat het vaartuig of vlot 
weer vlot is geworden of de bevoegde auto
riteit heeft verklaard, dat zij niet meer 
noodig zijn. 

Aanduiding van vastgevaren 
of gezonken vaartuigen, enz. 

Art. 95. 1. Ieder vastgevaren of gezon
ken vaartuig of ieder vastgevaren vlot moet 
de volgende seinen voeren: 

a. des daags: 
boven het Spijksche veer: 
aan de zijde, waar het vaarwater vnJ 1s, 

twee rood-witte vlaggen boven elkander; 
aan de zijde, waar het vaarwater niet 

vrij is, één roode vlag, 
en beneden het Spijksche veer: 
aan de zijde, waar het vaarwater vrij is, 

twee zwarte bollen ongeveer I m boven el
kander; 

aan de zijde, waar het vaarwater niet vrij 
is, een zwarte bol op dezelfde hoogte als de 
bovenste van de beide andere bollen; 

b. des nachts: 
aan de zijde, waar het vaarwater vrij is, 

een wit helder licht en ongeveer I m daar
boven een rood helder licht; 

aan de zijde, waar het vaarwater niet vrij 
is, een rood helder licht op dezelfde hoogte 
als het andere roode licht. 

2. De vlaggen, bollen en lichten moeten 
op zoodanige hoogte zijn geplaatst, dat zij 
rondom zichtbaar zijn. 

D e bollen moeten een middellijn hebben 
van ten minste 50 cm en ten hoogste Bo cm. 

3. Wanneer het vaartuig zoodanig ligt, 
dat de seinen daarop niet kunnen worden 
aangebracht, moeten zij in voldoend aan
tal op booten, boeien of op andere doelma
tige wijze worden geplaatst, zoodanig, dat 
de ligging van het gezonken vaartuig ken
baar is. 

Verlies van voorwerpen. 

Art. 96. 1. Wanneer een vaartuig of vlot 
een tot bebakening van den vaarweg die
nend voorwerp verplaatst of een voorwerp 
verliest, zoodat hierdoor hinder of gevaar 
voor de vaart kan ontstaan, moet de schip
per daarvan terstond kennis geven aan den 
naastbijzijnden ambtenaar van de rivier
politie of de naastbijzijnde plaatselijke auto
riteit. 

2 . De schipper moet voorzoover moge-

9 
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lijk de -plaats, we.ar het voorwerp verloren 
is, door een kenteeken aanduiden en hier
van b_ij de kennisgeving mededeeling doen. 

Verpilchtlng om het vaar-
water vrij te maken. 

Art. 97. Wanneer een vastgevaren of ge
zonken vaartuig, een vastgevaren vlot of 
een door een vaartuig of vlot verloren voor
werp een geheele of gedeeltelijke versper
ring van het vaarwater veroorzaakt of 
dreigt te veroorzaken, moet de schipper de 
noodige maatregelen nemen om het vaar
water zoo spoedig mogelijk vrij te maken. 

Opruimen van wrakken . 

Art. 98. I. De verplichting tot het uit 
de rivier verwijderen van vastgevaren of 
gezonken vaartuigen, van vastgevaren vlot
ten of van verloren voorwerpen wordt ge
regeld door de bepalingen van de algemeene 
wetgeving. 

2. De bevoegde autoriteiten kunnen on
middellijk tot opruiming overgaan, wanneer 
naar hun oordeel die opruiming niet kan 
worden uitgesteld. 

Drljvenà'è inrichtingen. 

Art. 99. De bepalingen van de artike1en 
90 en 93 tot en met 98 zijn ook van toe
passing op drijvende inrichtingen. De inge
volge die artikelen aan de schippers opge
legde verplichtingen rusten op de personen, 
die het beheer over die inrichtingen uit
oefenen. 

H OOFDSTUK XI. 

Aanvullende voorschriften en bevelen; 
handhaving van het reglement. 

Toepasselijkheid op havens. 

Art. 100. Dit reglement is ook van toe
passing op wateroppervlakten, welke deel 
uitmaken van havens en los- en laadplaat
sen, onverminderd de bijzondere bepalingen 
van politie voor de scheepvaart, welke voor 
deze havens en los- en laadplaatsen zijn 
vastgesteld in verband met de plaatselijke 
omstandigheden en de behoeften van het 
laden en lossen. 

Voorschriften van tljdelljken 
aard. 

Art. 101. r. De schippers en de perso
nen, die het beheer over drijvende inrich
tingen uitoefenen, moeten de voorschriften 
van tijdelijken aard naleven, welke in bij
zondere gevallen met het oog op de veilig
heid en de goede orde van de vaart door de 
bevoegde autoriteit zijn uitgevaardigd en 
door openbare aankondiging bekend ge
maakt. 

2. Deze voorschriften kunnen in het b ij
zonder verband houden met het uitvoeren 
van werken in de rivier, militaire oefenin
gen, openbare feestelijkheden in den zin 
van artikel 102 of met de gesteldheid van 
het vaarwater; zij kunnen op bepaalde ri
viervakken, waar bijzondere voorzorgen wor
den vereischt en die door tonnen, bakens 
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of andere teekens of door het opstellen van 
waarschuwposten zijn aangeduid, de vaart 
des nachts of met vaartuigen met te groe
ten diepgang verbieden. 

Vergunning voor waterfeesten 
en dergelijke. 

~rt. 102. Voor sportwedstrijden, water
feesten en andere bijeenkomsten, welke aan
leiding kunnen geven tot opeenhooping van 
vaartuigen op de rivier, is vergunning van 
de bevoegde autoriteiten vereischt. 
Bijzondere bevelen. 

Art. 103. De schippers, alsmede de per
sonen, die het beheer over drijvende in
richtingen uitoefenen, moeten de bijzondere 
bevelen opvolgen, welke hun door de be
voegde ambtenaren in het belang van de 
veiligheid en de goede orde VE\n de vaart 
worden gegeven. 
Handhaving van het reglement. 

Art. 104. I. De schippers, alsmede de. 
personen, die het beheer over drijvende in
richtingen uitoefenen, moeten aan de be
voegde ambtenaren alle medewerking ver
leenen bij het uitoefenen van toezicht op de 
naleving van de bepalingen van dit regle
ment en van de voorschriften van de be
voegde autoriteiten. In het bijzonder moe
ten zij het onmiddellijk aan boord komen 
vergemakkelijken voor iederen ambtenaar• 
die zich aan boord van een vaartuig be
vindt, waarop: 

a. des daags wordt getoond een recht
hoekige, door diagonalen in vier driehoe
kige velden verdeelde vlag in de landskleu
ren, zooals in bijlage 3 is aangegeven; 

b. des nachts een rood licht heen en 
weer wordt gezwaaid. 

2. Kleine vaartuigen moeten op verlan
gen van den ambtenaar stilhouden en zich 
naar diens vaartuig begeven. 

TWEEDE DEEL. 

Plaatselijk toepasselijke be11allngen. 

HOOFDSTUK 1. 

Bijzondere voorschriften voor de vaart 
en het stilliggen. 

Inzinking van de vaartuigen. 
Art. :105 . :i. Boven M a nnhe im mogen► 

in afwijking van artikel 12, de niet van een 
vast dek voorziene vaartuigen van de klei
ne vaart (steen- en grindschepen en derge
lijke), ongeacht de plaats van het inzin
kingsmerk, zoo diep worden beladen, dat 
de afstand tusschen het laagste punt, waar
boven het vaartuig niet meer waterdicht is, 
en den waterspiegel nog ten minste 15 cm. 
bedraagt, met dien verstande, dat deze mi
nimumafstand ongeveer midscheeps moet 
liggen en de overeenkomstige afstand aan 
het voorschip en het achterschip ten minste. 
50 cm moet bedragen en dat het vaartuig 
moet zijn voorzien van opzetborden, waar
van de bovenkant ten minste 45 cm boven 
den waterspiegel ligt. De opzetborden moe.-



131 

ten voldoertqe. bestand zijn tegen golfslag. 
2. Deze afwijking geldt slechts geduren

de tien jaren na het in werking treden van 
dit reglement en alleen voor vaartuigen, 
welke op het tijdstip van inwerkingtreding 
reeds in de vaart zijn. 
Samenstelling van slepen. 

Art. 106. 1. Boven Germersheim mag 
in een opvarenden sleep met verschillende 
gesleepte eenheden de afstand tusschen de 
sleepboot en de eerste gesleepte eenheid to.t 
200 m worden vergroot. 

2. Tusschen Kembs en Spiers mogen in 
afvarende slepen niet meer dan twee een
heden achter elkander gesleept worden. 

3. Tusschen Bingen en St. Goar mogen 
in opvarende slepen niet meer dan drie in 
één lijn te houden en in afvarende slepen 
niet meer dan twee eenheden achter elkan
der gesleept worden. 
Vaart op gelijke hoogte. 

Art. 107. Tusschen Bazel en Keulen mo
gen slepen niet op gelijke hoogte varen. 
Laten slepen van ankers. 

Art. 108. Tusschen Kembs en Spiers is 
het verboden ankers te laten slepen. 
Beperking van de vaart en 
het stilliggen hij Worms, 

Art. 109. 1. Vóór Worms, van het be
nedeneind van den havendam van de vloot
haven (km · 443) tot 200 m boven de mon
ding van de handelshaven (km 444.30) , 
moeten alle voorbijvarende vaartuigen en 
vlotten op een afstand van ten minste 60 m 
van den linker oever blijven. 

2. In het in lid x genoemde riviervak 
moeten stilliggende vaartuigen, welke niet 
langs den linker oever gemeerd zijn, even
eens ten minste 60 m van dien oever blij
ven. 
Bevaren van de oude Rijn
beddingen tusschen Mann
helm en Mainz. 

Art. no. 1. Bevaren mogen worden: 
a. de Lampertheimer Altrhein tusschen 

de monding en den afsluitdam voor Lam
pertheim; 

b. de hoofdarm van den Stockstadt-Er
felder Altrhein tusschen de monding en de 
laadplaats van Stockstadt en wel uitslui
tend binnen het bebakende vaarwater; 

c. de Ginsheimer Altrhein tusschen de 
monding en de· laadplaats Mainz-Ginsheim. 

2. De snelheid van de vaartuigen mag 
op de genoemde oude Rijnbeddingen niet 
meer dan 12 km per uur bedragen. 

3 . Voor het bevaren van de overige vak
ken van de genoemde oude Rijnbeddingen 
en het bevaren van de andere oude Rijn
beddingen tusschen Mannheim en Mainz, 
in het bijzonder met kleine vaartuigen, gel
den de hiervoor uitgevaardigde bijzondere 
bepalingen. 
Verbod laten drijven hij 
D usseldorp. 

Art. 1II. In het riviervak van km 742.30 
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tot km 745.30 bij Dusseldorp mogen vaar
tuigen met een laadvermogen van meer dan 
50 ton en vlotten zich niet laten drijven. 

Beperking van het stilliggen 
bij Dusseldorp. 

Art. u2. Tusschen de mondingen van 
de haven van Dusseldorp (km 742.90) en 
de brug voor gewoon verkeer naar Ober
kassei (km 744.84) mogen slepen slechts op 
een afstand van ten minste 100 m van den 
rechter oever stilliggen. 

Verbod van Inhalen bij Wezel. 

Art. u3. Tusschen de monding van het 
kanaal Wezel- Datteln (km 813.20) en de 
spoorbrug bij Wezel (km 815.28) mogen 
afvarende slepen niet voorbijloopen. 

HOOFDSTUK Il. 

Vlotvaart. 
Vlotvaart boven Mannhelm. 

Art. u4. Voor het varen met vlotten 
boven Mannheim is voor ieder geval afzon
derlijk vooraf vergunning van de bevoegde 
autoriteiten noodig. 
Afmetingen van vlotten. 

Art. 115. 1. De breedte van vlotten mag 
niet meer bedragen dan: 

tusschen Mannheim en Millingen, 
behoudens de voorschriften van lid 2 63 m 

tusschen Millingen en Gorinchem, 
alsmede tusschen Vreeswijk en 
Krimpen . . ........ ... . .. ...... .. .. . . .. . . .. . 47 m 

tusschen Pannerden en Vreeswijk 28 m 
De lengte van de vlotten, de roeren niet 

medegerekend, mag niet meer bedragen dan: 
tusschen Pannerden en Vreeswijk 160 m 
op de overige riviervakken . . . . . . 220 m 
2. Tusschen Rüdesheim en Kamp mag 

de breedte der vlotten bij een waterstand 
van 3 m tot 2.20 m aan de peilschaal te 
Mainz niet meer dan 56 m en bij een wa
terstand beneden 2 .20 m aan dezelfde peil
schaal niet meer dan 47 m bedragen. 

Waarschuwers van vlotten. 

Art. u6. 1. Gesleepte vlotten, waarvan 
de voorgeschreven bemanning meer dan acht 
man bedraagt, zoomede drijvende vlotten, 
waarvan de voorgeschreven bemanning meer 
dan -vijf man bedraagt, moeten worden voor
afgegaan door een waarschuwschuit, welke 
ten minste 3/4 uur en ten hoogste 1% uur 
voor het vlot uitvaart. Deze schuit mag, 
zoolang het vlot vaart, haar vaart niet on
derbreken en zich niet laten sleepen. 

2 . De waarschuwschuit moet een vlag 
voeren, bestaande uit 16 afwisselend roode 
en witte velden, wanneer het vlot gesleept 
wordt en uit 16 afwisselend roode en zwarte 
velden, wanneer het vlot niet gesleept wordt. 

3. Indien het vlot door onvoorziene om
standigheden niet kan doorvaren, moet het 
terstond een tweede waarschuwschuit zen
den, die vaartuigen en vlotten, welke de 
eerste schuit reeds hebben ontmoet, door 
praaien moet waarschuwen. 
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4. Vlotten, welke op grond van lid r 
niet verplicht zijn een waarschuwschuit voor
uit te zenden, moeten zelf de in lid 2 aan
geduide vlag voeren op ten minste 3 m 
boven hun oppervlak. 

5. Tusschen Mainz en Koblenz-Neuen
dorf behoeven in tweeën gesplitste vlotten 
in de in lid r bedoelde gevallen slechts één 
waarschuwschuit vooruit te zenden. Deze 
waarschuwschuit moet twee vlaggen voe
ren, als aangegeven in lid 2 van dit artikel. 

Ligplaats voor vlotten beneden 
den mond van den Main. 

Art. n7. r. Tusschen den mond van 
den Main en de monding van de vlothaven 
van Kostheim mogen vlotten aan den rech
ter Rijnoever slechts ligplaats nemen en 
samengesteld worden binnen de ligplaats 
voor vlotten, aangeduid door borden op den 
oever. 

2. De breedte van de wateroppervlakte, 
welke als ligplaats mag worden gebruikt, 
wordt voor ieder geval door de bevoegde 
autoriteit bepaald. 

HOOFDSTUK III. 

Beperking van de scheepvaart en van de 
vlotvaart bij laagwater en bij hoogwater. 

Sleepen bij laagwater tusschen 
Bingen en St. Goar. 

Art. n8. Tusschen Bingen en St. Goar 
is het sleepen des nachts verboden, zoodra 
de waterstand aan de peilschaal te Kaub 
minder dan r.50 m bedraagt. 

Beperking van de scheep-
vaart bij hoogwater boven 
het Spijksche veer. 

Art. ng. r. Tusschen . Bazel en het 
Spijksche veer gelden bij hoogwater, ter be
scherming tegen schadelijken golfslag van de 
oeverwerken en de terreinen aan den oever 
met de daarop staande gebouwen, voor de 
scheepvaart de volgende beperkingen : 

a• bij een waterstand, welke het hierna 
genoemde peil I bereikt of overschrijdt, 
moeten alleenvarende vaartuigen met me
chanische beweegkracht, uitgezonderd klei
ne vaartuigen, alsmede slepen bij de afvaart 
zooveel mogelijk het midden van de rivier, 
bij de opvaart zooveel mogelijk het middel
ste derde gedeelte van de breedte der rivier 
houden; als breedte van de rivier geldt de 
afstand tusschen de oeverlijnen; 

b. waar de plaatselijke omstandigheden 
het noodzakelijk maken dichter bij den oever 
te varen dan onder a . voorgeschreven, moe
ten alle vaartuigen toch zoo ver mogelijk 
uit den wal blijven; zij moeten bovendien 
hun snelheid zooveel verminderen als noo
dig is om beschadiging van de oevers of van 
gebouwen op de oevers te vermijden; 

c. bij een waterstand, welke het hierna
genoemde peil II bereikt of overschrijdt, is 
alle vaart, behalve het overzetten, verboden. 

2. De in lid r bedoelde peilen. zijn: 

Peilschaal 
Rheinfelden ............. : ........ .. . 
Breisach ................ ... ... . .... .. . 
Straatsburg . ... ....... ........ . ..... . 
Maxau ....... ........... ....... ...... . . 
Spiers ..... .......................... .. 
Mannheim-Ludwigshafen (op

I II 

4.30 
5.20 
5.00 
7.20 
7.20 

vaart) .. ...... ........ .... .. .... .... 7.10 7.60 
Ludwigshafen-Mannheim (af-

vaart) .... ...... .... ........ ........ 6.40 7.60 
Worms .. .. .... . .. .. ...... .. .. .. .. .. .. . 4.90 6.50 
Mainz ... .. ... . .... .. .. .......... ...... 4.75 6.30 
Bingen ................... ........ .. ... 3.50 5.00 
Kaub . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4.60 6.40 
Salzig .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4.60 6.50 
Koblenz .. ...... .... . .... .. .. .... .... . 4.70 6.50 
Andernach .... ........ : .......... ..... 5.50 7.60 
Keulen .... .... .. .. .. ...... .. .... .. .. 5.20 7.30 
Dusseldorp .. .. .. .. ...... .. ... .. .. .. .. 5.10 6.80 
Duisburg-Ruhrort .. .. .. .. .. .. .. . 5.30 7.30 
Wezel .. ...... ...... ...... . .... ...... .. 4.70 6.60 
Emmerik .. .... ...... .... .. .. ...... ... 5.00 6.70 

Tusschen Bazel en Neuenburg geldt de 
stand aan de peilschaal te Rheinfelden; 

tusschen Neuenburg en Kehl-Straatsburg 
die aan de peilschaal te Breisach; 

tusschen Straatsburg-Kehl en Lauterburg 
die aan de peilschaal te Straatsburg; 

tusschen Lauterburg en Maxaµ die aan de 
peilschaal te Maxau; . . 

tusschen Maxau en het Spijksche veer 
geldt voor elk riviervak tusschen twee van 
de bovengenoemde peilschalen bij de af
vaart de stand aan de bovenste, bij de op
vaart die aan de benedenste ' peilschaal. 

Voor het riviervak Straatsburg-Kehl, als
mede voor die havengebieden, welke zich 
over een eenigszins lang riviervak uitstrek
ken, geldt voor ieder afzonderlijk geval de 
voor de scheepvaart meest gunstige stand 
aan de bovenste of benedenste peilschaal. 

3 . Wanneer op den oever teekens zijn 
geplaatst, waaruit blijkt, dat aan de naast
bijzijnde peilschalen een waterstand, over
eenkomende met de peilen I of II, is be
reikt of overschreden, moeten de vaartuigen 
of vlotten van de aldus aangeduide punten 
af de voorschriften, genoemd in lid r, in 
acht nemen. 

Aanvullend vaarverbod bij 
peil 1. 

Art. 120. Bij een waterstand, welke het 
in artikel ng genoemde peil I aan de naast
bijzijnde peilschaal bereikt of overschrijdt, 
is de scheepvaart in het rechter vaarwater 
van den Rijn tusschen Osterspay en Brau
bach (in het "enge Türchen") en in den 
rivierarm van Nieuwied verboden. 

Beperking van de scheep• 
vaart bij hoogwater beneden 
het Spljksche veer. 

Art. r2r. r. Wanneer de waterstand be
neden het Spijksche veer het in lid 3 van 
dit artikel aangegeven peil bereikt of over
schrijdt, moeten vaartuigen met mechani
sche beweegkracht bij het voorbijvaren van 
plaatsen, welke zijn aange<;iuid des daags 
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door een rood-witte vlag en des nachts door 
een wit gewoon Jicht en een daarboven ge
plaatst rood gewoon licht, tijdig hun snel
heid zooveel verminderen als noodig is om 
schadelijken golfslag te vermijden; de vaar
tuigen moeten echter de voor het veilig 
sturen en voortbewegen noodige snelheid 
behouden. 

2. Het is verboden van de in Jid 1 van 
dit artikel bedoelde seinen gebruik te ma
ken anders dan in geval van onmiddellijk 
gevaar en zonder toestemming van de be
voegde autoriteiten. 

3. De in lid 1 bedoelde peilen zijn: 

Peilschaal 
Lobith ........ ...... ...... 13.70 m + 
Nijmegen .. .......... .... . 11.20 m + 
Tiel ....................... . 7.70 m + 
Zaltbommel . .. . . ... .. . . . 5.20 m + 
Gorinchem .. .. . .. .... .... 2.95 m + 
Arnhem .. ..... . .. ... . .. .. n.2O m + 
Wijk bij Duurstede . . . 6.45 m + 
Vreeswijk .... . .... .. .... . 3.95 m + 
Krimpen .. .. .. .... .. .. .. .. 1.95 m + 

N.A.P. 
N.A.P. 
N.A.P. 
N.A.P. 
N.A.P. 
N.A.P. 
N.A.P. 
N.A.P. 
N.A.P. 

Beperking van de vlotvaart 
bij hoogwater. 

Art. 122. 1. Tusschen Mannheim-Lud
wigshafen en het Spijksche veer mogen vlot
ten bij hoogwater · niet vertrekken of moe
ten zij op de naastbijzijnde geschikte lig
plaats stilhouden, wanneer de naastbijzijnde 
peilschaal bij wassend water een stand bo
ven peil I, bij vallend water een stand 
boven peil II aanwijst. 

2. De in Jid 1 bedoelde peilen zijn: 

Peilschaal I II 
Mannheim-Ludwigshafen 5.80 6.10 
Mainz ...... . ... .............. ....... .. 5.00 5.20 
Rüdesheim ................ .... ..... .. 3.90 4.10 
Koblenz .......... . .......... .. ...... . 4.10 4.40 
Andemach ... . .. .. .......... . ..... .. . 5.00 5.30 
Keulen . .. ........ . ..... . ............. . 4.70 5.00 
Dusseldorp ............. . .......... . .. 4.40 4.70 
Duisburg-Ruhrort ... .. .. ... .... . 4.60 5.10 
Wezel .. ........ ...... ............... .. 4.10 4.70 
Emmerik ............................ . 4.4c, 5.00 

HOOFDSTUK IV. 

Schipbruggen. 
A. Algemeene bepalingen. 

Seinen. 

Art. 123. 1. Afvarende vaartuigen of 
vlotten mogen een schipbrug voor doorvaart 
slechts naderen, wanneer op de brug worden 
getoond: 

d es daags een groene en een witte vlag 
of een groen en een wit bord naast elkan
der; 

des nachts twee groene krachtige lichten 
boven elkander. · 

Het is dan aan opvarende vaartuigen ver
boden de schipbrug te naderen. 

2 . Opvarende vaartuigen mogen een 
schipbrug voor doorvaart slechts naderen, 
wanneer op de brug wordt getoond: 

des daags een"groene vlag of een groen· 
bord; 
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des nachts een groen krachtig licht. 
Het is dan voor afvarende vaartuigen en 

vlotten verboden de schipbrug te naderen. 
3· De doorvaart door de schipbrug mag 

eerst dan geschieden, wanneer beide zijden 
van de doorvaartopening zijn aangeduid : 

des daags door een groene vlag of een 
groen bord; 

des nachts door een groen gewoon Jicht. 
4. Het is aan alle vaartuigen, zoowel op

als afvarende, en aan vlotten verboden een 
schipbrug voor doorvaart te naderen, zoo
lang op de brug worden getoond: 

a. om aan te duiden, dat de brug is ge
sloten of de doorvaart op dat oogenblik on
mogelijk is : 

des daags een roode vlag of een rood bord 
met een witte horizontale streep; 

des nachts een rood krachtig licht; 
b. om aan te duiden, dat de brug ge

durende langen tijd gesloten zal blijven: 
des daags twee boven elkander geplaatste 

roode vlaggen of roode borden met een wit
te horizontale streep; 

des nachts twee roode krachtige lichten 
boven elkander. 

5. Wanneer bijzondere omstandigheden 
dit noodzakelijk maken, worden de in de le
den 1, 2 en 4 omschreven seinen herhaald 
door een waarschuwpost op eenigen afstand 
vóór de brug. 

Doorvaar t door de bruggen . 

Art. 124. 1. De opening van de schip
brug mag slechts in één richting gelijktijdig 
worden doorgevaren. 

2. Het gelijktijdig doorvaren van meer 
dan één vaartuig is niet geoorloofd, tenzij 
de vaartuigen aan elkander gekoppeld zijn. 

3. Aan afvarende alleenvarende vaar
tuigen met mechanische beweegkracht, uit
gezonderd kleine vaartuigen, is het verbo
den elkander voorbij te loopen binnen den 
afstand van 1 km boven de brug ; aan alle 
andere afvarende vaartuigen en aan vlotten 
is dit verboden binnen den afstand van 2 

km boven de brug. 
4. De volgorde van doorvaart wordt be

paald door het tijdstip van aankomst. In 
de opvaart echter hebben passagiersvaartui
gen den voorrang boven slepen en alleen
varende vaartuigen met mechanische be
weegkracht, en hebben alleenvarende vaar
tuigen met mechanische beweegkracht den 
voorrang boven slepen. 

5. Vaartuigen met mechanische beweeg
kracht mogen niet met grootere snelheid 
door een brug varen dan noodig is voor het 
veilig sturen en voortbewegen. 

6. Bij de doorvaart moeten vaartuigen 
of vlotten het midden van de doorvaart
opening houden. 

7. Het is verboden bij het uitzetten van 
ankers, het laten slepen van kettingen, het 
vieren of loslaten van trossen, het meren 
aan den oever of welke andere manoeuvre 
ook aan de brugverankering schade toe te 
brengen. 
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Naderen van de bruggen. 

Art. 125. Zoolang het naderen van een 
schipbrug is verboden, moeten, voorzoover• 
in dit reglement niet anders is bepaald, af
varende vaartuigen of vlotten ten minste 
300 m boven de brug blijven en opvarende 
vaartuigen ten minste 100 m beneden de 
brug stilhouden. 
Slecht zicht. 

Art. 126. Bij slecht zicht mogen vaar
tuigen en vlotten een brug slechts naderen 
om haar door te varen, wanneer de seinen 
zoo tijdig kunnen worden gezien, dat de 
voorschriften van artikel 125 kunnen wor
den nageleefd. 

B. Bijzondere bepalingen. 
Schipbruggen op het Dultsch
Fransche gedeelte . 

Art. 127. r. De schipper moet van zijn 
voornemen om door de schipbrug te varen 
mededeeling doen ter plaatse als hierna aan
gegeven: 

bij de schipbruggen: bij den dienstdoen-
den brugwachter; 

te Bazel: bij de havenadministratie; 
te Kembs: bij den sluismeester; 
te Straatsburg: bij de telefooncentrale van 

het Rijnvaartkantoor of bij den seinwach
ter van een der havenmonden, of bij diens 
afwezigheid bij de naastbijzijnde sluis van 
de haven; 

te Kehl: bij de "Schiffsmeldestelle des 
Rheinbauamtes" of bij het privé-telefoon
kantoor op het havenhoofd; 

te Lauterburg : bij het havenkantoor. 
2. De kennisgevingen moeten bevatten: 

den tijd van aankomst bij de brug, de soort 
van vaartuigen en bij slepen ook hun sa
menstelling. Van het voornemen tot door
vaart kan voor verschillende bruggen tege
lijk worden kennis gegeven. 

De kennisgevingen moeten in den regel 
schriftelijk worden gedaan, waarvoor een 
ontvangbewijs wordt afgegeven; zij kunnen 
echter ook mondeling, telefonisch, telegra
fisch of door den scheepsroeper bij de door
vaart geschieden, zulks onder verantwoor
delijkheid van den schipper. 

3 . Wordt de aankomst bij de eerstvol
gende schipbrug meer dan een uur ver
traagd of verandert de samenstelling van 
een sleep, dan moet de schipper hiervan 
nader kennisgeven. 

D e nadere kennisgevingen kunnen, be
halve ter plaatse als in lid 1 vermeld, wor
den gedaan aan de woningen van alle be
ambten op den Franschen oever. 

4. De kennisgevingen moeten geschieden: 
voor de üruggen boven Straatsburg, uit

gezonderd die te Hüningen, ten minste 1¼ 
uur voor de doorvaart; 

voor de bruggen beneden Straatsburg en 
voor die te Hüningen, ten minste ¾ uur 
voor de doorvaart. 

Voor de kennisgevingen, welke zijn ge
daan: 

aan de haven van Bazel voor de brug te 
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Hüningen, 
aan de sluis te Kembs voor de brug te 

Chalampé-N euenburg, 
aan de haven van Straatsburg of die van 

Kehl voor de brug te Gambsheim-Freistedt, 
is het voldoende de kennisgeving een half 

uui- te voren te doen, mits de brugwachter 
de doorvaart van de brug vóór het vertrek 
heeft toegestaan. 

D e uiterste termijnen van kennisgeving 
van de doorvaart op denzelfden namiddag 
of den volgenden morgen zijn: 

In het tijdvak 
van 

Uiterste 
tijdstip 
voor de 
kennis
geving 

r6 October tot en r6 uur 
met 29 Februari 

I Maart tot en } 
met 30 April 

r6 Augustus tot I7 uur 
en met IS Oct · 

I Mei tot en met r8 uur 
rs Augustus 

Doorvaart 

denzelfden na
middag of den 
volgenden mor
gen vóór 7½ uur. 

denzelfden na
middag of den 
volgenden mor
gen vóór 7 uur. 

denzelfden na
middag of den 
volgenden mor
gen vóór 6½ uur. 

Van de doorvaart op Zon- en feestdagen 
en op den daarop volgenden werkdag 's mor
gens vroeg moet op den laatsten daaraan 
voorafgaanden werkdag worden kennis ge
geven, met inachtneming van bovengenoem
de uiterste tijdstippen. 

5. Bij slecht zicht moeten de vaartuigen 
hun voornemen om door een schipbrug te 
varen, behalve voor die te Hüningen, ken
baar maken door op voldoenden afstand 
"twee aangehouden stooten" te geven. Bij 
de afvaart moet dit sein, zoo noodig, wor
den herhaald. 

6. D e doorvaart is alleen des daags ge
oorloofd. D es nachts worden de schipbrug
gen niet door lichten aangeduid. 
Schipbrug te Hüningen. 

Art. 128. Voor de afvaart is het naderen 
van de schipbrug te Hüningen slechts toe
gestaan, indien op die brug de volgende sei
nen worden gegeven: 

a . voor het verkeer, komende van boven 
de haven van Klein-Hüningen, het sein, be
doeld in artikel 123, lid 1 (een groene en 
een witte vlag of een groen en een wit bord 
naast elkander) ; 

b. voor het verkeer, komende uit de 
haven van Klein-Hüningen, twee groen
witte vlaggen of borden naast elkander. 
Schipbrug te Breisach. 

Art. 129. r. Opvarende slepen, welke 
aan de aanlegplaats te Breisach gesleepte 
vaartuigen willen aanmaken of losgooien en 
daartoe in de nabijheid van de schipbrug 
moeten manoeuvreeren en daar langer ver
toeven dan alleen voor de doorvaart noodig 
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-is, moeten daarvan bij de kennisgeving van 
de doorvaart mededeeling doen en daarbij 
den vermoedelijken duur van de manoeuvres 
opgeven. 

2. Wanneer het sein, dat de nadering 
geoorloofd is, wordt ingehaald, moet de sleep 
zoo spoedig mogelijk de doorvaart vrijma
ken, ook indien zijn manoeuvre nog niet is 
geëindigd. 
Schipbrug te Drusenheim. 

Art- 130. In afwijking van artikel 125, 
-is het naderen van de schipbrug te Drusen
heim aan opvarende slepen slechts geoor
loofd tot op 1200 m van de brug, wanneer 
behalve het in artikel 123, lid 1, voor de af
vaart bestemde sein een roode vlag op de 
brug wordt getoond. 

Schipbrug te Germersheim. 

Art. 131. 1. Slepen of alleenvarende 
vaartuigen, welke door de schipbrug te Ger
mersheim willen varen, moeten, zoodra de 
brug in zicht komt, des daags een witte 
vlag, des nachts een rood krachtig licht too
nen. 

Het roode licht moet worden geplaatst op 
ongeveer 1 m onder de vaarlichten, voor
geschreven in artikel 25, onder a, en artikel 
26, lid 1 onder a en lid 2. 

Passagiersvaartuigen, welke volgens een 
vaste dienstregeling varen, zijn vrijgesteld 
van het toonen '\/'an de vlag; zij moeten 
echter het roode licht voeren. 

2. De schipbrug wordt in de maanden 
October tot en met Maart tusschen 19 uur 
en 7 uur en in de maanden April tot en met 
September tusschen 20 uur en 6 uur slechts 
geopend bij voldoend maan- of sterrelicht, 
wanneer beide oevers zichtbaar zijn, en uit
sluitend voor alleenvarende vaartuigen met 
mechanische beweegkracht en voor slepen, 
nadat van den wensch tot doorvaart vooraf 
is kennis gegeven. 

De kennisgeving moet geschieden bij den 
brugwachter, in de wintermaanden vóór 18 
uur en in de zomermaanden vóór 19 uur. 
Zij kan schriftelijk, telefonisch of telegra
fisch geschieden met vermelding van het 
vermoedelijke tijdstip van doorvaart. 

Schipbrug te Koblenz. 

Art. 132. 1. Slepen of alleenvarende 
vaartuigen, welke door de schipbrug te Ko
blenz willen varen, moeten, zoodra de brug 
in zicht komt, des daags een witte vlag, des 
nachts een rood krachtig licht toonen. 

Het roode licht moet worden geplaatst op 
ongeveer 1 m onder de vaarlichten, voorge
schreven in artikel 2 5 onder a en artikel 
26, lid 1 onder a en lid 2. 

Passagiersvaartuigen, welke volgens een 
vaste dienstregeling varen, zijn vrijgesteld 
van het toonen van de vlag; zij moeten 
echter het roode licht voeren. 

2 . Zoolang het naderen van de brug is 
verboden, moeten, in afwijking van artikel 
125, opvarende vaartuigen ten minste 300 m 
beneden de brug, ongeveer in de lijn Kas
torkerk-Station Ehrenbreitstein, stilhou-
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den. Afvarende vaartuigen en vlotten moe
ten boven de brug Koblenz-Pfaffendorf 
blijven liggen. 

Geeft, overeenkomstig artikel 123, lid 5, 
de waarschuwpost op den rechter oevi:r bij 
Koblen~-Pfaffendorf, km 587.40, de · sei
nen, welke het nad!!ren van de b.rug ve.rbie
den aan afvarende vaartuigen of vlotten, 
dan moeten deze boven dien post blijven 
liggen. 

3. Waarschuwschuiten van de vlotten 
moeten de vlotverklaring ten minste drie 
kwartier vóór de doorvaart van het vlot bij 
den brugwachter inleveren. 

De schippers van vlotten, welke zijn vrij
gesteld van het vooruitzenden van een waar
schuwschuit, moeten het vermoedelijke tijd
stip van doorvaart uiterlijk van uit Kamp 
telefonisch of telegrafisch aan den brug
wachter opgeven. 

Zij moeten bij de doorvaart een door hen 
onderteekend briefje afgeven, bevattende 
alle gegevens van het vlotcertificaat betref
fende de herkomst en de plaats van bestem
ming, de afmetingen en de bemanning van 
het vlot en naam en woonplaats van den 
eigenaar en van den schipper van het vlot. 

4. Vlotten mogen slechts met tusschen
poozen van een half uur door de schipbrug 
varen. 

5, D e doorvaart door de brug is des 
nachts slechts toegestaan aan: 

a. volgens een vaste dienstregeling va
rende passagiersvaartuigen met mechanische 
beweegkracht; 

b. alleenvarende vaartuigen met mecha
nische beweegkracht; 

c. opvarende slepen. 
Het tijdstip van doorvaart moet voor 

zonsondergang aan den brugwachter worden 
opgegeven. Passagiersvaartuigen met minder 
dan één uur vertraging ten opzichte van de 
dienstregeling zijn hiervan vrijgesteld. 

Bij waterstanden van 4 m en daarboven 
aan de peilschaal te Kaub is de doorvaart 
door de brug des nachts voor alle vaartui
gen verboden. 

HOOFDSTUK V. 

Kanaal van Kembs. 
Kanaalpanden . 

Art. 133. r. Het is aan afvarende vaar
tuigen verboden op den Rijn boven de stuw 
te Kembs de grenslijn te overschrijden, wel
ke op beide oevers is aangeduid des daags 
door een rood bord met witte horizontale 
streep, des nacht door twee roode gewone 
lichten boven elkander. 

2 . De toegang tot het toevoer- of het af
voerkanaal van het electriciteitswerk tè 
Kembs, _waarvan de grenzen zijn aangeduid 
door borden overeenkomstig die, omschre
ven in lid 1, is voor alle vaartuigen ver
boden. 

3 . In het kanaal van Kembs, boven de 
boven-voorhaven der sluizen, moeten vaar
tuigen binnen dè bebakènde vaargeul blij~ 
ven. 
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4. Zwaaien is slechts geoorloofd binnen 
de zwaaiplaats, gelegen boven de boven
voorhaven der sluizen, en in het beneden
pand van het kanaal. 

5. Het is verboden stil te liggen of aan 
te leggen elders dan in de voorhavens van 
de sluizen of in het benedenpand van het 
kanaal. 

Naderen van de sluizen . 

Art. 134. 1. Slepen en alleenvarende 
vaartuigen moeten bij het naderen van de 
voorhavens hun snelheid verminderen en 
van hun aankomst kennis geven door het 
geven van "een aangehouden stoot" bij de 
opvaart en van "twee aangehouden stooten" 
bij de afvaart. Zij moeten in de voorhavens 
stilhouden vóór de stopborden. 

2 . Slepen en alleenvarende vaartuigen, 
welke hun weg willen vervolgen om door de 
sluis te varen, moeten des daags een witte 
vlag en des nachts een rood gewoon licht 
toonen, geplaatst op ongeveer 1 m onder de 
vaarlichten, voorgeschreven in artikel 25 
onder a en artikel 26, lid 1 onder a en lid 
2. Zij moeten de aanwijzingen opvolgen, 
welke hun door het sluispersoneel worden 
gegeven met betrekking tot het naderen en 
doorvaren van de sluizen. 

3. Vaartuigen, die hun weg niet vervol
gen, moeten ligplaats nemen op de plaat
sen, welke hun door het personeel worden 
aangewezen. 

Volgorde bij het schutten . 

Art. 135. 1. Het schutten geschiedt naar 
de volgorde van aankomst in de voorhavens. 

2. Recht van voorschutting hebben ech
ter: 

a. vaartuigen in gebruik bij openbare 
diensten; 

b. passagiersvaartuigen, welke een regel
matigen dienst uitoefenen en waarvan het 
grootste toegelaten aantal passagiers ten 
minste 100 bedraagt; 

c. vaartuigen, voorzien van een bewijs 
van de bevoegde autoriteit, hetwelk hun het 
recht van voorschutting toekent op grond 
van buitengewone omstandigheden als het 
vervoeren van gevaarlijke, aan spoedig be
derf onderhevige of voor den openbaren 
dienst bestemde goederen, het aan boord 
hebben van personen, aangetast door e e n 
besmettelijke ziekte of het deelnemen aan 
reddingswerk. 

2. Kleine vaartuigen kunnen niet ver
langen, dat voor hen afzonderlijk wordt ge
schut. 
Vaart door de sluizen. 

Art. 136. 1. De toestemming om een 
sluis binnen te varen wordt des daags en des 
nachts gegeven door een groen flikkerlicht; 
het binnenvaren moet geschieden zoodra 
het sein gegeven is. 

2. De toestemming om de sluizen uit te 
varen wordt des daags en des nachts gege
ven door een blauw flikkerlicht; het uit
varen moet geschieden zoodra het sein ge
geven is. 
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3. In de sluizen moeten de vaartuigen 
blijven tusschen de op de sluismuren aan
gegeven grenzen; voor het meren en verha
len mag alleen gebruik worden gemaakt van 
de kruispennen en van de bolders; tijdens 
het vullen of het ledigen van de schutkolk 
moeten de vaartuigen •zoodanig zijn gemeerd 
en moeten de meertrossen zoodanig worden 
bediend, dat geen stooten tegen de sluis
muren of tegen de sluisdeuren kan voorko
men ; het gebruik van wrijfhouten of derge
lijke is verplicht; het gebruik van met ijzer 
beslagen bootshaken is verboden; gedurende 
het oponthoud van de vaartuigen in de slui
zen moeten de machines worden stilgezet. 

4. Het sluispersoneel bepaalt of de vaar
tuigen met eigen miqdelen de sluizen kun
nen in- of uitvaren dan wel of zij van de 
kaapstanders gebruik moeten maken. Deze 
kaapstanders worden ter beschikking van de 
schippers gesteld en worden bediend vol
gens aanwijzing van het sluispersoneel. 

5. Na het uitvaren van de sluizen moe
ten de vaartuigen, welke niet onmiddellijk 
hun reis voortzetten, ligplaats nemen op 
de plaatsen, welke hun door het sluisperso
neel worden aangewezen. 

HOOFDSTUK Vl. 

Waarschuwposten op het riviervak 
Bingen--St. Goar. 

Waarschuwposten op het 
Bingerloch-vak. 

Art. 137. Op het Bingerloch,-vak zijn de 
volgende waarschuwposten ingericht : 

Post 1: km. 528.60 rechter oever, 
tegenover de Krausaue beneden 
Rüdesheim; 

Post 2: km 530.18 
op den Mäuseturm boven het 
Bingerloch; 

Post 3 : km 531.10 rechter oever, 
beneden het Bingerloch; deze post 
is alleen in werking bij slecht 
zich en toont dan, behalve de in 
artikel 138, lid 1, voorgeschreven 
seinen, een blauwen bol. 

Vaart door het Bingerloch-vak. 

Art. 138. 1. Voor de vaart door het 
Bingerloch- vak gelden van een uur vóór 
zonsopgang tot een uur na zonsondergang 
de volgende bepalingen: 

a. afvarende vaartuigen of vlotten moe
ten als regel gebruik maken van het Nieuwe 
Vaarwater; tien minuten vóór het vertrek 
van Bingen of vóór het voorbijvaren van 
Rüdesheim moeten zij hun voornemen aan 
post 2 op den Mäuseturm kenbaar maken 
door het toonen van een witte vlag op het 
voorschip. 

Wanneer een afvarend vaartuig bij uit
zondering genoodzaakt is van he t Binger
loch gebruik te maken, moet het een roode 
en een witte vlag toonen. 

Afvarende vaartuigen mogen eerst van 
Bingen vertrekken of hun reis voorbij Rü
desheim voortzetten, nadat op post 2 op 
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den Mäuseturm het sein daartoe gegeven 
is; dit sein wordt herhaald door post 1 , 

tegenover de Krausaue, en ook door post 3, 
beneden het Bingerloch, indien deze in wer
king is. 

De toestemming om door het Nieuwe 
Vaarwater te varen wordt gegeven door: 

een witten bol voor slepen, uitgezonderd 
gesleepte vlotten; 

een oranje bol voor alleenvarende vaar
tuigen ; 

een oranje en een witten bol voor al of 
niet gesleepte vlotten. 

De toestemming om door het Bingerloch 
te varen wordt inplaats van door bollen ge
geven door vlaggen van dezelfde kleur als 
de genoemde bollen. 

b. Opvarende vaartuigen met bestem
ming naar het Nieuwe Vaarwater of het 
Bingerloch mogen km 531.40 niet voorbij
varen, zoolang op post 2 op den Mäuseturm 
wordt getoond: 

voor het Nieuwe Vaarwater een rood
witte bol; 

voor het Bingerloch een rood-witte vlag. 
Deze stopseinen worden eveneens gegeven 

door post 3, beneden het Bingerloch, in
dien deze in werking is. 

Opvarende vaartuigen, welke beneden km 
531.40 wachten, moeten zoodanig ligplaats 
nemen, dat het vaarwater vrijolijft voor af
varende vaartuigen en vlotten. 

c. Wanneer de vaart door het Nieuwe 
Vaarwater is gestremd, wordt een roode bol 
met witten ring getoond. 

Wanneer de vaart door het Bingerloch is 
gestremd, wordt overeenkomstig artikel 59 
een roode vlag met witte horizontale streep 
getoond. 

Deze stremmingsseinen worden eveneens 
gegeven door post 1, tegenover de Krausaue, 
en door post 3, beneden het Bingerloch, in
dien deze in werking is. 

2. Van één uur na zonsondergang tot 
één uur vóór zonsopgang moeten opvarende 
vaartuigen van het Bingerloch en afvarende 
vaartuigen van het Nieuwe Vaarwater ge
bruik maken. 

3. De bepalingen van dit artikel zijn 
niet van toepassing op kleine vaartuigen. 

Waarschuwposten In het rivier-
vak Lorch- St. Goar. 

Art. 139. 1. In het riviervak Lorch-St. 
Goar zijn de volgende waarschuwposten in
gericht: 

Post I: km 542.95, rechter oever, 
aan de Wirbelley, 

Post 2: km 550.63, linker oever, 
op den Ochsenturm bij Oberwe
sel, 

Post 3: km 552 .68, rechter oever, 
tegenover den Kammereck, 

Post 4 : km 5s3.6I, linker oever, 
aan den Betteck, 

Post 5: km 554.35, linker oever, 
tegenover de Loreley, 

Post 6: km 555.41 , linker oever, 
op de Bank boven St. Goar. 
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2. Deze waarschuwposten kondigen door 
middel van vlaggen, bollen of lichten aan 
de opvarende vaartuigen . de nadering aan 
van afvarende vaartuigen, uitgezonderd 
kleine vaartuigen, en van vlotten. 

Voornaamste seinen van de 
waarschuwposten. 

Art. 140. 1. Bij de waarschuwposten 1 

en 3 tot en met 6 beteekenen: 
een witte vlag de nadering van een af

varenden sleep, uitgezonderd een gesleept 
vlot; 

een roode vlag de nadering van een af
varend alleenvarend vaartuig; 

een roode en een witte vlag de nadering 
van een al of niet gesleept vlot. 

2. Waneer de vaart is gestremd, wordt 
overeenkomstig artikel 59 een roode vlag 
met witte horizontale streep getoond. 

3. Wanneer bij den Kammereck de af
varende slepen, alleenvarende vaartuigen 
of vlotten van het linker vaarwater gebruik 
maken, vervangen post 3, tegenover den 
Kammereck, en post 4, aan den Betteck, 
de vlaggen door bollen van dezelfde kleur. 

Maken afvarende slepen, alleenvarende 
vaartuigen of vlotten gelijktijdig van beide 
vaarwaters gebruik, dan worden op deze 
posten zoowel vlaggen als bollen getoond. 

4. Post 2 , op den Ochsenturm, toont in
plaats van de vlaggen, omschreven in lid 1, 

alleen van beneden zichtbare lichten van 
dezelfde kleur en beteekenis als deze vlag
gen, en bovendien een alleen~ van boven 
zichtbaar wit licht, lietwelk aan de afva
rende vaartuigen of vlotten te kennen geeft, 
dat zij zijn aangekondigd. 

Deze post kondigt een stremming van de 
vaart aan door twee roode lichten boven 
elkander, zichtbaar van boven en van be
neden. 

Wanneer post 2, op den Ochsenturm, de 
lichtseinen niet kan geven, worden de vlag
gen getoond, omschreven in lid I en 2. 

5. Wanneer een sleep gelijktijdig met 
een alleenvarend vaartuig afvaart, wordt 
alleen de sleep aangekondigd. 

Wanneer een vlot gelijktijdig met een 
sleep of met een alleenvarend vaartuig af
v~art, wordt alleen het vlot aangekondigd. 

6. Post 1, aan de Wirbelley, kondigt 
overeenkomstig lid I de afvarende slepen, 
alleenvarende vaartuigen of vlotten aan, 
zoodra zij boven Lorch in zicht komen. 

Post 2, op den Ochsenturm, kondigt over
eenkomstig lid I de afvarende slepen, alleen
varende vaartuigen of vlotten aan, zoodra 
zij km 549 tusschen de Rabenley en de 
Kirchley voorbijvaren. 

Post 3, tegenover den Kammereck, kon
digt overeenkomstig lid I de afvarende sle
pen, alleenvarende vaartuigen of vlotten 
aan, zoodra zij den Ochsenturm voorbij
varen. 

Post 4, aan den Betteck, post 5, tegenover 
de Loreley, en post 6, op de Bank, herhalen 
de seinen, zoodra deze door de posten 3, 
4 en 5 zijn gegeven. 
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7. Wanneer boven den Kammereck _op 
een aangekondigden sleep, afzonderlijk vaar
tuig of vlot een tweede volgt op zoo korten 
afstand, dat de tweede den Ochsenturm 
voorbijvaart voordat de eerste post 3·, tegen
over den " Kammereck, heeft bereikt, neemt 
laatstgenoemde post he t sein gedurende 5 
seconden weg. 

Deze aankondiging van een tweede sleep, 
afvarend vaartuig of vlot, wordt door de 
benedenwaarts gelegen posten herhaald. 

8. De vlaggen of bollen worden inge
haald en de lichten op den Ochsenturm 
gedoofd, wanneer de sleep, het alleenvaren
de vaartuig of het vlot ongeveer ter hoogte 
van den waarschuwpost is gekomen. 
Aanvullende seinen . 

Art. x41. r. Zoodra een sleep, een al
leenvarend vaartuig of een vlot bij km 
551.60 beneden den Jungferngrund is aan
gekomen, toont post 3 , tegenover den Kam
mereck, een toegevoegde kleine witte vlag. 

Dit sein wordt door de benedenwaarts 
gelegen posten herhaald. 

2 . Zoodra een sleep, een alleenvarend 
vaartuig of een vlot bij km 552.60 beneden 
de Geisenrücken is aangekomen, toonen 
post 4 , aan den Betteck, post 5, tegenover 
de Loreley, en post 6, op de Bank, in plaats 
van de in lid Y genoemde kleine witte vlag, 
een toegevoegde kleine roode vlag. 

3. Zoodra een sleep, een alleenvarend 
vaartuig of een vlot bij km 554.30 de Lüt
zelsteine is aangekomen, toont post 6, op 
de Bank, in plaats van de in lid 2 genoem
de kleine roode vlag, een toegevoegde klei
ne blauwe vlag. 

4. Post 6, op de Bank, kondigt door een 
vlag, welke door een diagonaal in een 
blauwe en een witte helft is verdeeld, aan, 
dat twee slepen opvaren tusschen den Bank
eek en de Loreley. 

5. Post 5, tegenover de Loreley, kondigt 
door een vlag, welke door een diagonaal in 
een blauwe en een w itte helft is verdeeld, 
aan, dat twee slepen opvaren beneden den 
J ungferngrund. 

Aanleggen van passagiers
vaartuigen te St. Goar. 

Art. x42 . r. Passagiersvaartuigen, welke 
afvarende te St. Goar willen aanleggen , 
moeten zulks aan waarschuwpost 6 , op de 
Bank, te k ennen geven door op het voor
schip een blauw-witte vlag te toonen. 

2. Waarschuwpost 6, op de Bank, zwaait 
met een blauw-witte vlag, wanneer een af
varend passagiersvaartuig te St. Goar wil 
aanleggen. 

H OOFDSTUK VIL 

Reeden. 

A. lliannhelm-Lndwlgshafen. 

Algemeene bepalingen. 

Art. x43. r. Op de reede van Mannheim 
(rechter oever km 412.35 tot km 416.27 en 
km 423.50 tot km 431.80) en van Ludwigs-
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hafen (linker oever km 419.35 tot km 
430.67) mogen vaartuigen alleen liggen of 
voor anker gaan op de in de artikelen 144 
tot en met 146 aangegeven ligplaatsen; de 
voor een bepaald soort vaartuigen bestem
·de ligplaatsen (artikelen 145 en 146) mogen 
alleen door die vaartuigen worden gebruikt. 

2. De ligplaatsen voor vlotten worden 
voor elk geval afzonderlijk aangewezen. 

Algemeene ligplaatsen . 

Art. 144. De volgende wateroppervlak
ten zijn bestemd als ligplaatsen voor alle 
vaartuigen, uitgezonderd die, bedoeld in 
artikel 146: 

I. aan den rechter oever: 
r. voor Mannheim-Rheinau: 
van km 412.35 tot km 412 .80 
van km 413 .30 tot km 414.25 
van km 414.56 tot km 414.90 
van km 415.25 tot km 415.35 
van km 415.60 tot km 416.27; 

2. voor Mannheim : 
van km 423.50 tot km 424.43 (Rijnbrug) 

van km. 425.00 tot km 427.20 
van km 428.65 tot km 431.10; 

II. aan d en linker oever voor Ludwigs
hafen: 

van km 425 .87 tot km 429.57. 

Ligplaatsen voor sleepbooten. 

Art. 145. De volgende wateroppervlak
ten, gelegen aan de rechter oever voor 
Mannheim, zijn bestemd als ligplaatsen voor 
vaartuigen, welke door hun bouw voor slee
pen zij n bestemd : 

van km 424.43 tot km 424.60 en 
van km 424.80 tot km 424.90 

Ligplaatsen voor vaartuigen 
met gevaarlijke ladingen. 

Art. 146. r. Geladen en ledige tank
schepen, zoomede andere vaartuigen met 
licht ontvlambare ladingen, mogen als lig
plaats alleen de volgende wateroppervlakten 
aan den rechter oever gebruiken: 

van km 413 .00 tot km 413.30, om te laden 
of te lossen; 

overigens: 
van km 427.60 tot km 428.00. 
2. De ligplaatsen voor vaartuigen, ge

laden met ontplofbare stoffen, worden voor 
elk geval afzonderlijk aangewezen. 
Gebruik van de ligplaatsen. 

Art. 147. r. Op de ligplaatsen, genoemd 
in de artikelen 144 tot en met 146, mogen 
meer dan drie vaartuigen naast elkander 
liggen. 

2. De ligplaatsen mogen alleen van den 
oever af worden ingenomen, waarbij de 
vaartuigen langszij aan elkander moeten 
aansluiten. 

3. De uiteinden van de ligplaatsen zijn 
door bakens op den oever aangeduid. De 
breedte van de ligplaatsen, gemeten van 
den bovenkant van de oevermuren of glooi
ingen, is op borden op den oever aange
geven. 

4. Waar binnen de ligplaatsen drijvende 
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inrichtingen liggen, mogen vaartuigen geen 
ligplaats nemen aan de rivierzijde van die 
inrichtingen. 

5. De toegang naar inrichtingen voor 
overlading, gelegen in de nabijheid van de 
ligplaatsen, moet vrij blijven of vrij gemaakt 
worden voor vaartuigen, welke aldaar wen
schen te laden of te lossen. 
Zwaaiplaats. 

Art. 148. Het riviervak tusschen km 
428.00 en 428.65, door bakens op de oevers 
aangeduid en bestemd als zwaaiplaats, moet 
voor het opdraaien en zwaaien worden vrij
gehouden. 

Ligplaatsen der I. G. Farben
industrie . 

Art. 149. D e volgende wateroppervlak
ten zijn uitsluitend bestemd als ligplaatsen 
voor vaartuigen, welke laden of lossen voor 
de I. G. Farbenindustrie; zij mogen slechts 
over de daarbij genoemde breedten, gere
kend van den linker oever, worden gebruikt: 
boven km 425.87: tot een breedte van 50 m, 

van km 425.87 tot 
km 426.5 7 : tot een breedte van 40 m, 

van km 426.57 tot 
km 427.77 : tot een breedte van 55 m, 

van km 427.77 tot 
km 429.57 : tot een breedte van 40 m , 

beneden 
km 429.57: tot een breedte van 65 m. 

D e uiteinden van deze ligplaatsen zijn 
door bakens op den oever aangeduid. 

B. Mainz. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 150. Op de reede van Mainz, km 
495.93 tot km 500.10, mogen vlotten niet 
stilliggen of voor anker gaan. Vaartuigen 
mogen alleen stilliggen of voor anker gaan 
op de ligplaatsen, aangegeven in de artike
len 151 en 152. 
Ligplaats voor het plaatselijke 
verkeer. 

Art. 151. De 60 m breede wateropper
vlakte langs den linker oever van km 495.93 
tot km 500.10 mag alleen worden gebruikt 
door vaartuigen , welke in Mainz passagiers 
in- of ontschepen of goederen laden of los
sen, of die een bijzondere vergunning van 
het havenbestuur hebben om aan te leggen. 

Ligplaatsen voor de overige 
scheepvaart . 

Art. 152 . 1. De volgende wateropper
vlakten zijn aangewezen als ligplaatsen voor 
alle vaartuigen, uitgezonderd die, bedoeld 
in artikel 151 : 
Ligplaats 1 : van de grens der "Gemärkung" 

bij Weisenau (km 495.93) tot 
het boveneinde van de "Fisch
tortreppe" (km 497.76); 

Ligplaats 2 : van den noordelijken gevel van 
loods 5b van de firma Stenz 
beneden de "Schlosstor" (km 
498. 70) tot den mond van de 
douanehaven (km 500.10); 
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Ligplaats 3: van het zuidelijke einde van 
de Adolf Hitler-Platz (km 
497.87) tot den peilschaaltoren 
(km 498.28); 
deze ligplaats mag slechts ge
bruikt worden van 15 October 
tot en met 3 1 Maart. 

De uiteinden van deze ligplaatsen zijn 
door bakens op den oever aangeduid. De 
breedte van de ligplaatsen , gemeten van 
den bovenkant van de oevermuren of glooi
ingen, is op borden op den oever aange-
geven. • 

2. De vaartuigen worden zoo noodig 
door de bevoegde ambtenaren over de lig
plaatsen verdeeld. 

C. Dingen. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 153. Op de reede van Bingen, km 
525.80 tot km 529.13, mogen vlotten niet 
stilliggen of voor anker gaan. Vaartuigen 
mogen alleen stilliggen of voor anker gaan 
op de ligplaatsen , aangegeven in de artike
len 154 en 155. 
Ligplaats voor het plaatselijke 
verkeer. 

Art. 1 54. De wateroppervlakte langs den 
linker oever, van km 527.50 tot km 529.13 
en begrensd door de vijf boeien "Bingen 1" 

enz. is uitsluitend bestemd voor vaartuigen, 
welke te Bingen passagiers in- of ontsche
pen of welke aldaar goederen laden of los
sen. 

Llgpla'ltsen voor de overige 
scheepvaart. 

Art. 155. 1. D e volgende wateropper
vlakten zijn aangewezen als ligplaatsen voor 
alle vaartuigen, uitgezonderd die, bedoeld 
in artikel 1 54: 
Ligplaats 1 : langs den havendam in het 

vaarwater van Kempten van 
km 525.80 tot km 526.70 ; de 
uiteinden van deze ligplaats 
zijn door bakens op den oever 
aangeduid; 

Ligplaats 2 : aan de rivierzijde van boei 1 

tot boei 2 ; 
Ligplaats 3 : aan de rivierzijde van boei 3 

tot boei 4 ; 
Ligplaats 4 : beneden boei 5, over den af

stand als de waterstand en de 
,,Nahegrund" dit mogelijk ma
ken. 

De breedte van d e z e lig plaatse n , geme te n 
van den bovenkant van de oevermuren of 
glooiingen, is op borden op den oever aan
gegeven. 

2. Ligplaats 4 is alleen bestemd voor 
afvarende slepen. 

3. D e vaartuigen worden zoo noodig 
door de bevoegde ambtenaren over de lig
plaatsen verdeeld. 
Doorvaartopeninaen tusschen 
de ligplaatsen. 

Art. 156. 1. D e volgende doorvaartopenin
gen moeten worden vrijgehouden voor het 
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plaatselijke verkeer (artikel 154): 
a. een bovenste schuin op den oever ge

richte doorvaartopening tusschen de lig
plaatsen 2 en 3, begrensd aan de bovenzijde 
door de lijn, gaande door de boei "Bingen 
2" en de bovenste twee rood-witte .bollen 
op den oever, aan de benedenzijde door de 
lijn, gaande door de boei "Bingen 3" en de 
benedenste twee rood-witte bollen op den 
oever; 

b. een benedenste loodrecht op den oever 
gerichte doorvaartopening tusschen de lig
plaatsen 3 en 4, begrensd aan de boven
zijde door de lijn, gaande door de boei "Bin
gen 4" en de bovenste twee rood-witte bol
len op den oever, aan de benedenzijde door 
de lijn, gaande door de boei "Bingen 5" en 
de benedenste twee rood-witte bollen op 
den oever. 

2. De doorvaartopening, bedoeld in lid 
1 onder a, behoeft slechts van 1 April tot 
en met 14 October vrij te blijven. 

Bijzondere voorschriften voor 
de vaart. 

Art. 157. 1. Vaartuigen, bestemd voor 
een opvarenden sleep, mogen alleen worden 
aangemaakt boven de doorvaartopening, be
doeld in artikel 156, lid 1 onder b. 

2. Tusschen ligplaats 3 en den oever te 
Bingen mogen vaartuigen alleen worden 
aangemaakt door sleepbooten, welke nog 
geen gesleepte eenheid achter zich hebben. 

Algemeene bepalingen . 

Art. 158. Op de reede van Salzig, km 
564.00 tot km 566.80, mogen vlotten niet 
stilliggen of voor anker gaan. Vaartuigen 
mogen alleen stilliggen of voor anker gaan 
op de ligplaatsen, aangegeven in artikel 159. 
Begrenzing van de ligplaatsen . 

Art. 159. De uiteinden van de ligplaat
sen zijn door bakens op den oever aange
duid. De breedte van de ligplaatsen, geme
ten van het jaagpad af, is op borden op den 
oever aangegeven. 

Verboden ligplaats. 

Art. 160. Het riviervak tusschen km 
565.70 en km 565.90 moet voor den veer
dienst en dat van km 566.80 tot km 567.30 
als zwaaiplaats vrij blijven. 

In deze beide vakken is het verboden 
stil te liggen. 
Gebruik van de ligplaatsen. 

Art. 161. 1. Op de ligplaatsen mogen 
meer dan drie vaartuigen naast elkander 
liggen. . 

2. De ligplaatsen mogen alleen van den 
oever af worden ingenomen. 

E. Dulshurg-Rnhrort. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 162. 1. Op de reede van Duisburg
Ruhrort, km 770.70 tot km 788.00, mogen 
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vlotten niet stilliggen of voor anker gaan. 
Vaartuigen mogen alleen stilliggen of voor 
anker gaan op de ligplaatsen, welke in de 
artikelen 163 tot en met 165 zijn aange
wezen voor vaartuigen van hun soort, her
komst of bestemming. 

2. Op vaartuigen, welke op laadplaatsen 
binnen de ligplaatsen laden of lossen of al
daar sleepdienst verrichten, zijn de bepa
lingen van de artikelen 163 tot en met 165 
betreffende soort en bestemming niet van 
toepassing. 

Verdeeling van de ligplaatsen. 

Art. 163. De volgende wateroppervlak
ten zijn aangewezen als ligplaatsen: 

I. aan den linker oever: 
1. van km 770.70 tot km 772 .90: 

voor ledige en opgelegde vaartui
gen; 

2. van km 775.50 tot km 776.40 en 
van km 777.10 tot km 777.60: 
voor geladen vaartuigen, komende 
van of bestemd voor havens of 
laadplaatsen boven het Essenber
ger veer; 

3. van km 778.65 tot km 780.00 en 
van km 781.40 tot km 783.00 : 
voor geladen vaartuigen, komende 
van havens of laadplaatsen bene
den het Essenberger veer (met in
begrip van het Rijn-Herne-kanaal) 
en bestemd voor de opvaart, als
mede voor geladen vaartuigen, be
stemd voor deze havens of laad
plaatsen (met inbegrip van het 
Rijn-Herne-kanaal) ; 

vaartuigen, welke boven het Es
senberger veer geladen hebbep. en 
voor de afvaart bestemd zijn, mo
gen, behalve van de onder 2 ge
noemde ligplaat~en, ook gebruik 
maken van de ruimte van km 
778.60 tot km 780.00. 

ll. aan den rechter oever: 
1. van km 773.30 tot km 774.00: 

voor geladen en ledige vaartuigen 
in het verkeer met de havens van 
Hochfeld en Rheinhausen; 

2. van km 774.70 tot km 776.50, 
van km 777.60 tot km 777.90, 
van km 778.30 tot km 779.60 en 
van km 781.90 tot km 783.20: 
voor ledige vaartuigen; 

het riviervak van km 781.30 tot 
km 781.70 is uitsluitend bestemd 
voor bij Phoenix ladende of lossen
de vaartuigen en het riviervak van 
km 781.70 tot km 781.90 uitslui
tend voor vaartuigen, welke zieken 
of schoolkinderen aan boord heb
ben; 

3. van km 785.70 tot km 788.00 : 
voor geladen vaartuigen, komende 
van havens of laadplaatsen bene
den het Essenberger veer (met in
begrip van het Rijn-Herne-kanaal) 
en bestemd voor de afvaart. 
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Ligplaatsen ter beschikking. 

Art. r64. 1. De ligplaats van km 783.00 
tot km 784.00 aan den linker oever en de 
ligplaats van km 785.10 tot km 785.60 aan 
den rechter oever staan ter beschikking van 
de rivierpolitie en mogen slechts volgens 
hare aanwijzing worden gebruikt. 

2. De ligplaats van km 785.70 tot km 
788.00 aan den rechter oever mag, indien de 
havens van Duisburg-Ruhrort overvuld drei
gen te worden, volgens aanwijzing van de 
rivierpolitie ook worden gebruikt door an
dere geladen of ledige vaartuigen dan die, 
bedoeld in artikel 163, Il, onder 3. 
Ligplaats voor tankschepen. 

Art. 165. Geladen of ledige tankschepen 
mogen alleen het riviervak van km 776.50 
tot km 777.00 aan den linker oever als lig
plaats gebruiken. 
Gebruik van de ligplaatsen. 

Art. 166. 1. Op de in de artikelen 163 . 
tot en met 165 aangegeven ligplaatsen mo
gen meer dan drie vaartuigen naast elkan
der liggen . 

2. Deze ligplaatsen mogen alleen van 
den oever af worden ingenomen, waarbij de 
vaartuigen langszij aan elkander moeten 
aansluiten. 

3. De uiteinden van de ligplaatsen zijn 
door bakens op den oever aangeduid. De 
breedte van de ligplaatsen, gemeten van 
de oeverlijn, is op borden op d en oever aan
gegeven. 

4. Bij overbelasting van de reede moeten 
de opvarende geladen en ledige vaartuigen 
van het doorgaande verkeer de door de 
ambtenaren van de rivierpolitie aangewezen 
ligplaatsen beneden de spoorwegbrug te 
Baerl innemen. 
Zwaaiplaatsen . 

Art. 167. 1. Als zwaaiplaatsen zijn de 
volgende riviervakken aangewezen: 

a. bij het Essenberger veer: 
van km 777.60 tot km 778.60, uitge
zonderd de ligplaats aan den rechter 
oever; 

b. boven den mond van de Ruhr: 
van km 779.60 tot km 780.10, uitge
zonderd de ligplaats aan d en linker 
oever; 

c. boven de spoorwegbrug te Baerl: 
van km 784.00 tot km 785.00. 

De zwaaiplaatsen zijn door bakens op den 
oever aangeduid. Het is verboden op de 
zwaaiplaatsen stil te liggen. 

2. Slepen of vaartuigen mogen echter 
overal opdraaien, waar voldoende ruimte 
beschikbaar is. 
Vrijhouden van toegangen . 

Art. 168. Het is aan vaartuigen verboden 
stil te houden of stil te liggen in de toe
gangen tot havens en aanlegplaatsen, zoo
mede in de koerslijn van het Essenberger 
veer. 

De toegangen tot de overige los- en laad
plaatsen moeten naar gelang van behoefte 
worden vrijgemaakt. 

Bijzondere voorschriften 
voor de vaart. 
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Art. 169. I. Opvarende vaartuigen moe
ten gebruik maken van de opening aan den 
linker oever van de brug voor gewoon ver
keer te Ruhrort-Homberg. Slechts wanneer 
de linker opening niet vrij is, mogen zij 
door de rechter opening varen. 

2. Op het riviervak van km 774.40 tot 
km 788.00 is het verboden: 

a. slepen, uitgezonderd die, welke aan
gemaakt worden, voorbij -te loopen ; 

b. voor stroom te drijven of te zeilen. 

F. Emmerik. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 170. Op de reede van Emmerik, 
km 849.50 tot km 854.00, mogen vlotten 
niet stilliggen of voor anker gaan. Vaartui
gen mogen alleen stilliggen of voor anker 
gaan op de ligplaatsen, welke in de artike
len 171 en 172 zijn aangewezen voor vaar
tuigen van hun soort of bestemming. 

Verdeellng van de ligplaatsen. 

Art. 171. De volgende wateroppervlak
ten zijn aangewezen als ligplaatsen : 

a . aan den linker oever: 
van km 849.50 tot km 852.40 en 
van km 852 .90 tot km 853.80: 
voor geladen en ledige opvarende 
vaartuigen, uitgezonderd alleenvaren
de vaartuigen met mechanische be
weegkracht; 

b. aan den rechter oever: 
van km 851.80 tot km 852.45: 
voor alle, zoowel op- als afvarende, 
alleenvarende vaartuigen m et mecha
nische beweegkracht. 

De ligplaatsg aan den rechter oever mag 
slechts worden gebruikt gedurende de dienst
uren van de douane. 

2. Wanneer afvarende slepen b ij uitzon
dering moeten stilliggen of voor anker gaan, 
worden hun door de rivierpolitie ligplaatsen 
aangewezen. 

3. Wanneer de in lid 1 onder a en b 
genoemde ligplaatsen geheel bezet zijn, wor
den aan de overige vaartuigen ligplaatsen 
aangewezen door de rivierpolitie. 

Ligplaats voor tankschepen. 

Art. 172. Geladen of ledige tankschepen 
mogen alleen het riviervak van km 853.80 
tot km 854.00 aan den linker oever als lig
plaats gebruiken. 
Gebruik van de ligplaatsen. 

Art. 173. I. Op de ligplaatsen aan den 
linker oever (artikel 171, lid 1 onder a en 
artikel 172) mogen m eer dan drie vaartui
gen naast elkander liggen . 

2 . Op deze ligplaatsen moeten de vaar
tuigen op een onderlingen afstand van ten 
minste 6 m van elkander en van den oever 
blijven. 

3. De uiteinden van de ligplaatsen aan 
den linker oever zijn door bakens op den 
oever aangeduid. De breedte van de lig-
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plaatsen, gemeten van de -- oeverlijn, is ·op 
borden op den oever aangegeven. 

4. Op de ligplaats aan den rechter oever 
mogen aan de aanlegplaatsen gedurende de 
diensturenc van de douane ten hoogste drie 
vaartuigen zonder tusschenruimten naast 
elkander liggen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Fe
bruari 1939 (Staatsblad n °. 14). 

Ons bekend, 
De Minister van Waterstaat, 

J. V. BUUREN. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. P ATIJN. 

Bljlag·e 1. 

Beteekenis van de geluidseinen 
( artikel zz, lid 3). 

Aangehouden stoot: - ; korte stoot:• 
aandachtsein; 
nadering van een sluis bij opvaart ; 
nadering van een sluis bij afvaart; 
verzoek tot openen van een schip
brug (dit geldt niet voor de schip
bruggen te Hüningen; Germers
heim en Koblenz); 
ik verander mijn koers naar stuur
boord; 
ik verander mijn koers naar bak
boord; 
ik sla volle kracht achteruit; 

ik kan niet manoeuvreeren; 
gij kunt niet voorbijloopen; 
ik ga opdraaien (zwaaien) over 
stuurboord; 
ik ga opdraaien (zwaaien) over 
bakboord; 
ik wil aan stuurboord voorbijloo
pen ; 
ik wil aan bakboord voorbijloopen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Fe
bruari 1939 (Staatsblad n °. 14). 

Ons bekend, 
De Minister van Waterstaat, 

J. V. BUUREN. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. PATIJN. 

Bijlage 2. 

Lijst van de groote veren ( artikel 6 3). 

AltriP----'-Mannheim/Rheinau ; 
Oppenheim; 
St. Goar-St. Goarshausen; 
Linz- Kripp; 
Königswinter- Mehlem; 
Go des berg-Niederdollendorf; 
Mondorf- Rheindorf; 
Orsoy- Walsum; 
Emmerik-Kleef. 
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Behoort bij Koninklijk besluit van·,3· Fe
bruari 1939 (Staatsblad n °. 14) . 

Ons bekend, 
De Minister van Waterstaat, 

J . V. BUUREN. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. PATIJN. 

LIJST VAN ARTHCELEN. 

EERSTE DEEL. 

Algemeen toepasselijke bepalJngen. 

H OOFDSTUK 1. 
Art. r. Begripsbepalingen. 

2. Schipper. 
3 . Verplichtingen van de beman

ning en van andere opvarenden. 
4. Algemeene plicht tot waakzaam

heid. 
5. Rekening houden met bijzondere 

omstandigheden. 

HOOFDSTUK Il. 

Vereischten voor vaartuigen en vlotten. 

Art. 6. Kenteekens van vaartuigen. 

Art. 

7. Kenteekens van kleine vaartui
gen. 

8. Kenteekens van vlotten. 
9. Bouw en uitrusting van vaartui-

gen en vlotten. 
10. Stoomketels. 
II. Inzinkingsmerken. 
12. Inzinking van vaartuigen. 
13. Diepgangsschalen. 
14. Zichtbaarheid der kenteekens, 

merken en opschriften. 
15. Bemanning van vaartuigen en 

vlotten. 
16. Bediening van het roer. 
17. Grootste aantal passagiers. 
18. Bescheiden. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. 
27. 

28. 
29. 
30. 

31. 
32. 

H OOFDSTUK !Il. 

Seinen en lichten. 

Vlaggen en borden. 
Lichten. 
Geluidseinen. 
Misbruik van seinen. 
Verboden seinen. 
Seinen voor slepen. 
Vaarlichten voor vaartuigen m et 
mechanische beweegkracht. 
Vaarlichten voor sleepbooten. 
Vaarlichten voor vaartuigen zon
der mechanische beweegkracht. 
Heklichten voor slepen. 
Bedekt boordlicht. 
Vaarlichten voor kleine vaartui
gen. 
Verboden lichten. 
Zeilvaartuigen met motor en 
vaartuigen met opduwer of op-
trekker. 
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Art. 33 . 
34. 
35. 

36. 

37. 

38. 
39. 
40. 

41. 
42. 

43. 
44· 

45. 

HOOFDSTUK IV. 

Ontmoeten en oploopen. 
Bijbehouden van den koers. 
Voorschrift bij het ontmoeten. 
Afwijkingen- ván het ·voorschrift 
bij het ontmoeten. 
Seinen bij afwijking van het 
voorschrift bij het ontmoeten. 
Ontmoeting met drijvende vaar
tuigen of vlotten. 
Voorschrift bij het voorbijloopen. 
Seinen bij het voorbijloopen. 
Afwijkingen van het voorschrift 
bij het voorbijloopen en daarbij 
te geven seinen. 
Voorbijloopen onmogelijk. 
Uitwijkregels voor zeilende vaar
tuigen. 
Nauwe vaarwaters. 

Voorzorgsmaatregelen bij het ont
moeten en oploopen. 
Kleine vaartuigen. 

HOOFDSTUK V. 

Verdere voorschriften voor de vaart. 
Art. 46. Verbod den koers van anderen 

Art. 

Art. 

te kruisen. 
47. Opdraaien of zwaaien. 
48. Vaart op gelijke hoogte. 
49. Verbod van langszij komen. 
50. Golfslag. 
51. Beperkt zicht. 
52 . Samenstelling van slepen. 
53. Gekoppelde vaartuigen. 
54. Klokslagen van de sleepboot. 
55. Verkenning tusschen de vaartui-

gen van een sleep. 
56. Laten drijven van vaartuigen. 
57. Kleine vaartuigen. 
58. Verbod voor vlotten des nachts 

te varen. 
59. Stremming van de vaart. 
60. Buiten gebruik gestelde rivier

vakken. 

6x. 
62. 
63. 
64. 

65. 
66. 
67. 
68. 
69. 

70. 
71. 
72. 

73. 
74. 

HOOFDSTUK Vl. 
Veren en bruggen . 

Lichten voor veerponten. 
Niet vrij varende veerponten. 
Groote veren. 
Doorvaart onder vaste bruggen. 

H OOFDSTUK VII. 
Stilliggen. 

Ligplaats. 
Verboden ligplaatsen. 
Ligplaats nemen naast elkander. 
Wacht. 
Lichten voor stilliggende vaar
tuigen. 
Lichten voor stilliggende vlotten. 
Drijvende inrichtingen. 
Vrijstelling van het voeren van 
lichten. . 
Aanduiding van ankers . 
Seinen voor drijvende werktui
gen. 

" 

Art. 

" 

75. 

76. 

77. 

78. 
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Voorseinen voor drijvende werk
tuigen. 
Verplaatsen van de kettingen van 
drijvende werktuigen. 
Uitbreiding tot andere vaartui
gen van de verplichtingen, voor
geschreven in de artikelen 74 tot 
en met 76. 
Verplichting het jagen te verge
makkelijken. 

H OOFDSTUK VIII. 
Slecht zicht, storm, ijsgang. 

Art. 79. Beperking van de vaart. 
Bo. Verbod varen met vlotten. 
81 . Geluidseinen tijdens de vaart. 
82. Geluidseinen bij het stilliggen. 

H OOFDSTUK IX. 
Beschermingsvoorschriften. 

Art. 83. Gevaarlijke voorwerpen aan 
boord. 

84. Kabels en buisleidingèn . 
85. Bescherming van de scheepvaart

teekens. 
86. Meerverbod. 
87. Gevaarlijke voorwerpen ·of stof: 

fen. 
88. Bescherming tegen rook. 

H OOFDSTUK X. 
Ongevallen en hindernissen voor de vaarr. 
Art. 89. Redding van opvarenden. 

go. Gedragslijn bij onmiddellij k ge-

91 . 
92 . 
93. 

94. 
95. 

96. 
97. 

98. 
99. 

vaar. 
Bijstand. 
Noodseinen. 
Waarschuwen van d e autoritei-
ten. 
Waarschuwposten. 
Aanduiding van vastgevaren of 
gezonken vaartuigen, enz.; 
Verlies van voorwerpen. 
Verplichting om het vaarwater 
vrij te maken. 
Opruimen van wrakken. 
Drijvende inrichtingen . 

HOOFDSTUK XI. 
Aanvullende voorschriften en bevelen; 

handhaving van het reglement. 
Art. 100. Toepasselijkheid op havens. 

101. Voorschriften van tijdelijken 
aard. 

102. Vergunning voor waterfeesten en 
dergelijke. 

103. Bijzondere bevelen. 
104. Handhaving van het reglement. 

TWEEDE DEEL. 
Plaatselijk toepasselijke bepalingen. 

HOOFDSTUK l. 
Bijzondere voorschriften voor de vaart 

en het stilliggen. 
Art. 105. Inzinking van de vaartuigen. 

106. Samenstelling van slepen. 
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Art. 107. 
108. 
109. 

110. 

II I. 

112. 

113. 

Art . 114. 
115. 
116. 
117. 

Vaart op gelijke hoogte. 
Laten sleepen van ankers. 
Beperking van de vaart en het 
stilliggen bij Worms. 
Bevaren van de oude Rijnbed
dingen tusschen Mannheim en 
Mainz. 
Verbod laten drijven bij Dussel
dorp. 
Beperking van het stilliggen bij 
Dusseldorp. 
Verbod van inhalen bij Wezel. 

H OOFDSTUK II. 

Vlotvaart . 

Vlotvaart boven Mannheim. 
Afmetingen van vlotten. 
Waarschuwers van vlotten. 
Ligplaats voor vlotten beneden 
den mond van den Main. 

H OOFDSTUK III. 

Beperking van de scheepvaart en van de 
vlotvaart bij laagwater en bij hoogwater. 

Art. 118. Sleepen bij laagwater tusschen 
Bingen en St. Goar. 

119. Beperking van de scheepvaart bij 
hoogwater boven het Spijksche 
veer. 

120. Aanvullend vaarverbod bij peil I. 
121. Beperking van de scheepvaart 

bij hoogwater beneden het Spijk
sche veer. 

122. Beperking van de vlotvaart bij 
hoogwater. 

H OOFDSTUK IV. 

Schipbruggen. 

A. Algemeene bepalingen. 
Art. 123. 

124. 
125. 
126. 

B. 
Art. 127. 

128. 
129. 
130. 
131. 
132 . 

Art. 133. 
13,t. 
1 3 5· 
136. 

Seinen. 
Doorvaart door de bruggen . 
Naderen van de bruggen. 
Slecht zicht. 

Bijzondere bepalingen. 
Schipbruggen op het Duitsch
Fransche gedeelte. 
Schipbrug te Hüningen. 
Schipbrug te Breisach. 
Schipbrug te Drusenheim. 
Schipbrug te Germersheim. 
Schipbrug te Koblenz. 

HOOFDSTUK V. 
Kanaal van Kembs. 

Kanaalpanden. 
Naderen van de sluizen. 
Volgorde bij het schutten. 
Vaart door de sluizen. 

HOOFDSTUK VI. 

Waarschuwposten op het riviervak 
Bingen--St. Goar. 

Art. 137. Waarschuwposten op het Binger
loch-vak. 
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Art. 138. 
139. 

Vaart door het Bingerloch-vak. 
Waarschuwposten in het rivier
vak Lorch-St.Goar. 
Voornaamste seinen van de waar
schuwposten. 
Aanvullende seinen. 
Aanleggen van passagiersvaar
tuigen te St. Goar. 

H OOFDSTUK VII. 

Reeden. 

A. M annheim-Ludwigshaien. 
Art. 143. 

144. 
145. 
146. 

Algemeene bepalingen. 
Algemeene ligplaatsen. 
ligplaatsen voor sleepbooten. 
L igplaatsen voor vaartuigen met 
gevaarlijke ladingen. 
Gebruik van de ligplaatsen. 
Zwaaiplaats. 
Ligplaatsen der I.G. Farben
industrie. 

B. Mainz. 
Art. 150. Algemeene bepalingen. 

151. Ligplaats voor het plaatselijke 
verkeer. 

152 . Ligplaatsen voor de overige 
scheepvaart. 

C. Bingen. 
Art. 153. Algemeene bepalingen. 

Art. 

Art. 

Art. 

154. Ligplaats voor het plaatselijke 
verkeer. 

155. Ligplaatsen voor de overige 
scheepvaart. 

156. Doorvaartopeningen tusschen de 
ligplaatsen. 

157. Bijzondere voorschriften voor de 
vaart. 

D. Salzig. 
158. Algemeene bepalingen. 
159. Begrenzing van de ligplaatsen. 
160. Verboden ligplaats. 
161. Gebruik van de ligplaatsen. 

E . Duisbur~Ruhrort. 
162. Algemeene bepalingen. 
163. Verdeeling van de ligplaatsen. 
164. Ligplaatsen ter beschikking. 
,65. Ligplaats voor tankschepen. 
166. Gebruik van de ligplaatsen. 
167. Zwaaiplaatsen. 
168. Vrijhouden van toegangen . 
169. Bijzondere voorschriften voor 

vaart. 

F. Emmerik. 
1 70. Algemeene bepalingen. 
171. Verdeeling van de ligplaatsen. 
,72 . L igplaats voor tankschepen. 
173. Gebruik van de ligplaatsen. 

de 

Bijlage 1: 
2: 

Beteekenis van de· geluidseinen. 
Lijst van de groote veren (ax
tikel 63). 
Voorstelling van de seinen en 
lichten. 



Reglement van politie voor de Rijnvaart 
Bijlage 3 

Voorstelling der seinen 

oellchtlngen -

in = ten minste. 

p de vaartuigen worden aangeduid door: 

a = lichten, die slechts zicht
baar zijn over een in 
het reglement bepaalden 
hoek; 

Il = lichten, die rondom zicht
baar zijn. 

e teekeningen op zwarten ondergrond stellen de 
nachtseinen voor. 

eschrljvlng vnn het sein Teekenlng van het sein 

rt. 26. Vaarlichten voor 
aartulgen met mecb1rnl

sche beweegkracht. 

oplicht: wit krachtig Jicht 
(op 4 m hoogte voor 
vaartuigen van minder 
dan 40 m); 

oordlichten: groen helder 
Jicht, 
rood helder Jicht; 

eklicht: wit gewoon Jicht. 

rt. 26. Vaarlichten , ·oor 
sleep booten. 

1. Eén sleepboot met een 
f meer daarachter gesleep
e eenheden: . 
plicht en boordlichten, 

n bovendien: een tweede 
wit k.{achtig licht; 
'·Ucht: oranje gewoon 

l •t. 

2. Meer dan één sleep
oot met een of meer daar
chter gesleepte eenheden : 

ke sleepboot : een derde 
wit krachtig Jicht. 

L. &. S. 1938. IO 
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Art. 27. 1. Vaarlichten voor 
gesleepte vaartuig·en. 

Toplicht: wit helder Jicht. 

Art. 27. 2. Vaarlichten yoor 
zellen<le vaartuigen. 

In den top van den mast: 
wit helder licht; 

aan den boeg: wit gewoon 
Jicht. 

Art. 28. HeklJcht voor 
slepen. 

1. Achterste gesleepte een
heid : 

toplicht: wit helder Jicht ; 
heklicht: wit gewoon Jicht. 

2. Sleep, waarvan de ach
terste gesleepte vaartuigen 
gekoppeld zij n: 

elk van deze: 

toplicht: wit helder licht; 
heklicht : wit gewoon Jicht. 

B. Sleep uitsluitend be
staande uit aan de sleep
poot gekoppelde eenheden: 

sleepboot: 
toplicht en boordlichten; 
heklicht: wit gewoon Jicht; 

gesleepte eenheden : 
toplicht; 
heklicht : wit gewoon licht. 

Art. 29. Verplaatsing van 
een bedekt boordlicht. 

Indien een boordlicht van 
de sleepboot wordt bedekt 
door een daaraan gekop
pelde eenheid: 

de gekoppelde eenheid 
voert het boordlicht. 
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Art. 30. Vaarlichten voor 
kleine vaartuigen. 

1. Kleine vaartuigen met 
mechanische beweegkracht: 

Afwijkingen: 
het toplicht mag een wit 

helder licht zijn; 
het toplicht mag zich op 

dezelfde hoogte bevinden 
als de boordlichten; 

het toplicht mag zich 
minder dan 1 m voor de 
boordlichten bevinden; 

het heklicht kan verval
len; in dit geval moet het 
toplicht rondom zichtbaar 
zijn; 

de boordlichten mogen 
tezamen in één · lantaarn 
vereenigd zijn. 

2. Kleine vaartuigen zon
der mechanische beweeg
kracht: wit gewoon licht ' 

,., 

146 

'.reekenlng van het sein Beschrijving van het sel 

Art. 32. Zellvaartulg·en met 
mechanische beweegkracht 

en opduwers. 

Des daags: zwarte kegel. 

Art. 36. 1. itwljlrnn naar 
bakboord. 

D es daags : 
aan stuurboord: licht-

blauwe vlag; 
des nachts : 

aan stuurboord: wit ge
woon licht dwars op het 
vaartuig heen en weer 
zwaaien. 

Art. 39. Voorbijloopen. 

Des daags : 

op het voorschip: licht
blauwe vlag. 

Art. 43. 3. Verbod van 
voorbijloopen voor slepen 

bij laagwater. 

Op den oever: bakens. 

Art. 50. 2. Bescherming 
tegen golfslag. 

Het vaartuig, dat be
scherming vraagt, toont 

des daags : roodwitte vlag; 
des nachts: rood gewoon 

licht, 
wit ge.,;oon licht. 

Art. 55. Verkennin g tus
schen de vaartuigen van 

een sleep. 
1. 

Gesleepte vaartuigen: 
des daags : vlag ( wille

keurig, b.v. reederij -vlag); 
des nachts: wit gewoon 

licht. 
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2. en 6. 
De sleepboot kan met 

olle kracht varen: Vlag of 
oplicht in top geheschen. 

8. en 6. 
Verzoek met halve kracht 

~ varen: Vlag of licht ha/f
ok. 

4. en 6. 
Verzoek onmiddellijk te 

oppen: Vlag of licht neer
ehaald. 

rt. 59. Stremming· van 
1le vaart. 

Des daags: roode vlag of 
ord met witte streep; 

des nachts : twee roode 
achtige lichten. 

rt. 60. Verbod te varen 
p
1 

bulten gebruik gestelde 
tot aanslibbing bestem

<le riviervakken. 

Bakens waarop : een roo
e bol met een witten ho-
\ 1 . jzonta en rzng. · . 

rt. li l. Lichten voor veer 
ponten. 

1. Alle veerponten: 
toplicht: groen helder 

cht (op 4 m hoogte voor 
erponten van minder dan 

m lengte), 
en daaronder: wit krach

"g licht. 
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2. Vrijvarende vee rpon
ten m et m echanische be
weegkracht, bovendien: 
boordlichten en heklicht. 

4. B ovenste ankerschuit 
of -boei van gierponten: 
wit gewoon licht. 

Art. 62, c. Niet vrijvaren 
de veerponten, die in de 

vaarg·eul stilhouden. 

Aan de zijde waar het 
vaarwater niet vrij is, 

des daags : roode vlag, 
beneden het Spijksche 

Veer: zwarte bol; 

des nachts: rood helder 
Jicht, . 

bovendien : de lichten voor 
veerponten. 

Art. 68, 2. Voorrang ~-oor 
g·roote veren. 

Veerpont van een groot 
veer, die den koers van een 
sleep wil kruisen: 

des daags: witte vlag; 
des nachts: een tweede 

groen helder licht. 
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Art. 64., Doorvaart onder ~--:i,c----::,c-;.,..,~-,oe--,od 
vaste bruggen. 

2. Doorvaart vrij : 

des daags : groenwit bord; 
des nachts: groen krach-

tig licht. 

3. D oorvaart verboden: l--~-=....J- u..=--4~ 
des daags : roode vlag of 

bord met witte streep; 
des nachts: rood krach

tig licht. 

Art. 66, h. Verbo1len lig
plaatsen. 

Borden op den oever met 
opschrift : ,.Verboden lig
plaats" 

Art. 69. Lichten voor stll
llggende vaartuigen. 

1. Alle vaartuigen : 

aan de zijde van het vaar
water : wit gewoon licht. 

3. Visschersvaartuigen 
voeren bovendien 

aan het einde van den 
uitlegger 

aan de zijde van het vaar
water: wit gewoon licht. 

-
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Art. 70. Lichten voor stil
liggende vlotten. 

Op elk der beide hoeken 
aan de zijde van het vaar
water: twee witte gewone 
lichten. 

Art. 71, c. Lichten voor 
drljven1le Inrichtingen. 

Aan de zijde van het 
vaarwater ten minste: een 
oranje gewoon licht. 

Art. 73. Aanduidin g van 
ankers. 

Des daags : 

boven het anker: licht
blauwe ton; 

des nachts : 

op het geankerde vaar
tuig: wit gewoon Jicht, 

oranje gewoon licht. 

Art. 74. Sein en voor drij
vende werktulg·en. 

Des daags: 
aan de zij.de waar het 

vaarwater vrij is : roodwitte 
vlag; 

aan de zijde waar het 
vaarwater niet vrij is: roo
de vlag; 

beneden het Spijksche 
Veer: 

aan de zijde waar het 
vaarwater vnJ is : twee 
zwarte bollen; 

aan de zijde waar het 
vaarwater niet vrij is: zwar
te bol; 

des nachts : 
aan de zijde waar het 

' vaarwater vrij is: rood hel
der licht, 

wit helder licht; 
aan de zijde waar het 

vaarwater niet vrij is: rood 
helder licht. 
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rt. 71',. Voorseln voor drlj
ventle werktuigen. 

Op voldoenden afstand : 
ode boei. 

rt. 84. Bescherming· van 
abels en buisleidingen. 

Op den oever : bord. 

rt. 95, Aanduiding van 
stgevaren of gezonken 
vaartuigen of vlotten. 

Des daags: 
aan de zijde waar het 
arwater. vrij is: twee 
odwitte vlaggen; 
aan d e zijde waar het 
arwater niet vrij is: roo-

vlag; 
beneden het Spijksche 

eer: 
aan de zijde waar het 
arwater vrij is : twee 
arte bollen; 
aan de zijde waar het 

aarwater niet vrij is: zwar
bol; 

des nachts: 
aan de zijde waar het 
arwater vrij is: rood hei
r licht, 
wit helder licht; 
aan de zijde waar het 
arwater niet vrij is: rood 
]der licht. 
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Art. 104. 1. Handhaving~-----,------. 
van het r eg·lement. 

Indien de ambtenaar ver
langt aan boord te komen, 
toont zijn vaartuig: 

des daags: vlag met na
tionale kleuren, 

a. Zwitserland, b. Frank
rijk, c. Duitschland, d. Ne
derland; 

des naèhts : heen en weer 
gezwaaid · rood licht. 

Art. 116. Waarschuwers 
van vlotten. 

2. Gesleept vlot: 
de waarschuwschuit voert: 

vlag met roode en witte 
vakken; 

afdrijvend vlot: 
de waarschuwschuit voert: 

vlag met roode en zw arte 
vakken. 

4. Kleine vlotten zonder 
waarschuwer : 

op het vlot : vlag. 

5. Voor in tweeën gesplit
ste vlotten tusschen Mainz 
en Koblenz-Neuendorf: 

één waarschuwschuit voe
rende: twee vlaggen. 
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Art. 121. Hoogwater be 
neden het S1iijk~he Veer. 

Sn_elheid verminderen bij 
plaatsen, die op <ien oever 
zijn ,iangeduid: 

des daags: roodwitte vlag; 
des nachts : rood gewoon 

licht f 
wit gewoon licht. 

Art. 123. Schl1ibruggeu. 

1. Nadering bij afvaart 
toegestaan; 

des daags : groene vlag of 
bord en witte vlag of bord; ,-.---,,,----~•-....,j._......i 

des nachts: twee groene 
krachtige lichten . 

2. Nadering bij opvaart 
toegestaan: 

des daags : groene vlag of 
bord: 

des nachts : groen krach
tig licht. 

3. Vaart door de brug 
toegestaan : 

van beide zijden: 
des daags : groene v lag of 

bord; 

, . ,, 
-- _,' . -·· 
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des nachts : groen gewoon 
licht. 

4. Nadering verboden: 
a . voorloopig : 
des daags: roode vlag of 

bord met witte streep; 

des nachts : rood krachtig 
Jicht; 

b. voor langen tijd : 

des daags : twee roode 
vlaggen of borden met wit
te streep; 

des nachts : twee roode 
krachtige lichten. 

Art. 12 • b. Bepalingen be 
t reffende de schipbrug te 

Hüulngen. 

Nadering voor het ver
keer uit de haven van 
Klein-Hüningen toegestaan : 
twee groen-witte vlaggen of 
borden. 

o:J...~ 
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rt. 130. Bepalingen be
effende de schipbrug te 

Drusenhelm. 
Indien opvarende slepen 

e brug niet dichter dan 
t QJ't 1200 m . mogen na
reh, .wordt het sein, dat 

doorvaart in afvaart 
estaat, 
ngevuld met: roode vlag. 

t. 131, 132.· Bepalingen 
treUeóde de doorvaart 
n de schipbru ggen te 
Germershelm en te 

Koblenz. 
Vaartuigen, die willen 
orvaren, toonen: 
des daags: witte v lag; 
des nachts: rood krach-

licht. 

t. 133. !{anaal van 
Kembs. 

1. en 2. Grenzen der 
scheepvaart: 

des daags : rood bord met 
'tte streep; 
des nachts: twee roode ·==='==m 
wone lichten. 

t. 134. Sluizen van 
Kembs. 

Vaartuigen, die de sluis 
illen binnenvaren, toonen: 
des daags : witte vlag; 
des nachts : rood gewoon 
ht. 

t. 136. Sluizen van 
li:em_bs. 

1. Invaren toegestaan : 

des daags en des nachts: 
oen schitterlicht 

aan de bovenhoofden, 

an de benedenhoofden, 
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2. Uitvaren toegestaan: 

des daags en des nachts : 
blauw schitterlicht aan de 
boven- en benedenhoofden. 

A rt. 13i. "\Vaarschuwpos
t en op het riviervak 

Bln;;-en-St. Goar. 

Sein aangevende dat waar
schuwpost 3 beneden het 
Bingerloch in werking is: 
blauwe bol. 

,., 
Art. 138. Vaart door het.--------- --~ 

Bingerloch. 
1. a. Voor het vertrek 

van Bingen of voor het 
voorbijvaren van Rüdes
heim verzoekt het afgaan
de verkeer de doorvaart : 

voor het Nieuwe Vaar
water : witte vlag; 

voor het Bingerloch : 
roode vlag en witte vlag. 

Verlof voor de afvaart 
aangêduid van de omgang 
van den Mäuseturm : 

voor het Nieuwe Vaar
water: 

sleep : witte bol; 

alleenvarend vaartuig : 
oranje bol; 
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vlot: oranje bol en witte 
bol; 

voor het Bingerloch : 

in plaats van bollen 
vlaggen van dezelfde kleur; 

sleep : 

alleenvarend vaartuig: 

vlot : 

1. b. Bevel tot stilhou
den bij km 53 1.40 voor het 
opgaande verkeer getoond 
op het balcon van den 
Mäuseturm : 

voor het Nieuwe Vaar
water : rood-witte bol; 

voor het Bingerloch : 
rood-witte vlag; 
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voor beide vaarwaters: 
beide seinen. 

1. c. Stremming van de 
vaart aangeduid : 

op de spits van den Mäu
seturm: 

voor het Nieuwe Vaar
water: roode bol met wit
ten ring; 

voor het Bingerloch : 
roode vlag met witte streep; 

voor beide vaarwaters : 
beide seinen. 

Art. 140. Vaart door het 
riviervak Lorch -St. Goar. 

Voornaamste seinen. 
1. De waarschuwposten 

op de Wirbelley, 
_tegenover 4f Kam-

mereck, 
op de Betteck, 
tegenover de Loreley, 
op de Bank 

kondigen 
het afkomende verkeer aan: 

sleep: witte vlag; 

alleenvarend 
roode v lag; 

artuig : 
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vlot: roode vlag, 
witte vlag. 

2. De waarschuwposten 
,onen: 
om stremming van de 

fheepvaart aan te kondi
n: roode vlag met witte 
reep. 

3. De waarschuwposten 
tegenover de Kam

mereck 
en op de Betteck 

onen: 
llen van dezellde k leur 

s de vlaggen getoond door 
waarschuwposten ge

emd onder I, 

dien aari de Kammereck 
, t afgaande verkeer door 
t linker vaarwater gaat, 
sleep: 

alleenvarend vaartuig: 

vlot: 

D e aankondiging wordt 
elijkertijd gegeven door: 

aggen en bollen, indien 
n de Kammereck beide 
arwaters door het af
ande verkeer worden ge
uikt, b .v . : 
slepen: 

0 

0 
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alleenvarende vaartuigen: 

vlotten: 

4. De waarschuwpost op 
den Ochsenturm toont : 

zichtbaar van beneden: 
lichten van dezelfde kleur; 

sleep: 

alleenvarend vaartuig: 

1 

1 

!! 

,c:,. 

i,.., 
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vlot: 

zichtbaar van boven: wit 
gewoon licht (geeft aan het 
afkomende verkeer te ken
nen dat het' aangekondigd 
wordt); 

stremming van de vaart: 
twee roode krachtige lich
ten. 

Art. 14 1. Vaart door het 
riviervak Lorch -St. Goar. 

Aanvullen1le seinen. 

1. D e waarschuwposten 
tegenover en beneden de 
Kammereck toonen: kleine 
toegevoegde witte vlag, 
wanneer het afgaande ver
keer langs den Jungfern
_grund gaat 

2. De waarschuwposten 
op de Betteck en die daar
beneden toonen: kleine toe
gevoegde roode vlag, wan
neer het afgaande verkeer 
langs den Geisenrücken 
gaat. 

L:. 

._ 
·'- ' i .......... 1 

1 jl 
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3. De waarschuwpost op 
de Bank toont : kleine toe
gevoegde blauwe vlag, wan
neer het afgaande verkeer 
langs de Lützelsteine gaat. 

4. De w$rschuwpost op 
de Bank toont: kleine toe-' ,----------
gevoegde blauw-witte vlag, 
wanneer twee slepen opva· 
ren tusschen de Bankeck 
en de Loreley. 

ó. D e waarschuwpost te
genover de Loreiey toont: 
kleine toegevoegde blauw
witte vlag, wanneer t wee 
slepen opvaren beneden 
den Jungferngrund. 

Art. 142. ,~anlegg·en van 
passaglcr~vaartulgen te 

St. Goar. 

I. Afvarend passagiers
vaartuig, dat te St. Goar 
wil aanleggen: blauw-witte 
vlag. 

2. De waarschuwpost op 
de Bank zwaait: kleine 
blauw-witte vlag, wanneer 
een afvarend passagiers
vaartuig te St. Goar wil 
aanleggen. 

Behoort bij K oninklijk besluit van 13 FebruE 
1939 (Staatsblad n °. 14) . 

Ons bekend, 
De Minister van Waterstaat, 

j . V. BUUREN. 

De Minister van Buitenlandsche Zakl 
]. PATIJN. 
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4 Maart z939. BESLUIT bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van 
het verdrag van Genève betreffende 
het instellen van een internationaal 
stelsel van behoud van aanspraken en 
verkregen rechten, voortvloeiende uit 
de ouderdoms- en invaliditeits- en de 
weduwen- en weezenverzekering, dat 
op 22 Juni 1935 , door de Alg_emeene · 
Conferentie van de Internationale Or- · 
ganisatie van ,den Arbeid in haar 19e 
zitting als ontwerpverärag werd aan
genomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 21 November 1936 

(Staatsblad n °. 99I), tot voorbehoud van 
de bevoegdheid tot toetreding tot het ont
werp-verdrag betreffende het instellen van 
een internationaal stelsel van behoud van 
aanspraken en verkregen rechten, voort
vloeiende uit de ouderdoms- en invalidi
teits- en de weduwen- en weezenverzeke
ring (Genève 1935), van welk verdrag een 
afdruk en een vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat Onze bekrachtiging van 
dat ontwerp-verdrag overeenkomstig artikel 
23 aan den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond is medegedeeld en door hem 
op 6 October 1938 is ingeschreven en dat 
bij de bekrachtiging is gebruik gemaakt 
van de bevoegdheid tot het maken van het 
voorbehoud, vermeld in de 3de alinea van 
artikel 10 van het verdrag; 

Overwegende mede, dat Hongarije, Polen 
en Spanje reeds tevoren hunne bekrachti
gingen aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond hebben medegedeeld; 

Overwegende wijders, dat het verdrag 
overeenkomstig artikel 24 op 6 October 
1939 voor Nederland zal in werking treden, 
terwijl, voor zoover Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao betreft, in overeen
stemming met artikel 421, Deel XIII (Ar
beid), van het Vredesverdrag van Versailles 
van 28 Juni 1919 (Staatsblad 1920, n ° . 
127), is beslist, dat de toepassing van het 
verdrag op de overzeesche gebiedsdeelen 
thans nog niet mogelijk is; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken van den 1 Maart 
19.39, Directie van het Protocol, n ° . 7u1; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de verta

ling daarvan te doen bekendmaken door de 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van ' Algemeen B est'uur zijn, ieder 

y oor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
e ischt. 

Hondrich, den 4den Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. PATIJN. . 

(Uitgeg. zz Maart ,939). 
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VERDRAG betreffende het instellen van 
een internationaal stelsel van behoud 
van aanspraken en verkregen rechten, 
voortvloeiende uit de ouderdoms- en 
invaliditeits- en de weduwen- en wee
zenverzekering. 

De Algemeene Conferentie van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeid van 
den Volkenbond, door den Raad van Be
heer van het Internationaal Arbeidsbureau 
bijeengeroepen te Genève én aldaar bijeen
gekomen op 4 Juni 1935 in ' hare n ègentien
de zitting; 

besloten hebbende verschillende voor
stellen aan te nemen betreffende het be
houd van aanspraken en verkregen rechten 
voortvloeiende uit de invaliditeits-, de ou
derdomsverzekering en de weduwen- en 
weezenverzekering, ten behoeve van de ar
beiders, die naar een ander land verhuizen, 
welk onderwerp het eerste punt van de 
agenda der zitting is ; 

besloten hebbende, dat deze voorstellen 
den vorm zullen aannemen van een inter
nationaal ontwerp-verdrag, 

neemt heden den 22sten Juni 1935 het 
volgende ontwerp-verdrag aan, dat genoemd 
zal worden "verdrag betreffende behoud 
van de pensioenrechten van migranten, 
1935": 

DEEL I. 

Instelling van een Internationaal stelsel. 

Art. 1. 1. Tusschen de leden van de 
Internationale ·organisatie van él:en Arbeid 
wordt ingesteld een stelsel van behoud van 
aanspraken en van rechten, verkregen bij 
verzekeringsinstellingen der verplichte in
validiteitsverzekering, der verplichte ou
derdomsverzekering of der verplichte we
duwen- en weezenverzekering (in het ver
volg "verzekeringsinstellingen" genoemd). 

2. Telkens wanneer in de deelen II, III, 
IV en V van dit verdrag gesproken wordt 
van "Leden", omvat die uitdrukking slechts 
de Leden van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid door dit verdrag gebonden. 

DEEL II. 

Behoud van aanspraken. 

Art. 2. 1. Ten aanzien van de personen, 
die, welke hun nationaliteit ook zij, verzekerd 
zijn geweest bij verzekeringsinstellingen van 
twee of meer Leden, worden de tijdvakken, 
gedurende welke zij verzekerd z.ijn geweest, 
door elk der betrokken instellingen samen
geteld op de wijze als , hieronder· bepaald. 

·2. Voor het behoud van · aanspraken 
worden samengeteld : 

a. de tijdvakken, waarover bijdrage be
taald is ; 

b. de tijdvakken, gedurende welke , zon
der dat een bijdrage betaald behoeft te 
worden, de aanspraken krachtens de wet
geving op den verzekerde gedurende die 
tijdvakken van toepassing, behouden blij
ven; 
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c. de tijdvakken, gedurende welke een 
uitkeering in geld wordt verstrekt krach
tens de invaliditeits- en ouderdomsverze
kering van een ander Lid ; 

c. de tijdvakken, gedurende welke een 
uitkeering in geld wordt verstrekt door een 
anderen tak van de sociale verzekering 
van een ander Lid, voorzoover een over
eenkomstige uitkeering, volgens de wetge
ving van toepassing op de instelling, die de 
samentelling verricht, de aanspraken zou 
handhaven. 

3. Ten aanzien van : 
1e. het vaststellen of aan de voorwaar

den met betrekking tot den wachttijd (mi
nimum duur der verzekering) df tot het 
aantal bijdragen vereischt om recht op de 
afzonderlijke voordeelen te hebben (ge
waarborgde minima) voldaan is; 

2e. het herstel van de aanspraken; 
3e. het recht op de vrijwillige v erzeke

ring; 
4e. het recht op geneeskundige behan

deling en verzorging ; worden samengesteld: 
a. de tijdvakken waarover bijdrage be

taald is; 
b. de tijdvakken, die, zonder dat daar

over een bijdrage betaald behoefde te wor
den zoowel krachtens de wetgeving op den 
verzekerde van toepassing gedurende die 
tijdvakken, als krachtens de wetgeving van 
de instelling, die de samentelling verricht, 
in aanmerking komen voor de berekening 
van den wachttijd. 

4. Wanneer echter de wetgeving van een 
der Leden bepaalde voordeelen afhankelijk 
stelt van de voorwaarde, dat de tijdvakken 
doorgebracht moeten zijn in een beroep, 
dat aan een bijzondere verzekeringsrege
ling onderworpen is, worden ten aanzien 
van het bepaalde in het tweede en derde 
lid, slechts samengeteld de tijdvakken, door
gebracht onder de overeenkomstige bijzon
dere verzekeringsregeling van andere Leden. 
Indien een van de leden voor het beroep 
geen bijzondere verzekeringsregeling heeft, 
worden samengeteld de tijdvakken in dat 
beroep doorgebracht onder het verzekerings
stelsel daarop van toepassing. 

5. De tijdvakken, waarover de bijdrage 
betaald is en de daarmede gelijkgestelde 
tijdvakken gelijktijdig bij de instellingen 
van twee of meer Leden doorgebracht, tel
len bij de samentelling slechts éénmaal 
mede. 

Art. 3. 1. Elke verzekeringsinstelling, te 
wier opzichte de rechthebbende aan de 
voorwaarden voor toekenning voldoet, be
rekent, daarbij rekening houdende met het 
totaal van de tijdvakken van verzekering, 
het bedrag van de uitkeering volgens de 
wetgeving, die op haar van toepassing is. 

2. De uitkeeringen of de bestanddeelen 
der uitkeeringen, welke afhankelijk zijn van 
den duur der verzekering en vastgesteld 
worden uitsluitend in verhouding tot de 
tijdvakken vervuld onder de wet van toe
passing op de instelling, die tot uitkeering 
gehouden is, ondergaan geen vermindering. 
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3. De uitkeeringen of de bestanddeelen 
der uitkeeringen, welke onafhankelijk zijn 
van den duur der verzekering en uit een 
vast bedrag bestaan of uit een percentage 
van het verzekerde loon, of uit een veel
voud van de gemiddelde bijdrage, kunnen 
verminderd worden in verhouding van de 
tijdvakken volgens de wetgeving van de 
instelling, die tot uitkeering gehouden is, 
in a11nmerking komende voor de berekening 
van de uitkeeringen tot den totalen duur 
van de tij dvakken, welke naar de wetgevin
gen van alle betrokken instellingen voor de 
berekening der uitkeeringen in aanmerking 
komen. 

4. Het in het tweede en derde lid be
paalde is van toepassing op toeslagen, ver
hoogingen of, deelen van uitkeeringen, be
taald uit de CJilenbare fondsen. 

5. De verdeeling van de kosten van ge
neeskundige behandeling en verzorging 
wordt niet door dit verdrag geregeld. 

Art. 4. Wanneer de tijdvakken der verze
kering, vervuld bij de verzekeringsinstellin
gen van een Lid, tezamen geteld geen 26 
bijdragen-weken bedragen, kan de instel
ling of kunnen de instellingen, waarbij die 
tijdvakken zijn doorgebracht, weigeren 
eenige aansprakelijkheid voor toekenning 
van uitkeeringen te erkennen. De tijdvak
ken, ten aanzien waarvan aansprakelijkheid 
voor uitkeering is geweigerd, zullen door 
geen der andere instellingen bij het toepas
sen van vermindering overeenkomstig het 
bepaalde in art. 3, lid 3, in aanmerking 
genomen worden. 

Art. 5. 1. Indien de rechthebbende, die 
recht heeft op uitkeeringen van de verzeke
ringsinstellingen van ten minste twee Le
den, voor de tijdvakken bij eenzelfde in
stelling vervuld, ware dit verdrag er n iet, 
aanspraak kan maken op een uitkeering, 
welke hooger is dan het totaal der uitkee
ringen, waarop hij recht heeft bij toepas
sing van art. 3, heeft hij ten opzichte van 
die instellingen recht op een aanvullende 
uitkeering gelijk aan het verschil. 

2. Wanneer een aanvullende uitkeering 
verschuldigd is door meerdere instellingen, 
wordt die uitkeering berekend naar het be
drag van de hoogste uitkeering door een 
dier instellingen verschuldigd ; de kosten 
van deze uitkeering worden verdeeld tus
schen die instellingen naar verhouding van 
de aanvullende uitkeering, die ieder van 
haar zou hebben moeten doen. 

Art. 6. Bij overeenkomst tusschen de be
langhebbende Leden zal bepaald kunnen 
worden: 

a. een wijze van berekening van de uit
keeringen, welke verschilt van de in artikel 
3 neergelegde regelen, doch welke tot een 
uitkomst leidt, die over het geheel gelijk
waardig is aan die, welke verkregen zou 
worden bij toepassing van genoemd artikel, 
mits in elk geval een totaal aan uitkeeringen 
gewaarborgd is, dat gelijk is aan de hoogste 
uitkeering, welke betaald zou moeten wor
den in verband met de tijdvakken doorge-
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bracht bij eenzelfde verzekeringsinstelling; 
b. de bevoegdheid voor de verzekerings

instelling van een der Leden, om zich ten 
opzichte van den verzekerde en zijn recht
verkrijgenden te bevrijden door bij de ver
zekeringsinstelling van het andere Lid, waar
bij de verzekerde van nu af aan verzekerd 
is, de contante waarde te storten van de 
aanspraken van den verzekerde op het 
oogenblik van zijn vertrek, indien die laat
ste instelling daarin toestemt en op zich 
neemt om het kapitaal te gebruiken voor
inkoop van de rechten; 

c. de beperking van het totaal der uit
keeringen toegekend door de verzekerings
instellingen van de Leden tot het bedrag 
van de uitkeering, welke, op den grondslag 
van het geheel der tijdvakken, die in reke
ning komen, door de instelling, wier wet
geving de gunstigste is, verschuldigd zou 
zijn. 

Art. 7. De verzoeker kan zijn aanvraag om 
uitkeeringen slechts bij één der verzekerings
instellingen, bij welke hij verzekerd is ge
weest, indienen. Die instelling doet de an
dere instellingen, in de aanvraag vermeld, 
daarvan mededeeling. 

Art. 8. Voor de omrekening van een bedrag 
uitgedrukt in de munt van een ander Lid, 
neemt de verzekeringsinstelling, bij wie een 
aanvraag om uitkeering is aanhangig ge
maakt, aan: de verhouding tusschen de twee 
muntsoorten op den eersten dag van het 
kwartaal, waarin de aanvraag werd inge
diend, bestaande op de voornaamste beurs 
van het Lid, in wiens munt het bedrag is 
uitgedrukt. Een andere wijze van omreke
ning zal echter vastgesteld kunnen worden 
bij overeenkomst aangegaan tusschen de be
langhebbende Leden. 

Art. g. Elk lid kan weigeren om de bepa
lingen van dit deel van het onderhavige ver
drag toe te passen ten opzichte van een Lid, 
wiens wetgeving geen verzekering kent voor 

·het voorwerp, waarvoor een uitkeering wordt 
gevraagd. 

DEEL III. 
Behoud , ·an verkregen rechten. 

Art. 10. 1. De personen, die verzekerd ge
weest zijn bij een verzekeringsinstelling van 
een der Leden, alsmede hun rechtverkrij
genden, genieten van het geheel der uitkee
ringen krachtens hun verzekering verkregen: 

a. indien zij in het gebied van een ander 
Lid verblijven, ongeacht hun nationaliteit; 

b. indien zij onderdanen van een Lid 
zijn, ongeacht hun verblijfplaats. 

2. De toeslagen, verhoogingen of deelen 
van renten, betaald uit de openbare fond
sen, behoeven echter niet uitgekeerd te wor
den aan personen, die niet onderdanen van 
een Lid zijn. 

3 . Gedurende een tijdvak van vijf jaar, 
te rekenen vanaf de inwerkingtreding van 
dit verdrag zal echter elk Lid zich kunnen 
voorbehouden om ' de toeslagen, verhoogin
gen of deelen van ui:tkeeringen, die betaald 
worden uit de openbare fondsen, slechts uit 
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te keeren aan onderdanen van Leden met 
wie het een aanvullende overeenkomst ge
sloten heeft. 

Art. II. 1. De renten, wier genot krach
tens het bepaalde in artikel 10 gewaarborgd 
is, zullen niet afgekocht mogen worden voor 
een bedrag, dat lager is dan hun contante 
waarde. 

2. De verzekeringsinstelling, die tot het 
doen der uitkeering gehouden is, kan echter 
door betaling van een bedrag, berekend over
eenkomstig de op haar van toepassing zijnde 
wetgeving, de renten, waarvan het maande
lijksch bedrag van weinig belang is, afkoo
pen. Die afkoopsom kan niet verminderd 
worden op grond van het feit, dat de betrok
kene in het buitenland verblijf houdt. 

Art. 12. 1. Op de bepalingen omtrent 
de vermindering of schorsing van renten 
vastgesteld door de wetgeving van een Lid 
ingeval van samenloop met andere uitkee
ringen krachtens een sociale verzekering of 
met uitkeeringen voortvloeiende uit de ver
vulling van een betrekking door den betrok
ken persoon, welke verplichte verzekering 
meebrengt, mag tegen hen, die van dit ver
drag genieten, een beroep gedaan worden, 
zelfs voorzooveel uitkeeringen betreft, ver
kregen onder een verzekeringsregeling van 
een ander Lid of voorzooveel een betrekking 
betreft, uitgeoefend op het gebied van een 
ander Lid. 

2. De bepalingen inzake de vermindering 
of schorsing vastgesteld voor samenloop van 
uitkeeringen, uit eenzelfde hoofd voortsprui
tend, zijn echter niet van toepassing op uit
keeringen, verkregen overeenkomstig het 
tweede deel van dit verdrag. 

Art. 13. De verzekeringsinstelling, die 
krachtens dit verdrag tot het doen van uit
keeringen gehouden is, mag die uitkeering 
aan de rechthebbenden daarop betalen in de 
munt van haar land. 

DEEL IV. 

Wederkeerlge atlmlnlstratleve bijstand. 

Art. 14. 1. De autoriteiten en de verze
keringsinstellingen van de Leden staan el
kaar over en weer bij in denzelfden omvang 
alsof er sprake is van de toepassing van hun 
eigen wetgeving betreffende de sociale ver
zekering. In het bijzonder gaan zij over tot 
het doen van onderzoekingen en het houden 
van verhooren en het doen van de noodige 
medische expertises ten einde, op verzoek 
van een verzekeringsinstelling van een Lid, 
vast te stellen, of de rechthebbenden op uit
keeringen ten laste van die instelling aan de 
voorwaarden, welke daarop terecht geven, 
·voldoen. 

2. Voorzoover de betrokken Leden niet 
anders overeenkomen, worden de kosten die 
hulp, welke terugbetaald moeten worden, 

' bepaald volgens het tarief van de instelling 
of de autoriteit die zijn bijstand heeft ver
leend; bij gebreke van tarief, moeten de 
werkelijk gedane uitgaven terugbetaald wor
den. 
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Art. 15. D e uitzondering, geregeld door 
de wetgeving van een der Leden, van het 
betalen van kosten voor de stukken over te 
leggen aan de autoriteiten of verzekerings
instellingen, wordt uitgebreid tot de over
eenkomstige stukken , welke bij de toepas
sing van dit verdrag aan de autoriteiten of 
ven:ekeringsinstellingen van eenig ander 
Lid, overgelegd moeten worden. 

Art. 16. Wanneer de rechthebbende zijn 
verblijf heeft op het gebied van een ander 
Lid, kan de verzekeringsinstelling, die tot 
het doen van uitkeeringen gehouden is, met 
toestemming van de bevoegde centrale auto
riteiten van de betrokken Leden, de bevoeg
de verzekeringsinstelling van de verblijf
plaats van den rechthebbende belasten met 
de uitbetaling der uitkeeringen, op voor
waarden door beide instellingen overeen te 
komen. 

DEEL V . 

Gevolgen van de Internationale regeling. 

Art. 17. Elk Lid, dat op het oogenblik 
van zijn bekrachtiging van dit verdrag, nog 
niet een der hier na te noemen regelingen 
heeft ingesteld, verbindt zich, om binnen 
twaalf maanden na zijn bekrachtiging in te 
stellen, hetzij: 

a. een verplichte verzekering, welke 
recht geeft op een ouderdomsrente, ingaan
de bij het bereiken van een leeftijd niet 
hooger dan dien van 65 jaar, voor het groot
ste deel van de loontrekkenden in de nijver
heids- en handelsondernemingen; 

b. een v erplichte invaliditeits- en ouder
domsverzekering en een verzekering van uit
keering bij overlijden voor een belangrijk 
deel van de loontrekkenden in de nijver
heids- en handelsondernemingen. 

Art. 18. r. Elk Lid stelt de onderdanen 
van eenig ander Lid met zijn eigen onder
danen gelijk, zoowel ten aanzien van de toe
lating tot de verplichte verzekering als ten 
aanzien van de uitkeeringen der verzeke
ring, met inbegrip van de toeslagen, ver
hoogingen of deelen van uitkeeringen, die 
betaald worden uit de openbare fondsen. 

2. elk L id kan echter het recht op toe
slagen, verhoogingen of deelen van uitkee
ringen, die uit de openbare fondsen betaald 
worden en uitsluitend toegekend worden 
aan de verzekerden, die op het oogenblik, 
dat de verplichte verzekering in werking 
trad, een bepaalden leeftijd overschreden 
hebben, beperken tot zijn eigen onderdanen. 

Art. 19. D e Leden kunnen van dit ver
drag afwijken bij bijzonder verdrag, dat niet 
de rechten en verplichtingen aantast van 
de Leden, die vreemd aan dat verdrag zijn 
en onder voorbehoud, dat op een afdoende 
wijze het behoud van de aanspraken en de 
verkregen rechten geregeld wordt; die re
geling moet, over het geheel genomen, ten 
minste even gunstig zijn als die neergelegd 
in het onderhavige verdrag. 

Art. 20. r. Ten einde de L eden bij te 
staan bij de toepassing van dit verdrag, 
wordt er bij het Internationaal Arbeids-
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bureau een commissie ingesteld, die samen
gesteld wordt uit een persoon per Lid en 
drie personen onderscheidenlijk aangewezen 
door de regeeringsvertegenwoordigers, de 
werkgeve-rs- en de arbeidersvertegenwoor
digers van den Raad van Beheer. Die com
missie stelt zelf haar reglement vast. 

2 . Op verzoek van een of meer betrok
ken Leden, zal de commissie, daarbij uit
gaande van de beginselen en het doel van 
dit verdrag, aanbevelingen vaststellen over 
de wijzen van toepassing van het verdrag. 

Art. 21. r. De renten, die voor de inwer
kingtreding van dit verdrag, uit hoofde van 
de verblijfplaats van den verzekerde, niet 
zijn toegekend of geschorst zijn, moeten in
gevolge dit verdrag toegekend worden of 
de uitbetaling van die renten moet hervat 
worde11 en wel vanaf den datum, waarop 
dit verdrag voor het betrokken Lid in wer
king- treedt. 

2. Voor de toepassing van dit verdrag 
moet met de tijdvakken van verzekering 
gelegen vóór de inwerkingtreding van dit 
verdrag rekening gehouden worden, indien 
met die tijdvakken rekening gehouden zou 
worden, ingeval dit verdrag in werking ge
treden was gedurende den loop dier tijd
vakken. 

3. D e rechten vóór de inwerkingtreding 
van dit verdrag toegekend, moeten op ver
zoek van den betrokkene herzien worden, 
tenzij die rechten afgekocht zijn door beta
ling van een som ineens. Die herziening 
brengt geen aanvullende betaling of terug
betaling van achterstallige uitkeeringen 
over het tijdvak, voorafgaande aan den 
datum, waarop dit verdrag voor het be
trokken Lid in werking is getreden, met 
zich mede. 

Art. 22 . r. D e opzegging van het on
derhavige verdrag door een Lid zal geen 
invloed hebben op de verplichtingen van 
de verzekeringsinstellingen van dat Lid, 
voorzoover die verplichtingen voortvloeien 
uit rechten, die reeds bestonden, vóórdat 
de opzegging in werking trad. 

2. D e aanspraken, gehandhaafd krach
tens het onderhavige verdrag, zullen niet 
verloren gaan door de opzegging; de verde
re handhaving wordt voor he t tijdvak nà 
den datum, waarop dat verdrag ophoudt 
van kracht te zijn, geregeld door de eigen 
wetgeving van de betrokken instelling. 

DEEL Vl. 

SlotbepaUngen. 

Art. 23. De officieele bekrachtigingen 
van dit verdrag zullen worden medegedeeld 
aan den Secretaris-Generaal van den Vol
kenbond en door hem worden ingeschreven. 

Art. ·24. r. Dit verdrag zal slechts ver
bindend zijn voor de Leden van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeid, die 
hunne bekrachtigingen door de Secretaris
Generaal hebben doen inschrijven. 

2. Het zal van kracht worden twaalf 
maanden nadat de bekrachtigingen van 
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twee Leden door den Secretaris-Generaal 
zullen zijn ingeschreven. 

3. Vervolgens zal dit verdrag voor ieder 
der andere Leden in werking treden twaalf 
maanden na den datum, waarop de bekrach
tiging van dat Lid door het Secretariaat 
zal zijn ingeschreven. 

Art. 25. Zoodra de bekrachtigingen van 
twee Leden der Internationale Organisatie 
van den Arbeid door het Secretariaat zijn 
ingeschreven, zal de Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond van dit feit mededee
ling doen aan alle L eden van de Internatio
nale Organisatie van den Arbeid. Hij zal 
hen eveneens in kennis stellen met de in
schrijvingen van de bekrachtigingen, die 
hem later door andere Leden der Organi
satie zullen worden medegedeeld. 

Art. 26. 1. Ieder Lid, die dit verdrag heeft 
bekrachtigd, kan het opzeggen na verloop 
van een termijn van vijf jaren na den da
tum, waarop dit verdrag van kracht begint 
te worden, zulks bij een verklaring toege
zonden aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond en door dezen in te schrij
ven. De opzegging wordt eerst van kracht 
eeq jaar nadat zij door het Secretariaat is 
ingeschreven. 

2. Ieder Lid, dat dit verdrag heeft be
krachtigd, dat binnen den termijn van een 
jaar na verloop van den termijn van vijf 
jaar, bedoeld in het vorig lid, geen gebruik 
maakt van de bevoegdheid tot opzegging 
voorzien in dit artikel, zal voor een nieu
wen termijn van vijf jaar gebonden zijn en 
zal in het vervolg dit verdrag kunnen op
zeggen, na verloop van elken termijn van 
vijf jaren onder de voorwaarde bedoeld in 
dit artikel. 

Art. 27. Telkens na afloop van een ter
mijn van vijf jaren, te rekenen van den 
datum, waarop dit verdrag van kracht is 
geworden, moet de Raad van Beheer van 
het Internationaal Arbeidsbureau aan de 
Algemeene Conferentie een verslag uitbren
gen over de toepassing van dit verdrag en 
beslissen, of het wenschelijk is de geheele 
of gedeeltelijke herziening van dit verdrag 
op de agenda der Conferentie te plaatsen. 

Art. 28. 1. Indien de Internationale 
Arbeidsconferentie een. nieuw verdrag aan
neemt, houdende geheele of gedeeltelijke 
herziening van dit verdrag, zal, t enzij het 
nieuwe verdrag anders bepaalt: 

a . de ratificatie door een Lid van het 
nieuwe verdrag, houdende herziening, van
zelf medebrengen onmiddellijke opzegging 
vap dit v erdrag, niettegenstaande het be
paalde in art. 26, onder vporbehoud even
wel, dat het nieuwe verdrag, houdende her
ziening, van kracht geworden is; 

b. vanaf den datum, waarop het nieuwe 
verdrag, houdende herziening van kracht 
geworden is, het onderhavige verdrag niet 
langer door de L eden gerattificeerd kunnen 
worden. 

2. Het onderhavige verdrag zal echter 
van kracht blijven naar vorm en inhoud 
voor die Leden, die het geratificeerd heb-
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ben en die het nieuwe verdrag, houdende 
herziening, niet ratificeeren. 

Art. 29. Zoowel de Fransche als de En
gelsche tekst van dit verdrag is authentiek. 

s. 18 

16 Maart 1939. WET, houdende goedkeu
ring van het Nederlandsch-Duitsch ver
drag nopens de regeling van het goede
renverkeer met bijlage en bijbehoorend 
slotprotocol, op 19 Maart 1938 te Keu
len gesloten. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 552; 1938/39, 77; 
Hand. II 1938/39, bladz. 1039; 
Bijl. Hand. I 1938/39, 77; 
Hand. I 1938/39, bladz. 461. 

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

dat het Nederlandsch-Duitsch verdrag no
pens de regeling van het goederenverkeer 
met bijlage en bijbehoorend slotprotocol, op 
19 Maart 1938 te Keulen gesloten, alvorens 
te worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60 
der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft en dat het voorts wensche
lijk is om de bevoegdheid voor te behouden 
dit verdrag op te zeggen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het in afdruk bij deze wet ge

voegde Nederlandsch-Duitsch verdrag no
pens de regeling van het goederenverkeer 
met bijlage en bijbehoorend slotprotocol, op 
19 Maart 1938 te Keulen gesloten, wordt 
voor het Rijk in Europa goedgekeurd. 

Art. ll. Wij behouden Ons de bevoegd
heid voor het in Artikel I genoemde verdrag 
op te zeggen. 

Art. 111. Deze wet treedt in werking 
met ingang van den dag na dien harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
] . PATIJN. 

De Minister van Financiën, 
] . A. DE WILDE. 

De Minister van Waterstaat, 
J. v. BuuREN. 

(Uitgeg. :,4 Maart z939. 

' EDERLANDSCH-DUTTSCH VEIWRAG-
OPENS DE REGELI. ' G VA JIET 

GOEDERENVERKEER VA ' 19 MAART 
1938. 

Hare Majesteit de Koningin der Neder-
landen 

en 
de Duitsche Rijkskanselier, 
geleid door den wensch de economische· 

betrekkingen tusschen Nederland en 
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Duitschland te bevorderen en nauwer aan te 
knoopen, hebben tot Hunne gevolmachtig
den benoemd: 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

den Directeur-Generaal van Handel en 
Nijverheid bij het Departement van Econo
mische Zaken, 

Dr. Hans Max Hirschfeld; 
de Duitsche Rijkskanselier: 
den D uitschen Consul-Generaal te Am

sterdam, 
Felix Benzler; 

die, na onderzoek hunner in goeden en 
behoorlijken vorm bevonden volmachten, 
het navolgende zijn overeengekomen: 

Art. I. Van de in de bijlage vermelde 
voortbrengselen van den Nederlandschen 
bodem en de Nederlandsche nijverheid zul
len bij hun invoer in het Duitsche douane
gebied geen andere of hoogere invoerrechten 
geheven worden dan die, welke in de bijlage 
bepaald zijn. 

Art. II. Voorzoover de Ned. Regeering 
den invoer van goederen in Nederland be
perkt of in de toekomst beperken zal, zal zij 
daarbij met de Duitsche uitvoerbelangen op 
passende wijze rekening houden. 

Art. III. De Nederlandsche en de Duit
sche Regeering zullen den invoer van Duit
sche en Nedcrlandsche kolen van alle soor
ten evenals tot dusverre welwillend behan
delen. 

De invoer van steenkolen, steenkoolbri
ketten en cokes uit Duitschland wordt ge
contingenteerd, en wel in de navolgende 
groepenverdeeling : huisbrandkolen, indu
striekolen, steenkoolbriketten en cokes. 

Art. IV. Iedere Regeering zal een Re
geeringscommissie instellen, gevormd door 
ambtenaren der betrokken Ministeries. 
Deze commissies hebben tot taak een door
loopend onmiddellijk contact de met de 
uitvoering van dit verdrag samenhangende 
vraagstukken te behandelen. Over de samen
stelling der Regeeringscommissies zullen 
beide Regeeringen elkander mededeeling 
doen. 

Art. V. Dit verdrag zal worden be
krachtigd. Het treedt den twintigsten dag 
na de uitwisseling der bekrachtigingsoor
konden, welke te 's-Gravenhage zal plaats 
vinden, in werking en zal gelden tot den 
31sten December 1938. Het wordt be
schouwd tot den 31sten Maart 1939 ver
lengd te zijn, voorzoover het niet door een 
der verdragsluitende partijen uiterlijk vóór 
den 3osten November 1938 is opgezegd. 

Ingeval ingrijpende wijzigingen in de 
economische verhoudingen tusschen beide 
landert mochten intreden, kan dit verdrag 
v6órdien worden opgezegd. Een ingrijpende 
verandering in de economische verhoudin
gen tusschen de beide landen moet geacht 
worden zich eveneens voor te doen, indien 
één van beide Regeeringen in het algemeen, 
of door afzonderlijke maatregelen, van de 
tot .dusverre geldende richtsnoeren harer 
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douanepolitiek afwijkt en daardoor een niet 
onbelangrijke benadeeling voor den uitvoer 
van het andere land te duchten is. 

Is volgens de opvatting van één van de 
verdragsluitende partijen de voorwaarde 
van de vorige alinea aanwezig, dan zullen 
op haar verzoek, de Regeeringscommissies 
samen moeten komen, en trachten het door 
de veranderingen in de economische ver
houdingen verstoorde evenwicht van het 
verdrag door een passende schikking weder 
te herstellen. Brengen deze besprekingen 
geenerlei uitkomst, dan kan ieder van de 
beide verdragsluitende partijen het verdrag 
met een termijn van 14 dagen aan het 
einde van een kalendermaand opzeggen. 

Geschied in tweevoud in de Nederland
sche en de Duitsche taal te Keulen, den 
19den Maart 1938. 

H . M . Hirschfeld. Felix Benzler. 

BIJLAGE BIJ ARTIKEL I. 

Rechten bij den Invoer In het Dultsche 
douanegebied . 

Benaming der goederen 

21 Bloemkoolzaad ... ... .. . . .. . ...... . .. . . vrij 
Boerenkoolzaad ··· ··· -·· ········ · · ·· · · · vrij 
Spruitkoolzaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vrij 
Savoyekoolzaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vrij 
Witte Kool-zaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vrij 
Roode kool-zaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vrij 
Radijszaad .. . .. . ...... . . .... . . . . .... .. .. vrij 
Ramenaszaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vrij 

Opmerking. De bij verdrag vast
gestelde vrijdom van invoer
recht geldt slechts, wanneer de 
zaden op grond van teeltcon
tracten met Duitsche telers in
gevolge nadere overeenkomst 
tusschen beide Regeeringen in 
het Duitsche douanegebied 
zijn ingevoerd. 

Koolzaad: 
bloemkoolzaad . . .. . . . .... . .. .. . ... . 100 
boerenkoolzaad, spruitkoolzaad 20 

andere . . . .. . ...... .. . ... ... . . . . . ... . ... 40 
Bloemenzaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Komkommer- en augurkenzaad . . . 50 
Koolrabi-zaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Koolraapzaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Preizaad ... .. .. .. .. . ... ... , . . . . . . . . . . . . . . 50 
-Peen(wortel)zaad .. . . . . .. . . ......... .. 60 
Peterseliezaad .. . ... . .. , . . . . . . . . . . . . . . 10 

Radijszaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Ramenaszaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Slazaad .. .. . . . . .... . . .. ... . . .. .. . . .. .. .. 50 
Schorseneerenzaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Selderij zaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Zaad van andere consumptie-wor-

telgewassen dan bovengenoemd 
en herfstknollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
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Spinaziezaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Uienzaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. 50 

Opmerking. De verdragsrechten 
gelden slechts wanneer de zaden. 
in het Duitsche douanegebied 
worden ingevoerd met certifi
caten van zuiverheid, erkend 
door de Duitsche Regeering, 
en op grond van overeenkom
sten met Duitsche telers inge
volge nadere overeenkomst 
tusschen de beide Regeerin
gen. 

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

goedgekeurd pootgoed in den tijd 
van 1 Januari tot 31 Maart en 
Van 1 September tot 31 De-
cember ...... . .... . ... . . . ......... 4 

28 Kapok, onbewerkt, ook gezuiverd, 
in andere verpakking dan in ge-

perste balen . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 3 
33 Groenten, versch: 

roode kool, witte kool, savoye
kool in den tijd van 1 Januari 
tot 31 Mei ...... .... .. . . . ......... 2 

spruitkool in den tijd van 1 Ja
nuari tot 31 Maart en van 1 

November tot 31 December.. . 5 
tomaten in den tijd van 1 tot 14 

November ... ... . .. .. . . ... ..... ... 6 
kropsla, 

in den tijd van 1 April tot 31 

Mei ................................. 7 
in den tijd van 1 Juni tot 30 

September en in den tijd van 
1 tot 30 November . . . . . . . . . .. . 10 

uien tot een hoeveelheid van ten 
hoogste 3,000,000 kg per ka
lenderjaar, na nadere aanwij
zing door den Rijksminister 
van Financiën .. . . . . . . .. . . . .. .. . 2 

wortelen, in den tijd van 1 Ja
nuari tot 31 Maart en van 1 

Juli tot 31 December 5 
spinazie ... . ........ . . . ....... .. ...... 5 

38 Boomen, wijnstokken, vaste plan
ten, struiken, stekken en andere 
levende gewassen zonder of met 
aardkluiten, ook in potten of 
kuipen; 
entrijzen: planten zonder aard
kluiten: 

vaste planten . . .. .. . . . .. . .. .. . .. . . 20 

Aristolochia, Lonicera caprifo
lium, Wistaria (Glycine), Po
lygonum, Hydrangea, voorzien 
van een door de Duitsche Re
geering erkend certificaat van 
zuiverheid . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . 20 

Polyantharozen, voorzien van een 
door de Duitsche Regeering er
kend certificaat van zuiverheid 21 

andere: 
rhododendrons en azalea's, met 

uitzondering van de Indische 
azalea's, alle deze met aard-
kluiten . ... ....... ...... ....... 12.50 

L. & S. 1939. 

45 

47 

49 
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magnolia's, laurieren, Ilex, Au
cuba, Buxus, alle deze met 
aardkluiten . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . 10 

Coniferen (met uitzondering 
van de araucaria (excelsa) 
en clematis met kluiten, 
voorzien van door de Duit
sche Regeering erkende cer-
tificaten van zuiverheid 10 

vaste planten met aardkluiten 20 

Opmerking. De verdragsrechten 
van 20 R.M. voor Aristolochia, 
Lonicera caprifolium, Wista
ria (Glycine), Polygonum en 
Hydrangea, en van 21 R.M., 
12.50 R.M. en 10 R.M. gelden 
slechts onder de voorwaarde, 
dat de Nederlandsche Regee
ring ingevolge een daartoe in 
het bijzonder te treffen over
eenkomst bij den uitvoer van 
de planten, waarvoor deze ver
dragsrechten gelden, waar
borgt, dat uitvoervergunnin
gen voor zendingen aan parti
culieren, openbare lichamen, 
warenhuizen of openbare ver
koopingen niet worden afgege
ven, alsmede dat aan de in 
een gemengde Commissie 
overeengekomen prijzen wordt 
vastgehouden. 

Hyacinten-, tulpen- en narcissen-
bollen . . . ... . . . . ......... .... . . .... .... 20 

Druiven: 
versch (tafeldruiven), in Neder

landsche kassen gekweekt, in 
verpakkingen met gewicht van 
10 kg of minder, niet per post 
verzonden, in den tijd van 1 

tot 31 Juli .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 7 
Ander ooft, versch: 

kruisbessen . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . 10 

frambozen . .. .. . .. . . .. .. .. . .. . .. 12.50 

Opmerking. Als versche fram-
bozen zijn ook te beschouwen 
versch geplukte frambozen, die 
in den tijd van 15 Juni tot 15 

September zijn ingevoerd en 
die alleen om haar voor bederf 
gedurende het vervoer te be
hoeden, lichtelijk met ver
duurzamingsmiddelen, zooals 
b .v. mierenzuur, behandeld 
zijn. 

Aardbeienpulp in vaten bij een ge-
wicht van 50 kg of meer .. . . . . . . . 8 

Frambozenpulp in vaten bij een 
gewicht van 50 kg of meer . .. . . . 5 
Opmerkingen. 
1 °. Als aardbeien pulp moeten 

worden ingeklaard in brij
vormigen toestand binnenko
mende, ook in gisting over
gegane, ongekookte aardbei
en. 

2 °. De verdragsrechten gelden 
zonder dat rekening is ge-

II 
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109 
II5 

II6 

II9 

134 

135 

136 

houden met het percentage 
der aardbeien- en frambo
zenpulp aan heele vruchten. 

Varkensspek, niet gerookt . . . . . . . . . 20 
Zeelt, levend en niet levend, 

versch, niet bevroren, in den 
tijd van 1 Juni tot 31 Juli 40 

In het algemeene tarief niet afzon
derlijk genoemde zeevisschen, le
vende en niet levende, versch, 
niet bevroren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vrij 
Opmerking. De bij verdrag vast-

gestelde vrijdom van invoer
recht geldt slechts voor een 
hoeveelheid per kalenderjaar, 
overeenkomende met 50 % 
van de hoeveelheid, die na 
overeenkomst van de beide 
partijen op grond van een ge
meenschappelijke vaststelling 
in het jaar 1932 door Duit
sche visschers en door de be
manning van Duitsche sche
pen gevangen en onder vrij
dom van rechten in Nederland 
is aangevoerd en slechts zoo
lang, als Nederland zeevis
schen, welke door Duitsche vis
schers of door de bemanning 
van Duitsche schepen zijn ge
vangen, afgezien van de hef
fing van een compenseerend 
invoerrecht van 1 % van de 
waarde, vrij van invoerrecht 
laat invoeren en laat aanvoeren. 

Gezouten haring en z.g. ,,Breitlin
ge", niet in stukken gedeeld: 
in heele, halve, kwart of achtste 
tonnen .. . ... bruto 62 % van het voor 

een vat (ton) geldende 
invoerrecht 

Oesters, levend of slechts afgekookt 
of ingezouten, ook zonder schelp 

bruto 65 
Boter, versch gezouten of uitge-

smolten .. ... .. . . ... . . . . . . . . . ..... .. . . 75 
Kaas , niet in afzonderlijke verpak

king met een brutogewicht van 
2½ kg of lager, harde : 
Edammer- en Goudakaas alsook 
bloksmeltkaas zonder korst, uit 
Edammer- of Goudakaas bereid 20 
Opmerking. H et bewijs , dat d e 

bloksmeltkaas uit Edammer
of Goudakaas is bereid, is door 
een certificaat van een door de 
Nederlandsche Regeering aan 
te wijzen instantie te leveren. 

Eieren van kippen, rauw . . . . . . . . . . . . 30 
Eieren van eenden, rauw . . . . . . . . . . . . 30 

Opmerking. Het verdragsrecht 
voor eendeneieren geldt slechts 
voor een hoeveelheid per ka
lenderjaar, overeenkomende 
met 90 % van de hoeveelheid, 
die na overeenkomst van de 
beide partijen op grond van ge

meenschappelijke vaststelling 
in het jaar 1932 uit Nederland 

1 99 

343 

470 

639 

730 

in het Duitsche douanegebied 
is ingevoerd. 
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Ander gebak, met inbegrip van 
cakes en van beschuit . . . . . . . . . . . . 100 

Gecondenseerde melk (melkstroop) 
met toevoeging van suiker van 
ten minste 40 %, in blokken bij 
een gewicht van 10 kg of meer. 40 

Glycerine, zuiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Zinkwit tot een hoeveelheid van 

ten hoogste 40,000 kg per kalen-
derjaar ······ · · · ···· ·· ········· · ·· · · ·· ·- 4 
Opmerking. De beide Regee-

ringen kunnen de hoeveelheid, 
waarvoor de tariefverlaging 
geldt, wijzigen, echter niet hoo
ger stellen dan 40,000 kg. 

Lakvernissen, lakken, zonder ge
bruik van wijngeest bereid (op
lossingen van hars in terpentijn
olie, minerale olie, harsolie, olie
vemis, aceton alkaliën of andere 
oplossingsmiddelen) , ook met 
kleurstoffen vermengd . . . . .. . . .... 25 

Met zuren behandelde fosforhou
dende meststoffen (superfosfa
ten) , ook met andere stoffen ver
mengd : 
andere dan met stikstofhoudende 
stoffen vermengde ... ............ 0.90 
Opmerking. Het verdragsrecht 

geldt slechts voor een hoeveel
heid per kalenderjaar, overeen
komende met 40 % van de ge
middelde hoeveelheid goede
ren, vallende onder het tariefn. 
362A, welke volgens de ambte
lijke Duitsche invoerstatistiek 
in de jaren 1931 en 1932 uit 
Nederland in het D uitsche 
douanegebied is ingevoerd . D e 
beide Regeeringen kunnen op 
grond van bijzondere overeen
komsten het percentage wijzi
gen, echter niet hooger stellen 
dan 60. 

Kapok, gekaard, gekamd, gebleekt 
of geverfd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Ruwe, ongevormde stukken, ruwe 
gesneden of getrokken bladen, 
blokken, platen, buizen of staven 
van kunsthoorn van caseïne, zon
der vulstof tot een hoeveelheid 
van 75,000 kg per kalenderjaar . 35 

ardewerk, of fijn aardewerk voor 

1 

hygiënische doeleinden, eenkleu
rig, in het algemeen tarief niet 
elders genoemd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Opmerking. Het verdragsrecht 

geldt slechts voor een hoeveel
heid per kalenderjaar, overeen
komende met 70 % van de hoe
veelheid goederen, vallende on
der het tariefnr. 730, die vol
gens de ambtelijke Duitsche 
invoerstatistiek in het jaar 1932 
uit Nederland in het Duitsche 
douanegebied is ingevoerd. De 
beide Regeeringen kunnen op 
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grond van bijzondere overeen
komsten het percentage wijzi
gen, echter niet hooger stellen 
dan 100. 

909 Kabels ter geleiding van electri
sche stroom, ten gevolge van hun 
metaalarmeering in den vorm van 
hulzen (mantels), plaatijzer, 
draad, band of dergelijke, ge
schikt om in water of in den 
grond te worden gelegd ..... ... . 14.40 

9n Electrische gloeilampen . . . . . . . . . . . . 80 
Opmerking. Het verdragsrecht 

geldt slechts voor een hoeveel
heid per kalenderjaar, overeen
komende met 100 % van de
gemiddelde hoeveelheid, die na 
overeenstemming tusschen bei
de partijen op grond van ge
meenschappelijke vaststelling 
in de jaren 1930, 1931 en 1932 
uit Nederland in het voorma
lige S::iargebied ingevoerd is. 

SLOTPROTOCOL. 

Bij de onderteekening van het heden ge
sloten Nederlandsch-Duitsche Verdrag no
pens de regeling van het goederenverkeer 
is het volgende overeengekomen: 

I. 

Bij artikel I Bijlage. 

Bij Nos. uit 21 en 22: 

De beide Regeeringen zullen ten spoedig
ste na de toepassing van dit verdrag een 
gemengde commissie instellen, die over de 
voorziening van de Duitsche markten met 
zaden en karwij , alsmede met zaadpeul
vruchten, raap- en koolzaad, mosterdzaad, 
maanzaad en kanariezaad uit Nos. n, 12, 
13, 14 en 19 van het Duitsche douanetarief 
en over andere voorwaarden nopens den af
zet beraadslagen zal. In de commissie moe
ten zitting hebben deskundigen uit produ
centen- en handelskringen, die door de be
treffende Regeeringen benoemd worden. 
Elke Regeering zal naar de besprekingen 
der commissie een vertegenwoordiger als 
.waarnemer zenden. De beide voorzitters van 
de commissies zullen zich voor ieder afzon
derlijk geval over tijd en plaats van samen
komst verstaal<. 

De overeenkomsten moeten door een door 
den Rijksminister voor Voedselvoorziening 
en Landbouw aan te wijzen instantie erkend 
zijn. De erkenning geschiedt slechts, indien 
de overeenkomsten voor 30 April aan deze 
instantie worden voorgelegd en de invoer 
met de Duitsche behoefte overeenstemt. 

De overeenkomsten behoeven geen prijs
overeenkomst te bevatten. De overeenkom
sten moeten bovendien de bepaling behel
zen, dat zij slechts in zooverre toe te passen 
zijn als een betaling binnen de , betalings
contingenten mogelijk is. Er bestaat over
eenstemming over, dat onder betalingscon
tingenten in dezen zin niet worden verstaan 
aanvullende betalingscontingenten. 
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Om van de verlaagde douanetarieven te 
kunnen gebruik maken moet de aangevers 
bij de inklaring van iedere zending tot het 
vrije verkeer in het Duitsche douanegebied 
een vergunning volgens bijgaand model over
leggen van het hoofddouanekantoor Berlijn
Charlottenburg te Berlijn. Dit hoofddouane
kantoor reikt de vergunning, of in geval van 
een zending in gedeelten, meerdere vergun
ningen uit op grond van de orgineelen der 
contracten, die tusschen de Nederlandsche 
exporteurs en de Duitsche kweekers zijn af
gesloten en welke origineelen de Duitsche 
kweeker te dien einde bij genoemd hoofd
douanekantoor inlevert. 

Zendingen, waarbij vergunningen zijn ge
voegd, waarin is geschrapt of waarin tekst
wijzigingen zijn aangebracht, zijn van de 
douanebehandeling op grond van het ver
drag uitgesloten. Ingeval slechts een gedeel
te wordt ingevoerd van de hoeveelheid, 
waarvoor de vergunning is afgegeven, tee
kent het douanekantoor de gedeeltelijke 
hoeveelheid op de vergunning af, geeft deze 
den importeur tot gebruik bij den invoer 
van het resteerende gedeelte terug en tee
kent in het inklaringsdocument aan, dat 
vergunning nr......... overgelegd is. Afge
dane vergunningen blijven bij de inklarings
documenten. 

Bij n °. uit 23: 

Om van het verlaagde douanerecht te ge
nieten, moeten de betrokkenen bij de inkla
ring van elke zending in het vrije verkeer 
een verklaring van een Nederlandsche in
stelling overle!(gen, behelzende, dat het om 
goedgekeurd pootgoed gaat. De beide Re
geeringen zullen zich met elkander ver.itaan 
over de instanties, die deze verklaringen 
zullen afgeven. In gevallen van twijfel heb
ben de Duitsche autoriteiten het recht te 
onderzoeken, of het om goedgekeurd poot
goed gaat. 

Bij n °. uit 33: 
De beide Regeeringen zullen ten spoedig

ste na de voorloopige toepassing van dit 
verdrag een gemengde commissie instellen, 
die over de voorziening van de Duitsche 
markten met groenten en fruit, en over 
verdere voorwaarden nopens den afzet be
raadslagen zal. In de commissie moeten zit
ting hebben deskundigen uit producenten
en handelskringen, die door de betreffende 
Regeeringen benoemd worden. Elke Regee
ring zal naar de besprekingen der commissie 
een vertegenwoordiger als waarnemer zen
den De beide voorzitters van de commissies 
zullen zich voor ieder afzonderlijk geval 
over tijd en plaats van samenkomst ver
staan. 

Bij n °. uit 38: 
1. De beide Regeeringen zullen ten spoe

digste na de voorloopige toepassing van dit 
verdrag een gemengde commissie instellen, 
die beraadslagen zal over de tuinbouwvraag
stukken, die voor beide landen van belang 
zijn, in het bijzonder over de prijsvorming 
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en over verdere voorwaarden nopens den 
afzet. In deze commissie moeten door de 
betreffende Regeeringen benoemde deskun
digen uit kweekers- en handelskringen zit
ting hebben. Elke Regeering zal naar de 
besprekingen der commissie een vertegen
woordiger als waarnemer zenden. De beide 
voorzitters van de commissies zullen zich 
voor ieder afzonderlijk geval over tijd en 
plaats van samenkomst verstaan. 

2. De Nederlandsche Regeering zal door 
de afkondiging en de toepassing van een 
uitvoerverbod waarborgen, dat zendingen 
aan particulieren, openbare lichamen, wa
renhuizen en bestemd voor openbare ver
koopingen niet ten uitvoer naar Duitschland 
worden toegelaten, alsmede dat wordt vast
gehouden aan de in de gemengde commissie 
vastgestelde prijzen. 

Bij n °. uit 45: 

Ten bewijze, dat de druiven in Neder
landsche kassen gekweekt zijn, kunnen de 
Duitsche douaneautoriteiten de overlegging 
van ambtelijke certificaten verlangen. De 
certificaten worden door de beide Regee
ringen vastgesteld. 

Bij n ° . uit 109: 
1. De Nederlandsche Regeering zal er 

voor zorgen, dat de instantie, die het spek 
in het Duitsche douanegebied invoeren mag, 
de werkzaamheid van den Duitschen in
voerhandel in spek niet belemmert. 

2. De beide Regeeringen zullen zoo spoe
dig mogelijk na de voorloopige toepassing 
van dit verdrag een gemengde commissie 
instellen, die over de voorziening van de 
Duitsche markten met varkensspek en var
kensvet, over de prijsvorming, voorzoover 
zij door de Regeeringscommissies met deze 
taak wordt belast, en over de verdere afzet
voorwaarden overleg moet plegen. De leden 
van de commissie of hun plaatsvervangers 
mogen geen rechtstreeksch belanghebbenden 
zijn. Elke Regeering zal naar de besprekin
gen der commissie een vertegenwoordiger 
als waarnemer zenden. De beide voorzitters 
van de commissies zullen zich voor ieder 
afzonderlijk geval over tijd en plaats van 
samenkomst verstaan. 

Bij n ° . uit i:35. 

1. De Nederlandsche Regeering zal er 
bij den uitvoer van zeelt naar Duitschland 
in de maanden Juni en Juli naar streven, 
dat de uit te voeren hoeveelheid gelijkelijk 
over de beide maanden wordt verdeeld en 
dat de uitvoer overigens zoo zal worden ge
handhaafd, dat de afzetmogelijkheden voor 
Duitsche zeelt door overvoering van de Duit
sche markten zoo mogelijk niet worden ge
schaad. 

2. Er bestaat overeenstemming over, dat 
in het jaar 1932 2,123,600 kg door Duitsche 
visschers en door de bemanning van Duit
sche schepen gevangen zeevisch (met uit
zondering van versche haring) in Nederland 
zijn aangevoerd. 

164 

Bij n ° . uit 135: 

Bij de visitatie zal bij de vaststelling, of 
het om Edammer- of Goudakaas gaat, niet 
alleen worden afgegaan op vorm en uiter
lijk van de goederen. 

Bij nos. 134 en uit 135 : 

De beide Regeeringen zullen ten spoedig
ste na de voorloopige toepassing van dit 
verdrag een gemengde commissie instellen, 
welke tot taak heeft te beraadslagen over 
het behartigen der wederzijdsche belangen 
op zuivelgebied, in het bijzonder over de 
geregelde voorziening der Duitsche markten, 
en over verdere voorwaarden nopens den 
afzet. In deze commissie moeten door de 
betreffende Regeeringen benoemde deskun
digen uit producenten- en handelskringen 
zitting hebben. Elke Regeering zal naar de 
besprekingen der commissie een vertegen
woordiger als waarnemer zenden. De beide 
voorzitters van de commissies zullen zich 
voor ieder afzonderlijk geval over tijd en 
plaats van samenkomst verstaan. 

De gemengde commissie zal zich verstaan 
over maatregelen, die geschikt zijn om een 
verdere uitbreiding van de rechtstreeksche 
leveringen van den Nederlandschen expor
teur of zijn agenten aan Duitsche kleinhan
delaren te verhinderen. 

Bij n °. uit 136: 

1. De bewijzen van overneming voor 
kippeneieren worden door de instantie, door 
den R ijksminister voor Voedselvoorziening 
en Landbouw aan te wijzen, in den regel 
slechts verstrekt voor Nederlandsche kip
peneieren, die voldoen aan de voorschriften 
van de Duitsche eierenverordening inzake 
kwaliteit en gewicht van de handelsklassen 
G 1 S, G 1 A , G 1 B of G 1 C . Eieren 
van de Handelsklasse G 1 C kunnen echter 
in het tijdvak van 1 Maart tot 31 Augustus 
slechts door de Reichsstelle für Eier of een 
door haar aangewezen bureau ingevoerd 
worden. 

De N ederlandsche Regeering zal er voor 
zorgen, dat slechts kippeneieren naar 
Duitschland worden uitgevoerd, die voldoen 
aan bovengenoemde voorschriften van de 
Duitsche eierenverordening. 

2 . De Duitsche douanekantoren beslis
sen, zoo noodig nadat deskundigen op kos
ten van den importeur zijn gehoord, of het 
bij de ter inklaring aangeboden eieren om 
eendeneieren gaat of wel - bij overlegging 
van bewijs van overneming voor eieren van 
de op grond van de Duitsche eierenveror
dening bestaande handelsklassen G 1 S , 
G 1 A, G 1 B of G 1 C - om dergelijke 
kippeneieren. Zij zullen in den regel van 
een onderzoek der eieren afzien, indien de 
importeur de verklaring van een Neder
landsche instantie overlegt, behelzende, dat 
de bij het overgelegde bewijs van overne
ming behoorende zending eendeneieren be
vat of wel kippeneieren, die overeenkomen 
met de in het bewijs van overneming aan
gegeven handelsklassen. 
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D e beide Regeeringen zullen 2:ich met 
elkander verstaan over de Nederlandsche 
instantie, die deze verklaring afgeeft en 
over de procedure, die in acht genomen 
moet worden. 

3. D e beide Regeeringen zullen ten 
spoedigste na de voorloopige toepassing 
van dit verdrag een gemengde commissie 
instellen, welke beraadslagen zal over vraag
stukken betreffende eieren, welke voor 
beide landen van belang zijn, in het bijzon
der over de geregelde voorziening der Duit
sche markten, en over verdere voorwaarden 
nopens den afzet. In deze commissie moe
ten door de betreffende Regeeringen aan
gewezen deskundigen uit producenten- en 
handelskringen zitting hebben. Elke Re
geering zal naar de besprekingen der com
missie een vertegenwoordiger als waarne
mer zenden. De beide voorzitters van de 
commissies zullen zich voor ieder afzonder
lijk geval over tijd en plaats van samen
komst verstaan. 

4. Er bestaat overeenstemming over, 
dat in het jaar 1932 3,000,000 kg eenden
eieren uit Nederland in het Duitsche douane
gebied ingevoerd zijn. 

Bij n °. uit 326: 

Er bestaat overeenstemming over, dat 
het overeengekomen verdragsrecht slechts 
zoolang geldt als ruw zink van tariefpost 
855 in Duitschland vrij van invoerrechten 
is. De Duitsche Regeering verklaart zich 
- voor het geval, dat een invoerrecht op 
ruw zink wordt ingesteld - bereid, met de 
Nederlandsche Regeering onderhandelingen 
te openen nopens vaststelling van een an
der verdragsrecht op zinkwit, hetwelk zich 
aanpast aan het invoerrecht op ruw zink. 
Zij zegt toe, dat daarbij de beschermings
marge voor de bereiding van zinkwit niet 
zal worden verhoogd. 

Bij n °. uit 730: 
Tot de goederen voor hygiënische doel

einden in den zin van de tariefafspraak 
behooren slechts voorwerpen, bestemd om 
te worden ingebouwd in en aangesloten aan 
een water- of afvoerleiding, zooals badkui
pen, waschtafels, closets en dergelijke. 

Bij de nos. uit n5, 136 (eenden
eieren), 326 362 A, 639, 730: 

De inklaring van de onder deze posten 
vallende goederen - voor zoover voor deze 
een douane-contingent is vastgesteld - in het 
vrije verkeer van het Duitsche douanege
bied tegen de verdragsrechten is slechts 
geoorloofd, hetzij bij ten hoogste twee in 
overleg tusschen beide Regeeringen aan te 
wijzen douanekantoren, of wel, zonder be
perking tot bepaalde douanekantoren, in
dien contingentscertificaten worden overge
legd, die door een Duitsch douanekantoor 
zijn afgegeven of gewaarmerkt. Indien de 
inklaring is beperkt tot bepaalde douane
kantoren, gaat de Duitsche Regeering er 
mede accoord, dat in cijfers aan te geven 
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gedeelten van het douanecontingent wor
den afgezonderd en bij verdere overeen te 
komen Duitsche douanekantoren worden 
ingeklaard, waarbij beide Regeeringen zich 
het recht voorbehouden, zoo noodig ten 
aanzien van de afgezonderde gedeelten wij
zigingen overeen te komen. Voorts zijn ook 
bij beperking der inklaring tot bepaalde 
douanekantoren op verzoek van de Neder
landsche Regeering contingentscertificaten 
over te leggen, waaruit b lijkt, dat de zen
ding op het contingent zal worden afge
schreven. 

De Nederlandsche Regeering zai de Duit
sche R egeering mededeelen, welke regeling 
zij voor de in aanmerking komende goede
rengroepen verkiest. 

D e beide Regeeringen zullen zich ver
staan over de Duitsche douanekantoren en 
over de instanties, die contingentsverkla
ringen afgeven, alsmede ov er de in acht te 
nemen procedure. 

Bij n °. uit 9n: 

De inklaring van electrische gloeilampen 
in het vrij e verkeer van het Duitsche 
douanegebied tegen het verdragsrecht van 
Bo R.M. per 100 kg is slechts toegestaan 
of bij hoogstens twee in gemeenschappelijk 
overleg door beide Regeeringen aan te wij
zen douanekantoren, of zonder beperking 
tot bepaalde douanekantoren, indien con
tingentscertificaten overgelegd worden, die 
door een Duitsch douanekantoor gewaar
merkt zijn. 

De Nederlandsche Regeering zal aan de 
Duitsche Regeering mededeelen welke rege
ling zij voor de electrische gloeilampen 
kiest. 

De beide R egeeringen zullen · zich met el
kander verstaan over de Nederlandsche in
stantie, die contingentscertificaten verstrekt, 
alsmede over de in acht te nemen proce
dure. 

Er bestaat overeenstemming over, dat ge
middeld in de jaren 1930, 1931 en 1932 uit 
Nederland en in het voormalige Saargebied 
1200 kg electrische gloeilampen zijn inge
voerd. 

Bij de nos. uit 33 (uien) , n4, 136 
(eendeneieren) , 326, 362 A, 639, 
730 en 9n : 

Voorzoover voor de onder deze posten 
vallende goederen een douane-contingent is 
vastgesteld, moeten vah de hoeveelheden, 
die in het kalenderjaar 1938 in het vrije 
verkeer van het Duitsche douanegebied mo
gen worden ingeklaard, worden afgetrokken 
de hoeveelheden, die in den tijd van 1 Janu
ari tot op den dag der voorloopige toepas
sing van het verdrag tegen de verdragsrech
ten in het D uitsche douanegebied zijn in
gevoerd. 

Wordt het verdrag tot 31 Maart 1939 
verlengd, dan mag in den tijd van 1 Januari 
tot 31 Maart 1939 niet meer dan een kwart 
van de jaarhoeveelheid in het vrije verkeer 
van het Duitsche douanegebied worden in
geklaard. 
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De beide Regeeringen zijn het er over 
eens, dat Nederlandsche snoekbaars van 
tariefpost u5, waarvoor op grond van de 
meestbegunstiging bij de inklaring over be
paalde douanekantoren aanspraak kan wor
den gemaakt op den bij handelsverdrag 
vastgelegden • vrijdom van invoerrecht, 
slechts in het vrije verkeer van het Duit
sche douanegebied vrij van invoerrecht mag 
worden ingeklaard, indien volgens nadere 
bepaling van de N ederlandsche Regeering 
voor elke ·zending het bewijs wordt geleverd, 
dat zij op het contingent moet worden af
geschreven. 

Omtrent . de douanekantoren, die de be
voegdheid hebben Nederlandsche snoekbaars 
vrij van invoerrecht in te klaren, zijn de 
beide Regeeringen reeds tot overeenstem
ming gekomen. 

III. 

Voor zoover b ij den invoer in Nederland 
het overleggen van certificaten van oor
sprong geëischt wordt, zullen de Nederland
sche autoriteiten voor uit het Duitsche Rijk 
in te voeren waren certificaten van oor
sprong aannemen, die afgegeven zijn door 
het douanekantoor van de plaats van ver
zending in het binnenland of aan de grens, 
door de bevoegde "Industrie- und Handels
kammer", door de "Hauptabteilung II der 
Landesbauernschaften", de "Auszenhandels
stellen" of de "Handwerkskammem". 

IV. 

Bij artikel IV. 

De Regeeringscommissies zullen over 
vraagstukken, die tot de competentie van 
de gemengde commissies behooren, in den 
regel geen beslissing nemen voordat de be
trokken gemengde commissie haar stand
punt bepaald heeft. 

De Regeeringscommissies kunnen ook 
voorzoover volgens de bepalingen van dit 
slotprotocol in de stelling van gemengde 
commissies niet voorzien is, tot de instelling 
van verdere gemengde commissies besluiten. 

v. 
Dit slotprotocol vormt een integreerend 

bestanddeel van het heden onderteekende 
Verdrag nopens de regeling van het goede
renverkeer en geldt evenlang als het verdrag 
zelf. 

Geschied in tweevoud in de Nederland
sche en de Duitsche taal te Keulen, den 
19den Maart 1938. 

H. M . Hirschfeld. Felix Benzler. 
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MODEL. 
ERLAUBNISSCHEIN 

Nr. ---

D ------------------
______________ ist berechtigt, 

Menge 1 Art des Samens satze von 
1 

zum Zoll-

RM für 1 dz 

·-··-··---·······--•l----------1 -------

abfertigen zu lassen. 
Dieser Erlaubnisschein hat Gültigkeit bis 

zum 193 __ , 

Berlin, den _____ 193_ , 

(Amtsstempel} 

s. 19 

Hauptzollamt ______ _ 

(Unt erschrift) 

25 Maart 1939. WET, houdende voorbe
houd der bevoegdheid tot toetreding tot 
het ontwerp-verdrag betreffende de re
geling van zekere bijzondere stelsels 
van werving van arbeiders ( Genève 
1936). 

Bijl. Hand. IJ 1938/39, 291. 
Hand. IJ 1938/39, bladz. 1509. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 291 
Hand. I 1938/39, bladz. 542. 

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

dat het wenschelijk is, dat Nederland, met 
het oog op Nederlandsch-lndië, toetreedt 
tot het in de twintigste, van 4-24 Juni 
1936 te Genève gehouden zitting der Alge
meene Conferentie van de vertegenwoordi
gers der Leden van de Internationale Or
ganisatie van den Arbeid van den Volken
bond aangenomen ontwerp-verdrag betref
fende de regeling van zekere b ijzondere stel
sels van werving van arbeiders en daarbij 
gele~ op de wet van den 6den Maart 1920, 
Staatsblad n ° . 108, tot voorbehoud der be
voegdheid tot toetreding tot het Volken
bondverdrag, en het Koninklijk Besluit 
van den 26sten Maart 1920, Staatsblad n °. 
127, houdende bekendmaking in het Staats
blad van de toetreding van Nederland tot 
het Volkenbondverdrag, de artikelen 387 
en 405 van het Vredesverdrag van Versail
les van 28 Juni 1919, zoomede op artikel 
60 der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Wij behouden Ons de bevoegd

heid voor toe te treden tot het in afdruk 
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nevens deze wet gevoegde, in de twintigste 
zitting der Algemeene Conferentie van de 
vertegenwoordigers der Leden van de In
ternationale Organisatie van den Arbeid 
van den Volkenbond aangenomen ontwerp
verdrag, betreffende de regeling van zekere 
bijzondere stelsels van werving van arbei
ders . 

2. Bij de toetreding zal overeenkomstig 
artikel 25, lid 1, sub b) van het Verdrag 
een verklaring worden afgelegd, inhoudende 
dat het Verdrag met wijzigingen toepasse
lijk zal zijn op Nederlandsch-Indië, en zal 
overeenkomstig artikel 25, lid 1, sub c) een 
verklaring worden afgelegd, dat het Ver
drag niet toepasselijk zal zijn op Suriname 
en Curaçao. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken , 
C. P . M. R OMME. 

De Minister van Koloniën , 
CH. WELTER. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. PATIJN. 

(Uitgeg. 18 April 1939.) 

Fransche tekst. 

CONFERENCE INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL. 

Projet de couventlon conceruant la r égle• 
mentatlon de certalns systèmes partlcullers 

de r ecrutement des travallleurs. 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail, 

Convoquée à Genève par Ie Conseil d 'ad
ministration du Bureau international du 
Travail , et s'y étant réunie le 4 juin 1936 
en sa vingtième session, 

Après avoir décidé d'adopter diverses pro
positions relatives à la réglementation de 
certains systèmes particuliers de recrute
ment des travailleurs, question qui constitue 
le premier point à l'ordre du jour de la 
session, 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient la forme d'un projet de con
vention internationale, 
adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf 
cent trente-six, Ie projet de convention ci
après, qui sera dénommé Convention sur 
Ie recrutement des travailleurs indigènes, 
1936: 

Art. 1. Tout Membre de l 'Organisation 
internationale du Travail qui ratifie la pré
sente convention s'engage à réglementer, 
conformément aux dispositions ei-après, le 
recrutement des travailleurs indigènes dans 
chacun de ses territoires ou un tel recru
tement existe ou pourrait ultérieurement 
exister 

Art. 2. Aux fins de la présente conven
tion : 

a. Ie terme "recrutement" comprend tou-

1939 

tes opérations entreprises dans Ie but de 
s'assurer ou de procurer à autrui la main
d'oeuvre de personnes n'offrant pas spon
tanément leurs services, soit au lieu de 
travail, soit dans un bureau public d'émi
gration ou de placement, soit dans un bu
reau dirigé par une organisation patronale 
et soumis au controle de l'autorité compé
tente; 

b. le terme "travailleurs indigènes" com
prend les travailleurs appartenant, ou assi
milés, à la population indigène des terri
toires dépendant des Membres de l'Orga
nisation, ainsi que les travailleurs apparte
nant, ou assimilés, à la population indigène 
non indépendante des territoires métropoli
tains des Membres de l'Organisation. 

Art. 3. Lorsque les circonstances rendent 
l'adoption d'une telle politique désirable, 
l'autorité compétente peut exempter de l'ap
plication d e la présente convention les 
catégories suivantes d'opérations de recru
tement, à moins qu'elles ne soient entre
prises par des personnes ou des sociétés 
faisant acte de recrutement professionnel : 

a. opérations entreprises par ou au nom 
d'employeurs qui n 'emploient pas un nom
bre de travailleurs su périeur à tel chiffre 
à fixer limitativement; 

b. opérations entreprises dans un rayon 
déterminé, à fixer, du lieu ou Ie travail 
doit être exécuté; 

c. opérations entreprises en vue de !'en
gagement de travailleurs affectés à un ser
vice personnel ou domestique et de travail
leurs non manuels. 

Art. 4. Avant d'approuver , pour une 
région, tout plan de développement éco
nomique de nature à entraîner des recru
tements de main-d'reuvre, l 'autorité compé
tente doit prendre toutes mesures qui pour
raient être réalisables et nécessaires : 

a. pour éviter de risquer qu'une con
trainte soit exercée sur les collectivités 
intéressées, par les employeurs ou en leur 
nom, afin d'obtenir la main-d'reuvre néces
saire; 

b. pour assurer, dans toute la mesure du 
possible, que l'organisation politique et so
ciale desdites collectivités, ainsi que leurs 
facultés d 'adaptation aux conditions écono
miques nouvelles, ne seront pas compromi
ses par ces appels à la main-d'reuvre; 

c. pour parer à toutes autres conséquen
ces facheuses que ce développement écono
mique pourrait entraîner à l'égard des 
collectivités intéressées. 

Art. 5. 1. Avant de donner son autorisa
tion à un recrutement de main-d'reuvre 
dans une région, l'autorité compétente doit 
prendre en considération les répercussions 
possibles du départ des adultes du sexe 
masculin sur la vie sociale de la collectivité 
intéressée, en tenant compte notamment 
des points suivants : 

a. densité de la population, sa tendance 
à l'accroissement ou à la diminution, et 
effet probable de l'éloignement des adultes 
du sexe masculin sur Ie taux de la natalité; 



1939 

b. effets possibles de eet éloignement 
sur les conditions sanitaires, de bien-être 
et de développement de la collectivité inte
ressée, particulièrement en ce qui concerne 
ses moyens de subsistance; 

c. dangers provenant de eet éloignement 
en ce qui concerne les conditions familiales 
et morales; 

d. effets possibles de eet éloignement sur 
l'organisation sociale de la collectivé inté
ressée. 

2 . Lorsque les circonstances rendent 
l'adoption d'une telle politique réalisable 
et nécessaire, l 'autorité compétente doit, 
pour protéger les collectivités intéressées 
contre toutes répercussions fàcheuses du 
départ des adultes du sexe masculin, fixer 
-Je nombre maximum des adultes du sexe 
masculin qui peuvent être recrutés dans 
une unité sociale donnée, de manière que 
Ie nombre des adultes du sexe masculin 
laissés dans cette unité ne tombe pas audes
sous d'un pourcentage déterminé de la pro
portion normale des adultes du sexe mas
culin par rapport aux femmes et aux 
enfants. 

Art. 6. L es non-adultes ne doivent pas 
être recrutés. Toutefois, l'autorité compé
tente peut autoriser Ie recrutement de non
adultes, avec Ie consentement de leurs 
parents, à partir d'un àge déterminé, pour 
effectuer des travaux légers , à condition de 
prescrire· les garanties à prendre pour leur 
bi en-être. 

Art. 7. 1. Le recrutement d'un chef de 
familie ne doit pas être considéré comme 
impliquant Ie recrutement d'un membre 
quelconque de sa Îamille. 

2. Lorsque les circonstances rendent l'adop
tion d 'une telle politique réalisable et dési
rable, l'autorité compétente doit encourager 
les travailleurs recrutés à se faire acco·m 
pagner par leur familie, plus particulière
ment lorsque ces travailleurs , sont recrutés 
en vue d 'un travail agricole ou analogue à 
exécuter à une grande distance de leur 
foyer et pour les périodes dépassant une 
durée déterminée. 

3 . Sauf à la demande expresse des inté
ressés, les travailleurs recrutés ne doivent 
pas être séparés de leurs femmes et de 
feurs enfants mineurs autorisés à les ac
compagner au lieu de travail et à y de
meurer avec eux. 

4. A défaut de stipulation contraire 
avant Ie départ du travailleur du lieu de 
recrutement, l'autorisation d'accompagner 
Ie travailleur doit être considérée comme 
une autorisation de demeurer auprès de lui 
pour toute la durée de son emploi. 

Art. 8. Lorsque les circonstances rendent 
l'adoption d'une telle politique réalisable et 
désirable, l'autorité compétente peut subor
donner le recrutement à la condition que 
les travailleurs recrutés soient groupés sur 
le lieu du travail d 'après leurs affinités 
ethniques. 

Art. 9. Les fonctionnaires publics ne 
doivent pas recruter, soit directement, soit 
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indirectement, pour les entreprises privées, 
sauf dans le cas ou les travailleurs recrutés 
doivent être employés à des travaux d'utilité 
publique dont l'exécution est confiée à des 
entreprises privées pour le compte d 'une 
autorité publique. 

Art. ,o. Les chefs et autres autorités 
indigènes ne doivent pas: 

a. faire acte d'agents de recrutement; 
b. exercer une pression sur les recrues 

éventuelles; 
c. recevoir d'une source quelconque une 

rémunération spéciale; ou tout autre avan
tage spécial, pour avoir contribué au recru
tement. 

Art. , I. Aucune personne ou société ne 
doit faire acte de recrutement professionnel, 
à moins que ladite personne ou société n'ait 
été munie d'une licence par l'autorité com
pétente et ne recrute des travailleurs soit 
pour une administration publique, soit pour 
un ou plusieurs employeurs ou organisations 
d'employeurs déterminés. 

Art. u Les employeurs, agents des em
ployeurs, organisations d'employeurs, orga
nisations subventionnées par les employeurs, 
agents des organisations d'employeurs et 
des organisations subventionnées par les 
employeurs, ne peuvent faire acte de recru
tement que s'ils ont été munis d 'une licence 
par l'autorité compétente. 

Art. ,3. 1. Avant de délivrer une licence 
de recrutement, l'autorité compétente doit : 

a. s'assurer que Ie requérant, s'il s'agit 
d'un particulier, possède les aptitudes n é
cessaires et offre des garanties suffisantes ; 

b. obliger Ie requérant, à moins qu'il ne 
s'agisse d'une organisation d'employeurs ou 
d'une organisation subventionnée par les 
employeurs, à fournir une garantie finan
cière ou autre pour la bonne exécution de 
ses obligations en tant que titulaire de la 
licence; 

c. obliger Ie requérant, s'il s'agit d'un 
employeur, à fournir une garantie financière 
ou autre pour le paiement des salaires dus; 

d . s'assurer que toutes dispositions néces
saires ont été prises pour protéger la santé 
et le bien-être des travailleurs à recruter. 

2 . Les titulaires de licence doivent tenir, 
selon Ie mode approuvé par l'autorité com
pétente, un registre permettant de vérifier 
la régularité de toute opération de recrute
ment et d'identifier chaque travailleur 
recruté. 

3. Tout titulaire de licence, qui est !'agent 
d 'un autre titulaire, doit, autant que pos
sible, recevoir un salaire fixe ; mais, s'il re
çoit une rémunération proportionnelle au 
nombre de travailleurs recrutés, cette rému
nération ne doit pas dépasser un maximum 
à fixer par l'autorité compétente. 

4. La validité des licences doit être limi
tée à une période déterminée à fixer par 
l'autorité compétente et qui ne doit pas d é
passer une année. 

5. Le renouvellement des licences doit 
être subordonné à la manière dont les titu
laires ont respecté les conditions fixées pour 
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la délivrance desdites licences. 
6. L'autorité compétente doit avoir Ie 

droit: 
a. de retirer une licence si Ie titulaire 

s'est rendu coupable d'une infraction ou 
faute de nature à la disqualifier en matière 
de recrutement; 

b . de suspendre une licence en attendant 
Ie résultat de toute enquête ouverte sur les 
actes du titulaire de ladite licence. 

Art. 14. 1. Aucune personne ne doit 
aider, à titre subalterne, Ie titulaire d'une 
licence dans les opérations mêmes du recru
tement, si cette personne n'a pas été agréée 
par un fonctionnaire public et munie d 'un 
permis par Ie titulaire de la licence. 

2. Tout titulaire de licence sera respon
sable de la correction de la conduite de ces 
auxiliaires. 

Art. 15. x. Lorsque les circonstances ren
dent l'adoption d'une telle politique néces
saire ou désirable , l'autorité compétente peut 
exempter de l'obligation de la licence les 
travailleurs recruteurs : 

a. qui sont employés comme travail
leurs par l'entreprise pour laquelle ils re
crutent d'autres travailleurs; 

b. qui sont expressément chargés par 
l 'employeur, aux termes d'un document écrit, 
de recruter d'autres travailleurs; 

c. qui ne reçoivent pas une rémunération 
ou un autre avantage du fait du recrute
ment. 

2. Les travailleurs recruteurs ne doivent 
pas faire d'avances sur salaire aux recrues. 

3. Les travailleurs recruteurs ne doivent 
pouvoir recruter que dans une région à 
déterminer par l'autorité compétente. 

4. Les opérations des travailleurs recru
teurs doivent être contrölées de la manière 
prévue par l'autorité compétente. 

Art. 16. x. Les travailleurs recrutés doi
vent être présentés à un fonctionnaire public 
qui s'assurera que les prescriptions de la 
législation en matière de recrutement ont 
été observées et, en particulier, que les 
travailleurs n'ont pas été soumis à une pres
sion illicite, ni recrutés par fraude ou erreur. 

2. Les travailleurs recrutés doivent être 
présentés à ce fonctionnaire aussi près du 
lieu de recrutement qu'il est possible et 
expédient ou, lorsqu'il s'agit de travailleurs 
recrutés dans un territoire pour être em
ployés dans un autre territoire soumis à 
une administration différente , au plus tard 
au lieu du départ du territoire de recrute
ment. 

Art. 17. Lorsque les circonstances ren
dent l'adoption d'une telle mesure réalisable 
et nécessaire, l'autorité compétente doit im
poser la délivrance, à tout travailleur recru
té <lont !'engagement ne se fait pas sur Ie 
lieu même du recrutement ou auprès de ce 
lieu, d 'un document écrit tel que certificat 
d'embauchage, livret de travail ou contrat 
provisoire, contenant telles mentions que 
l'autorité compétente pourra prescrire, par 
exemple les indications d'identité du travail
leur, les conditions de l'emploi envisagé et 
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toutes avances sur salaire consenties au tra
vailleur. 

Art. 18. x. Tout travailleur recruté doit 
être soumis à un examen médical. 

2. Lorsque Ie travailleur a été recruté 
pour être employé dans un lieu éloigné de 
l'endroit du recrutement ou a été recruté 
dans un territoire soumis à une administra
tion différente, !'examen médical doit être 
passé aussi près du lieu de recrutement 
qu'il est possible et expédient et, dans Ie 
cas de travailleurs recrutés dans un terri
toire pour être employés dans un autre ter
ritoire soumis à une administration diffé
rente, au plus tard au lieu du départ du 
territoire de recrutement. 

3. L'autorité compétente peut donner au 
fonctionnaire public auquel les travailleurs 
recrutés doivent être présentés conformé
ment à l'article 16 Ie droit d 'autoriser Ie 
départ de ces travailleurs avant tout exa
men médical à condition qu'il se soit assuré: 

a. qu'il était et demeure impossible de 
soumettre ces travailleurs à un examen mé
dical auprès du lieu du recrutement ou au 
!iel.Ij du départ; 

b. que chaque travailleur est physique
ment apte à voyager et à remplir son -em
ploi futur; 

c. que chaque travailleur passera un 
examen médical à son arrivée sur Ie lieu du 
travail ou dans un délai aussi court que 
possible après son arrivée. 

4. L'autorité compétente peut, notam
ment lorsque Ie voyage des travailleurs re
crutés es,: d 'une telle durée ou se fait dans 
de telles conditions que leur santé puisse 
en être affectée, prescrire que les travail
leurs recrutés soient soumis à un examen 
médical avant leur départ et à un second 
examen après leur arrivée sur Ie lieu de 
l'emploi . 

5. L'autorité compétente doit s'assurer 
que toutes mesures nécessaires ont été pri
ses en vue de l'acclimatement et de l'adap
tation des travailleurs recrutés et en vue 
de leur faire subir les diverses vaccinations 
préventives. 

Art. 19. x. Le recruteur ou l'employeur 
doit, chaque fois qu'il est possible, faire 
transporter les travailleurs recrutés jusqu'au 
lieu du travail. 

2. L'autorité compétente doit prendre 
toutes mesures nécessaires afin que: 

a. les véhicules ou bateaux utilités pour 
Ie transport des travailleurs soient conve
nablement adaptés à eet office, qu'ils offrent 
de bonnes conditions d'hygiène et une ca
pacité de transport suffisante; 

b. lorsque les travailleurs doivent passer 
la nuit en cours de route, des installations 
appropriées aient été prévues; 

c. lorsqu'il s'agit de langs trajets à par
courir, toutes les dispositions nécessaires 
aient été prises pour assurer aux travail
leurs des soins médicaux et un bien-être 
suffisant. 

3. Lorsque les travailleurs recrutés doi
vent parcourir de longues distances à pied 
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pour se rendre au lieu du travail, l'autorité 
compétente doit prendre toutes mesures 
nécessaires afin que: 

a . la durée des étapes quotidiennes reste 
compatible avec Ie maintien de la santé et 
des forces des travailleurs; 

b. lorsque !'amplitude du déplacement 
de main-d 'ceuvre impose de telles mesures, 
des camps de repos ou gîtes d'étape aient 
été établis à des endroits convenables Ie 
long des routes principales, qu'ils soient 
tenus dans un état de propreté suffisante et 
qu'ils permettent de donner les soins médi
caux indispensables. 

4. Lorsque les travailleurs recrutés voy
agent en groupe pour se rendre au lieu du 
travail et qu'ils ont de Jongs trajets à par
courir, ils doivent ê tre accompagnés par un 
convoyeur responsable. 

Art. 20. 1. Les frais de voyage d es tra
vailleurs recrutés jusqu'au lieu du travail, 
ainsi que tous les frais entraîn és par leur 
protection pendant Ie voyage, doivent in
comber au recruteur ou à l 'employeur. 

2 . Le recruteur ou l'employeur doit four
nir aux travailleurs recrutés tout ce qui 
peut être nécessaire à leur entretien pen
dant Ie voyage jusqu'au lieu du travail, et 
notamment, suivant les conditions locales, 
des vivres suffisants et appropriés, de !'eau 
potable, des ustensiles de cuisine et du 
combustible, des vêtements et des couver
tures. 

3. Cet article s'applique aux travailleurs 
recrutés par des travailleurs recruteurs dans 
la mesure ou son application est considérée 
comme possible par l'autorité compétente. 

Art. 21. Tout travailleur recruté : 
a. qui se trouve frappé d'incapacité, soit 

par accident, soit par maladie, au cours de 
son voyage jusqu'àu lieu du travail, 

b. qui est déclaré inapte au travail à la 
suite d'un examen médical, 

c. qui ne se trouve pas engagé, posté
rieurement à son recrutement, pour une 
cause dont il n'est pas responsable, 

d. dont l'autorité compétente constate 
qu'il a été recruté par fraude ou par erreur, 

doit être rapatrié aux frais du recruteur 
ou de l'employeur. 

Art. 22 . L'autorité compétente doit limi
ter la somme qui peut être payée aux tra
vailleurs recrutés, à titre d'avances sur sa
laire, et réglementer les conditions dans 
lesquelles ces avances sont faites . 

Art. 23. Lorsque les families des tra
v ailleurs recrutés ont été autorisées à ac
compagner ces derniers sur Ie lieu du tra
vail, l'autorité compétente doit prendre les 
mesures nécessaires pour sauvegarder leur 
santé et leur bien-être pendant leur voyage. 
En particulier: 

a . les articles 19 et 20 de la présente 
convention doivent s'appliquer à ces famil
ies; 

b . dans l'éventualité du rapatriement du 
travailleur en vertu de l'article 2 1, la fa
mille de ce travailleur doit être également 
rapatriée; 
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c. dans l'éventualité du décès du tra
vailleur au cours de son voyage jusqu'au 
lieu du travail , sa familie doit être rapa
triée. 

Art. 24. 1. Avant d'autoriser Ie recrute
ment de travailleurs destinés à être em
ployés dans un territoire, soumis à une ad
ministration d ifférente, l'autorité compé
t ente du t erritoire du recrutement doit s'as
surer que toutes les mesures nécessaires ont 
été prises pour réaliser, conformément aux 
d ispositions de la présente convention, la 
protection d es travailleurs recrutés, dès Ie 
moment ou ces travailleurs ne se trouvent 
plus sous la juridiction de cette au tori té. 

2. Lorsque des travailleurs sont recrutés 
dans un territoire pour être employés dans 
un autre territoire soumis à une administra
t ion différente, et que les autorités compé
tentes des deux territoires intéressés esti
m ent que les circonstances et l'importance 
de ce recrutement rendent de telles mesures 
nécessaires , ces autorités doivent conclure 
des accords fixant dans quelle mesure ce 
recrutement pourra être autorisé et institu
ant entre elles une coopération pour assurer 
Ie controle de l'exécution des conditions du 
recrutement et de l'emploi. 

3. Le recrutement des travailleurs dans 
un territoire en vue de leur emploi dans 
un autre territoire soumis à une administra
tion différente ne doit pouvoir être effectué 
qu'en vertu d 'une licence délivrée par l'auto
rité compétente du territoire de recrutement. 
Toutefois, ladite autorité peut admettre 
comme équivalant à une licence délivrée 
par elle une licence délivrée par l'autorité 
compétente du territoire de l'emploi. 

4. Lorsque l'autorité compétente du terri
toire de recrutementl estime que les circon
stances et l'importance du recrutement, sur 
son territoire, de travailleurs dest inés à 
être employés dans un autre territoire sou
mis à une administration différente rendent 
nécessaires de telles mesures, ladite autorité 
doit stipuler que ce recrutement ne peut 
être entrepris que par des organisations 
agréées par elle. 

Art. 25. 1. En ce qui concerne les terri
toires mentionnés par l'article 35 de la Con
stitution de l'Organisation internationale du 
Travail, tout Membre de l' Organisation qui 
ratifie la présente convention doit accom
pagner sa ratification d'une déclaration fai 
sant connaître: 

a . les territoires dans lesquels il s'engage 
à appliquer sans modifications les disposi
tions de la convention; 

b. les territoires dans lesquels il s'engage 
à appliquer les dispositions de la convention 
avec des modifications, et en quoi consis
tent lesdites modifications; 

c. les territoires auxquels la convention 
est inapplicable et dans ces cas, les raisons 
pour lesquelles elle est inapplicable; 

d. les territoires pour lesquels il réserve 
sa décision. 

2 . Les engagements mentionnés aux sous
p a ra graphes a et b du premier paragraphe 



171 

du présent article seront réputés partie in
tégrante de la ratification et porteront des 
effets indentiques. 

3. Tout Membre pourra renoncer par une 
nouvelle déclaration à tout ou partie des 
réserves contenues dans sa déclaration an
térieure én vertu des sous-paragraphes b, c 
ou d du paragraphe premier du présent ar
ticle. 

Art. 26. Les ratifications officielles de la 
présente convention seront communiquées 
au Secrétaire général de la Société des Na
tions et par lui enregistrées. 

Art. 27. r. La présente convention ne 
liera que les Membres de l'Organisation 
internationale du Travail dont la ratifica
tion aura été enregistrée par Ie Secrétaire 
général. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois 
après que les ratifications de deux Membres 
auront été enregistrées par Ie Secrétaire 
général. 

3. Par la sluite, cette convention entrera 
en vigueur pour chaque Membre douze mois 
après la date ou sa ratification aura été en
registrée. 

Art. 28. Aussitöt que les ratifications de 
deux Membres de l'Organisation internatio
nale du Travail auront été enregistrées, Ie 
Secrétaire général de la Société des Nations 
notifiera ce fait à tous les Membres de 
l'Organisation internationale du Travail. Il 
leur notifiera également l'enregistrement 
des ratifications qui lui seront ultérieure
ment communiquées par tous autres Mem
bres de l 'Organisation. 

Art. 29. r. Tout Membre ayant ratifié 
la présente convention peut la dénoncer à 
l'expiration d'une période de dix années 
après la date de la mise en vigueur initiale 
de la convention, par un acte communiqué 
au Secrétaire général de la Société des Na
tions, et par lui enregistré. La dénonciation 
ne prendra effet qu'une année après avoir 
été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente 
convention qui , dans Ie délai d'une année 
·après, l'expiration de la période de dix an
nées mentionnée au paragraphe précédent, 
ne fera pas usage de la faculté de dénoncia
tion prévue par Ie présent article sera lié 
pour une nouvelle période de dix années, 
et, par la suite, pourra dénoncer la présente 
convention à l'expiration de chaque période 
de dix années dans les conditions prévues 
au présent article. 

Art. 30. A l'expiration de chaque pério
de de dix années à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente convention, Ie Con
seil d'administration du Bureau internatio
nal du Travail devra présenter à la Confé
rence générale un rapport sur l'application 
de la présente convention et décidera s'il y 
a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la 
Conférence la question de sa revision totale 
ou partielle. 

Art. 31. r. Au cas ou la Conférence 
adopterait une nouvelle convention portant 
revision totale ou partielle de la présente 
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convention, et à moins que la nouvelle con
vention ne dispose autrement: 

a. la ratification par un Membre de la 
nouvelle convention portant revision en
traînerait de plein droit, nonobstant l'article 
29 ci-dessus, dénonciation immédiate de la 
présente c'onvention, sous réserve que la 
nouvelle convention portant revision soit 
entrée en vigueur; 

b. à partir de la date de l'entrée en vi
gueur de la nouvelle convention portant 
revision, la présente convention cesserait 
d'être ouverte à la ratification des Mem
bres. 

2. La présente convention demeurerait 
en tout cas en vigueur dans sa forme et 
teneur pour les Membres qui l'auraient ra
tifiée et qui ne ratifieraient pas la conven
tion portan~ revision. 

Art. 32. Les textes français et anglais 
de la présente convention, feront foi l'un et 
l'autre. 

s. 20 

z April z939. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
inwerkingtreding van de op 13 Sep
tember 1938 te Wiesbaden tusschen Ne
derland en Duitschland gesloten over
eenkomst met betrekking tot het Ne
derlandsch-Duitsche verdrag over het 
betalingsverkeer van 18 December 1937 
(Staatsblad 1938, n °. 27). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 13 September 1938 te Wies

baden tusschen Nederland en Duitsch/and 
gesloten overeenkomst met betrekking tot 
het Nederlandsch-Duitsche verdrag over het 
betalingsverkeer van 18 December 1937 
(Staatsblad 1938, n ° . 27); 

Gelet op de artikelen 2 en 24 der Wet In
ternationaal Betalingsverkeer 1934 (Staats
blad n °. 583); 

Overwegende, dat de akten van bekrach
tiging van genoemde overeenkomst op 29 
Maart 1939 te 's-Gravenhage zijn uitge
wisseld; 

Overwegende mede, dat vermelde over
eenkomst, krachtens artikel 2 op 13 April 
1939 voor Nederland, Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao zal in werking tre
den; 

Overwegende voorts , dat bij Ons Besluit 
van 16 Januari 1939 (Staatsblad n °. 10) 
de voorloopige toepassing van die overeen
komst, a lsmede de teksten der t er zake op 
13 September 1938 gewisselde nota's en van 
de bijgevoegde overeenkomst van dien da
tum bereids zijn bekend gemaakt in het 
Staatsblad; 

O p de voordracht van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken van den 3osten 
Maart 1939, Directie van het Protocol n °. 
II297; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de inwerkingtreding van bovengenoemde 

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

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

's-Gravenhage, den ,sten April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. PATIJN. 

(Uitgeg . 6 April 1939.) 

s. 21 

17 Mei 1939. WET, houdende goedkeu
ring van het op 17 December 1938 te 
Brussel tusschen Nederland en België 
gesloten Verdrag inzake Scheepshypo
theken. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 365. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1795/6. 
B ijl. Hand. 1 1938/39, 365. 
Hand. 1 1938/39, bladz. 640. 

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

ben, dat het op 17 December 1938 te Brus
sel tusschen Nederland en België gesloten 
Verdrag inzake Scheepshypotheken, alvo
rens te kunnen worden bekrachtigd ingevol
ge artikel 60 der Grondwet de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het op 17 December 1938 te 

Brussel tusschen Nederland en België ge
sloten Verdrag inzake Scheepshypotheken, 
dat in,' afdruk nevens deze wet is gevoegd, 
wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons voor bij algemee
nen maatregel van bestuur te regelen wat 
noodig is voor de uitvoering van dit Ver
drag. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1 7den Mei 

1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van justitie, C. G o sELING

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. PATIJN. 

De Minister van Financiën , 
J. A . DE WILDE. 

(Uitgeg. 26 Mei 1939.) 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen 

en 
Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 
het nut erkennende, dat aan de Neder

landsche scheepshypotheekbanken onthef
fing worde verleend van zekere bepalingen 
zoowel van, het Belgisch Koninklijk Besluit 
n °. 225 van 7 Januari 1936 tot reglemen-
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teering van de hypothecaire leeningen en tot 
inrichting van het toezicht op de onder
nemingen, die hypothecaire leeningen ver
strekken, als van het Belgisch Koninklijk 
besluit van 30 Juni 1936, houdende alge
meene reglementeering van het toezicht op 
de ondernemingen, die hypothecaire leenin
gen verstrekken, hebben te dien einde be
sloten een Verdrag te sluiten en hebben 
tot Hunne Gevolmachtigden benoemd, te 
weten: 

Hare l'dajesteit de Koningin der Neder
ianden: 

Baron Van Harinxma thoe Slooten, Haar 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister te Brussel, 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den Heer Paul-Henri Spaak, Zijn Eerste

Minister en Minister van Buitenlandsche Za
ken en Buitenlandschen Handel, 

die , na elkander mededeeling te hebben 
gedaan van hunne volmachten, welke in 
goeden en behoorlijken vorm werden bevon
den, omtrent de volgende bepalingen zijn 
overeengekomen: 

Art. 1. De volgens de Nederlandsche wet 
opgerichte ondernemingen, wier bedrijf bij 
uitsluiting bestaat in het verstrekken van 
leeningen verzekerd door scheepshypotheek 
en die haar bedrijf gedeeltelijk in België 
uitoefenen, zullen voor zoover ze een bij 
zondere vergunning van de Belgische Re
geering hebben verkregen, ontheven zijn 
zoowel van de verplichtingen, omschreven 
in het derde, vierde, vijfde en zesde lid 
van artikel 38 van het Koninklijk besluit 
n °. 225 van 7 Januari 1936, als van de na
koming van de daarmede samenhangende 
uitvoeringsbepalingen van het Koninklijk 
besluit van 30 Juni 1936. 

In den zin van dit artikel worden onder 
hypothecaire leeningen verstaan de hande
lingen, verricht door de ondernemingen be
doeld in Hoofdstuk I van Titel II van bo
vengenoemd Koninklijk besluit n °. 225. 

Art. 2. In afwijking van artikel 39 van 
het Koninklijk besluit n °. 225 van 7 Janu
ari 1936 en van artikel 13 van het Konink
lijk besluit van 30 Juni 1936, zullen de in 
het eerste lid van het vorig artikel bedoelde 
ondernemingen niet verplicht zijn hare boe
ken, rekeningsstukken en andere bescheiden 
ter fine van contrOle in België o ver te leg
gen. Niettemin verbinden zij zich, op ver
zoek van den Belgischen Minister, die de 
Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid 
heeft de met Belgische schuldenaren aange
gane overeenkomsten evenals de bijlagen 
daarvan over te leggen. 

Art. 3. Het verzoek om vergunning, het
welk langs diplomatieken weg bij den B el
gischen Minister van Openbare Werken zal 
worden aanhangig gemaakt, moet de in het 
tweede lid van artikel 35 van het Konink
lijk besluit n °. 22 5 van 7 Januari 1936 be
doelde uiteenzetting behelzen. 

Art. 4. De ondernemingen , die bijzon
dere vergunning hebben bekomen, zullen 
een gevolmachcigde aanwijzen, die haar zal 



173 

vertegenwoordigen bij de Belgische Regee
ring in alles wat betreft de uitvoering van 
de bovengenoemde Koninklijke besluiten en 
de bepalingen van dit Verdrag. 

Art. 5. Voor de ondernemingen, die bij
zondere vergunning hebben bekomen, zul
len de genoemde Koninklijke besluiten van 
7 Januari 1936 en 30 Juni 1936 blijven gel
den, voor alles, waarin niet voorzien wordt 
door dit Verdrag. 

Art. 6. Dit Verdrag is opgesteld in de 
Nederlandsche en in de Fransche taal; bei
de teksten hebben gelijkelijk rechtskracht. 

Het zal worden bekrachtigd en zal in 
werking treden tien dagen na de uitwisse
ling der akten van bekrachtiging. De uit
wisseling der akten van bekrachtiging zal 
zoo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage plaats 
vinden. 

Het Verdrag zal van kracht blijven ge
durende tien jaren te rekenen van den dag 
der inwerkingtreding. H et zal stilzwijgend 
worden verlengd en zal van kracht blijven 
tot na afloop van een termijn van dertien 
maanden, te rekenen van den dag, waarop 
een der Partijen den wensch zal hebben te 
kennen gegeven de werking van het Ver
dr11g te doen ophouden. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden dit Verdrag hebben on
derteekend en van hun zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud te Brussel, den 1 7 
December 1938. 

Van Harinxma thoe Slooten. 
L.S. 

P . H. Spaak L. S . 

s. 22 

22 Mei z939. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
op 3 April 1939 op de Fransche Am
bassade te Brussel tusschen Nederland, 
België en Frankrijk gesloten overeen
komst nopens verschillende vraagstuk
ken betreffende het stelsel toepasselijk 
op de Rijnvaart, met, protocol van on
derteekening en bijbehoorende nota
wisselingen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 3 April 1939 op de Fran

sche Ambassade te Brussel tusschen Neder
land, België en Frankrijk gesloten overeen
komst nopens verschillende vraagstukken 
betreffende het stelsel toepasselijk op de 
Rijnvaart , met protocol van onderteekening 
en bijbehoorende notawisselingen, van wel
ke stukken een afdruk en eene vertaling bij 
dit besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst 
krachtens artikel 10 op den dag harer on
derteekening is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken van 15 Mei 1939, 
Directie van het Protocol, n °. 1 7089; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst met proto-
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col van · onderteekening en bijbehoorende 
nota's, alsmede de vertaling daarvan, te 
doen bekend maken door de plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze M inisters, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

's-Gravenhage, den 22sten Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. PATIJN. 

(Uitgeg. 2 Juni z939.) 

OVEREENKOMST 
nopens verschillende vraagstukken betref

fende het stelsel toepasselijk op de 
Rijnvaart. 

België, Frankrijk en Nederland, 
Vervuld met den wensch, voor zoover 

hen betreft, het stelsel, van toepassing op 
de scheepvaart op den Rijn en op de aan
grenzende wateren, bedoeld in de Overeen
komst van Mannheim van 17 October 1868, 
op bepaalde punten nauwkeuriger te om
schrijven en aan te vullen, zonder evenwel 
inbreuk te maken op het beginsel van sa
menwerking tusschen alle Staten, die, even
als zijzelven, geroepen zijn, deel uit te ma
ken van de gemeenschap van den R ijn, 

zijn omtrent de navolgende bepalingen 
overeengekomen : 

Art. 1. Goederen, welke over den Rijn 
Straatsburg bereiken dan wel verlaten, kun
nen, om te worden aangemerkt als zijnde 
rechtstreeks vervoerd in den zin van de 
Fransche wetgeving, zonder onderscheid 
worden overgeladen, met of zonder opslag 
in entrepot, in de Belgische havens Antwer
pen en Gent en in de Nederlandsche havens 
Amsterdam, Dordrecht, en Rotterdam met 
inbegrip van Vlaardingen, Schiedam en 
Hoek van Holland. 

De documenten, welke moeten worden 
overgelegd om de voordeelen te genieten 
van bovenbedoelde regeling, worden bepaald 
door de Fransche wetgeving. 

Alle faciliteiten, welke door Frankrijk 
mochten worden verleend aan goederen, wel
ke in doorvoer worden vervoerd door een 
der havens bedoeld in het eerste lid, zul
len worden uitgebreid tot alle andere ha
vens genoemd in dat lid. 

Art. 2. De in artikel 1 vastgestelde re
geling zal, voor wat betreft de goederen, 
welke in doorvoer worden vervoerd door de 
Nederlandsche havens, worden toegepast : 

a. op den dag van inwerkingtreding van 
deze overeenkomst, op goederen afkomstig 
uit de Nederlandsche overzeesche gebieds
deelen; 

b . een jaar na dien dag op goederen af
komstig van, of bestemd voor de Fransche 
havens (met inbegrip van de Algerijnsche 
havens); 

c. twee en een half jaar na dienzelfden 
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dag op goederen afkomstig van, of bestemd 
voor de Fransche koloniën en protectora
ten; 

d. vier jaar na den genoemden dag op 
goederen van Europeeschen oorsprong; 

e. vijf jaar na den dag van inwerking
treding van deze overeenkomst, op alle an
dere goederen. 

Art. 3. De Belgische en de Nederland
sche Regeering verbinden zich, voor wat be
treft de Rijnvaart, om gedurende een tijds
verloop van tien jaar, beginnende met den 
dag van inwerking-treding van deze over
eenkomst, zonder voorafgaande onderlinge 
overeenstemming, geen op dit oogenblik be
staanden maatregel te verscherpen, welke 
bestemd is om het vervoer afkomstig van 
of bestemd voor de Belgische havens te 
begunstigen ten nadeele van de Nederland
sche havens en omgekeerd. 

De beide Regeeringen verbinden zich om 
gedurende hetzelfde tijdsverloop geen nieuwe 
maatregelen van gelijken aard te treffen 
zonder voorafgaande onderlinge overeen
stemming. 

Art. 4. Voor wat in het bijzonder betreft 
de premiën, welke door de Belgische Re
geering worden verleend voor het vervoer 
langs den Rijn van bepaalde goederen, 
stroomopwaarts en stroomafwaarts, wordt 
overeengekomen, dat gedurende het tijds
verloop van tien jaar, bepaald in het vori
ge artikel , het gezamenlijke jaarlijksche be
drag, dat thans voor den dienst van die 
premiën is bestemd, niet zal worden ver
hoogd, dat het tarief van de premiën per 
ton, zooals die worden toegekend, niet zal 
worden verhoogd, en dat geen premiën zul
len worden toegekend aan goederen, welke 
die thans niet genieten. 

Eveneens wordt overeengekomen, dat m 
het geval, dat gedurende een_ jaar het ver
voer te water uit de Belgische zeehavens 
met bestemming voor den Rijn boven de 

·grens tusschen Nederland en Duitschland 
in totaal 24 % mocht overschrijden van 
de som van het vervoer te water, dat hij 
genoemde grens aankomt, zoowel ,·an ae 
Belgische zeehavens als van de Ne,.L:-J.and
sche zeehavens, de Bel6ische Regeenn6 zich 
verbindt over te gaan tot een herziening 
van het stelsel der premiën, zoodanig, dat 
het -Rijnverkeer, afkomstig uit de BeJg;sche 
zeehavens wordt teruggt;bracht beneder, <le 
grens van 24 %, bedoeld m dit lid. 

Het gezamenlijke jaarlijksche bedrag, be
doeld in het eerste lid, bedraagt 16.400.000 

Belgische francs, waarvan ten hoogste 
4.000.000 zullen kunnen worden bestemd voor 
het vervoer stroomafwaarts. 

Evenwel zal in het geval, dat gedurende een 
jaar de verhouding tusschen de beide soor
ten van vervoer, bedoeld in het tweede lid, 
tot beneden 18 % mocht dalen, de Belgi
sche Regeering het recht hebben, het stel
sel der premiën te herzien. Deze herziening 
kan slechts worden gehandhaafd, zoolang 
bedoelde verhouding gedurende één jaar 
2 1 % niet zal hebben bereikt. 
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De wijze waarop de herzieningen, bedoeld 
in het tweede en het vierde lid zullen ge
schieden, zal onderling worden overeenge
komen tusschen de Belgische en de Neder
landsche Regeering. Bij gebreke van over
eenstemming, zal zij worden bepaald vol
gens een summiere arbitrage-procedure, 
welke zonder verwijl zal worden vastgesteld 
in overeenstemming tusschen de beide be
langhebbende Regeeringen. 

Nederland ziet, gedurende hetzelfde tijds
verloop van tien jaar, af van het toekennen 
van premiën aan het vervoer afkomstig 
van of bestemd voor den Rijn. 

Het Rijn-zeeverkeer zonder overlading 
wordt niet beschouwd als vervoer over den 
Rijn in den zin van dit artikel. 

Voor de toepassing van dit artikel worden 
als B elgische zeehavens beschouwd: 

Antwerpen, Gent, Selzaete, Brussel, Brug
ge, Zeebrugge, Oostende, Leuven, Dender
monde en Nieuwpoort, 

en als Nederlandsche zeehavens: 
Rotterdam met inbegrip van Schiedam, 

Vlaardingen en Hoek van Holland, Amster
dam, Dordrecht, Terneuzen, Sluiskil, Vlis
singen, Velsen, Harlingen en Delfzijl. 

Art. 5. De Belgische en Nederlandsche 
Regeeringen zullen een gemengde Commis
sie instellen om de mogelijkheid te onder
zoeken om in gemeen overleg, de heffingen 
en vergoedingen vast te stellen in de ha
vens van Antwerpen, Gent, Amsterdam en 
Rotterdam. 

De Commissie zal het deel van haar rap
port, betrekking hebbende op de havengel
den, _indienen binnen drie maanden, te re
kenen van den dag der inwerkingtreding 
van deze overeenkomst, voor wat betreft 
de havengelden, voor schepen niet behoo
rend tot een geregelden dienst, en binnen 
zes maanden te rekenen van dien dag, voor 
wat betreft de havengelden voor de overi
ge schepen. 

De havengelden voor schepen, niet behoo
rend tot een geregelden dienst, zullen niet 
worden gewijzigd gedurende een tijdsverloop 
van drie maanden, te rekenen van den dag 
der inwerkingtreding van deze overeenkomst, 
behoudens overeenstemming tusschen de be
langhebbende Regeeringen; de havengelden 
voor de overige schepen zullen niet worden 
gewijzigd gedurende een t ijdsverloop van 
zes maanden, te rekenen van die inwerking
treding, behoudens overeenstemming tus
schen de genoemde Regeeringen . 

Art. 6. In afwachting van de vaststel
ling van een nieuw algemeen stelsel voor 
de Rijnvaart overeenkomstig de omschrij
ving in het hierna volgende artikel 7, aan
vaarden de contracteerende Staten, dat, be
halve de bepalingen van de artikelen 2, 3, 
4 en 5 van de overeenkomst van Mann
heim van 1 7 October 1868, gewijzigd en 
aangevuld als aangegeven in artikel 9 van 
de onderhavige overeenkomst, de artikelen 
7, 9, 10, II en 12 van eerstgenoemde over
eenkomst, voor wat betreft de scheepvaart 
afkomstig van of bestemd voor den Rijn, 



175 

zullen worden toegepast op de waterwegen, 
welke den Rijn met België verbinden. 

In het geval, dat het stelsel, omschreven 
in de in het eerste lid van dit artikel ge
noemde bepalingen, op bepaalde punten 
mocht worden gewijzigd of aangevuld, ko
men de contracteerende Staten overeen, dat 
die wijzigingen en aanvullingen zullen wor
den toegepast op het vervoer, bedoeld in 
genoemd lid. 

Art. 7. De contracteerende Staten ver
binden zich, te aanvaarden, dat de begin
selen, neergelegd in de hoofdstukken 111, 
IV, VII en VIII van het ontwerp tot her
ziening van de overeenkomst voor de Rijn
vaart, vastgesteld te Straatsburg in Mei 
1936, binnen het_ kader van een. nieuw al
gemeen stelsel voor den Rijn zullen worden 
toegepast op de havens van Amsterdam, 
Rotterdam met inbegrip van Vlaardingen, 
Schiedam en Hoek van Holland, Dordrecht, 
Antwerpen en Gent, en dat het vervoer 
langs den Rijn, bestemd voor of afkomstig 
zoowel van genoemde havens als van de 
open zee of van België, voor wat betreft 
de onderwerpen bedoeld in genoemde hoofd
stukken, zal worden behandeld zooals dit 
het geval zou zijn op den Rijn zelf. 

Binnen het kader van het hierboven be
doelde nieuwe algemeène stelsel voor den 
Rijn, zullen de maatregelen, omschreven 
in de artikelen 2, 3, 4 en 5 van deze over
eenkomst, blijven gelden. 

Art, 8. De contracteerende Staten zul
len in onderling overleg pogingen aanwen
den teneinde de gemeenschap van den Rijn 
te herstellen op de basis van volledige ge
lijkheid van rechten. 

Zij verbinden zich om, gedurende de 
voortzetting dier pogingen, slechts in on
derlinge overeenstemming toe te stemmen 
in wijzigingen van het thans op de Rijn
vaart van toepassing zijnde stelsel. 

Art. 9. Deze overeenkomst zal van 
kracht blijven, zoolang de contracteerende 
Staten voortgaan met het toepassen van de 
bepalingen van de overeenkomst van Mann
heim van 17 October 1868, gewijzigd door 
de bepalingen van het Verdrag van Ver
sailles van 28 Juni 1919, voorzoover Neder
land zich daarbij heeft aangesloten bij de 
protocollen van 21 Januari 1921 en 29 
Maart 1923. 

Art. 10. Deze overeenkomst zal in wer
king treden op den dag van haar onder
teekening. 

Evenwel zullen de artikelen 1 en 2, zoo
mede de bepaling van het derde lid van het 
onderteekeningsprotocol ad artikel 6 in toe
passing worden gebracht op den xsten Mei 
1939. 

Ten getuige waarvan de ondergeteekenden, 
daartoe behoorlijk gevolmachtigd, deze over
eenkomst hebben geteekend en er hunne 
zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan op de Fransche Ambassade te 
Brussel, in één enkel exemplaar, hetwelk 
zal worden bewaard in de archieven van de 
Fransche Republiek, die daarvan voor eens-
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luidend gewaarmerkte afschriften zal afge
ven aan de verdragsluitende Staten. 

E. Casteur. 
De Ruelle. 
Woestijn. 
De la Baume. 
Charguéraud Hartmann. 
Kröller. 
C . J . M. Schaepman. 

Protocol van ouclerteekenlug. 

Bij de gelegenheid van de onderteekening 
van de overeenkomst nopens verschillende 
vraagstukken betreffende het stelsel toe
passelijk op de Rijnvaart, zijn de onderge
teekenden, daartoe behoorlijk gevolmach
tigd, overeengekomen, daaraan de navol
gende nadere bepalingen toe te voegen, wel
ke van gelijke kracht en gelijken geldig
heidsduur zullen zijn als de genoemde over
eenkomst: 

Ad Art. 4. Het is evenwel verstaan, dat 
voor de toepassing van artikel 4, de. statis
tieken betreffende het vervoer langs den 
Rijn van de Belgische zeehavens zullen 
worden samengesteld door het "Bijzonder 
Komiteit der Scheepvaartwegen van België 
naar den Rijn" en die betreffende het ver
voer aan de grens tusschen Nederland en 
Duitschland door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek in Nederland. 

De Nederlandsche Regeering zal de noo
dige maatregelen nemen om te bereiken, 
dat een behoorlijke controle wordt verze
kerd ten opzichte van de aan genoemde 
grens in te winnen statistische gegevens, 
aan de bijzondere eischen van deze over
eenkomst beantwoordende. 

De Nederlandsche en de Belgische Re
geering garandeeren de juistheid van de door 
hunne diensten verzamelde statistische ge
gevens. 

Ad Art. 4, vierde alinea. Het is wel ver
staan, dat de herziening, bedoeld in het 
vierde lid van artikel 4, geen verhooging 
van het jaarlijksche gezamenlijke bedrag, 
bedoeld in het derde lid van genoemd ar-
tikel, met zich kan brengen, noch een uit
breiding van het verleenen van premies aan 
goederen, die deze thans niet genieten. 

Evenwel zal, in het geval dat gedurende 
het laatste halfjaar van een jaar, de ver
houding van den belga tot het goud een 
vermindering van meer dan 15 % van den 
huidigen koers zoude aanwijzen, de herzie
ning een vermeerdering van het genoemde 
bedrag tot gevolg kunnen hebben, welke 
vermeerdering het percentage van de waar
devermindering van den belga niet zal over
schrijden. 

D e tegenwoordige koers van- den belga 
tegenover het goud is 6615.46 voor 1 kilo
gram fijn goud. De koersen, waarmede re
kening zal worden gehouden in geval van 
wijziging in de verhouding van den belga 
tot het goud zijn die, welke gepublic'!erd 
worden in het "Bulletin d'lnformation et 
de Documentation de la Banque :Nationale 
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de Belgique", onder de rubriek: ,,Koers van 
de edele metalen te Londen". 

Ad Art. 6. Het is wel verstaan, dat de 
nieuwe faciliteiten, welke zouden worden 
toegestaan overeenkomstig de bepalingen 
van het tweede lid van artikel 6, zullen 
worden uitgebreid tot de scheepvaart ko
m ende van of met bestemming voor den 
Rijn, op het Belgische gedeelte van de zee
Schelde. 

In het geval, dat deze faciliteiten aan cle 
bedoelde scheepvaart zouden worden toege
kend op de wateren, welke den Rijn met 
de haven van Amsterdam verbinden, zullen 
zij ook toepassing vinden op het Belgische 
gedeelte van het kanaal van Gent naar 
Terneuzen. 

Het is wel verstaan, dat voor de toepas
sing van artikel 9 van de overeenkomst van 
Mannheim op den R ijn, zijn mondingen, 
en de wateren, welke den Rijn met België 
verbinden, in geen geval andere kosten van 
douane-begeleiding in rekening zullen wor
den gebracht dan die voor voeding, vuur 
en licht, onverschillig of de lading al of niet 
overgeladen of in entrepot gebracht is in 
een vrijhaven van den Rijn. 

Evenwel zal de kosteloosheid van de be
geleiding, zooals deze in het vorige lid is 
omschreven, voor Belgische vaartuigen 
slechts zoolang op de wateren, welke den 
Rijn met België verbinden, worden gehand
haafd als deze zelfde kosteloosheid toege
past zal blijven op de scheepvaart komende 
van_ of bestemd naar den R ijn, op het B el
gische gedeelte van de zee-Schelde en van 
het kanaal van Gent naar Terneuzen. 

Ingeval de kosteloosheid van de bege
leiding zou worden opgeheven op de wate
ren, welke België met den Rijn verbinden, 
zal het de Belgische Regeering vrijstaan, 
zulks in afwijking van artikel 3, de kosten 
van begeleiding aan de belanghebbenden te 
vergoeden. 

Ad Art. 7. De Nederlandsche Gevol
machtigden verklaren, dat de Nederlandsche 
Regeering zich het recht voorbehoudt, om 
in het kader van een nieuw algemeen stel
sel voor de Rijnvaart, de wetgeving be
treffende de evenredige vrachtverdeeling 
toe te passen op het binnenlandsche Neder
landsche vervoer op de Nederlandsche wa
teren, bedoeld in artikel 7. 

Ad Art. 9. Het is wel verstaan, dat op 
artikel 9 geen beroep kan worden gedaan 
om het permanente karakter van de over
eenkomst van Mannheim, alsmede van de 
bepalingen van de verdragen en protocol
len, bedoeld in genoemd artikel, te betwis
ten. 

Gedaan op de Fransche Ambassade te 
Brussel, den 3den April 1939. 

E . Casteur. 
De. Ruelle. 
Woestijn. 
De la B aume. 
Charguéraud Hartmann. 
Kröller. 
C. J . M. Schaepman. 
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Fransche D elegatie. 

Brussel, 3 April 1939. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Met verwijzing naar de Fransch-Belgisch
Nederlandsche overeenkomst van heden, no
pens verschillende vraagstukken betreffen
de het stelsel toepasselijk op de Rijnvaart, 
heb ik de eer, U te bevestigen, dat de be
palingen van dat stuk geenerlei inbreuk ma
ken op de toepassing van de Fransch-Bel
gische overeenkomst van 18 April 1921, 
voorzoover deze betrekking heeft op ver
voer, niet begrepen in de bovengenoemde 
overeenkomst tusschen de 3 partijen. 

Gelief, Mijnheer de Voorzitter, de verze
kering mijner hoogachting te aanvaarden. 

de la Baume. 
Aan den Heer Casteur, 
Gevolmachtigd Minister, 
Voorzitter van de Belgische Delegatie. 

Belgische D elegatie. 

Brussel, 3 April 1939. 

Mijnheer de Voorzitter, 

U heeft tot mij op den datum van he
den den brief van den volgenden inhoud 
willen richten: 

,.Met verwijzing naar de Fransch-Bel
gisch-Nederlandsche overeenkomst van he
den, nopens verschillende vraagstukken be
treffende het stelsel toepasselijk op de Rijn
vaart, heb ik de eer, U te bevestigen, dat 
de bepalingen van dat stuk geenerlei in
breuk maken op de toepassing van de 
Fransch-Belgische overeenkomst van 18 
April 1921, voorzoover deze betrekking 
heeft op vervoer, niet begrepen in de bo
vengenoemde overeenkomst tusschen de 3 
partijen." 

Ik heb de eer, U de ontvangst van deze 
mededeeling te bevestigen. 

Gelief, Mijnheer de Voorzitter, de verze
kering mijner hoogachting te aanvaarden. 

Aan den Heer de la Baume, 
Gevolmachtigd Minister, 

E. Casteur. 

Voorzitter van de Fransche Delegatie. 

Fransche Delegatie. 

Brussel, 3 April 1939. 

M ijnheer de Voorzitter, 

Met verwijzing naar het eerste lid van 
artikel 1 van de Fransch-Belgisch- N eder
landsche overeenkomst van heden, nopens 
verschillende vraagstukken betreffende het 
stelsel toepasselijk op de Rijnvaart, heb ik 
de eer U te bevestigen, dat die bepaling 
tengevolge heeft, dat de bijzondere voor-
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waarden gehandhaafd blijven , welke op dit 
oogenblik ten goede komen aan het ver
voer, bestemd voor of afkomstig van 
Straatsburg over Antwerpen en langs den 
Rijn , en dat zij worden uitgebreid tot het 
vervoer van gelijken aard over de andere 
havens, bedoeld in genoemde bepaling. • 

Gelief, Mijnheer de Voorzitter , de ver
zekering mijner hoogachting te aanvaarden. 

De la Baume. 
Aan den Heer Kröller, 
Voorzitter van de Nederlandsche Delegatie. 

Nederlandsche Delegatie. 

Brussel, 3 April 1939. 

Mijnheer de Voorzitter, 

U heeft tot mij, op den datum van he
den, den brief van den volgenden inhoud 
willen richten: 

"Met verwijzing naar het eerste lid van 
artikel I van de Fransch-Belgisch-Neder
landsche overeenkomst van heden, nopens 
verschillende vraagstukken betreffende het 
stelsel toepasselijk op de Rijnvaart, heb ik 
de eer, U te bevestigen, dat die bepaling 
tengevolge heeft, dat de bijzondere voor
waarden gehandhaafd blijven, welke op dit 
oogenblik ten goede komen aan het ver
voer, bestemd voor of afkomstig van 
Straatsburg over Antwerpen en langs den 
Rijn, en dat zij worden uitgebreid tot het 
vervoer van gelijken aard over de andere 
havens, bedoeld in genoemde bepaling." 

Ik heb de eer, U de ontvangst van deze 
mededeeling te bevestigen. 

Gelief, Mijnheer de Voorzitter, de ver
zekering mijner hoogachting te aanvaarden. 

Aan den Heer de la Baume, 
Gevolmachtigd Minister, 

Kröller. 

Voorzitter van de Fransche Delegatie. 

Fransche Delegatie. 

Brussel, 3 April 1939. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Ik heb de eer, U mede; te deelen, dat de 
goederen, afkomstig van Togo en van Ka
meroen, voor wat de douane-behandeling 
aangaat, zijn gelijkgeste ld met de goedere n, 
afkomstig van de Fransche Koloniën en, 
dat de goederert uit Syrie en den Libanon 
zijn onderworpen aan het regiem, toepasse
lijk op goederen afkomstig uit vreemde lan
den en derhalve aan dat van de surtaxe 
d 'entrepöt. 

Gelief, M ijnhet:r de Voorzitter, de ver
zekering mijner hoogachting te aanvaarden. 

de la Baume. 
Aan den Heer Kröller, 
Voorzitter van de Nederlandsche Delegatie. 

L. & S. 1939. 
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Nederlandsche Delegatie. 

Brussel, 3 April 1939. 

Mijnheer de Voorzitter, 

U heeft tot mij, op den datum van heden, 
den brief van den volgenden inhoud willen 
richten: 

"Ik heb de eer, U mede te deelen, dat de 
goederen, afkomstig van Togo en van Ka
meroen, voor wat de douane-behandeling 
aangaat, zijn gelijkgesteld met de goederen, 
afkomstig van de Fransche Koloniën en, dat 
de goederen uit Syrië en den Libanon zijn 
onderworpen aan het regiem, toepasselijk op 
de goederen afkomstig uit vreemde landen en 
derhalve aan dat van de surtaxe d'entrepöt." 

Ik heb de eer, U de ontvangst van deze 
mededeeling te bevestigen. 

Gelief, Mijnheer de Voorzitter, de ver
zekering mijner hoogachting te aanvaarden. 

Aan den Heer de la Baume, 
Gevolmachtigd Minister, 

Kröller. 

Voorzitter van de Fransche Delegatie. 

Belgische Delegatie. 

Brussel, 3 April 1939. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Met verwijzing naar artikel 3 van de 
Fransch-Belgisch-N ederlandsche overeen
komst van heden, nopens verschillende 
vraagstukken betreffende het stelsel toe
passelijk op de Rijnvaart, heb ik de eer U 
hiernevens mededeeling te doen van den 
tekst van het reglement, houdende vaststel
ling der regeling van den kosteloozen sleep
dienst tusschen Antwerpen/Gent en Dor
drecht, van 9 October 1919, aangevuld op 
10 December 1932. Ik voeg hieraan toe, 
dat de bepalingen van dien tekst sindsdien 
niet zijn gewijzigd, en àat zij de eenige 
blijven, welke op dit oogenblik met betrek
king tot dat onderwerp toepassing vinden. 

Gelief, Mijnheer de Voorzitter, de ver
zekering mijner hoogachting te aanvaarden. 

E . Casteur. 
Aan den Heer Kröller, 
Voorzitter van de Nederlandsche Delegatie. 

Annexe. 

Règlement du r emorquage gratuit Anv~rs/ 
Gand-Dordrecht & vice-versa. 

(Texte adopté Ie 10 Décembre 1932 par Ie 
Comité d'Etudes des relations fluviales An

vers-Strasbourg.) 

Art. 1. Ont droit à la traction gratuite de 
Dordrecht à Anvers/Gand: 

les bateaux chargés exclusivement de mar
chandises en provenance de Strasbourg pour 
Anvers/Gand. 

12 
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Ont droit à la traction gratuite d'Anvers/ 
Gand à Dordrecht: 

les bateaux chargés exclusivement de mar_ 
chandises en provenance d' Anvers/Gand et 
à destination de Strasbourg. 

Ont droit à une réduction des frais de trac
tion: 

les bateaux chargés partiellement de mar
chandises en provenance ou à destination de 
Strasbourg et à destination ou en provenance 
d' Anvers/Gand. 

La réduction sur Ie prix payé est propor
tionnelle au rapport du poids des marchan
dises ci-dessus au poids du chargement total 
du bateau. 

Toutefois, ne bénéficieront pas de la gra
tuité du remorquage Anvers/Gand-Dor
drecht les chalands ne déchargeant pas à 
Strasbourg au moins 50 tonnes de marchan
dises en provenance d' Anvers/Gand. 

Les bateaux vides allant de Dordrecht à 
Anvers/Gand ont droit au remboursement de 
tout ou partie des frais de traction, s'ils pren
nent à la remonte un quart au moins de leur 
chargement pour Strasbourg, Ie rembourse
ment étant proportionnel au rapport du char
gement pour Strasbourg à la remonte, au 
chargement total; dans ce cas, Ie rembourse
ment a lieu au moment du départ du bateau 
d' Anve.rs/Gand. Il est bien entendu que, en 
ce qui conceme ces bateaux, la première opé
ration commerciale doit être un chargement 
pour Strasbourg, Ie départ devant avoir lieu 
dans un délai de 31 jours à compter de l'arri
vée à Anvers/Gand, sinon la gratuité du re
morquage de l'allège vide ne sera pas ac
cordée. 

Art. 2. Les marchandises que des néces
sités de navigation auraient obligé ou obli
geraient à un transbordement en cours de 
route d'un bateau sur un autre bateau seront 
considérées comme marchandises en prove
nance ou à destination de Strasbourg, si elles 
sont accompagnées d'un connaissement de 
Strasbourg sur Anvers/Gand ou vice-versa. 

Les marchandises transbordées en cours de 
route de wagon sur bateau et de bateau sur 
wagon ne seront pas considérées comme don
nant droit à l'exonération, sauf la cas ou l'em
ploi de la voie ferrée résulterait d'un cas de 
force majeure indiscutable. 

Art. 3. La traction des bateaux est effec
tuée par les soins du Gouverneme nt beige et 
à ses frais, soit au moyen des remorqueurs 
lui appartenant, soit par tous autres remor
queurs de son choix, selon les règles de re
morquage de Rotterdam. 

Art. 4. Il est constitué un comité de sur
veillance de remorquage gratuit. Ce comité 
se compose de trois membres belges et de 
trois membres français au maximum et du 
personnel de gestion nécessaire. Il dispose 
d'un bureau à Anvers, d'un bureau à Stras
bourg et à tout autre endroit ou Ie comité Ie 
jugera utile. 

Art. 5. Tout patron d'un bateau qui veut 
bénéficier des dispositions du présent règle
m ent doit remettre, au moment ou il est prêt 
pour Ie départ, au bureau local du comité de 
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surveillance: 1°. une demande en double, de 
traction gratuite; 2°. une copie dûment sig
née du manifeste, la nature et Ie poids des 
marchandises de/ou pour Strasbourg étant 
indiqués séparément. 

Il sera remis au patron, après vérification 
et signature par lui d'une pièce reconnais
sant l'acceptation des clauses du présent 
règlement, une fiche numérotée et datée, ex
traite d'un registre à talon, indiquant qu'il a 
droit en totalité ou en partie à la traction 
gratuite. Cette fiche lui permettra d'obtenir 
son inscription au bureau du service de re
morquage contre paiement, dans Ie cas d'exo
nération partielle, de la partie des frais de 
traction restant à la charge du bateau. Cette 
fiche ne pourra être utilisée que pendant Ie 
jour de la délivrance et la joumée suivante. 

Pour les chalands partant de Strasbourg la 
fiche dont question ci-dessus est délivrée à 
Dordrecht. 

Dans Ie cas d'un bateau vide allant à An
vers/Gand, Ie patron doit s'adresser à !'agent 
du service de remorquage à Dordrecht et en 
réclamer sa traction à titre onéreux, faute 
de quoi il ne pourra lui être fait de rembour
sement au moment du départ d' Anvers/Gand. 
Il sera remis par !'agent au patron une fiche 
indiquant la date de départ présumée, Ie nom 
du remorqueur devant effectuer la traction, 
ainsi que Ie prix dü pour Ie remorquage. 

En vue de permettre Ie controle, les mani
festes et les demandes de traction gratuite 
remis au bureau du comité de surveillance 
de Strasbourg seront transmis au bureau 
d'Anvers qui avisera son délégué à Dordrecht 
du départ des chalands de Strasbourg. 

Le bureau de Gand transmettra à celui 
d' Anvers les manifestes et les demandes de 
traction gratuite qui lui sont remis. 

P ériodiquement, Ie bureau d'Anvers trans
mettra à celui de Strasbourg une liste détail
lée des bateaux ayant quitté Anvers/Gand. 

Art. 6. A l'arrivée à destination, les ar
mements bénéficiaires sont tenus de produire 
sur réquisition du délégué local du comité 
de surveillance, les reçus délivrés par les ré
ceptionnaires constatant les quantités dé
chargées. 

En cas d'allègement en cours de route, les 
patrons des divers bateaux emportant une 
partie de la cargaison devront se présenter 
au bureau local du comité avec les pièces 
justificatives permettant de rattacher chaque 
partie au chaland initia!. 

Le Comité de surveillance pourra refuser 
Ie bénéfice du remorquage gratuit aux car
gais<1ns pour lesquelles les formalités ci-des
sus n'auraient pas été remplies. 

Les résultats des vérifications seront trans
mis au bureau d' Anvers, qui centralisera la 
statistique et Ie contentieux. 

Art. 7. Sur la fiche présentée au service 
du remorquage, il sera inscrit la date et l'heu
re de la présentation de ce document, Ie nom 
du remorqueur affecté à la traction et la date 
du départ. 

Art. 8. Le Comité de surveillance trans
mettra directement ses observations à l'Etat 
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beige (Service de la Batellerie) lorsqu'il Ie 
jugera utile. En cas de différend, Ie litige 
sera soumis au Comité d'Etudes Anvers
Strasbourg, qui , s'il ne peut arriver à un ac
cord, transmettra !'affaire aux Gouveme
ments beige et français avec !'avis des deux 
délégations au Comité d'Etudes. 

Art. 9. Dans Ie cas ou Ie troisième jour 
après Ie dépöt de la demande de traction au 
service de remorquage, la traction n'aurait 
pas été entreprise, la patron serait libre -
à moins que Ie retard apporté au remorquage 
ne résulte d'un cas de force majeure dûment 
constaté - de s'adresser à une entreprise de 
traction quelconque. 

Le Comité de surveillance ou son délégué 
local devra avoir été avisé avant l'entreprise 
de la traction. Le Comité de surveillance dé
terminera Ie montant du remboursement à 
effectuer pour cette traction. 

En cas de désaccord entre Ie bénéficiaire 
et Ie comité de surveillance, ou entre ce der
nier et Ie Gouvernement beige, la décision 
finale appartiendra au Comité d'Etudes An
vers-Strasbourg. 

Art. 10. Dans Ie cas de fraude, fausse dé-
claration, etc .... .. . .. . , Ie bénéficiaire sera tenu 
à rembourser Ie double du montant de la 
traction dont Ie b11teau a été indûment exo
néré. En cas de récidive, Ie comité de surveil
lance pourra exclure l'intéressé temporaire
ment ou définitivement du bénéfice du re
morquage gratuit. 

Art. 11. Le budget du comité de surveil
lance sera établi par Ie Comité d'études An
vers-Strasbourg, qui assurera Ie controle de 
la comptabilité. 

Les frais du comité de surveillance seront 
couverts par une taxe sur Ie tonnage exonéré 
fixée, sur la proposition du comité de surveil
lance, par Ie Comité d'études Anvers-Stras
bourg. Cette taxe sera perçue au moment de 
la demande d'exonération et reste acquise en 
tout état de cause. 

Art. 12. Le présent règlement pourra être 
modifié de commun accord par les Gouver
nements français et beige, sur proposition du 
Comité d'études Anvers-Strasbourg. 

Art. 13. Dans Ie présent règlement, Ie ter
me Strasbourg doit être entendu comme sig
nifiant !'ensemble des bassins compris dans 
la circonscription du port de Strasbourg, dé
finie par Ie décret du 27 Septembre 1925. 

Nederlandsche Delegatie. 

Brussel, 3 April 1939. 

Mijnheer de Voorzitter, 

U heeft tot mij, op den datum van heden, 
den brief van den volgenden inhoud willen 
richten : 

"Met verwijzing naar artikel 3 van de 
Fransch-Belgisch-N ederlandsche overeen
komst van heden, nopens verschillende 
vraagstukken betreffende het stelsel toe
passelijk op de Rijnvaart, heb ik de eer U 
hiernevens mededeeling te doen van den 
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tekst van het reglement, houdende vaststel
ling der regeling van den kosteloozen sleep
dienst tusschen Antwerpen/Gent en Dor
drecht, van 9 October 1919, aangevuld op 
10 December 1932. Ik voeg hieraan toe, 
dat de bepalingen van dien tekst sindsdien 
niet zijn gewijzigd, en dat zij de eenige blij
ven, welke op dit oogenblik met betrekking 
tot dat onderwerp toepassing vinden." 

Ik heb de eer, U de goede ontvangst van 
deze mededeeling te bevestigen. 

Gelief, Mijnheer de Voorzitter, de ver
zekering mijner hoogachting te aanvaarden. 

Aan den Heer Casteur, 
Gevolmachtigd Minister, 

Kröller. 

Voorzitter van de Belgische Delegatie. 

Belgische Delegatie. 

Brussel, 3 April 1939. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Met verwijzing naar artikel 4 van de 
heden geteekende overeenkomst heb ik de 
eer, U hieronder mededeeling te doen van 
de premies, welke thans worden verleend, 
volgens de voorwaarden, welke worden 
vastgesteld door het "Bijzonder Komiteit 
der scheepvaartwegen van België naar den 
Rijn", aan de eigenaars, of, in geval van 
bevrachting op termijn, aan de bevrachters 
van schepen, die ladingen vervoeren langs de 
Zeeschelde, of het kanaal van Terneuzen, met 
herkomst uitBelgische havens en met bestem
ming voor de losplaatsen, die bepaald wor
den door het genoemd "Komiteit", en vice 
versa: 

1 °. den Rij n stroomopwaarts. -
a. al of niet geconcentreerde ertsen 

(met inbegrip van pyrieten, 
slakken, hoogovenstof) frs 3,- per ton 

b. alle andere goederen frs 2,50 per ton 
2 °. den Rijn stroomafwaarts. -

ijzerertswaren .. . . . . .. . frs 2 ,- per ton 
3 °. den Rijn stroomop- en stroom

afwaarts. -
alle goederen vervoerd door 
regelmatige scheepvaartdien-
sten op den Rijn . . . frs 2,50 per ton 

Gelief, Mijnheer de Voorzitter, de ver
zekering mijner hoogachting te aanvaarden. 

E. Casteur. 
Aan den Heer Kröller, 
Voorzitter van de Nederlandsche Delegatie. 

Nederlandsche Delegatie. 

Brussel, 3 April 1939. 

Mijnheer de Voorzitter, 

U heeft tot mij, op den datum van he
den, den brief van den volgenden inhoud 
willen richten: 

"Met verwijzing naar artikel 4 van de 
heden geteekende overeenkomst heb ik de 
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eer, U hieronder mededeeling te doen van 
de premies, welke thans worden verleend, 
volgens de voorwaarden, welke worden 
vastgesteld door het "Bijzonder Komiteit 
der scheepvaartwegen van België naar den 
Rijn", aan de eigenaars, of, in geval van 
bevrachting op termijn, aan de bevrachters 
van schepen, die ladingen vervoeren langs de 
Zeeschelde, of het kanaal van Terneuzen, met 
herkomst uitBelgische havens en met bestem
ming voor de losplaatsen, die bepaald wor
den door het genoemd "Komiteit", en vice 
versa: 

1 °. den Rijn stroomopwaarts. -
a. al of niet geconcentreerde ertsen 

(met inbegrip van pyrieten, 
slakken, hoogovenstof) frs 3,- per ton 

b. alle andere goederen frs 2 ,50 per ton 
2 °. den Rijn stroomafwaarts. -

ijzerertswaren ....... . . frs 2 ,- per ton 
3 °. den Rijn stroomop- en stroom

afwaarts . -
alle goederen vervoerd door 
regelmatige scheepvaartdien-
sten op den Rijn ... frs 2,50 per ton 

Ik heb de eer, U de goede ontvangst van 
deze mededeeling te bevestigen. 

Gelief, Mijnheer de Voorzitter, de ver
zekering mijner hoogachting te aanvaarden. 

Den Heer Casteur, 
Gevolmachtigd Minister, 

Kröller. 

Voorzitter van de Belgische Delegatie. 

Belgisch<, Delegatie. 

Brussel, 3 April 1939. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Met verwijzing naar de besprekingen, wel
ke zooeven hebben plaats gehad tusschen 
de Belgische, Nederlandsche en Fransche 
delegaties en welke hebben geleid tot het 
sluiten van een overeenkomst op heden, heb 
ik de eer, U de instemming van de Belgi
sche Regeering te bevestigen met de vol
gende bepaling : 

.,De Belgische en Nederlandsche Regee
ringen stellen er' prijs op te verklaren, dat 
zij niet bedoeld hebben, door de bepalingen 
van bovenbedoelde overeenkomst inbreuk 
te maken op het handhaven van ruimere 
faciliteiten, welke kunnen voortspruiten uit 
eerder gesloten verdragen. 

,,Voor wat in het bijzonder betreft, de uit
breiding tot de Waterwegen, die den Rijn 
met België verbinden, van de douanefaci
liteiten, voortspruitend uit de artikelen 7, 
9, 10, 11 en 12 van de Overeenkomst van 
Mannheim, doet de Belgische Regeering er 
afstand van om voor die waterwegen deze 
faciliteiten op te eischen voor Belgische 
schepen, herkomstig van, of met bestem
ming naar den Rijn. 

,,Zij verklaart zich in dit opzicht te hou
den aan de Belgisch-Nederlandsche ver
dragsbepalingen, die deze materie regelen." 

J.80 

Gelief , Mijnheer de Voorzitter, de ver
zekering mijner hoogachting te aanvaarden. 

E. Casteur. 
Aan den Heer Kröller, 
Voorzitter van de Nederlandsche Delegatie. 

Nederlandsche Delegatie. 

Brussel, 3 April 1939. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Met verw1Jzmg naar de besprekingen, 
welke zooeven hebben plaats gehad tusschen 
de Belgische, Nederlandsche en Fransche 
delegaties en welke hebben geleid tot het 
sluiten van een overeenkomst op heden, heb 
ik de eer, U de instemming van de Neder
landsche Regeering te bevestigen met de 
volgende bepaling: 

,,De Belgische en Nederlandsche Regee
ringen stellen er: prijs op te verklaren, dat 
zij niet bedoeld hebben, door de bepalingen 
van bovenbedoelde overeenkomst inbreuk 
te maken op het handhaven van ruimere 
faciliteiten, welke kunnen voortspruiten uit 
eerder gesloten verdragen. 

,,Voor wat in het bijzonder betreft, de uit
breiding tot de Waterwegen, die den Rijn 
met België verbinden, van de douanefaci
liteiten, voortspruitend uit de artikelen 7, 
9, 10, II en 12 van de Overeenkomst van 
Mannheim, doet de Belgische Regeering er 
afstand van om voor die waterwegen deze 
faciliteiten op te eischen voor Belgische 
schepen, herkomstig van, of met bestem
ming naar den Rijn . 

.,Zij verklaart zich in dit opzicht te hou
den aan de Nederlandsch-Belgische ver
dragsbepalingen, die deze materie regelen." 

Gelief, Mijnheer de Voorzitter, de verze
kering mijner hoogachting te aanvaarden. 

Aan den Heer Casteur, 
Gevolmactigd Minister, 

Kröller. 

Voorzitter van de Belgische Delegatie. 

Belgische Delegatie. 

Brussel, 3 April •939. 
Mijnheer de Voorzitter, 

Gezien de onmogelijkheid om voor het 
jaar 1939 de juistheid te garandeeren van 
d~ statistische gegevens, bedoeld in artikel 
4 van de heden geteekende overeenkomst, 
is het wel verstaan, dat in de plaats van de 
tweede en de vierde al inea's van genoemd 
artikel, de volgende bepalingen zullen wor
den toegepast : 

"Er wordt overeengekomen, dat in het 
geval dat het vervoer te water gedurende 
het jaar ,939, van de havens van Antwer
pen en Gent vertrekkende met bestemming 
naar den Rijn boven de grens tusschen Ne
derland en Duitschland, 20 % van het totaal 
vervoer (het Rijn-zeeverkeer hieronder be-
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grepen) zooals dit in opwaartsche richting 
aan genoemde grens zal worden vastgesteld, 
mocht overschrijden, de Belgische Regee
ring zich verplicht, het premiestelsel zoo
danig te wijzigen, dat het verkeer Rijn
opwaarts van de hierbovengenoemde Belgi
sche havens in 1940 beneden genoemde 
grens van 20 %, genoemd in deze alinea, 
zal worden teruggebracht. 

"In geval gedurende het jaar 1939 de 
verhouding tusschen de twee vervoeren, in 
de vorige alinea omschreven, beneden 15 % 
mocht dalen, zal de Belgische Regeering 
het recht hebben, het premiestelsel te wijzi
gen. Deze wijziging zal slechts gehandhaafd 
kunnen worden, wanneer voor het jaar 1940 
genoemde verhouding 17.5 % niet bereikt. 

,,De statistieken, hierboven bedoeld, zul
len worden opgemaakt zooals dit in het 
eerste lid van het protocol van onderteeke
ning, ad artikel 4, is voorzien. 

"Het is wel verstaan, dat van 1 Januari 
1940 af de bepalingen van het tweede en 
het vierde Jid van artikel 4 van toepassing 
worden." 

Gelief, Mijnheer de Voorzitter, de verze
kering mijner hoogachting te aanvaarden. 

E. Casteur. 
Aan den Heer Kröller, 
Voorzitter van de Nederlandsche Delegatie. 

Nederlandsche Delegatie. 

Brussel, 3 April 1939. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Gezien de onmogelijkheid om voor het 
jaar 1939 de juistheid te garandeeren van 
d~ statistische gegevens, bedoeld in artikel 
4 van de heden geteekende overeenkomst, 
is het wel verstaan, dat in de plaats van de 
tweede en de vierde alinea's van genoemd 
artikel , de volgende bepalingen zullen wor
den toegepast: 

"Er wordt overeengekomen, dat in het 
geval dat het vervoer te water gedurende 
het jaar 1939, van de havens van Antwer
pen en Gent vertrekkende met bestemming 
naar den Rijn boven de grens tusschen Ne
derland en Duitschland, 20 % van het totaal 
vervoer (het Rijn-zeeverkeer hieronder be
grepen) zooals dit in opwaartsche richting 
aan genoemde grens zal worden vastgesteld, 
mocht overschrijden, de Belgische Regee
ring zich verplicht, het premiestelsel zoo
danig te wijzigen, dat het verkeer Rijn
opwaarts van de hierbovengenoemde Belgi
sche havens in 1940 beneden genoemde 
grens van 20 %, genoemd in deze alinea, 
zal worden teruggebracht. 

"In geval gedurende het jaar 1939 de 
verhouding tusschen de twee vervoeren, in 
de vorige alinea omschreven, beneden 1 s % 
mocht dalen, zal de Belgische Regeering 
het recht hebben, het premiestelsel te wijzi
gen. Deze wijziging zal slechts gehandhaafd 
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kunnen worden, wanneer voor het jaar 1940 
genoemde verhouding 17.5 % niet bereikt. 

,,De statistieken, hierboven bedoeld, zul
len worden opgemaakt zooals dit in het 
eerste lid van het protocol van onderteeke
ning, ad artikel 4, is voorzien. 

"Het is wel verstaan, dat van 1 Januari 
1940 af de bepalingen van het tweede en 
het vierde lid van artikel 4 van toepassing 
worden." 

Gelief, Mijnheer de Voorzitter, de verze
kering mijner hoogachting te aanvaarden. 

Den Heer Casteur, 
Gevolmachtigd Minister, 

Kröller. 

Voorzitter van de Belgische Delegatie. 

s. 18 1 

zo April 1939. BESLUIT, houdende be
paling, dat de tegenwoordige buiten
gewone omstandigheden oorlogsgevaar 
inhouden in den zin, waarin dat woord 
in 's lands wetten' voorkomt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op voordracht van den Raad van 

Ministers van 8 April 1939, Lr. A, Kabinet 
M . R.; 

Overwegende, 
dat de heerschende internationale ver

houdingen medebrengen een voortdurend 
latent oorlogsgevaar, 

dat het daarom - los van iedere onmid
dellijke dreiging - noodig is, dat de Re
geering kan beschikken over de bevoegd
heden tot het nemen van buitengewone 
maatregelen, zooals in de wetten des lands 
voorzien, ten einde onder alle omstandig
heden de zelfstandigheid en de volstrekte 
onzijdigheid des lands te waarborgen; 

Gelet op het bepaalde in de laatste alinea 
van artikel 194 der Grondwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

dat de tegenwoordige buitengewone om
standigheden inhouden oorlogsgevaar in den 
zin, waarin dat woord in 's lands wetten 
voorkomt. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel 
zijn Departement van Algemeen Bestuur 
betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 10den April 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

~inister van Algemeene Zaken, 
Voorzitter van den Raad van Ministers 

H. COLIJN. ' 

(Uitgeg. zo April 1939.) 
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ro April 1939. BESLUIT, houdende oproe
ping in werkelijken dienst van al het 
personeel, bestemd voor buitengewone 
oproeping - uitwendige veiligheid. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op voordracht van den Raad van Ministers 

van 8 April 1939, Lr. A , Kabinet M. R.; 
Gelet op art. 32 , eerste lid der Dienst

plichtwet en op art. 5, tweede lid, 6e der 
Wet voor het Reserve-personeel der Land
macht 1905; 

Overwegende, dat de heerschende inter
nationale verhoudingen meebrengen een 
voortdurend latent oorlogsgevaar ; 

dat het daarom - los van iedere onmid
dellijke dreiging - noodig is, dat de Re
geering kan beschikken over de bevoegd
heden tot het nemen van buitengewone 
maatregelen, zooals in de wetten des lands 
voorzien, ten einde onder alle omstandig
heden de zelfstandigheid en de volstrekte 
onzijdigheid des lands te waarborgen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Al het personeel , bestemd voor buitenge
wone oproeping - uitwendige veiligheid 
wordt onverwijld in werkelijken dienst ge
roepen. 

Onze Ministers van D efensie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
d it B esluit, hetwelk in het Staatsblad en in 
de Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den roden April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Algemeene Zaken, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
H . C OLIJN. 
(Uitgeg. 10 April 1939.) 

s. 300 

27 April 1939. WET tot W1Jz1gmg van de 
grens tusschen de gemeenten Schoon
hoven en Bergambacht. 

Bij l. Hand. II 1938/39, 328. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1600/1. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 328. 
Hand. I 1938/39, bladz. 588. 
Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de grens tusschen de 
gemeenten Schoonhoven en B ergambacht te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Met ingang van 1 Mei 1939 

wordt aan de gemeente Schoonhoven een 
gedeelte van de gemeente Bergambacht toe
gevoegd, zoodanig, dat de grens van de ge
meente Schoonhoven wordt gewijzigd als 
volgt: 
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Beginnende in de Lek op het punt van 
samenkomst der bestaande grenzen tusschen 
de gemeenten Schoonhoven, Bergambacht 
en Groot-Ammers gaat de nieuwe grens van 
de gemeente Schoonhoven in westelijke 
richting, de bestaande grens volgende tus
schen de gemeenten Bergambacht en Groot
Ammers tot een punt, waar het zuidwaartsch 
verlengde van de scheiding tusschen het 
perceel, kadastraal bekend gemeente B erg
ambacht, sectie C, n °. 3912, eenerzijds en 
nos. 3913, 3914, 3915 en 3916 anderzijds 
deze grens ontmoet, dan gaat de grens in 
noordelijke richting, volgende bedoeld ver
lengde en de scheiding tusschen genoemde 
kadastrale perceelen, om daarna in dezelfde 
richting de oostelijke grenslijn van het per
ceel, kadastraal bekend gemeente Berg
ambacht, sectie C , n ° . 3912 , en van het 
perceel, n ° . 3 790 dier zelfde gemeente en 
sectie, te volgen tot aan den spoorweg 
Gouda-Schoonhoven; deze spoorweg wordt 
vervolgens in noordelijke richting overgesto
ken, waarna de oostelijke grenslijn wordt 
gevolgd van de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Bergambacht, sectie C, nos. 2369, 
565, 564, 563, 3162, 3132, 3130, 3128, 3126 
en 2727 en daarna in dezelfde richting de 
Vlist tot ongeveer in het midden over te 
steken, alwaar de bestaande grens tusschen 
de gemeenten Bergambacht en Vlist wordt 
ontmoet; hierna, wordt deze grens ongeveer 
door het midden der Vlist gevolgd in zuid
oostelijke, zuidelijke en later in oost-zuid
oostelijke richting tot het punt, waar de 
grens tusschen de beide genoemde gemeen
ten en die van de gemeente Schoonhoven 
samenkomen. 

2 . r. De bezittingen, lasten, rechten en 
verplichtingen der gemeente Bergambacht, 
gelegen in of betrekking hebbende op het 
gebied, dat aan de gemeente S choonhoven 
wordt toegevoegd, gaan op die gemeente 
over, zonder dat daarvoor een nadere akte 
wordt gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, zal die ge
schieden krachtens deze wet. 

3. De kosten van verpleiting van arme 
krankzinnigen in gestichten, in aangewezen 
inrichtingen, bedoeld in artikel 7 der wet 
van 27 April 1884 (Staatsblad n ° . 96) , of 
in woningen, bedoeld in artikel 35a dier 
wet, voor zoover zij tijdens de opneming 
daarin woonplaats hadden op het inge
volge artikel 1 naar de gemeente Schoon
hoven overgaande gebied, komen van 1 Mei 
1939 af voor rekening van die gemeente. 

4 . De gemeente Schoonhoven keert aan 
de gemeente Bergambacht gedurende 10 
achtereenvolgende jaren, te beginnen in 
1940, telkens op 30 April een bedrag uit 
van f 1150 per jaar. 

5 . r. Alle kadastrale en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op hetgeen 
volgens artikel 1 naar de gemeente Schoon
hoven overgaat, worden aan die gemeente 
overgedragen. 
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2. De gemeentebesturen van Schoonho
ven en Bergambacht hebben wederkeerig 
het recht, te allen tijde kosteloos inzage te 
nemen van de archieven hunner gemeenten 
en van de zich in die archieven bevindende 
stukken, afschriften of uittreksels op kosten 
hunner gemeenten te vorderen, een en ander 
voor zoover betreft het gebied, dat inge
volge artikel 1 naar de gemeente Schoon
hoven overgaat. 

6. x. Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Bergambacht zenden vóór 15 
Mei 1939 aan burgemeester en wethouders 
van de gemeente Schoonhoven een uittrek
sel uit het bevolkingsregister betreffende d e 
in dat register ingeschreven personen, geves
tigd op het grondgebied, dat ingevolge ar
tikel 1 naar de gemeente Schoonhoven over
gaat, welk uittreksel de voor de inschrijving 
in het bevolkingsregister der gemeente 
Schoonhoven noodige gegevens bevat. 

2. Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Bergambacht zenden v óór 3 Mei 
1939 aan burgemeester en wethouders van 
de gemeente Schoonhoven, voor zoover de 
betrokken personen op 1 Januari 1939 ge
vestigd zijn op het overgaande gebied, een 
uittreksel uit de sedert 1 April 1939 gel
dende kiezerslijst. 

3. Het uittreksel , bedoeld in, het tweede 
lid, wordt aan de sedert 1 April 1939 gel
dende kiezerslijst der gemeente Schoonho
ven toegevoegd en vormt daarmede één ge
heel. De namen van de op het uittreksel 
voorkomende personen worden afgevoerd 
van de kiezerslijst, waarop zij voorkwamen. 

4. De ingezetenen, gevestigd op het 
grondgebied der gemeente Bergambacht, 
dat ingevolge artikel 1 naar de gemeente 
Schoonhoven overgaat, worden ten aanzien 
van de kiezerslijst en voor de verkiesbaar
heid tot leden van den gemeenteraad van 
1 Mei 1939 af als ingezetenen der gemeente 
Schoonhoven beschouwd. 

7. x. De vaststelling van de uitkeering, 
ingevolge artikel 3, onder c, juncto artikel 
9, der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n °. 
388) , sedert gewijzigd, voor de gemeenten 
S choonhoven en Bergambacht, voor de uit
keeringstijdvakken, die op het uitkeerings
tijdvak 1938/1 939 volgen, geschiedt met in
achtneming van de bepalingen van dit 
artikel. 

2 . Het quotient, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 2 1 van het Financieele-ver
houdingsbesluit wordt, voor zoover dit be
rekend is aan de hand van belastingop
brengstèn over boekingstijdvakken, welke 
zijn aangevangen vóór 1 Mei 1939, bepaald 
alsof deze wet met den aanvang van het 
boekingstijdvak in werking was getreden. 

3. De belastingopbrengsten, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 15 van het 
Financieele-verhoudingsbesluit, worden, voor 
zoover zij tengevolge van de toepassing van 
het vorige lid niet op de wijze, in artikel 
21 van dat besluit aangegeven, kunnen wor
den berekend, gesteld op het door den In-

1939 

specteur der directe belastingen geschatte 
bedrag. 

4. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 2 1 van het Financieele
verhoudingsbesluit, wordt, voor de toepas
sing van het tweede lid van dit artikel, hèt 
aantal inwoners op 1 Januari van het ka
lenderjaar, waarin het boekingstijdvak, 
dat bij de berekening tot uitgangspunt ge
nomen wordt, aanvangt, gesteld op het 
werkelijk aantal inwoners op dien datum, 
vermeerderd of verminderd met het aantal 
inwoners, waarmede ingevolge deze wet het 
aantal inwoners der gemeente Schoonhoven 
en Bergambacht onderscheidenlijk is toege
nomen of afgenomen. 

5. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het 
Financieele-verhoudingsbesluit, voor de ge
meente S choonhoven, voor de rekenings
jaren, die aan I Januari 1939 geheel of ge
deeltelijk voorafgaa n , , wordt het bedrag van 
de ten laste dier gemeente gebleven uitga
ven, als bedoeld in het tweede lid van ar
tikel 15 van dat besluit, vermeerderd met 
een gedeelte van het overeenkomstige be
drag éler gemeente Bergambacht. Dit ge
deelte wordt verkregen door vermenigvuldi
ging van laatstbedoeld bedrag met een 
breuk, waarvan de noemer voorstelt het 
aantal inwoners der gemeente Bergambacht 
op 31 December 1938, en de teller het aan
tal inwoners, dat bij de grenswijziging naar 
de gemeente Schoonhoven is overgegaan. 

6. Het aldus vermeerderde bedrag der 
t en laste der gemeente Schoonhoven blij
vende uitgaven, als bedoeld in artikel 15 
van het Financieele-verhoudingsbesluit, 
wordt berekend per inwoner dier gemeente 
op 1 Januari van het met het rekeningsjaar 
gelijknamige kalenderjaar, vermeerderd met 
het aantal inwoners , dat krachtens deze wet 
naar de gemeente Schoonhoven is overge
gaan. 

7. Reeds vastgestelde quotienten, als be
doeld in dit artikel, worden, voor zooveel 
noodig, door Onze Ministers, belast met de 
uitvoering van de wet van 15 Juli 192Q 
(Staatsblad n °. 388), sedert gewijzigd, op
nieuw, met inachtneming van de bepalingen 
van dit artikel , vastgesteld. 

8 . 1 . Aan de gemeente Schoonhoven 
wordt ten laste van het gemeentefonds over 
het uitkeeringstijdvak 1939/1940 boven de 
uitkeering volgens artikel 3, letter c, juncto 
artikel 9, der wet van 15 Juli 1929 (Staats
blad n °. ::188), sedert gewijzigd, een garan
tieuitkeering, als bedoeld in artikel II der 
wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n °. 7<1) 
gedaan, waarvan het bedrag wordt bepaald 
door toepassing van· de volgende formule: 
sa 
-xc = x 
9b 

2. In deze formule stelt voor: 
de letter a: het aantal inwoners, dat 

krachtens deze wet naar de gem. Schoon
hoven is overgegaan; 

de letter b: het aantal inwoners der ge-
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meente Bergambacht op 31 December 1938; 
de letter c: het bedrag der garantieuitkee

ring voor de gemeente Bergambacht over 
het uitkeeringstijdvak 1935/1936; 

de letter x: de in het eerste lid bedoelde 
uitkeering voor de gemeente Schoonhoven. 

3. Over de uitkeeringstijdvakken 1940/ 
1941, 1941/r942, 1942/1943 en 1943/1944 zal 
een uitkeering worden gedaan ten beloope 
van onderscheidenlijk 4/5 x, 3 /5 x, 2 /5 x en 
1/5 X 

4. Het bedrag der garantieuitkeering 
voor de gemeente Bergambacht wordt ver
minderd met het bedrag, dat krachtens het 
eerste en derde lid van dit artikel aan de 
gemeente Schoonhoven wordt uitgekeerd. 

9 . 1. De heffing van directe belastin
gen, waarvoor het belastingjaar samenvalt 
met het kalenderjaar, vindt voor zooveel 
het belastingjaar 1939 betreft, plaats alsof 
de gebiedsovergang ingevolge deze wet eerst 
intrad met ingang vallj 1 Januari 1940. 

2. De uitkeering door het Rijk aan de 
gemeente Berp_ambacht wegens aan die ge
meente toekomende hoofdsom en opcenten 
van grond- en personeele belasting vindt 
plaats, alsof de gebiedsovergang ingevolge 
deze wet eerst intrad met ingang van 1 
Januari 1940. 

3. Voor zooveel de aanslagen over het 
belastingjaar 1939 betreft, en voor zoover 
die aanslagen betrekking hebben op het bij 
deze wet van die gemeente afgescheiden 
gebied, keert de gemeente B ergambacht 
aan de gemeente Schoonhoven twee derden 
va~ de haar toekomende zuivere opbrengst 
van die aanslagen uit. 

10. De op 30 April 1939 in het aan de 
gemeente Schoonhoven toe te voegen ge
bied der gemeente Bergambacht bestaande 
besluiten zullen, met inachtneming van de 
bepalingen dezer wet, voortduren, totdat 
door het bevoegde gezag een andere regeling 
is getroffen. 

11. Met ingang van 1 Mei 1939 worden 
in alle wetten en daarop gegronde voor
schriften onder de gemeenten Schoonhoven 
en Bergambacht verstaan de gemeenten, 
zooals zij bij artikel 1 dezer wet zijn ge
wijzigd. 

12. Geschillen omtrent de toepassing 
van deze wet worden door Ons beslist. 

13. Deze wet treedt in werking m et in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage , den 2 7sten 

April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 
(Uitgeg. 29 April z939.) 

s. 301 

z6 Mei z939. WET, houdende voorschrif
ten betreffende het stemmen bij vol
macht door militairen bij de in 1939 te 
houden gemeenteraadsverkiezingen. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 4w. 
Hand. Il z938/39, bladz. z868. 
Bijl. Hand. I z938/39, 4zo. 
Hand. I , bladz. 
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Wij WILHELMINA,enz . . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen heb

ben, dat het wenschelijk is ten behoeve van 
de militairen, die in verband met de heer
schende internationale verhoudingen buiten 
hun woonplaats in werkelijken dienst zijn, 
tijdelijk eenige uitbreiding te geven aan de 
gelegenheid om bij volmacht te stemmen; 

Zoo is het, dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Aan kiesgerechtigde militairen 

bij de zee- en landmacht wordt met inacht
neming van de bepalingen van deze wet 
gelegenheid gegeven bij de in 1939 te hou
den verkiezingen voor de gemeenteraden bij 
volmacht te stemmen, voor zoover zij op 
den dag der stemming in werkelijken dienst 
zijn in een andere gemeente dan in die, op 
welker kiezerslijst zij voorkomen, en door 
hen niet reeds een volmacht is verleend , als 
bedoeld in artikel 56a der kieswet. 

2. x. Het verzoek om bij volmacht te 
stemmen wordt uiterlijk tien dagen vóór 
den dag der stemming bij den burgemees
ter der gemeente, op welker kiezerslijst de 
militair voorkomt, ingediend. De vorm en 
de inrichting van het verzoekschrift worden 
vastgesteld door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken. Deze draagt zorg, dat 
de te bezigen formulieren op de door hem 
en Onzen Minister van Defensie te bepalen 
plaatsen kosteloos voor de in artikel 1 be
doelde militairen verkrijgbaar zijn. 

2. Het verzoekschrift wordt in tegen
woordigheid van een door of vanwege On
zen Minister van Defensie aan te wijzen of
ficier door den militair in tweevoud getee
kend en vervolgens door dien officier mede
onderteekend. E en exemplaar van het ver
zoekschrift wordt den militair uitgereikt. 
Het andere exemplaar wordt door den offi
cier terstond bij aangeteekenden brief opge
zonden aan den in het vorig lid bedoelden 
burgemeester. 

3. 1. De in het verzoekschrift aange
wezen gemachtigde wordt door of vanwege 
den in het vorig artikel bedoelden burge
meester t en spoedigste opgeroepen, ten ein
de zich uiterlijk drie dagen vóór den dag 
der stemming persoonlijk ter secretarie te 
vervoegen om de volmacht aan te nemen. 
Verschijnt de gemachtigde niet op de(n) 
daarvoor bij de oproeping vermelde(n) dag 
of dagen of neemt hij de volmacht niet aan, 
dan verliest de aanwijzing, in het verzoek
schrift gedaan, haar kracht. Het exemplaar 
van het verzoekschrift, hetwelk ingevolge 
het vorig artikel aan den burgemeester is 
opgezonden, wordt alsdan door of vanwege 
dezen terstond bij aangeteekenden brief aan 
den militair teruggezonden. De militair kan 
niet opnieuw een gemachtigde aanwijzen. 

2. Bij aanneming van de volmacht waar
merkt de burgemeester of de door dezen 
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aangewezen ambtenaar het aan den burge
meester opgezonden exemplaar van het ver
zoekschrift, nadat dit door den gemachtigde 
is medeonderteekend. Dit exemplaar geldt 
alsdan als het origineel der volmacht. 

3. De militair is niet bevoegd de ge
geven volmacht in te trekken. 

4. r. D e artikelen 4a, 7, derde en vier
de lid, 53, eerste lid , laatste zin, 56a, 56b, 
eerste lid , tweede zin, en derde lid, 56c, 
tweede lid, en 56e van de kieswet blijven 
te dezen buiten toepassing. De overige be
palingen dier wet betreffende het stemmen 
bij volmacht zijn van kracht. 

2. De burgemeester of de door dezen 
aangewezen ambtenaar mag niet medewer
ken aan het verleenen van een volmacht, 
welke zou strijden met de bepalingen dezer 
wet. · 

3. De vorm en de inrichting van de 
kaart, welke de ingevolge deze wet aange
wezen gemachtigde krachtens het van toe
passing verklaarde artikel 56c, eerste lid, 
der kieswet ontvangt, worden vastgesteld 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zalren. 

5. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage den 16den Mei 

1939· WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BOEYEN. 

(Uitgeg . z6 Mei z939.) 

s. 340 

13 Februari 1939. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 
(Staatsblad 1933, n ° . 783), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 8 
November 1938 (Staatsblad n ° . 355) . 

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

van Justitie, waarnemend Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van II Januari 
1939, n °: 18, Kabinet M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet, op ar
tikel 125, eerste lid, der Ambtenarenwet 
1929, zoomede-op Ons besluit van 4 Decem
ber 1935 (Staatsblad n °. 690); 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren i:934 opnieuw te wijzigen en aan te 
vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Januari 1939, n °. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Algemeene 
Zaken, Voorzitter van den Raad van Mi
nisters, van 9 Februari 1939, n ° . 54, Kabi
net M.R.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de 

navolgende wijzigingen en aanvullingen aan 
te brengen : 
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I. Gerekend van 1 JANUARI 1938 : 
In bijlage A I : 
In schaal 45, afdeeling "ECONOMISCHE 

ZAKEN", wordt als eerste inschrijving op-
genomen:. 

IJkwezen. 
Bureelambtenaar. 

II. Gerekend van 1 JUNI 1938 : 
In bijlage B I: 
In groep 2a, afdeeling "DEFENSIE", 

onderdeel "Loodswezen, betonning, bebake
ning en verlichting", wordt de noot bij het 
ambt van "Lichtwachter der 2e klasse bij 
's Rijks kustverlichting" aangevuld met de 
navolgende zinsnedte: 

De lichtwachters bij de semaphore te 
IJmuiden en Hoek van Holland ontvangen 
f 3.60 per maand extra periodiek. 

III. Gerekend van 1 SEPTEMBER 1938: 
In bijlage B I : 
In groep 4a, afdeeling "WATERSTAAT", 

onderdeel "Rijkswaterstaat", wordt in plaats 
van: 
Sluisknecht-helmduiker bij het kanaal door 

het Bossche veld. 
Sluisknecht-helmduiker te Neuzen. 

gelezen: 
Sluisknecht-helmduiker. 

IV. Gerekend van 1 OCTOBER 1938 : 
In bijlage A I: 
In schaal 23, afdeeling "WATERSTAAT", 

wordt onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" 
als eerste inschrijving achter het ambt van 
,,Kantonnier-havenmeester te :" opgenomen: 
Dintelsas. 

In schaal 29, afdeeling "WATERSTAAT", 
vervalt onder het onderdeel " Rijkswater
staat" het ambt van Havenmeester te Din
telsas . 

V. Gerekend van 1 NOVEMBER 1938 : 
In bijlage A I: 
In schaal 34 wordt na de afdeeling 

,,ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETEN
SCHAPPEN" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen : 

ECONOMISCHE ZAKEN. 
IJkwezen. 

Assistent. 

In bijlage B I: 
In groep 4, afdeeling "WATERSTAAT", 

onderdeel " Rijkswaterstaat", wordt de in
schrijving "aan het M erwedekanaal in Zuid
Holland", voorkomende achter het ambt 
van "Brugwachter", aangevuld met: en te 
Jutphaas. 

In groep 4a, afdeeling "WATERSTAAT", 
onderdeel "Rijkswaterstaat", wordt in plaats 
van de inschrijving "aan het Merwedeka
naal (Utrecht)", voorkomende achter het 
ambt van "Brugwachter", gelezen: aan het 
Merwedekanaal in Utrecht, uitgezonderd te 
Jutphaas. 

VI. Gerekend van 1 JANUARI 1939: 
In bijlage A I: 
In schaal 35, afdeeling "FINANCIEN", 

wordt onder het onderdeel "Belastingdienst" 
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vóór de bestaande inschrijving opgenomen: 
Grenskommies der invoerrechten en accijn

zen.**) 
In plaats van : 

SCHAAL 43. 
f 1305-f 1935, 7 jaar. 

3 jaarlijksche verhoogingen van f 90. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

wordt gelezen: 
SCHAAL 43. 

f 1395-h935, 6 jaar. 
2 jaarlijksche verhoogingen van f 90. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
terwijl in deze schaal het ambt van " Rijks

veldwachter-jachtopziener *)" komt t e ver
vallen. 

In schaal 51 , afdeeling "HOOGE COL
LEGES VAN STAAT", wordt na het on
derdeel "Algemeene Rekenkamer" en het
geen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Kanselarij der Neder/andsche Orden. 
Schrijver re klasse. 

In schaal 57, afdeeling "WATERSTAAT", 
onderdeel "Rijkswaterstaat", komt het ambt 
van "Sluismeester te Nijmegen" te verval
len, terwij l in plaats van " Sluis- en stuw
meester" wordt gelezen: Sluis- en stuw
meester, voor zoover niet afzonderlijk ge
noemd. 

In schaal 67, afdeeling "WATERSTAAT", 
onderdeel " Rijkswaterstaat", wordt na "Rijks
onderhavenmeester-gezagvoerder te Rotter
dam" opgenomen: 
Sluis- en stuwmeester te : Belfeld, Linne, 

Roermond, Sambeek. 
terwijl in plaats van: 

Sluismeester te: Utrecht, Vlissingen, Vrees
wijk. 
wordt gelezen: 

Sluismeester te : Bom, Maasbracht, Nijme
gen, Roosteren, Utrecht, Vlissingen, Vrees
wijk. 

In schaal 84, afdeeling "FINANCIEN", 
wordt onder het onderdeel "Belastingdienst" 
na de bestaande inschrijving opgenomen: 
Assistent der invoerrechten en accijnzen. 

In schaal 92, afdeeling "ECONOMISCHE 
ZAKEN", vervalt het onderdeel "Rijks
proelstation en Voorlichtingsdienst ten bate 
van de leder- en schoenindustrie" met het 
daaronder vermeld ambt van "Analist re 
klasse". 

In schaal u2, afdeeling "FINANCIEN", 
wordt onder het onderdeel " Belastingdienst" 
na de bestaande inschrijving opgenomen : 
Hoofdkommies der invoerrechten en accijn

zen. 

In schaal 126, afdeeling "ECONOMI
SCHE ZAKEN", wordt na de bestaande in
schrijving opgenomen: 
Rijksproefstation en Voorlichtingsdienst ten 

bate van de leder- en schoenindustrie. 
Assistent. 
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In schaal 184, afdeeling "BINNENLAND
SCHE ZAKEN", wordt onder het onder
deel "Staatsbedrijf der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie" als eerste inschrijving op
genomen: 
Hoofdcommies. 

VII. Met ingang van r APRIL 1939: 
In bij lage A II : 
Onder het hoofd "f 2 70 VAST" komt de 

afdeeling "BINNENLANDSCHE ZAKEN" 
met het daaronder vermeld ambt van Ad
junct-secretaris bij het Centraal Stembu
reau te vervallen. 

Na het hoofd "f 315 VAST" en hetgeen 
daaronder is vermeld, wordt opgenomen: 

f 350 VAST. 
BINNENLANDSCHE ZAKEN. 

Centraal Stembureau. 
Adjunct-secretaris. 

Na het hoofd "f 405 VAST" en hetgeen 
daaronder is vermeld, wordt opgenomen : 

f 420 VAST. 
BINNENLANDSCHE ZAKEN. 

Centraal Stembureau . 
Secretaris. 

Het hoofd "f 990 VAST" komt met het-
geen daaronder is vermeld te vervallen. 

VIII. Met ingang van r JULI 1939: 
In bijlage A I : 
In schaal 203, afdeeling "HOOGE COL

LEGES VAN STAAT", wordt na de be
staande inschrijving opgenomen : 

Raad van State. 
Referendaris ter Secretarie. 

IX. 
In bijlage A I: 
In de schalen 230 en 250, afdeeling "WA

TERSTAAT", onderdeel "Staatstoezicht' op 
de mijnen", wordt in plaats van "Ingenieur 
der mijnen" resp. ,,Hoofdingenieur" gele
zen : Inspecteur der mijnen resp. Inspecteur
Generaal der mijnen. 

Onze Ministers, hoofden der Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de· uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 13den Februari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Algemeene Zaken, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
H. Colijn. 

(Uitgeg . 2I .Februari 1939.) 
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s. 342 

23 Maart z939. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 (Staatsblad 1933, 
n ° . . 783), laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 13 Februari 1939 
(Staatsblad n ° . 340). 

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

van Staat, Minister van Algemeene Zaken, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, van 
24 Februari 1939, n ° . 89, Kabinet M.R.; 

Gelet op artikel 65 der Grondwet, 'op ar
tikel 125, eerste lid, der Ambtenarenwet 
1929, zoomede op Ons besluit van 4 De
cember 1935 (Staatsblad n°. 690); 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1q34 opnieuw te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Maart 1939, n ° 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 18 Maart 1939, n ° . 
136, Kabinet M.R.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de 

navolgende wijzigingen aan te brengen: 
Gerekend van 1 JANUARI 1939: 
In bijlage B I: 
In groep 2, afdeeling "DEFENSIE", wordt 

als eerste inschrijving opgenomen: 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Werkman bij het betonningsmagazijn. 

In bijlage B III: 
In groep 1 vervallen onder de afdeeling 

,,DEFENSIE" de daaronder vermelde on
derdeelen met de daarbij voorkomende func
ties en wordt in de plaats daarvan opgeno
men: 
Inrichtingen van 's Rijks Zee- en Landmacht. 
Bediende 3e klasse. 
Sjouwer. 
Werkman in algemeenen dienst. 

In groep 2 vervallen onder de afdeeling 
,,DEFENSIE" de daaronder vermelde on
derdeelen met de daarbij voorkomende func
ties en wordt in de plaats daarvan opgeno
men: 
Inrichtingen van 's Rijks Zes- en Landmacht. 
Assistent-bakker. 
Assistent-lijnwerker. 
Bediende 2e klasse. 
Conservatiewerkman. 
Conserveerder. 
Geoefend sjouwer. 
Gloeier. 
Harder. 
Hulpkleermaker. 
Hulpportier. 
Hulpstoker. 
Kleurder. 
Kopersmelter. 
Kraandrijver. 

Laboreerder. 
Machinaal houtbewerker. 
Machinaal vormer. 
Magazijnknecht. 
Magazijnoppasser. 
Revolverbankdraaier. 
Rubberbewerker. 
Rijwiellakker. 
Schuitenvoerder. 
Slijper-poleerder 3e klasse. 
Soldeerder: 
Sorteerder. 
Terreinwachter. 
Verver. 
Voorslager. 
Vijler. 
Wasscher. 
Werkman met bijzonderen dienst. 
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Werkman in de verbandkamer (ongediplo-
meerd). 

Werktuigbediende. 
IJzergieter. 
Zandblazer. 
Zeesjouwer. 
Zolderknecht. 

In groep 3 vervallen onder de afdeeling 
,,DEFENSIE" de daaronder vermelde on
derdeelen met de daarbij voorkomende 
functies en wordt in de plaats daarvan op
genomen: 
Inrichtingen van 's Rijks Zee- en Landmacht. 
Artilleriewerkman. 
Bankensteller. 
Bediende 1e klasse. 
Binder. 
Blikslager. 
Chauffeur. 
Chloor- en zeepbereider. 
Ernstvuurwerker. 
Framebouwer. 
Freeser. 
Gereedschapharder 
Gereedschapslijper. 
Half vakman. 
Houtbewerker. 
Hulpbewaarder. 
Hulpmonteur. 
Keurder. 
Laboratoriumbediende. 
Lasscher. 
Lederbewerker. 
Loopenrichter. 
Machinedrijver. 
Magazijnoppasser 1e klasse. 
Matroos. 
Motordrijver. 
MÖtorschipper. 
Mijnenmonteur. 
Rubberbewerker 1e klasse. 
Rijwielhersteller. 
Rijwielsoldeerder. 
Schutter. 
Slager. 
Slijper-poleerder 2e klasse. 
Stoker. 
Takelaar. 
Timmerman bij de schietbanen. 
Toezichthoudend werkman. 
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Vatenhersteller. 
Werkman-amanuensis. 
Werkman-boschwachter. 
Werkman in de verbandkamer (gediplo

meerd). 
Werktuigbediende re klasse. 

In groep 4 vervallen onder de afdeeling 
,,DEFENSIE" de daaronder vermelde onder
deelen m et de daarbij voorkomende functies 
en wordt in de plaats daarvan opgenomen: 
Inrichtingen van 's R ijks Zee- en Landmacht. 
Autogeenlasscher. 
Automobielmonteur. 
Automobie'- en motormonteur. 
Bakker. 
Bankwerker. 
Boekbinder. 
Blokmaker. 
Chauffeur-monteur. 
Draaier. 
Drukker. 
Electricien. 
Electromonteur. 
Gereedschapharder re klasse. 
Gereedschapmaker 3e klasse. 
Geschutmaker. 
Geweermaker. 
Handvormer. 
Instrumentmaker 3e klasse. 
Ketelmaker. 
Keurder re klasse. 
Keurder-vakman. 
Kleermaker. 
Koper- en blikslager. 
Kooerslager. 
Kuiper. 
Laboratoriumbediende re klasse. 
Lederbewerker-vakman. 
Letterzetter. 
Lood- en zinkwerker. 
Loopenrichter re klasse. 
Lijnwerker. 
Magazijnknecht-vakman. 
Matrassenmaker. 
Metselaar. 
Modelmaker. 
Molenaarsknecht. 
Monteur-bankwerker. 
Motorrijwielhersteller. 
Plaatwerker. 
Rijwielmonteur. 
Scheepmaker. 
Scheepsbeschieter. 
Scheepstuiger. 
Schilder. 
Schoenmaker. 
Slijper-poleerder re klasse. 
Smid. 
Smid-vuurwerker. 
Stoker-vakman. 
Timmerman. 
Torpedomaker. 
Tuinman. 
Vormer-gieter. 
Wagenmaker. 
Werkman-opzichter. 
Werkman-vakman. 
Zadelmaker. 
Zeilmaker. 
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In groep 5 vervallen onder de afdeeling 
,,DEFENSIE" de daaronder vermelde on
derdeelen met de daarbij voorkomende func
ties en wordt in de plaats daarvan opgeno
men : 
Inrichtingen van 's Rijks Zee- en Landmacht. 
Autogeenlasscher re klasse. 
Automobielmonteur re klasse. 
Automobiel- en motormonteur re klasse. 
Carosseriemaker. 
Draaier re klasse. 
Electromonteur re klasse. 
Fijnschilder. 
Gereedschapmaker 2e klasse. 
Geschutmaker re klasse. 
Handvormer re klasse. 
Instrumentmaker 2e klasse. 
Ketelmaker re klasse. 
Koperslager re klasse. 
Lood- en zinkwerker re klasse. 
Machinebankwerker. 
Meesterknecht. 
Meester-smid. 
Meester-timmerman. 
Meester-vuurwerker. 
Modelmaker re klasse. 
Molenaar. 
Monteur-electriciën. 
Plaatstrekker. 
Scheepmaker re klasse. 
Scheepsbeschieter-schrijnwerker. 
Smid-bankwerker. 
Smid-vuurwerker re klasse. 
Snijder. 
Steendrukker. 
Vormer-gieter re klasse. 

In groep 6 vervallen onder de afdeeling 
,,DEFENSIE" de daaronder vermelde on
derdeelen met de daarbij voorkomende 
functies en wordt in de plaats daarvan op
genomen: 
Inrichtingen van 's Rijks Zee- en Landmacht. 
Chef-drukker. 
Gereedschapmaker re klasse . 
Instrumentmaker re klasse. 
Machinebankwerker re klasse . 
Snijder re klasse. 
Voorman-electromonteur. 
Voorman-fijnschilder. 
Voorman-ketelmaker. 
Voorman-koperslager. 
Voorman-modelmaker. 
Voorman-scheepmaker. 
Voorman-scheeps beschieter. 
Voorman-smid-vuurwerker. 

In bijlage B IV: 
In groep A vervallen onder de afdeeling 

,,DEFENSIE" de daaronder vermelde on
derdeelen met de daarbij voorkomende 
functie en wordt in de plaats daarvan opge
nomen: 
Inrichtingen van 's Rijks Zee- en Landmacht. 
Werkvrouw. 

In groep C vervallen onder de afdeeli~g 
..DEFENSIE" de daaronder vermelde on
derdeelen met de daarbij voorkomende 
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functie en_ wordt in de plaats daarvan op
genomen: 
Inrichtingen van 's Rijks Zee- en Landmacht. 
Naaister. 

Onze Ministers, hoofden der departemen
ten van algemeen bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Algemeene Zaken, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
H . COLIJN. 

(Uitgeg. 3z Maart z939.) 

s. 344 

z4 April z939. BESLUIT tot w11z1gmg en 
aanvulling van het Rijkstelefoonregle
ment 1929 (Staatsblad 1929, n °. 441). 

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

scheli ik is over te gaan tot wijziging en 
aanvÛlling van eenige bepalingen van het 
Rijkstelefoonreglement 1929 (Staatsblad n ° . 
441), gewiizigd en aangevuld bij Onze be
sluiten van 18 Juli 1930 (Staatsblad n °. 
286), 8 Februari 1932 (Staatsblad n °. 42), 
7 Juli 1932 (Staatsblad n °. 333), 27 De
cember 1933 (Staatsblad n °. 726), 21 Sep
tember 1934 (Staatsblad n °. 516), 1 April 
1935 (Staatsblad n °. 168), 18 Juni 1935 
(Staatsblad n °. 349), 26 October 1935 
(Staatsblad n °. 627), 25 Januari 1937 
(Staatsblad n °. 340) en 23 Maart 1938 
(Staatsblad n °. 344); 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 14 Februari 
1939, n °. 7, Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
21 F ebruari 1939, n °. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 6 April 1939, n ° . 
8, H oofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat voornoemd reglement als 

volgt zal worden gewijzigd en aangevuld: 
Art. I. In artikel 4, lid 3, wordt het getal 

,,10.000" (tweemaal) gewijzigd in: ,,20.000" . 

Art. II. Artikel 4, lid 5, wordt gelezen 
als volgt: 

5. De Directeur-Generaal kan voor aan
sluiting van perceelen, gelegen buiten het 
in lid 3 bedoelde gebied, met inachtneming 
van het bepaalde bij lid 13 van dit artikel, 
boven het jaarlijksch abonnement, een jaar
lijksch bedrag van ten hoogste f 1.50 voor 
elke 100 m (of gedeelte daarvan) over den 
hemelsbreed gemeten kortsten afstand tus
schen het aan te sluiten perceel en de grens 
van het vorenbedoelde gebied in rekening 
brengen. 
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Art. III. In artikel 4, lid 12, wordt • de 
voorlaatste zin gelezen als volgt: 

Indien in een net een telefoonaansluiting 
wordt gevraagd binnen 3 maanden, nadat 
op verzoek van den aanvrager de verbinte
nis voor een hoofdaansluiting in een ander 
perceel in hetzelfde net is beëindigd, wor
den de kosten van verplaatsing van een 
aansluiting als bedoeld in lid 17 van dit 
artikel geheven; een bedrag als tegemoet
koming in de kosten van aansluiting, als 
bedoeld in den eersten zin van dit lid is in 
dat geval niet verschuldigd. 

Art. IV. In het 16de en 17de lid van 
artikel 4 wordt in plaats van "huistelefoon
inrichtingen" gelezen: ,,huistelefoon- en 
verreschrijf- of telexinrichtingen". 

In artikel 4 lid 1 7 wordt het woord "en" 
voor "huistelefooninrichtingen" vervangen 
door een komma. 

Art. V. In artikel 6, onder 1 wordt op
genomen: 

S . gesprekken, aangevraagd door den 
Rijksinspecteur voor de Werkverschaffing 
te 's-Hertogenbosch, voor zoover deze ge
sprekken betrekking hebben op stakingen 
en het weigeren van loonen, 

terwijl "s" wordt gewijzigd in "t". 
Art. VI. In artikel 9, lid 3, wordt "tien

voud" gewijzigd in "vij fvoud". 
Art. VII. Lid 5 in artikel 1 7 wordt ver

vangen door: 
,,5. D e bezorging van oproepberichten, 

bestemd voor plaatsen in Nederland, ge
schiedt kosteloos." 

Art. VIII. Na artikel 17bis wordt opge
nomen een nieuw artikel: 

Artikel 17ter. 
Telexboodschappendienst. 

1. Geabonneerden, die over een telex
of verreschrijfinrichting beschikken, kunnen 
aan een Rijkskantoor met telexinstallatie 
per telex mededeelingen (boodschappen) 
overbrengen, ter aflevering aan geadresseer
den, woonachtig of gevestigd binnen den 
bestelkring van dit kantoor. 

2. Behalve het normale telefoontarief 
voor de telexoverbrenging is voor elke bood
schap een bedrag van f 0.25 verschuldigd, 
dat op dezelfde wijze als bepaald voor de 
invordering van de telexkosten in rekening 
wordt gebracht. D it bedrag kan naar door 
den Directeur-Generaal te stellen regelen 
met eventueel aan de bezorging verbonden 
extra kosten worden verhoogd. 

Art. IX. Dit besluit treedt in werking 
op 1 Mei 1939. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. 25 April z939.) 
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21 April 1939. BESLUIT, regelende het 
afgeven van vergunningen, als bedoeld in 
artikel 10, tweede lid, van het Konink
lijk besluit van 6 Februari 19n, Staats
blad n°. 45, sedert gewijzigd, ten aan
zien van als hondenkar ingerichte rij
wielen, bakfietsen daaronder begrepen. 

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

van Binnenlandsche Zaken van II April 
1939, n °. 9146, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Gelet op de Trekhondenwet 1910, Staats
blad n°. 203; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 April 1939, n • . 52); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van 20 April 1939, 
n °. 9655, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In afwijking van het bepaalde in 

het laatste lid van artikel 10 van Ons be
sluit van 6 Februari 19n, Staatsblad n ° . 
45, zooals dat lid luidt ingevolge Ons be
sluit van 27 October 1938, Staatsblad n °. 
354, kunnen vergunningen als bedoeld in 
het tweede lid van artikel 10 van Ons be
sluit van 6 Februari 19n, Staatsblad n °. 
45, sedert gewijzigd, ten aanzien van als 
hondenkar ingerichte rijwielen, bakfietsen 
daaronder begrepen, worden afgegeven aan 
de personen, die op 31 December 1938 in 
het bezit van een zoodanige vergunning 
waren. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
1 Mei 1939. 

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

's·Gravenhage, den 21sten April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen/andsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. 28 April 1939.) 

s. 346 

27 April 1939. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 12 De
cember 1917, Staatsblad n °. 692, sedert 
gewijzigd, tot uitvoering van artikelen 
der kieswet, der provinciale wet en 
der gemeentewet. 

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

van Binnenlandsche Zaken van 4 April 
1939, n °. 8958, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 April 1939, n °. 53); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van 24 April 1939, 
n °. 9766, afdeeling Binnenlandsch B estuur ; 
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Gelet op artikel 67 der kieswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
Aan artikel 13 van Ons besluit van 12 

December 1917, Staatsblad n °. 692, sedert 
gewijzigd, tot uitvoering van artikelen der 
kieswet, der provinciale wet en der gemeen
tewet, wordt een lid toegevoegd, luidende: 

"De lessenaar wordt aan de achterzijde 
- dat wil zeggen de zijde, waarheen het 
gelaat van den zich voor den lessenaar be
vindenden kiezer is gericht - het2ij door 
plaatsing tegen den wand van het lokaal, 
hetzij door een schut of ander middel op 
deugdelijke wijze afgescheiden." 

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

's-Gravenhage, den 27sten April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen/andsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg . 12 Mei 1939.) 

s. 360 

17 Januari 1939. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 28 Mei 
1936 (Staatsblad N ° . 366), waarbij on
der meer de akte, genoemd onder d 
van artikel 77 der middelbaar-onder
wijswet, is gesplitst in de akten M A, 
M B en M C en programma's voor deze 
akten zijn vastgesteld. 

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

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 18 November 1938, N °. 17905 III, af
deeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 28 Mei 1936 (Staatsblad N °. 
366) te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Januari 1939, N °. 45); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Januari 1939, N °. 
431 , Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
In Ons besluit van 28 Mei 1936 (Staats

blad N °. 366) worden de navolge nde wijzi-
gingen aangebracht : • 

I. het bepaalde onder 4 ° . wordt gelezen 
als volgt: 

"de akten M B en M C worden slechts 
uitgereikt aan hen , die in het bezit zijn van 
de akte M A;" ; 

II. in het programma voor de akte M A 
wordt het vereischte, genoemd onder a 9, 
gelezen als volgt : 

,.het schetsen op het schoolbord naar ge
gegevens uit de beeldende kunst of de 
kunstnijverheid, zoowel naar plastische voor-
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beelden en naar afbeeldingen als uit het 
geheugen, echter beperkt tot eenvoudige 
schematische voorstellingen, waaruit kennis 
van en inzicht in kunsthistorische vormen 
blijkt;". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 17den Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . R. S lo tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 7 Februari 1939.) 

s. 361 

17 Januari 1939. BESLUIT tot wijziging 
van artikel 68b van het Ambtenaren
reglement Rijks hoogere burgerscholen. 

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

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 8 December 1938, N °. 14512 III, afdee
ling Voorbereidend Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 125 van de Ambtenaren
wet 1929 en op artikel 2, tweede lid , van 
het Algemeen Rijksambtenarenrèglement";· 

Gezien Ons besluit van 1 September 1938 
(Staatsblad N °. 351); 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Ambtenarenreglement Rijks hoogere burger
scholen, laatstelijk gewijzigd en aangevuld 
bij Ons besluit van 27 Augustus 1937 
(Staatsblad N °. 369), opnieuw te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Januari 1939, N°. 49); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Januari 1939, N °. 
432/423, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs/Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Artikel 68b van voornoemd reglement 

wordt gelezen als volgt: 
Art. 68b. 1. Aan den ambtenaar kan eer

vol ontslag worden verleend, indien, naar 
het oordeel van het gezag, hetwelk tot het 
verleenen van ontslag bevoegd is, uit zijne 
gedragingen van eene zoodanige gezindheid 
blijkt, dat geen voldoende waarborg aanwe
zig is, dat hij zijn plicht als ambtenaar onder 
alle omstandigheden getrouwelijk zal vol
brengen. 

2. Eene gedraging, als bedoeld in het 
eerste lid, is onder meer aanwezig, wanneer 
een ambtenaar lid is van eene vereeniging, 
waarvan Onze Minister, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, verklaard heeft , dat zij 
om de doeleinden, die zij nastreeft, of de 
middelen, die zij aanwendt, de behoorlijke 
vervulling van zijn plicht als ambtenaar kan 
in gevaar brengen of schaden, of wanneer 
hij op eenigerlei wijze medewerking of steun 
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verleent aan eene zoodanige vereeniging of 
van haar uitgaande actie. 

3. Voor eene ontslagverleening, als be
doeld in het eerste lid, is de medewerking 
of machtiging vereischt van Onzen Minis
ter, Voorzitter van den Raad van Ministers. 
Deze is gehouden, te voren het advies in te 
winnen van eene commissie, bestaande uit 
vijf leden en vijf plaatsvervangende leden. 
Van de leden wordt een lid als voorzitter en 
een als plaatsvervangend voorzitter aange
wezen. 

4. De leden en plaatsvervangende leden 
van de in het vorige lid bedoelde commissie 
worden door Ons benoemd, op voordracht 
van Onzen Minister, Voorzitter van den 
Raad van Ministers. 

5. Op deze commissie is niet van toe
passing het bepaalde in Hoofdstuk VIII. 

6. Wij stellen regelen vast voor de werk
wijze van deze commissie. 

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

's-Gravenhage, den 17den Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S l o t e m a k e r d e B r u ï n o 
(Uitgeg. 14 Februari 1939.) 

s. 362 

17 Januari 1939. BESLUIT tot wijziging 
van artikel 69b van het Ambtenaren
reglement Rijkskweekscholen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 December 1938, N °. 1II57111, afdeeling 
Lager Onderwijs; 

Overwegende, dat in verband m et het bij 
Ons besluit van 1 September 1938 (Staats
blad N °. 351) gewijzigde Algemeen Rijks
ambtenarenreglement wijziging noodig is van 
Ons besluit van 27 Augustus 1931 (Staats
blad N °. 386), zooals dit laatstelijk is ge
wijzigd bij Ons besluit van 27 Augustus 
1937 (Staatsblad N °. 370); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
, Januari 1939, N °. 49); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Januari 1939, N °. 
432 /423, afdeeling 
Voorber. Hooger en Middelbaar Onderwijs 

Lager Onderwijs 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen als volgt: 
Eenig artikel. 

Artikel 69b wordt gelezen als volgt : 
Art. 69b. 1. Aan den ambtenaar kan eer

vol ontslag worden verleend, indien, naar 
het oordeel van het gezag, hetwelk tot het 
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verleenen van ontslag bevoegd is, uit zijne 
gedragingen van eene zoodanige gezindheid 
blijkt, dat geen voldoende waarborg aanwe
zig is, dat hij zijn plicht als ambtenaar onder 

-alle omstandigheden getrouwelijk zal vol
brengen. 

2. Eene gedraging, als bedoeld in het 
eerste lid, is onder meer aanwezig, wanneer 
een ambtenaar lid is van eene vereeniging, 
waarvan Onze Minister, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, verklaard heeft, dat zij 
om de doeleinden, die zij nastreeft, of de 
middelen, die zij aanwendt, de behoodi_ike 
vervulling van zijn plicht als ambtenaar kan 
in gevaar brengen of schaden, of wanneer 
hij op eenigerlei wijze medewerking of steun 
verleent aan eene zoodanige vereeniging of 
van haar uitgaande actie. 

3. Voor eene ontslagverleening, als be
doeld in het eerste lid, is de medewerking 
of machtiging vereischt van Onzen Minis
ter, Voorzitter van den Raad van Ministers. 
Deze is gehouden, te voren het advies in te 
winnen van eene commissie, bestaande uit 
vijf leden en vijf plaatsvervangende leden. 
Van de leden wordt een lid als voorzitter en 
een als plaatsvervangend voorzitter aange
wezen. 

4. De leden en plaatsvervangende leden 
van de in het vorige lid bedoelde commissie 
worden door Ons benoemd, op voordracht 
van Onzen Minister, Voorzitter van den 
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Raad van Ministers. 
5. Op deze commissie is niet van toe

passing het bepaalde in Hoofdstuk VIII. 
6. Wij stellen regelen vast voor de werk

wijze van deze commissie. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

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

's-Gravenhage, den 17den Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. Slotemaker de Bruïne. 
(Uitgeg. 14 Februari 1939.) 

s. 363 

17 januari 1939. BESLUIT tot wijziging 
van artikel 67b van het Ambtenaren
reglement Rijksleerscholen en Rijks la
gere scholen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 December 1938, N°. 1u57 III, afdeeling 
Lager Onderwijs; 

Overwegende, d at in verband met het bij 
Ons besluit v an 1 September 1938 (Staats
blad N °. 351) gewijzigde Algemeen Rijks
ambtenarenreglement wijziging noodig is van 
Ons besluit van 27 Augustus 1931 (Staats
blad N °. 387) , zooals dit laatstelijk is ge
wijzigd bij Ons besluit van 27 Augustus 
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1937 (Staatsblad N °. 371); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

3 Januari 1939, N °. 49); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 12 Januari 1939, N °. 
432/423, afdeeling 
Voorber. Hooger en Middelbaar Onderwijs 

Lager Onderwijs 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen als volgt: 
Eenig artikel. 

Artikel 67b wordt gelezen als volgt: 
Art. 67b. 1. Aan den ambtenaar kan eer

vol ontslag worden verleend, indien, naar 
het oordeel van het gezag, hetwelk tot het 
verleenen van ontslag bevoegd is, uit zijne 
gedragingen van eene zoodanige gezindheid 
blijkt, dat geen voldoende waarborg aanwe
zig is, dat hij zijn plicht a ls ambtenaar onder 
alle omstandigheden getrouwelijk zal vol
brengen. 

2. Eene gedraging, als bedoeld in het 
eerste lid, is onder meer aanwezig, wanneer 
een ambtenaar lid is van eene vereeniging, 
waarvan Onze Minister, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, verklaard heeft, dat zij 
om de doeleinden, die zij nastreeft, of de 
middelen, die zij aanwendt, de behoorlijke 
vervulling van zijn plicht als ambtenaar kan 
in gevaar brengen of schaden, of wanneer 
hij op eenigerlei wijze medewerking of steun 
verleent aan eene zoodanige vereeniging of 
van haar uitgaande actie. 

3. Voor eene ontslagverleening, als be
doeld in het eerste lid, is de medewerking 
of machtiging vereischt van Onzen Minis
ter, Voorzitter van den Raad van Ministers. 
Deze is gehouden, te voren het advies in te 
winnen van eene commissie, bestaande uit 
vijf leden en vijf plaatsvervangende leden. 
Van de leden wordt een lid als voorzitter en 
een als plaatsvervangend voorzitter aange
wezen. 

4 . De leden en plaatsvervangende leden 
van de in het vorige lid bedoelde commissie 
worden door Ons benoemd, op voordracht 
van Onzen Minister, Voorzitter van den 
Raad van Ministers. 

5. Op deze commissie is niet van toe
passing het bepaalde in Hoofdstuk VIII. 

6 . Wij stellen regelen vast voor de werk
wijze van deze comm issie. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staa t-sblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van 
State en de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 17den Januari 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . R. S 1 o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 14 Februari 1939.) 
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s. 364 

28 Januari 1939. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 26 Mei 
1922 (Staatsblad N °. 387) , laatstelijk 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk 
besluit van 28 Maart 1938 (Staatsblad 
N °. 368), waarbij is vastgesteld een 
programma voor het eindexamen der 
gymnasia en het daarmede gelijkgesteld 
examen, bedoeld in artikel 12 der hoo
ger-onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 December 1938, N ° . 19842 111, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Micldelbaar On
derwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 26 Mei 1922 (Staatsblad N ° . 
387), zooals dit laatstelijk is gewijzigd en 
aangevuld bij Ons besluit van 28 Maart 
1938 (Staatsblad N °. 368), nader te wijzi
gen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Januari 1939, N °. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Januari 1939, N °. 
1231, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
In artikel 6 van Ons besluit van 26 Mei 

1922 (Staatsblad N°. 387), zooals dit laat
stelijk is gewijzigd en aangevuld bij Ons be
sluit van 28 Maart 1938 (Staatsblad N ° . 
368), wordt zoowel onder A als onder B in 
plaats van "afdeeling IVa, b en c: ieder 1 
uur;" gelezen "afdeeling IV a, b en c: ieder 
1 uur en 15 minuten;". 

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

's-Gravenhage, den 28sten Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. Slot e maker de B ruïne. 
(Uitgeg. 10 Februari 1939.) 

s. 380 

4 Januari 1939. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel LXVI van de wet van 22 
April 1937, Staatsblad n ° . 3u , tot wij 
ziging van de gemeentewet, de provin
ciale wet en de kieswet en intrekking 
van de Gemeente-borgtochtenwet. 

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

van Binnenlandsche Zaken van 31 Decem
ber 1938, N° . 35656, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Gelet op artikel LXVI der wet van den 

L. & S. 1939. 
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22sten April 1937, Staatsblad n° . 3u, tot 
wijziging van de gemeentewet, de provin
ciale wet en de kieswet en intrekking van 
de Gemeente-borgtochtenwet; 

Gezien Ons besluit van 11 December 
1937, Staatsblad n ° . 389 B; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de volgende regelen vast te stellen om

trent de opheffing der verplichting tot ze
kerheidsstelling ten aanzien van de gemeen
te-ontvangers, die op 1 Januari 1938 aan 
hunne verplichting tot zekerheidstelling ten 
behoeve van de gemeente hadden voldaan. 

Eenig artikel. 
Voor de gemeente-ontvangers, die op 1 

Januari 1938 hadden voldaan aan hun ver
plichting tot zekerheidstelling ten behoeve 
van de gemeente, overeenkomstig artikel 
n6 van de gemeentewet, zooals deze wet 
luidde voor het in werking treden van de 
wet van 22 April 1937, Staatsblad n ° . 3u, 
vervalt deze verplichting: 

a. met ingang van den dag, volgende op 
dien van de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad, indien op dat tijdstip van kracht 
is een verzekering, als bedoeld in artikel 
1 70, tweede lid, der gemeentewet, of een 
regeling als bedoeld in het derde lid van 
dat artikel, en deze verzekering of deze re
geling mede omvat de dekking van door de 
gemeente eventueel te lijden nadeel, voort
vloeiende uit het door den ontvanger ge
voerde beheer over het tijdvak, gelegen t,,s
schen 31 December van het jaar, waarop de 
laatste, dooi Gedeputeerde Staten vastge
stelde, rekening betrekking had en het tijd
stip, waarop de verzekering of regeling van 
kracht werd; 

b. in het geval, dat een verzekering of 
regeling, als bedoeld onder a, op het aldaar 
bedoelde tijdstip nog niet van kracht is, met 
ingang van den dag, waarop een dergelijke 
verzekering of regeling van kracht wordt, 
mits deze mede dekking biedt voor een 
eventueel nadeel, als bedoeld onder a; 

c. in het geval de verplichting nog niet 
is vervallen op grond van het bepaalde on
der a of b, op 31 December 1939. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

·s-Gravenhage, den 4den Januari 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Van Bo eye n. 
(Uitgeg. 20 Januari 1939.) 

s. 384 

4 Maart 1939. BESLUIT tot wijziging van 
het Organiek Besluit P.T.T. 1928. 

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

is gebleken wijziging te brengen in de be
palingen van het Organiek Besluit P.T.T. 
1928; 

13 
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Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken d .d. 24 Februari 
1939, n °. 135, Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het besluit van r r 

Maart 1929, Staatsblad n °. 74, zooals dit 
laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 28 
Juli 1937, Staatsblad n °. 389 (,,Organiek 
Besluit P .T.T. 192/î") de navolgende wij
zigingen worden aangebracht : 

a. in den Staat van Rangen, waarin het 
vaste ambtenaarspersoneel bij het Staatsbe
drijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
is ingedeeld, behoorende bij voornoemd Or
ganiek Besluit, wordt onder A na 

,,21. Surnumerairs" opgenomen: 
,,22. Hoofdcommiezen der Posterijen, 

Telegrafie en Telefonie" en worden de num
mers 22 t/m 31 onderscheidenlijk gewijzigd 
in 23 t/m 32; 

b. in het eerste Jid van artikel 4 wordt 
re. ,,een kantoor van de klasse 3a en 

hooger" vervangen door "een kantoor van 
de klasse 2a en hooger" 

2e. vóór den laatsten volzin wordt inge
voegd de volgende zin "Voor aanwijzing 
voor de functie van directeur van een kan
toor van de 3e klasse komen alleen de amb
tenaren van den rang van hoofdcommies der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie in aan
merking"; 

c. in het tweede lid van artikel 4 wordt 
"17 tot en met 20" vervangen door "16 

tot en met 20" en "25 tot en met 27" ver
vangen door " 25 tot en met 28" ; 

d. in het derde lid van artikel 4 wordt 
"23 tot en met 28" vervangen door "24 

tot en met 29"; 
e . in het eerste lid van artikel ro wordt 
re. in den eersten volzin ,.inspectie der 

spoorwegpostkantoren" gewijzigd in "in
spectie van den spoorwegpostdienst"; 

2e. in den tweeden volzin wordt vóór 
,,inspecteur" opgenomen: ,,inspecteur in al
gemeenen dienst of een"; 

3e. in den derden volzin wordt vóór "in
specteur" opgenomen: ,,inspecteur in alge
meenen dienst of de"; 

/ . in het eerste lid van artikel 12 wordt 
tusschen "Rotterdam" en "het post- en te
legraafkantoor te Utrecht" ingevoegd het 
woordje "en" en vervallen de woorden "en 
de spoorwegpostkantoren". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Hondrich, den 4den Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg . 2z Maart z939.) 
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s. 385 

z2 April z939. BESLUIT, houdende aan
wijzing van de stukken, welke onder 
genot van vrijstelling van port kunnen 
worden verzonden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op het bepaalde in artikel 8, re Jid 

van het Postbesluit D.S. (Staatsblad 1923, 
n ° . 504), alsmede op de tegenwoordige bui
tengewone omstandigheden als in genoemd 
artikel bedoeld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van II April 1939 
n °. 12 , Hoofdbestuur der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie, ingediend na door hem 
gehouden overleg met Onzen Minister van 
Defensie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

Eenig artikel. 
Met ingang van 12 April 1939 wordt, tot 

nadere beschikking, vrijstelling van port 
verleend voor de verzending, door en aan 
in werkelijken dienst zijnde vrijwillig die
nenden en dienstplichtigen, beneden den 
rang van ty.,eeden luitenant (luitenant ter 
zee der 3e klas) en de met hen in rang 
gelijk gestelden, van : 

a. briefkaarten, met uitzondering van 
die, welke berichten omtrent handelszaken 

· of bestellingen of aanbiedingen . van han
dels- of fabriekr,goederen bevatten; 

b. nieuwsbladen en bijvoegsels, welke 
voldoen aan de in artikel r van de Postwet 
(Staatsblad 1919, n °. 543) voor deze stuk
ken gegeven omschrijving, niet zwaarder 
dan roo gram. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en in de Staatscou
rant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Minis
ter van Defensie en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 12den April 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlai-idsche Zaken, 

VAN B OEYEN. 

(Uitgeg . za April z939.) 

s. 390 

26 April z939. BESLUIT, houdende vast
stelling van den datum, waarop de 
overige bepalingen van de wet van 22 
April 1937, Staatsblad n °. 321, tot wij
ziging en aanvulling der hooger-onder
wijswet, alsmede het Koninklijk besluit 
van 7 November 1938, Staatsblad n °. 
376, tot aanvulling en wijziging van het 
Academisch Statuut, en de wet van r 1 
Maart 1939, Staatsblad n °. 320, hou
dende aanvulling en wijziging van de 
wet van 22 April 1937, Staatsblad n °. 
321, in werking zullen treden. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
21 April 1939, N°. 1623 I, afdeeling Hooger 
onderwijs; . 

Gelet op de artikelen XIV van de wet 
van 22 April 1937, Staatsblad n ° . 321, VII 
van · Ons besluit van -7 November 1938, 
Staatsblad n°. 376, en V van de wet van 
II Maart 1939, Staatsblad n ° . 320; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de artikelen IV, V, VI, 

VII onder g, VIII, IX, X, voorzoover be
treft artikel 2oosepties, XI, XII en XIII 
van de wet van 22 April 19_~7. Staatsblad 
n°. 321, tot wijziging en aanvulling der 
hooger-onderwijswet, alsmede Ons besluit 
van 7 November 1938, Staatsblad n ° . 376, 
tot aanvulling en wijziging van het Acade
misch statuut, en de wet van II Maart 1939, 
Staatsblad n°. 320, houdende aanvulling 
en wijziging van de wet van 22 April 1937, 
Staatsblad n °. 32 1, tot wijziging en aanvul
ling der hooger-onderwijswet, in werking 
zullen treden met ingang van 1 September 
1939. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten April 1939. 

s. 4 00 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R . SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 30 Mei 1939.) 

17 Maart 1939. BESLUIT tot bekendma
king van den tekst van de Beleggings
wet (Staatsblad 1928, n°. 507) zooals 
zij laatstelijk is gewijzigd bij de wet 
van 30 D ecember 1938 (Staatsblad n ° . 
416) . 

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

Financiën van 13 Maart 1939, Generale 
Thesaurie, Afdeeling Geldwezen, n ° . 151; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Den tekst der Beleggingswet (Staatsblad 

1938, n ° . 507) zooals deze is gewijzigd bij 
de wetten van 29 November 1935 (Staats- · 
blad n ° . 685) en van 30 December 1938 
(Staatsblad n °. 416), algemeen bekend te 
maken door bijvoeging van dien gewijzigden 
tekst in zijn geheel bij dit besluit. 

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

's-Gravenhage, den 17den Maart 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

J. A. DE WILDE. 

(Uitgeg. 31 Maart 1939.) 
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TEKST VAN DE BELEGGINGSWET 
(Staatsblad 1928 n°. 507), zooals deze 
wet is gewijzigd bij de wetten van den 
29sten November 1935 ( Staatsblad n ° . 
685) en van den 3osten December 1938 
(Staatsblad n ° . 416). 

Art. r. 1. Te Amsterdam is een instel
ling gevestigd, welke den naam draagt van 
,.Centrale Beleggingsraad". 

2. De Centrale Beleggingsraad (in deze 
wet verder genoemd "de Raad") is belast 
met de regeling van de belegging der gel
den en van het te gelde maken der beleg
gingen van: 

a. het Ongevallenfonds; 
b. het Landbouwongevallenfonds; 
c. het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds; 
d. het Ouderdomsfonds B; 
e. de Rijkspostspaarbank; 
f. het Algemeen Burgerlijk Pensioen

fonds; 
g. den Postchèque- en Girodienst. 
3. De besluiten van den Raad tot be

legging van gelden en tegeldemaking van 
beleggingen worden voor de onder a, b, c 
en d genoemde fondsen uitgevoerd door het 
Bestuur der Rijksverzekeringsbank, voor de 
instellingen genoemd onder e en g door den 
Directeur der Rijkspostspaarbank en voor 
het fonds genoemd onder / door den Voor
zitter van den Pensioenraad. 

Art. 2. r. De Raad bestaat uit zeven 
leden; de leden moeten Nederlanders zijn. 

2. Vijf leden, waaronder de Voorzitter, 
alsmede hun plaatsvervangers, worden door 
Ons benoemd, geschorst en ontslagen. De 
twee overige leden, alsmede hun plaatsver
vangers , worden benoemd, geschorst en ont
slagen door de Directie der Nederlandsche 
Bank. 

3 . De Voorzitter wordt benoemd voor 
onbepaalden tijd. Van de overige leden tre
den telkens met den ,sten Januari, doch 
voor het eerst met den 1sten Januari 1932, 
twee leden af volgens een daarvan bij lo
ting op te maken rooster. Die ter vervul
ling van een plaats, welke binnen een be
paalden tijd is opengevallen, tot lid van den 
Raad is benoemd, treedt af op het tijdstip, 
waarop degeen, in wiens plaats hij benoemd 
is , moest aftreden. De aftredende is eerst 
na verloop van één jaar weer benoembaar, 
tenzij zijn lidmaatschap, dat met zijn af
treden eindigde, nog geen drie jaren ge
duurd heeft. 

4. D en leden en plaatsvervangenden le
den kan voor hunne werkzaamheden door 
Ons eene vergoeding worden toegekend. 

Art. 3. r. De Raad beslist bij meerder
heid van stemmen. 

2. Bij staking van stemmen beslist de 
stem van den Voorzitter. 

3. De leden onthouden zich van mede
stemmen over zaken, waarin zij persoonlijk 
of in eenige kwaliteit direct of indirect zijn 
betrokken . Bij twijfel , of dit geval aanwezig 
is, beslist de Voorzitter. 

4. Tot nadere regeling zijner werkzaam-
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heden stelt de Raad onder Onze goedkeu
ring de noodige voorschriften vast. 

5. De Raad kan ~~n Voorzitter teza~en 
met één of meer z1Jner leden machtigen 
namens den Raad te beslissen in gevallen, 
waarin naar het oordeel van den Voorzitter 
eene beslissing door den Raad zelven te 
veel tijd zou vorderen. 

Art. 4. r. De onkosten van den Raad 
worden op het Hoofdstuk der Rijksbegroo
ting betreffende het Departement van Fi
nanciën gebracht. 

2. De in het 1ste lid bedoelde onkosten 
worden jaarlijks door Ons vastgesteld, de 
in artikel I genoemde instellingen en fond
sen gehoord, en worden tusschen die instel
lingen en fondsen verdeeld naar regelen, 
door Ons te stellen. 

Art. 5. r. De in artikel r, 2de lid, be
doelde gelden kunnen worden belegd : 

a . in Nationale Schuld; 
b. in schuldbrieven ten laste van Neder

landsche provinciën, gemeenten, waterschap
pen, veenschappen en veenpolders; 

c. in schuldbrieven door den Staat, Ne
derlandsche provinciën, gemeenten, water
schappen, veenschappen en veenpolders, 
rechtstreeks en onvoorwaardelijk voor rente 
en aflossing gewaarborgd; 

d. in schuldbrieven ten laste van Neder
Jandsch-lndië, Surina111e of Curaçao of door 
deze rechtstreeks en onvoorwaardelijk voor 
rente en aflossing gewaarborgd; alsmede in 
schuldbrieven ten laste van eenig onderdeel 
van dit gebied met eigen geldmiddelen; 

e. in schuldbrieven uitgegeven door maat
schappijen, welke spoorwegen in Nederland 
of Nederlandsch-lndië in eigendom hebben 
of exploi tee ren; 

f. in schuldbrieven ten laste van maat
schappijen, welker aandeelen-kapitaal voor 
ten minste de helft aan den Staat in eigen
dom toebehoort; 

f1. in schuldbrieven, uitgegeven door 
overeenkomstig de Nederlandsche wet op
gerichte, uitsluitend in Nederland werkende 
hypotheekbanken of uitgegeven door over
eenkomstig de Nederlandsche wet opgerichte 
maatschappijen, die uitsluitend ten doel 
hebben het ter leen verstrekken van gelden 
aan of onder garantie van gemeenten, pro
vinciën en waterschappen in Nederland, of 
aan gewesten of gedeelten van gewesten in 
Nederlandsch-Indië, welke krachtens de wet 
geldleeningen mogen aangaan; 

h. in schuldvorderingen, gewaarborgd 
door het recht van eerste hypotheek op on
roerende goederen in Nederland gelegen; 

i. in schuldbrieven van volgens de Ne
derlandsche wet opgerichte en in Nederland 
gevestigde maatschappijen. 

2. Belegging van gelden op een termijn 
van zes maanden of korter mag geschieden: 

a. in beleening op onderpand van fonds
sen, die als zoodanig door de Nederlandsche 
Bank zijn toegelaten; 

b. in binnen- en buitenlandsche wissels, 
voorzien van drie handteekeningen; 
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c. in kasgeldleeningen van provinciën en 
gemeenten. 

Op deze wijze kan echter, voor zooveel 
het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds, het 
Ouderdomsfonds B, de beide Ongevallen
fondsen en het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds betreft, niet meer dan tien pro
cent en, voor zooveel de Rijkspostspaarbank 
en den Postchèque- en Girodienst betreft, 
niet meer dan vijf en twintig procent van 
het totale kapitaal belegd worden. 

3. Voor de toepassing van dit artikel 
wordt onder belegging in schuldbrieven 
mede verstaan het geheel of gedeeltelijk 
overnemen van leeningen. 

4. De som van de saldo's, aangehouden 
door de aangeslotenen bij de in artikel r, 
2de lid, onder f1 genoemde instelling, kan, 
voor zooveel die wordt aangenomen voor 
uitbetalingen niet noodig te zijn, tot een 
telkens door den Raad te bepalen maxi
mum, tijdelijk tegen vergoeding van rente 
worden gebezigd ter voorziening in de be
hoeften van 's Rijks schatkist. 

Art. 6. r. Indien Onze Minister van Fi
nanc1en krachtens wettelijke machtiging 
overgaat tot het te gelde maken van be
wijzen van gevestigde schuld ten laste of 
onder garantie van het Rijk, zal, onvermin
derd het bepaalde in het derde lid van dit 
artikel , door het Invaliditeits- en Ouder
domsfonds en het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds in zulke tegeldemaking worden 
deelgenomen tot een zoodanig bedrag als 
die fondsen voor belegging beschikbaar 
hebben. Deze deelneming strekt niet verder 
dan tot het bedrag, hetwelk aan die fond
sen in het jaar, waarin de tegeldemaking 
plaats heeft, aan bijdragen uit de schatkist 
toekomt. Onze Minister voornoemd is be
voegd, na overleg met den Raad, de in den 
vorigen zin omschreven beperking - echter 
tot ten hoogste de helft van het overigens 
in het jaar van uitgifte voor belegging be
schikbaar bedrag - buiten werking te stel
len ingeval de tegeldemaking strekt tot con
versie van gevestigde schuld. 

2. Indien het bedrag, ingevolge het eer
ste lid ter deelneming beschikbaar, grooter 
is dan dat van de te gelde te maken schuld
bewijzen, zal de deelneming zooveel doen
lijk pondspondsgewijze geschieden naar ver
houding van 'de bij elk der beide fondsen 
daartoe beschikbare gelden. 

3 . Ongeacht de in het eerste lid om
schreven verplichting tot deelneming, zal 
door de in het tweede lid van artikel 1 ge
noemde fondsen en instellingen in de te
geldemakingen, strekkende tot conversie van 
gevestigde schuld, worden deelgenomen tot 
het beloop van hun bezit aan te conver
teeren schuldbewijzen. Zij verstrekken tijdig 
de vereischte gegevens omtrent dat bezit 
aan Onzen genoemden Minister, die het 
bedrag der deelneming bepaalt. 

4. De gelden, krachtens het eerste lid 
ter deelneming beschikbaar en ingevolge het 
zesde lid van dit artikel in 's Rijks schatkist 
gereserveerd, blijven, voor zoover zij in het 
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jaar, waarin zij de genoemde fondsen toe
komen, niet daartoe zijn gebezigd, tot deel
neming in eene volgende tegeldemaking van 
schuldbewijzen aangewezen, tenzij Onze Mi
nister van Financiën verklaart daarop geen 
prijs te stellen. 

5. De in het eerste en derde lid bedoel
de deelnemingen geschieden tegen denzelf
den koers en tegen dezelfde rente als die 
van de leening, waarin wordt deelgenomen, 
terwijl aan de fondsen dezelfde provisie 
wordt toegekend als aan bij de uitgifte be
trokken tusschenpersonen. 

6. Onze Minister van Financiën geeft 
van zijn voornemen om tot tegeldemaking 
van schuldbewijzen, als in het eerste lid 
bedoeld, over te gaan, zoo spoedig mogelijk 
kennis aan de aldaar genoemde fondsen en 
aan den Raad. Na ontvangst dezer kennis
geving zijn de fondsen verplicht de voor 
belegging vrijkomende gelden tot het in het 
eerste lid genoemde maximum, onderschei
denlijk het in de laatste zinsnede van het 
eerste lid bedoelde bedrag, te reserveeren. 
Over de gereserveerde bedragen wordt, ge
durende den tijd dat zij in 's Rijks schatkist 
berusten, een door Onzen Minister van Fi
nanciën na overleg met de fondsen te be
palen rente vergoed. 

Art. 7. 1. De Raad wordt door de be
sturen der in artikel 1 genoemde fondsen 
en instellingen volgens door hem te stellen 
regelen ingelicht omtrent de bedragen, welke 
ter belegging beschikbaar zijn en van die 
beleggingen. 

2. D ie besturen hebben de bevoegdheid 
aan den R aad voorstellen te doen omtrent 
de belegging van de daarvoor beschikbare 
gelden en omtrent de tegeldemaking van 
beleggingen die zij noodig achten. 

3. De Raad beslist omtrent het beleg
gen van gelden en het te gelde maken van 
beleggingen, welke gedaan zullen worden; 
besluiten tot het doen of tot het te gelde 
maken van beleggingen waarvan het voor
stel niet van het bestuur van het betrokken 
fonds of de betrokken instelling is uitge
gaan, worden, behoudens spoedeischende ge
vallen, door den Raad niet genomen dan na 
het betrokken bestuur daaromtrent te heb
ben gehoord. 

4. In afwijking van de vorige leden van 
dit artikel wordt omtrent de tijdelijke be
legging van gelden, als bedoeld in artikel 
5, lid 2, beslist door de besturen der in 
artikel 1 genoemde fondsen en instellingen 
met inachtneming van de regelen daartoe 
door den Raad vast te stellen. 

5. Indien schuldbrieven, waarin vóór het 
in werking treden dezer wet belegd is, niet 
in artikel 5 zijn genoemd, levert dit feit 
geen grond op voor het te gelde maken van 
zoodanige beleggingen. 

Art. 8. De aan- en verkoop ter beurze 
van schuldbrieven geschieden, overeenkom
stig de opdracht van het beleggende lichaam, 
door tusschenkomst van een persoon of or
gaan, daartoe door Onzen Minister van 
Financiën aan te wijzen. 
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Art. 9. Artikel 54, lid 4, van de Onge
vallenwet 1921 wordt als volgt gelezen: ,,In 
pand gegeven kunnen slechts worden gelden 
en fondsen. Het bestuur der bank neemt, 
behoudens het geval voorzien bij de vol
gende zinsnede, geen andere fondsen in 
pand dan die, welke vermeld zijn in artikel 
5 van de wet houdende nadere regeling van 
de belegging van gelden van Rijksfondsen 
en -instellingen. Door Onzen Minister en 
Onzen Minister van Financiën kan het be
stuur worden gemachtigd tot het in pand 
nemen van door hen te noemen of aan te 
duiden fondsen, niet vermeld in voornoemd 
artikel. De machtiging kan te allen tijde 
worden ingetrokken. In een pand aanwezige 
fondsen, waaromtrent de hiervoren bedoelde 
machtiging is ingetrokken, moeten in de bij 
algemeenen maatregel van bestuur te be
palen gevallen en binnen een bij dien al
gemeenen maatregel te stellen termijn door 
andere fondsen worden vervangen, ten min
ste tot dezelfde waarde waarvoor de te ver
wisselen fondsen in het pand waren opge
nomen." 

Art. 10. 1. Deze wet kan worden aan
gehaald onder den titel van "Beleggings
wet"; zij treedt in werking op een door Ons 
te bepalen tijdstip. 

2. Met dat tijdstip vervallen artikel 18, 
2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de en 8ste lid, der 
wet op de Rijksverzekeringsbank, artikel 18, 
1ste, 3de, 4de en 5de lid, der wet tot in
stelling eener Rijkspostspaarbank, de arti 
kelen 25 en 26 der Pensioenwet 1922 en 
het 3de lid, alsmede de eerste en tweede 
zinsnede van het 4de lid van artikel 22 der 
Postwet (Staatsblad 1919, n °. 543). 

3. In artikel 16, 3de lid, van de wet op 
de Rijksverzekeringsbank wordt gelezen : 
Toelagen als bedoeld in artikel 122 der In
validiteitswet, worden niet verleend dan na 
ingewonnen advies van den Raad. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 
Maart 1939 (Staatsblad n °. 400) . 

s. 403 

Mij bekend, 
De Minister van Financiën, 

J. A. DE WILDE. 

z7 Mei z939. WET tot w1Jz1gmg van de 
Tariefmachtigingswet 1934. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 342. 
Hand. Il z938/39, bladz. z795/6. 
Bijl. Hand. I z938/39, 342. 
Hand. I z938/39, bladz. 640. 
Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Tariefmachtigings
wet 1934 te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 1, lid 4, van de Tarief

machtigingswet 1934 wordt gelezen: 
4. Indien het voorstel binnen zes maan

den na de in het eerste lid genoemde voor
loopige toepassing niet door de beide Ka-



1939 

mers der Staten-Generaal in al dan niet ge
wijzigden vorm is aangenomen, vervalt Ons 
besluit van rechtswege bij het einde van 
dit tijdsverloop. Het vervalt eveneens bij de 
volledige inwerkingtreding van het tot wet 
verheven voorstel zelf. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1 7den 

Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën a.i., 

H. COLIJN. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. PATIJN. 

(Uitgeg . 2 Juni 1939.) 

s. 440 

18 Maart .. 1f?Jf)• BESLUIT houdende nade
re w11z1gmg van het Koninklijk besluit 
van 16 Maart 1922 (Staatsblad n °. 126) 
tot uitvoering van enkele bepalingen 
van de Tabakswet (Staatsblad 1921, 
n ° . 712). 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Fin anciën van I Maart 1939, n °. 190, 
Afdeeling Accijnzen; 

·Gelet op de artt. 5, 9 en 40 van de Ta
bakswet (Staatsblad 1921, n °. 712), zooals 
die artikelen laatstelijk zijn gewijzigd bij de 
wet van 8 December 1938 (Staatsblad n °. 
410); 

Gezien Ons besluit van 16 Maart IQ22 
(Staatsblad n °. 126), gewijzigd bij Onze be
sluiten van 20 December 1924 (Staatsblad 
n °. 557), 14 Maart 1927 (Staatsblad n °. 
54) , 8 Februari 1934 (Staatsblad n °. 46) en 
25 November 1935 (Staatsblad n °. 669); 

Gelet op het advies van de commissie, 
bedoeld in artikel 53 van de Tabakswet 
(Staatsblad 1921, n °. 712), van 14 Febru
ari 1939, n °. 4; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Maart ,939, n °. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financiën van 15 Maart 1939, 
n °. 274, Afdeeling Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1 . Ons voormeld besluit van 16 
Maart 1922 (Staatsblad n °. 126) wordt 
nader gewijzigd als volgt: 

A. Artikel I vervalt. 
B . Artikel 9, zooals dit artikel laatste

lijk is gewijzigd bij artikel 1, letter C, van 
Ons besluit van 25 November 1935 (Staats 
blad n °. 669), wordt gelezen als volgt: 

D e verpakking, bedoeld in artikel 9 der 
wet, geschiedt voor sigaren en sigaretten in 
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hout, blik, celluloid, glas, gelatine, karton, 
papier of tinfoeli, voor rook- en gekorven 
pruimtabak in rechthoekige papieren zak
ken, in pakjes, in puntzakken, in glas of in 
blik, voor pruimtabak in rollen en stangen, 
in kistjes, papieren zakken of kartonnen 
doozen en voor snuif in papieren of andere 
zakjes of in pakjes. 

De verpakking moet den inhoud geheel 
omgeven en zoodanig zijn ingericht, dat zij 
niet anders dan op één of t en hoogste twee 
daarvoor bestemde en duidelijk kenbare 
plaatsen zonder beschadiging kan worden 
geopend. 

Het is verboden verpakkingen te bezigen, 
die kennelijk anders dan op een daarvoor 
bestemde plaats, geopend zijn geweest. 

Van de bepalingen van het tweede lid 
van dit artikel wordt uitzondering toege
laten ten aanzien van de verpakkingen van 
cigarillos en senoritas, die overeenkomstig 
nadere door Onzen voomoemden Minister 
te geven voorschriften zoodanig zijn inge
richt, dat de inhoud zonder schending van 
het aangebrachte zegel daaruit niet kan 
worden verwijderd, zonder eenig voor de 
verpakking dienend materiaal weg te ne· 
m en of te beschadigen. 

Op alle verpakkingen moet de aard van 
het tabaksfabrikaat (sigaren, sigaretten, 
rooktabak, pruimtabak of snuif), de hoe
veelheid (voor sigaren en sigaretten het 
aantal stuks, voor rooktabak, pruimtabak 
en snuif het netto gewicht), de naam van 
den fabrikant of importeur of diens fa
brieks- of handelsmerk of het in artikel 2, 
vijfde lid, bedoelde nummer, en voor siga
ren het merk, waaronder het in den handel 
wordt gebracht, voorkomen in duidelijke 
letters en cijfers ter hoogte van ten minste 
s millimeter. Deze aanduidingen moeten 
zichtbaar zijn, zonder dat de verpakking 
gedeeltelijk behoeft te worden verwijderd. 

De verpakkingen voor tabaksfabrikaten 
mogen geen andere voorwerpen dan deze 
fabrikaten bevatten. 

C. In artikel 11 vervalt het tweede lid. 
D. Artikel 13 , eerste lid, wordt gelezen 

als volgt: 
Teruggaaf op den voet van de artikelen 

10 en 11 kan slechts plaats hebben, indien 
de betaalde accijns voor de goederen in 
ééne aangifte begrepen, ten minste één 
gulden bedraagt. 

E . Na artikel 20 wordt een nieuw arti
kel, genummerd 20a, ingevoegd, luidende 
als volgt : 

Art. 20a. De ligging en inrichting van 
de in artikel 40 van de wet bedoelde loka
len moeten voldoen aan de volgende ei
schen: 

1. Het pand waarvan de lokalen deel 
uitmaken moet van den openbaren weg af 
toegankelijk zijn; 

2. De inrichting van de lokalen moet 
zijn die van een naar het spraakgebruik als 
winkel aangeduide verkoopplaats; 

3. Voor de uitstalling van tabaksfabri-
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katen moet, indien er meer dan twee ramen 
in een lokaal zijn, één raametalage uitslui
tend worden gebezigd. Onder raametalage 
wordt ten deze verstaan de geheele zich 
achter een raam bevindende etalageruimte. 
Indien het lokaal één of twee ramen bevat, 
moeten de tabaksfabrikaten uitgestald wor
den in een achter het ééne raam of één van 
beide ramen aangebrachte etalage en wel 
in een, door een verticale over de geheele 
hoogte van de etalage reikende afscheiding, 
afgeschoten gedeelte van de etalageruimte, 
welk gedeelte ten minste een derde van de 
breedte van de totale etalageruimte moet 
bestrijken. 

2 . Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den eersten Mei 1939. 

3 . De tekst van Ons gewijzigd besluit 
van 16 Maart 1922 (Staatsblad n °. 126), 
laatstelijk gewijzigd volgens de voorafgaan
de bepalingen, wordt op Onzen last in het 
Staatsblad geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 18den Maart 1939. 

s. 441 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

]. A. DE WILDE. 

( Uitgeg. 24 Maart z939). 

23 Maart z939. BESLUIT, houdende voor
schriften omtrent' het bepalen van het 
gehalte van suiker en van den zuiver
heidsfactor van melado, melasse, stroop 
en andere suikerhoudende vloeistoffen. 

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

van Financiën van; 6 Maart 1939, n °. 168, 
afd. Accijnzen; 

Gelet op artikel 1, ~ 3, der Suikerwet 
1924 (Staatsblad n °. 425), zooals deze be
paling luidt ingevolge artikel I, letter C, 
der wet van 19 Mei 1938 (Staatsblad n °. 
405), op bijzondere bepaling 6 op post 128 
van het tarief van invoerrechten behooren
de bij de Tariefwet 1934, zooals die bepa
ling luidt ingevolge artikel III der wet van 
19 Mei 1938 (Staatsblad n °. 405) , op het 
Koninkli_ik besluit van 5 Augustus 1897 
(Staatsblad n°. 187), alsmede op Ons be
sluit van 2 Juli 1q28 (Staatsblad n °. 240); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
14 Maart 1939, n° . 24) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 18 Maart 1939, 
n°. 76, afd. Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de volgende voorschriften vast te stellen 

omtrent het bepalen van het gehalte van 
suiker en van den zuiverheidsfactor van 
melado, melasse, stroop en andere suiker
houdende vloeistoffen; 
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A. 

Voorschriften omtrent het bepalen van het 
gehalte van ruwe suiker en van basterd. 

Art. r. Het te onderzoeken monster ruwe 
suiker of basterd wordt door fijnwrijving en 
m enging gelijkmatig gemaakt, op zoodanige 
wijze, dat daaruit geen verandering in de 
samenstelling voortvloeit. 

Art. 2. Van het volgens artikel 1 behan
delde monster wordt een proef afgewogen 
tot een hoeveelheid van tenminste twee
maal het gewicht van de suiker, dat vol
gens de inrichting van het te bezigen pola
risatiewerktuig voor een daarmede te ver
richten gehaltebepaling noodig is. 

Art. 3. De in artikel 2 bedoelde proef 
wordt in water opgelost en van deze oplos
sing wordt een hoeveelheid, die juist twee
maal het voor het te bezigen polarisatie
werktuig noodige gewicht bevat, in een kolf 
van 200 kubieke centimeter gebracht. 

Na toevoeging van klaringsmiddelen wordt 
de kolf tot den deelstreep me~ water aan
gevuld. 

Art. 4. Het in artikel .l bedoelde meng
sel van geklaarde opgeloste suiker en water 
wordt, na in den kolf flink te zijn geschud, 
gefiltreerd. 

Art. 5. Van het volgens artikel 4 ver
kregen filtraat, wordt in een polarisatie
werktuig de polarisatie vastgesteld. 

Art. 6. .~o kubieke centimeter van het 
filtraat , bedoeld in artikel 5, wordt met 5 
kubieke centimeter 30-percentig zoutzuur 
gedurende 10 minuten bij 68 ° Celsius geïn
verteerd en, na snel afkoelen tot ongeveer 
20° Celsius, wordt van de aldus geïnver
teerde vloeistof de polarisatie bepaald, 
waarbij de temperatuur van d e vloeistof 
wordt afgelezen. 

Art. 7. Uit de polarisaties vóór en nà 
inversie, bedoeld in de artikelen 5 en 6, 
wordt met behulp van de formule van Cler
get ( 100 maal het polarisatieverschil vóór 
en nà inversie, gedeeld door 144 minus ½ t, 
waarin t de waargenomen temperatuur bij 
de polarisatie nà inversie is) het saccharose
gehalte tot in tienden van percenten bere
kend. 

Kleiner onderdeelen van een percent blij
ven ten aanzien van dat gehalte buiten aan
merking. 

Art. 8. Van het in artikel 5 bedoelde 
filtraat wordt met behulp van koperproef
vocht het gehalte aan reduceerende suiker 
tot in halve tienden van percenten bepaald. 

Kleiner onderdeelen van een percent blij 
ven ten aanzien van dat gehalte buiten aan
merking. 

Art. 9. Het saccharose-gehalte, bedoeld 
in artikel 7, vermeerderd met 95 percent 
van het gehalte aan reduceerende suiker 
volgens artikel 8, geeft het gehalte aan in 
den zin van artikel 1, § 3, der Suikerwet 
1924 (Staatsblad n° . 425) . 

Onderdeelen van minder dan een half 
percent blijven ten aanzien van laatstge
noemd gehalte buiten aanmerking. 
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B. 
Voorschriften voor de toepassing van onder
deel III, letter A, n ° . z, van post z28 der 
Tariefwet z934, omtrent het bepalen van 
het gehalte van ingevoerde ruwe suiker 
·bestemd tot inslag onder krediet voor den 
accijns in een raffinaderij of een fabriek-

raffinaderij. 

Art. 10. Het te onderzoeken monster 
ruwe suiker wordt door fijnwrijving en 
menging gelijkmatig gemaakt, op zoodanige 
wijze, dat daaruit geen verandering in de 
samenstelling voortvloeit. 

Art. 11. Van het volgens artikel 10 be
handelde monster wordt een proef afgewo
gen tot een hoeveelheid van vijfmaal het 
gewicht van de suiker, dat volgens de in
richting van het te bezigen polarisatiewerk
tuig voor een daarmede te verrichten ge
haltebepaling noodig is. 

Art. 12. De in artikel II bedoelde proef 
wordt in water opgelost en tot een volume 
van 250 kubieke centimeter gebracht. 

Art. 13. Van de aldus verkregen vloei
stof wordt de hoeveelheid, noodig voor het 
polariseeren en voor de glucose-bepaling, 
geklaard en gefiltreerd. 

Art. 14. Van het volgens artikel 13 ver
kregen filtraat wordt in het polarisatiewerk
tuig de polarisatie vastgesteld. 

Art. 15. Het gehalte aan glucose van de 
volgens artikel 13 geklaarde en gefiltreerde 
vloeistof wordt bepaald door middel van 
koperproefvocht en uitgedrukt in percenten 
van de oorspronkelijke stof. 

Art. 16. Van de vloeistof, verkregen vol
gens artikel 12, wordt een voldoende hoe
veelheid door filtratie helder gemaakt, inge
droogd onder toevoeging van zwavelzuur en 
tot asch gebrand. 

Het aldus bepaalde gehalte aan onver
brandbare bestanddeelen, verminderd met 
een tiende en berekend op honderd deelen 
van de in artikel 11 bedoelde proef, drukt 
de percentische hoeveelheid asch uit. 

Art. 17. De polarisatiepercenten worden 
uitgedrukt tot in tienden, de hoeveelheid 
glucose tot in halve tienden en de hoeveel
heid asch tot in honderdsten van percenten. 

Kleiner onderdeelen van een percent blij
ven buiten aanmerking. 

Art. 18. De polarisatiepercenten vermin
derd met de som van tweemaal de percen
tische hoeveelheid glucose en viermaal de 
percentische hoeveelheid asch, geeft het 
gehalte aan van de suiker. 

C. 
Voorschriften omtrent het bepalen van den 

zuiverheidsfactor van melado, melasse, 
stroop en andere suikerhoudende 

vloeistoffen. 

Art. 19. Het te onderzoeken monster 
melado, melasse, stroop of andere suiker
houdende v loeistof wordt cfoor menging ge
lijkmatig gemaakt, op zoodanige wijze, dat 
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daaruit geen verandering in de samenstel
ling voortvloeit. 

Art. 20. Van het volgens artikel 19 be
handelde monster wordt een proef afgewo
gen tot een hoeveelheid van tenminste één
maal het gewicht, dat volgens de inrichting 
van het te bezigen polarisatiewerktuig voor 
een daarmede te verrichten gehaltebepaling 
noodig is. 

Art. 21. De in artikel 20 bedoelde proef 
wordt in water opgelost en van deze oplos
sing wordt een hoeveelheid, die juist één
maal het voor het te bezigen polarisatie
werktuig noodige gewicht bevat, in een kolf 
van 200 kubieke centimeter gebracht. 

Na toevoeging van klaringsmiddelen wordt 
de kolf tot den deelstreep met water aan
gevuld. 

Art. 22. De artikelen 4, 5, 6 en 7 vinden 
ten deze overeenkomstige toepassing met 
dien verstande, dat de afgelezen polarisaties 
met 2 worden vermenigvuldigd om het aan
tal polarisatiepercenten te verkrijgen. 

Art. 23 . Het gehalte aan reduceerende 
suiker wordt bepaald overeenkomstig arti
kel 8 . 

Art. 24. Het saccharose-gehalte, bere
kend volgens de formule van Clerget uit de 
polarisatiepercenten bedoeld in artikel 22, 
vermeerderd met 95 percent van het ge
halte aan reduceerende suiker volgens arti
kel 23, geeft het totale suikergehalte aan. 

Art. 25. Ter bepaling van het Brix-getal 
wordt tenminste 150 gram van het monster 
verdund met een gelijke gewichtshoeveel
heid water en, nadat een homogene vloei
stof is verkregen, wordt met behulp van 
een Brix-weger het Brix-getal vastgesteld. 
Dit getal, vermenigvuldigd met 2, geeft het 
gewichtspercentage aan vaste stof in het 
monster aan. 

Art. 26. Ter berekening van den zuiver
heidsfactor wordt het totale suikergehalte, 
bedoeld in artikel 24, gedeeld door het ge
wichtspercentage aan vaste stof van het 
monster, bedoeld in artikel 25, en het quo
tient vermenigvuldigd met 100. 

Onderdeelen van een eenheid van het na 
de vermenigvuldiging verkregen product 
worden niet in aanmerking genomen. 

Art. 27. Het Koninklijk besluit van s 
Augustus ,897 (Staatsblad n °. 187) en Ons 
besluit van 2 Juli 1928 (Staatsblad n °. 
240) zijn vervallen. 

Onze Minister van Financiën is belast 
met de uitvoering van dit beslui.t, dat in 
het Staatsblad zal worden opgenomen en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

J. A. DE WILDE. 

(Uitgeg . 6 April z939.) 

1 
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s. 442 

II April I939· BESLUIT tot bekendma
king van den gewijzigden tekst van het 
Koninklijk besluit van 16 Maart 1922 
(Staatsblad n °. 126), tot uitvoering 
van enkele bepalingen van de Tabaks
wet (Staatsblad 1921, n °. 712). 

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

Financiën van 3 April 1939, n °. 1, afd. Ac
cijnzen; 

Gelet op artikel 3 van Ons besluit van 
18 Maart 1939 (Staatsblad n° . 440); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
De tekst van Ons gewijzigd besluit van 

16 Maart 1922 (Staatsblad n ° . 126), zooals 
dit luidt na de wijzigingen, laatstelijk daar
in aangebracht bij Ons besluit van 18 Maart 
1939 (Staatsblad n °. 440), wordt algemeen 
bekend gemaakt door bijvoeging van den 
gewijzigden tekst bij dit besluit. 

Onze Minister van Financiën is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat met 
den daarin bedoelden tekst in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den uden April 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

]. A. DE WILDE. 

(Uitgeg. 2I April I939.) 

TEKST van het Koninklijk besluit van I6 
Maart 1922 (Staatsblad n ° . 126), ge
wijzigd bij de besluiten van 20 Decem
ber 1924 (Staatsblad n ° . 557), I4 Maart 
1927 (Staatsblad n ° . 54), 8 Februari 
1934 (Staatsblad n°. 46), 25 November 
1935 (Staatsblad n ° . 669) en 18 Maart 
I939 (Staatsblad n ° . 440). 

Uitvoering van enkele bepalingen van de 
Tabakswet (Staatsblad I92I, n ° . 712). 

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

Financiën van 14 Februari 1922, n ° . 153, 
Accijnzen; 

Gezien de artikelen 5, 8, 9, 12, 13, 41 en 
45 der wet van 6 Mei 1921 (Staatsblad n ° . 
712), gewijzigd bij de wet van 17 Februari 
1922 (Staatsblad n °. 63) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Maart 1922, n °. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 13 Maart 1922, 
n °. 107, Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art. 1. (Vervallen) . 1 

1 Artikel 1 is vervallen verklaard bij het 
K. B. van 18 Maart 1939 (Staatsblad n°. 
440). 
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Art. 2. 1 De zegels, bedoeld in artikel 8 
der aangehaalde wet, worden onderscheiden 
in de volgende soorten : 

a. zegels, bestemd om te worden aange
bracht op de verpakkingen van sigaren in 
kistjes met ruglint of scharniersluiting; 

b. zegels , bestemd om te worden aange
bracht op andere verpakkingen van sigaren 
dan sub a bedoeld; 

c. zegels, bestemd voor het ~tuksgewijs 
zegelen van sigaren; 

d . zegels, bestemd om te worden aan
gebracht op de verpakkingen van sigaret
ten; 

e. zegels, bestemd om te worden aan
gebracht op de verpakkingen van rookta
bak, pruimtabak en snuif in andere dan de 
sub / bedoelde puntzakken en zoogenaamde 
suikerzakken; 

f. zegels, bestemd om te worden aange
bracht op de verpakkingen van rooktabak, 
pruimtabak en snuif in puntzakken en zoo
genaamde suikerzakken; 

g. (vervallen) 2; 
h. zegels, bestemd om te worden aange

bracht in het geval, bedoeld in artikel 22 
van dit besluit; 

i. zegels, bestemd om te worden aange
bracht in gevallen, waarin hiervoor niet is 
voorzien. 

De zegels hebben den vorm van een 
rechthoek; hunne beeldgrootte bedraagt 
voor de zegels sub : 

a. 4 X 12 of 4 X 20 centimeter; 
b. 1.3 X 25 centimeter; 
c. o.8 X 7.2 centimeter ; 
d. 1 X 21 centimeter; 
e. 2 X 40 of 2 X 23 centimeter; 
/. 4 X 12 centimeter. 
De zegels sub a, b, d, e, f vertoonen 3 

,akken, bestemd voor de vermelding van 
hoeveelheid (nettogewicht of aantal stuks) 
en soort van het tabaksfabrikaat, van den 
naam van den fabrikant of van den impor
teur, die de zegels van de administratie der 
'lccijnzen betrekt en van den kleinhandels
prijs . 

De zegels sub c vertoonen één midden
vak, bestemd voor de vermelding van den 
kleinhandelsprijs; op de rugzijde dier zegels 
wordt de naam van den fabrikant of van 
den importeur vermeld. 

Onder de voorwaarden, door Onzen Mi
nister van Financiën te stellen, kan de naam 
van den fabrikant of van den importeur 
worden vervangen door een fabrieks- of 
handelsmerk of door een met de administra
tie der accij nzen overeengekomen nummer. 

De zegels worden afgeleverd zonder ver
melding van den naam van fabrikant of 

1 Artikel 2 is gewijzigd bij de K. B.'s van 
20 December 1924 (Staatsblad n °. 557), 14 
Maart 1927 (Staatsblad n °. 54), 8 Februari 
1914 (Staatsblad n ° . 46) en 25 November 
19_,5 (Staatsblad n °. 669) . 

2 Letter g van het eerste lid van artikel 2 
is vervallen verklaard bij het K. B . van 14 
Maart 1927 (Staatsblad n °. 54) . 
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importeur en zonder vermelding van het 
hiervoorbedoelde fabrieks- of handelsmerk 
of nummer. Deze bijzonderheden worden 
door hem, die de zegels betrekt, daarop in 
duidelijken druk of gestempeld aangebracht. 

Het beeld der zegels bestaat uit een geo
metrisch gevormd versieringsmotief, waarin 
twee- of meermalen de Nederlandsche leeuw 
is aangebracht, behalve in dat van het zegel 
sub c voor sigaren belast met een accijns 
van 11½ ten honderd. "Bovendien komt op 
de zegels tweemaal het woord "Nederland" 
voor. 

De zegels worden gedrukt als volgt, te 
weten: 

die sub a en b, voor zoover zij zullen 
dienen voor sigaren belast met een accijns 
van 12½ ten honderd, een ondergrond in 
lichtbruin, een overdruk in blauw en een 
opdruk, vermeldende soort van het tabaks
fabrikaat, hoeveelheid en kleinhandelsprijs 
in rood; 

die sub c, voor zoover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 12½ 
ten honderd, een ondergrond in lichtbruin 
en een overdruk met kleinhandelsprijs in 
blauw; 

die sub a en b, voor zoover zij zullen die
nen voor sigaren belast met een accijns van 
11½ ten honderd, een ondergrond in neu
traal grijs, een overdruk in roodbruin en een 
opdruk, vermeldende soort van het tabaks
fabrikaat, hoeveelheid en kleinhandelsprijs 
in zwart; 

die sub c, voor zoover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 17½ 
ten honderd, een ondergrond in neutraal 
grijs en een overdruk met kleinhandelsprijs 
in roodbruin; 

die sub d een ondergrond in rose, een 
overdruk in roodbruin en een opdruk, ver
meldende soort van het tabaksfabrikaat, 
hoeveelheid en kleinhandelsprijs in zwart; 

die sub e en / een ondergrond in licht
bruin, een overdruk in groen en een op
druk, vermeldende soort van het tabaks
fabrikaat, hoeveelheid en kleinhandelsprijs 
in zwart. 

De zegels welke ter voldoening van den 
ingevolge de wet van 29 December 1933 
(Staatsblad n °. 769) verhoogden accijns 
wijziging hebben ondergaan, zullen nog zoo
lang- de voorraad strekt, naast de in het 
vorige lid vermelde zegels worden uitge
geven, te weten: 

die sub a , voor zoover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 
11½ ten honderd, met een ondergrond in 
lichtbruin, een tweeden ondergrond in vio
let, een overdruk in blauw, een lijnenopdruk 
in rood, bestaande uit zes lijnen en een op
druk, vermeldende soort van het tabaks
fabrikaat, hoeveelheid eh kleinhandelsprijs 
in rood; 

die sub b, voor zoover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 11½ 
ten honderd, met een ondergrond in licht
bruin, een tweeden ondergrond in groen, 
een overdruk in blauw, een lijnenopdruk in 
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rood, bestaande uit vier lijnen en een op
druk, vermeldende soort van het tabaks
fabrikaat, hoeveelheid en kleinhandelsprijs 
in rood; 

die sub d met een ondergrond in licht
bruin, een tweeden ondergrond in groen, 
een overdruk in roodbruin, een lijnenopdruk 
in rood, bestaande uit vier lijnen en een 
opdruk, vermeldende soort van het tabaks
fabrikaat, hoeveelheid en kleinhandelsprijs 
in rood. 

Art. 3. 1 De zegels worden voor fabri
kanten en importeurs verkrijgbaar gesteld 
bij den Controleur op den aanmaak en het 
beheer van zegels voor den tabaksaccijns te 
Haarlem. 

Zij worden aangevraagd door bemidde
ling van den ontvanger der accijnzen, in 
wiens dienstkring de fabriek is gelegen, 
waaruit de tabaksfabrikaten voor binnen
landsch verbruik zullen worden uitgeslagen, 
en voor ·zooveel buitenlandsche tabaksfabri
katen betreft, door bemiddeling van den 
ontvanger der accijnzen, te wiens kantore 
de accijns wordt betaald. 

Indien niet overeenkomstig artikel 11 der 
Tabakswet (Staatsblad 1921, n °. 712), ge
wijzigd bij artikel 6 der wet van 20 Decem
ber 1924 (Staatsblad n °. 556) krediet voor 
den accijns wordt verleend, wordt deze bij 
de aanvraag der zegels voldaan. 

De zegels worden door den in het eerste 
lid genoemden controleur rechtstreeks aan 
den aanvrager toegezonden, tenzij uit de 
aanvraag tot verstrekking der zegels blijkt, 
dat deze te Haarlem door een gemachtigde 
van den aanvrager van dien controleur in 
ontvangst genomen zullen worden. 

Art. 4. 2 De zegels worden niet verkrijg
baar gesteld dan bij hoeveelheden van min
stens 10 bladen van dezelfde soort en de
zelfde accijnswaarde. Echter kunnen met 
machtiging van den inspecteur der accijn
zen, in wiens dienstkring de inlevering der 
aanvraag geschiedt, zegels bij minder dan 
10 bladen worden verst rekt. 

Van de zegels, bedoeld in artikel 2, onder 
litt. a , zijn op één blad 20 zegels, ter groot
te van 4 X 12 centimeter of 10 zegels, ter 
grootte van 4 X 20 centimeter gedrukt. 

Van de zegels, bedoeld in artikel 2, onder 
litt. b, c, d en / zijn op één blad respectie
velijk 15, 75, 60 en 20 zegels gedrukt. 

Van de zegels, bedoeld in artikel 2, onder 
litt. e, zijn op één blad 30 zegels, ter groot
te van 2 X 40 centimeter, of ter grootte 
van 2 X 23 centimeter gedrukt. 

Het kleinste bedrag, dat verkrijgbaar 
wordt gesteld, wordt, behoudens in geval
len, dat de slotzin van het eerste lid van 
dit artikel toepassing vindt, gevonden door 
de accijnswaarde van elk zegel te vermenig
vuldigen met het tienvoud van het aantal 

1 Artikel 3 is gewijzigd bij het K . B. van 
20 December 1924 (Staatsblad n °. 557). 

2 Artikel 4 is gewijzigd bij het K. B. van 
20 December 1924 (Staatsblad n ° . 557) . 
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zegels, dat voor elke soort op een blad is 
gedrukt. 

Indien overeenkomstig het slot van · het 
vorig artikel de zegels te Haarlem in ont
vangst worden genomen, geschiedt de af
levering in bladen, bevattende voor de ze
gels in artikel 2, onder litt. a (4 X 12 cen
timeter) 60, a (4 X 20 centimeter), 30, b. 
30, c. 300, d. 180, e (2 X 40 centimeter), 
60, e (2 X 23 centimeter) go en f. Bo stuks 
en worden niet minder dan 10 bladen met 
zegels van dezelfde soort en dezelfde ac
cij nswaarde te gelijk afgeleverd. 

Art. 5. De zegels worden gebruikt: 
a. voor zooveel betreft die bestemd om 

op de verpakkingen van tabaksfabrikaten 
te worden aangebracht, door de zegels met 
kleefstof geheel op de verpakking te beves
tigen, zoodanig, dat de verpakking op de 
voor opening bestemde plaats of plaatsen 
niet kan worden geopend zonder dat het 
zegel wordt gescheurd of doorgesneden; 

b . voor zooveel betreft die, bestemd om 
stuksgewijs om sigaren te worden aange
bracht, door het zegel op een afstand van 
ten minste een derde der lengte van de 
sigaar, van het vuureinde en het kopeinde 
gemeten, om de sigaar te leggen en de uit
einden van het zegel met kleefstof zoodanig 
aaneen te hechten, dat het een nauw slui-
tenden ring vormt- . 

Onze Minister van Financiën wordt ge
machtigd tot het geven van bijzondere 
voorschriften nopens het gebruik van zegels 
op de verpakkingen van cigarillos en seno
ritas, die in bundeltjes of open kokertjes in 
het vrije verkeer worden gebracht. 

Alvorens de zegels op de hiervoor aan
gegeven wijze mogen worden gebruikt, moet 
op de daarvoor bestemde plaats de naam 
van den fabrikant of importeur of hetgeen 
daarvoor ingevolge het vijfde lid van ar
tikel 2 in de plaats treedt, worden gedrukt 
of met onuitwischbaren inkt worden gestem
peld. 

Alle zegels moeten zoodanig worden aan
gebracht, dat de daarop voorkomende aan
wijzingen betreffende aard van het tabaks
fabrikaat, de hoeveelheid, den kleinhandels
prijs en de in het vorig Jid bedoelde bijzon
derheden duidelijk leesbaar blijven, wat den 
kleinhandelsprijs betreft, ook indien de ver
pakking op de daarvoor bestemde plaats of 
plaatsen is geopend. 

Art. 6. 1 Onze Minister van Financiën 
bepaalt met betrekking tot de zegels, be
doeld onder litt. h en i van artikel 2, den 
vorm, het beeld, de beeldgrootte, de waar
de, de kleur, de wijze van verkrijgbaarstel
ling en aflevering, het kleinste bedrag dat 
wordt verkrijgbaar gesteld, alsmede de wijze, 
waarop de zegels worden gebruikt. 

Art. 7. D e zegels , zich bevindende op 
voorwerpen, gediend hebbende voor de ver
pakking van sigaren, worden voor herhaald 
gebruik ongeschikt gemaakt door het ge-

l Artikel 6 is gewijzigd bij het K. B. van 
14 Maart 192 7 (Staatsblad n°. 54) . 
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deelte, waarop de kleinhandelsprijs is ver
meld, te verwijderen. 

Art. 8. 1 Ter inruiling van niet gebruik
te, onbeschadigde zegels tegen zegels van 
andere waarde, worden eerstbedoelde zegels 
toegezonden aan den controleur op den aan
maak en het beheer van zegels voor den 
tabaksaccijns te Haarlem, onder opgaaf van 
soort, aantal en waarde dier zegels. De con
troleur geeft daarvoor een bewijs af, waarin 
het accijnsbedrag der ontvangen zegels 
wordt vermeld en dat overgelegd wordt bij 
de aanvraag, waarin zegels worden besteld. 
Bij de bepaling van het accijnsbedrag, dat 
voor de aangevraagde zegels verschuldigd 
is, wordt de accijnswaarde der ter inruiling 
ontvangen zegels in aftrek gebracht. 

Voor zoover ter inruiling bestemde zegels 
op verpakkingen of om sigaren zijn aange
bracht, kunnen zij met machtiging van den 
ontvanger, bij wien belanghebbende zijne 
zegels moet aanvragen, onder ambtelijk toe
zicht worden vernietigd of onbruikbaar ge
maakt. Zoodra de voor den ruil benoodigde 
zegels zijn aangevraagd, schrijft de ont
vanger de accijnswaarde van de vernietigde 
of onbruikbaar gemaakte zegels zoo moge
lijk op de kredietrekening van den aanvra
ger af of keert hij deze waarde tegen kwi
tantie aan hem uit. 

Onze Minister van Financiën kan voor
schrijven, dat bij inruiling van zegels op de 
hiervoor bedoelde wijzen door den belang
hebbende boven de eventueel verschuldigde 
kosten van ambtelijk toezicht, een bedrag 
zal worden betaald, ter goedmaking van de 
voor het Rijk uit de inruiling voortsprui
tende kosten. 

Art. g. 2 De verpakking, bedoeld in ar
tikel g der wet, geschiedt voor sigaren en 
sigaretten in hout, blik, celluloid, glas, ge
latine, karton, papier of tinfoelie, voor rook
en gekorven pruimtabk in rechthoekige pa
pieren zakken, in pakjes, in puntzakken, in 
glas of in blik, voor pruimtabak in rollen 
en stangen, in kistjes, papieren zakken of 
kartonnen doozen en voor snuif in papieren 
of andere zakjes of in" pakjes. 

De verpakking moet den inhoud geheel 
omgeven en zoodanig zijn ingericht, dat zij 
niet anders dan op één of ten hoogste twee 
daarvoor bestemde en duidelijk kenbare 
plaatsen zonder beschadiging kan worden 
geopend. 

Het is verboden verpakkingen te bezigen, 
die kennelijk anders dan op een daarvoor 
bestemde plaats, geopend zijn geweest. 

Van de bepalingen van het tweede lid 
van dit artikel wordt uitzondering toegela
ten ten aanzien van de verpakkingen van 

1 Artikel 8 is gewijzigd bij het K. B. van 
20 December 1924 (Staatsblad n °. 557) . 

2 Artikel g is gewijzigd bij de K. B.'s van 
20 December 1924 (Staatsblad n ° . 557), 14 
Maart 1927 (Staatsblad n °. 54, 8 Februari 
1934 (Staatsblad n ° . 46), 25 November 
1935 (Staatsblad n °. 669) en 18 Maart 1939 
(Staatsblad _n °. 440) . 
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cigarillos en senoritas, die overeenkomstig 
naderen door Onzen voornoemden Minister 
te geven voorschriften zoodanig zijn inge
richt, dat de inhoud zonder schending van 
het aangebrachte zegel daaruit niet kan 
worden verwijderd, zonder eenig voor de 
verpakking dienend materiaal weg te nemen 
of te beschadigen. 

Op alle verpakkingen moet de aard van 
het tabaksfabrikaat (sigaren, sigaretten, 
rooktabak, pruimtabak of snuif), de hoe
veelheid (voor sigaren en sigaretten het 
aantal stuks, voor rooktabak, pruimtabak 
en snuif het netto gewicht), de naam van 
den fabrikant of importeur of diens fa
brieks- of handelsmerk of het in artikel 2, 

vijfde lid, bedoelde nummer, en voor siga
ren het merk, waaronder het in den handel 
wordt gebracht, voorkomen in duidelijke 
letters en cijfers ter hoogte van ten minste 
5 millimeter. Deze aanduidingen moeten 
zichtbaar zijn, zonder dat de verpakking 
gedeeltelijk behoeft te worden verwijderd. 

De verpakkingen voor tabaksfabrikaten 
mogen geen andere voorwerpen dan deze 
fabrikaten bevatten. 

Art. 10. Uitvoer van tot verbruik berei
de tabak onder teruggaaf van den accijns 
geschiedt op consent tot uitvoer. 

Eene aangifte ter bekoming van zoodanig 
consent, waarvan het model door Onzen Mi
nister van Financiën wordt vastgesteld, 
wordt door den aangever in tweevoud inge
leverd ten kantore van den ontvanger der 
accijnzen, waaronder de gemeente behoort, 
alwaar de uit te voeren goederen op den 
voet van het volgend artikel ter verificatie 
worden aangeboden. 

De aangifte behelst behalve naam en 
woonplaats van den afzender der goederen 
en van den geadresseerde, hoeveelheid, soort 
en kleinhandelsprijs der uit te voeren ta
baksfabrikaten, voor elke soort en eiken 
kleinhandelsprijs afzonderlijk, onder opgaaf 
tevens van het aantal der verpakkingen van 
elke soort en eiken kleinhandelsprijs. Uit de 
aangifte moet voorts blijken voor welk ac
cijnsbedrag aanpraak op teruggaaf wordt 
gemaakt. De aangiften worden overigens in
gevuld overeenkomstig de aanwijzingen op 
het model. 

Art. II 1. De goederen worden ter veri
ficatie aangeboden op eene plaats, waar 
ambtenaren der accijnzen gevestigd zijn. 
Deze stellen het bedrag vast, waarop naar 
hunne bevinding aanspraak op teruggaaf 
bestaat, verzegelen de colli en geven het 
consent tot uitvoer daarna aan den persoon, 
die de goederen ter verificatie heeft aange
boden terug. 

Art. 12. D e ambtenaren der invoerrech
ten op het laatste kantoor overtuigen zich 
of de verzegeling van goederen, waarvoor 
een consent tot uitvoer wordt aangeboden, 
ongeschonden is. Zij kunnen de uit te voe
ren goederen opnieuw verifieeren en stellen, 

1 Artikel II is gewijzigd bij het K. B . 
van 18 Maart 1939 (Staatsblad n °. 440). 
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bij bevinding van een verschil met de eerste 
verificatie, hunnerzijds het bedrag vast, 
waarop aanspraak op teruggaaf bestaat. Bij 
bevinding van zoodanig verschil bestaat 
aanspraak op teruggaaf van het accijnsbe
drag, dat bij de laatste verificatie ambtelijk 
is vastgesteld. 

Art. 13. 1 Teruggaaf op den voet van de 
artikelen 10 en 11 kan slechts plaats heb
ben, indien de betaalde accijns voor de goe
deren in ééne aangifte begrepen, ten minste 
één gulden bedraagt. 

Zij wordt verleend door den ontvanger te 
wiens kantore de aangifte is ingeleverd, na
dat het consent, voor uitvoer afgeteekend, 
te zijnen kantore is teruggekomen. Genoem
de ontvanger kan de teruggaaf afhankelijk 
maken van de inlevering te zijnen kantore 
van een bewijs, dat de goederen in het land 
van bestemming ten invoer zijn aangegeven. 

Art. 14. Het is verboden in de aangiften 
het bedrag van den accijns, waarop aan
spraak op teruggaaf wordt gemaakt, hooger 
op te geven dan in overeenstemming is met 
soort, hoeveelheid en kleinhandelsprijs der 
bij de eerste verificatie bevonden goederen. 

Verschillen in minder van niet meer dan 
één ten honderd worden niet als overtreding 
beschouwd. 

Art. 15. Onze Minister van Financiën is 
gemachtigd vereenvoudigde voorschriften te 
geven ten aanzien van de teruggaaf van den 
accijns voor tabaksfabrikanten, die in zee
havens worden afgeleverd aan de opvaren
den van zeeschepen, ten einde met die sche
pen te worden uitgevoerd en ten aanzien 
van tabaksfabrikaten die door' reizigers als 
passagiersgoed worden uitgevoerd. 

Art. 16. De fabrikant, die kosteloos of 
tegen verminderden prijs aan zijne werklie
den sigaren, sigaretten, rook- of pruimtabak 
afstaat en tot de in den tweeden volzin van 
het eerste lid van artikel 4 der Tabakswet 
(Staatsblad 1921, n ° . 712) genoemde hoe
veelheden den accijns voor die tabaksfabri
katen wenscht te voldoen naar den in dat 
artikel vastgestelden kleinhandelsp~ijs, le
vert bij den ontvanger der accijnzen onder . 
wiens kantoor de fabriek is gelegen, eene 
gedagteekende en onderteekende lijst in du
plo in, houdende opgaaf van de namen en 
woonplaatsen van alle werklieden·, te wier 
aanzien hij van deze bevoegdheid gebruik 
wenscht te maken, en van de soort van ta
baksfabrikaat, die zal worden verstrekt. 

Tenzij in de lijst eene afwijkende hoeveel
heid wordt opgegeven, wordt aangenomen, 
dat aan eiken werkman de in het aange
haald wetsartikel genoemde maximale hoe
veelheid wordt verstrekt. 

De fabrikant, die wijziging wenscht te 
brengen in hetgeen in de lijst voorkomt, 
levert ten minste twee dagen voordat de 
eerste uitslag van tabaksfabrikaten naar den 
gewijzigden toestand zal plaats hebben, ten 

1 Ar tikel 13 is gewijzigd bij het K. B. 
v an 18 Maart 1939 (Staatsblad n °. 440) . 
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kantore van den ontvanger eene aanvul
lingsaangifte in. 

Op verlangen van den ontvanger is de 
fabrikant verplicht eene nieuwe lijst in du
plo in te leveren, waarin met de plaats ge
had hebbende wijzigingen rekening is ge
houden. 

Art. 17. De ontvanger onderzoekt of de 
op de lijst of aanvullingslijst voorkomende 
personen in het bedrijf van den fabrikant 
werkzaam zijn, en haalt voor zoover zulks 
niet het geval is, de namen der betrokkenen 
door. 

Hij geeft één exemplaar der lijst aan den 
fabrikant terug, na daarop eene gewaar
merkte aanteekening te hebben gesteld no
pens dag en uur waarop, en den uitgang 
der fabriek waarlangs de uitslag van de 
hierbedoelde tabaksfabrikaten zal moeten 
geschieden. Nopens een en ander pleegt de 
ontvanger overleg met den fabrikant. 

De fabrikant draagt zorg, dat de hier
voorbedoelde lijst te allen tijde ter beschik
king wordt gehouden van de ambtenaren 
der accijnzen, die haar willen raadplegen. 

Art. 18. Elke werkman mag slechts een
maal per week de hoeveelheid en soort van 
het tabaksfabrikaat uitslaan, waarop hij 
blijkens de door den ontvanger gewaarmerk
te lijst over een wekelijksch tijdvak aan
spraak kan maken. 

De bepalingen van artikel 9 van dit be
sluit betreffende de verpakking, zijn niet 
van toepassing op tabaksfabrikaten, die in
gevolge het vorig lid worden uitgeslagen. 

Art. 19. 1 De accijns van hetgeen vol
gens de door den ontvanger gewaarmerkte 
lijst over eene maand verschuldigd is of 
geacht wordt verschuldigd te zijn, wordt 
binnen de eerste tien dagen van de daarop
volgende maand tegen quitantie ten kantore 
van den ontvanger betaald. Onze Minister 
van Financiën kan ter vereenvoudiging der 
administratie ten aanzien van het voor de 
betaling vastgestelde tijdstip voorschriften 
geven, die van het vorenstaande afwijken. 

Indien de ingevolge artikel 11 der Ta
bakswet (Staatsblad 1921, n ° . 712) door 
den fabrikant gestelde zekerheid niet tevens 
geldt voor hetgeen hij overeenkomstig het 
vorig lid verschuldigd kan worden, kan de 
ontvanger voor dat bedrag afzonderlijke 
zekerheid vorderen. 

Art. 20. Tot verbruik bereide tabak, die 
zonder inachtneming van hetgeen hiervoor 
in de artikelen 16, 17 en 18 is voorgeschre
ven, uit eene fabriek wordt uitgeslagen, 
wordt geacht niet door den fabrikant koste
loos of tegen verminderden prijs aan zijne 
werklieden te zijn afgestaan. 

Art. 20a. 2 De ligging en inrichting van 
de in artikel 40 van de wet bedoelde lokalen 
moeten voldoen aan de volgende eischen: 

1. Het pand waarvan de lokalen deel 

1 Artikel 19 is gewijzigd bij het K . B . 
van 20 December 1924 (Staatsblad n °. 557). 

2 Artikel 20a is ingevoegd bij het K . B. 
van 18 Maart 1939 (Staatsblad n°- 440). 
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uitmaken moet van den openbaren weg af 
toegankelijk zijn; 

2. De inrichting van de lokalen moet 
zijn die van een naar het spraakgebruik als 
winkel aangeduide verkoopplaats; 

3. Voor de uitstalling van tabaksfabri
katen moet, indien er meer dan twee ramen 
in een lokaal zijn, één raametalage uitslui
tend worden gebezigd. Onder raametalage 
wordt ten deze verstaan de geheele zich 
achter een raam bevindende etalageruimte. 
Indien het lokaal één of twee ramen bevat, 
moeten de tabaksfabrikaten uitgestald wor
den in een achter het ééne raam of één van 
beide ramen aangebrachte etalage en wel in 
een, door een verticale over de geheele 
hoogte van de etalage reikende afscheiding, 
afgeschoten gedeelte van de etalageruimte, 
welk gedeelte t en minste een derde van de 
breedte van de totale etalageruimte moet 
bestrijken. 

Art. 2 1. Als pruimtabak, waarop het be
paalde bij artikel 41, eerste lid, der wet niet 
van toepassing is, wordt aangewezen pruim· 
tabak in rollen en in stangen, in voorraad 
bij kleinhandelaren, mits elke rol of stang 
voorzien is van een daaromheen geplakt of 
een zich daarin bevindend strookje papier, 
aanwijzende den naam en de woonplaats 
van den fabrikant, door wien het artikel is 
vervaardigd, en mits de hoeveelheid, welke 
niet voorzien van zegels en in niet gesloten 
verpakking tegelijkertijd in voorraad wordt 
gehouden, niet meer bedraagt dan 5 kilo
gram. 

Onze Minister van Financiën kan vrij
stelling verleenen van de voorwaarde be
treffende het in het vorig lid bedoelde 
strookje voor door hem aan te wijzen soor
ten van sterk gesausde pruimtabak, voor 
zoover hij, in wiens localiteit die pruim
tabaksoorten in voorraad worden gehouden, 
naam en woonplaats van den fabrikant, 
door wien het artikel is vervaardigd, ten 
genoegen van den inspecteur der accijnzen 
bekend maakt. 

Art. 22. 1 Indien overeenkomstig artikel 
45, tweede lid , der Tabakswet (Staatsblad 
1921, n ° . 712) tabaksfabrikaten voor eenen 
hoogeren prijs dan dien vermeld op de in
gevolge artikel 7 dier wet aangebrachte 
zegels, zullen worden verkocht, geeft de 
kleinhandelaar daarvan schriftelijk kennis 
aan den ontvanger der accijnzen, in wiens 
ambtsgebied de verkoop zal geschieden, on
der opgaaf van den aard van het tabaks
fabrikaat, het aantal der verschillende ver
pakkingen, voor elken kleinhandelsprijs af
zonderlijk, en voor stuksgewijs gezegelde 
sigaren het aantal dier sigaren, voor eiken 
kleinhandelsprijs afzonderlijk. 

In de aanvraag wordt voorts opgegeven 
voor welken kleinhandelsprijs de verschil
lende daarin vermelde soorten zullen wor
den verkocht. 

De ontvanger vordert het bedrag in, dat 

1 Artikel 22 is gewijzigd bij het K. B . 
1 van 20 December 1924 (Staatsblad n °. 557) . 
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de aanvrager voor de bierbedoelde toeslag
zegels verschuldigd is en vraagt die ambts
halve aan bij den controleur op den aan
maak en het beheer van zegels voor den 
tabaksaccijns te Haarlem, die ze recht
streeks aan den aanvrager aflevert. Deze 
gebruikt die zegels op de wijze overeen
komstig artikel 6 van dit besluit te bepalen. 

Art. 23. Dit besluit treedt tegelijk in 
werking met artikel 1 der Tabakswet 
(Staatsblad 1921 , n ° . 712). 

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

's-Gravenhage, den 16den Maart 1922. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

DE GEER. 

(Uitgeg . 23 Maart z922.) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 11 
April 1939 (Staatsblad n °. 442) . 

s. 443 

Mij bekend, 
De Minister van Financiën, 

J . A. DE WILDE. 

24 April 1939. BESLUIT, houdende be
palingen omtrent de afgi1te van gelei
biljetten tot dekking van den uitslag, 
het vervoer en den inslag van gedistil
leerd. 

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

Financiën van 16 Maart 1939, n ° . 213, afd. 
Accijnzen; 

Gelet op de gewijzigde wet van 20 Juni 
1862 (Staatsblad n °. 62) , alsmede artikel 1 
van de wet van 4 April 1870 (Staatsblad 
n °. 6I) en de wet van 7 December 1896 
(Staatsblad n °. 212); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 April 1939, n ° . 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 April 1939, n ° . 
186, afd. Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De inspecteurs der invoerrechten 
en accijnzen kunnen, ieder voor zooveel zijn 
inspectie betreft, aan neringdoenden op hun 
verzoek tot wederopzeggens vergunnen, tot 
dekking van den uitslag, het vervoer en 
den inslag van gedistilleerd, dat zij, voor 
iederen ontbieder afzonderlijk, in een hoe
veelheid van t en hoogste 5 liter ad 50 per
cent, of van andere sterkte naar evenredig
heid, afleveren, zelf geleibiljetten af te 
geven, met inachtneming van het bepaalde 
in de volgende artikelen. 

Voor zoover betreft reuk- en toiletwaters 
kunnen de in het vorig lid bedoelde ver
gunningen worden verleend voor de afgifte 
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van geleibiljetten voor hoeveelheden van 
ten hoogste 25 liter, ongeacht de sterkte. 

2 . De geleibiljetten worden afgegeven 
uit registers welke de neringdoende zelf 
aanschaft, overeenkomstig het door Onzen 
Minister van Financiën vastgestelde model. 

3 . V66r de ingebruikstelling van een 
register worden de daarin voorkomende for
mulieren van een doorloopend nummer voor
zien, dat voor elk register met 1 aanvangt. 
Elk aldus genummerd register wordt ver
volgens ter waarmerking aangeboden aan 
den ontvanger der accijnzen in wiens ambts
gebied het pand van uitslag van het ge
distilleerd is gelegen. 

4. Bij de invulling van het register wor
den de voorschriften van Onzen voornoem
den Minister opgevolgd. 

Ten opzichte van het tijdsverloop, dat in 
de geleibiljetten wordt bepaald voor het 
vervoer van het gedistilleerd naar de be
stemmingsplaats, gedraagt de neringdoende 
zich overeenkomstig de voorschriften van 
den in artikel 3 bedoelden ontvanger. 

5. Het register van geleibiljetten moet 
steeds aanwezig zijn in het pand, waaruit 
de afleveringen geschieden en aan de amb
tenaren der accijnzen op eerste aanvraag 
worden vertoond. 

De neringdoende zorgt, dat het register 
ongeschonden blijft. 

Registers waarvan alle formulieren zijn 
verbruikt worden bij den in artikel .'! be
doelden ontvanger tegen ontvangbewijs in
geleverd. 

6. Indien de ambtenaren der accijnzen 
de hoeveelheid gedistilleerd die aanwezig 
is in het in artikel s bedoelde pand, op
nemen, moet de neringdoende een geldig 
peilbewijs of geldige bewijzen van inslag 
vertoonen, niet alleen voor de hoeveelheid 
gedistilleerd die aanwezig is, maar ook 
voor die welke sedert de vorige opneming 
volgens de registers van geleibiljetten is 
uitgeslagen. 

De ambtenaren stellen onder de laatste 
inschrijving in het loopende register een 
verklaring omtrent het tijdstip van de op
neming. 

7. Geleibiljetten afgegeven overeenkom
stig een krachtens artikel 1 verleende ver
gunning kunnen gedurende t en hoogste veer
tien dagen na den dag van afgifte dienen 
tot dekking van de nederlage van de daar
in vermelde hoeveelheid gedistilleerd. De 
ontvanger der accijnzen in wiens ambtsge
bied het gedistilleerd zich bevindt, kan dien 
termijn desgevraagd verlengen, mits vóór 
zijn afloop. 

De geleibiljetten kunnen gedurende den 
geldigheidsduur als dekkingsdocumenten 
mede strekken tot het verkrijgen van gelei
biljetten om evenbedoelde hoeveelheid ge
distilleerd, hetzij geheel dan wel gedeelte
lijk, weder uit te slaan, te vervoeren en 
elders in te slaan. 

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

's-Gravenhage, den 24sten April 1939. 

s. 482 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

]. A. DE WILDE. 

(Uitgeg. 9 Mei 1939.) 

a4 Maart 1939. BESLUIT tot bepaling 
van den dag van inwerkingtreding van 
de wet van 8 D ecember 1938 (Staats
blad n °. 410), houdende bepalingen tot 
wijziging van de Tabakswet (Staatsblad 
1921, n °. 712). 

Inwerkingtreding 1 Mei 1939. 

s. 483 

a7 April 1939. BESLUIT, houdende bepa
ling van het tijdstip van inwerking
treding van de wet van 27 April 1939 
(Staatsblad n °. 402) tot wijziging van 
de Motorrijtuigenbelastingwet (wet van 
30 December 1926, Staatsblad n °. 464) . 

Inwerkin(J.treding 1 Mei 1939. 

s. 521 

II Februari 1939. WET tot aanvulling en 
wijziging van de afdeelingen 9 en 10 
der Wet van 29 November 1935 (Staats
blad n °. 685), tot verlaging van de 
openbare uitgaven (met het oog op 
paragraaf 47 der ·wet: Coördinatie van 
het verkeer). 

Bijl. Hand. II 1938/39, :153. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1261-1269. 
Bijl. Hand. I 1938/39, :153. 
Hand. I 1938/39 , bladz. :103- na. 

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

dat het wenschelijk is de afdeelingen 9 
(Strafbepaling) en 10 (Slotbepalingen) der 
Wet van· 29 November 1935 (Staatsblad 
n °. 685) , tot verlaging van de openbare uit
gaven, aan te vullen en te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Wet van 29 November 1935 

(Staatsblad n °. 685), tot verlaging van de 
openbare uitgaven, wordt als volgt gewij
zigd: 

I. Het eenig artikel van Afdeeling 9 
(Strafbepaling) wordt aangevuld met de 
volgende bepaling: 

Indien overtreding van voorschriften 
krachtens paragraaf 4 7 dezer wet gegeven, 
voorzoover uitdrukkelijk als strafbaar feit 
in den zin van deze afdeeling aangeduid, 
geschiedt door of vanwege eene naamlooze 
vennootschap, eene coöperatieve of andere 
rechtspersoonlij kheid bezittende vereeniging 
of eene stichting, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen de 
leden van het bestuur of hen, die feitelijk 

1939 

de leiding hebben. Geen straf wordt uitge
sproken tegen hem, van wien blijkt, dat de 
overtreding buiten zijn toedoen is gepleegd. 

Il. In het eenig artikel van afdeeling 10 
(Slotbepalingen) wordt de zinsnede "tel
keos na verloop van twee jaren, doch uiter
lijk op 1 Januari 1941" vervangen door de 
woorden: uiterlijk met ingang van 16 Au-

. gustus 1939. 
2. Deze wet treedt in werking met in

gang van den dag, volgende op dien van 
haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 11den 

Februari 1939· WILHELMINA. 

s. 522 

De Minister van Waterstaat, 
J. v. Buuren. 

(Uitgeg. 11 Februari 1939.) 

II Maart 1939. WET tot W1Jz1gmg en 
aanvulling van de Wegenwet en de 
Waterstaatswet 1900. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 383; 1938/39 , 37; 
Hand. II 1938/39, bladz. II81; 
Bijl. Hand. I 1938/39, 37; 
Hand. I 1938/39, bladz. 380/1. 

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

dat wijziging en aanvulling van de Wegen
wet en de Waterstaatswet 1900 noodig is; 

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

A. 
De Wegenwet wordt als volgt gewijzigd 

en aangevuld : 
Art. I. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
Een weg, niet behoorende tot de in arti

kel 8 bedoelde, kan aan het openbaar ver
keer worden onttrokken bij een door Gede
puteerde Staten goed te keuren besluit van 
den raad der gemeente, waarin de weg is 
gelegen . . 

II. Het eerste lid van artikel 10 wordt 
gelezen als volgt: 

1. Tot het onttrekken van een weg aan 
het openbaar verkeer wordt door Ons niet 
besloten, zoolang niet de belanghebbenden 
in de gelegenheid zijn gesteld van het voor
nemen tot onttrekking kennis te nemen en 
hunne bezwaren tegen de onttrekking in te 
dienen. 

111. 1. Het zesde en achtste lid van 
artikel 11 vervallen. 

2. Het tegenwoordige zevende lid van 
artikel ·I 1 wordt zesde lid. 

IV. Achter artikel II wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende: 

Art. na. 1. Van de beslissingen der 
Gedeputeerde Staten, bedoeld in de artike
len 9 en n, staat beroep op Ons open. 

2. Van de beslissingen, strekkende tot 
onttrekking aan het openbaar verkeer, kan 
dit beroep worden ingesteld door iederen 
belanghebbende uiterlijk tot op den dertig
sten dag, nadat de in artikel 12 bedoelde 
aankondiging heeft plaats gehad. 
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3. Weigeren Gedeputeerde Staten een 
weg aan het openbaar verkeer te onttrek
ken, dan staat den appellant daarvan be
roep op Ons open binnen gelijken termijn, 
nadat de kennisgeving van die weigering 
aan den appellant bij aangeteekenden brief 
is verzonden. 

4. Onthouden Gedeputeerde Staten de 
goedkeuring aan een raadsbesluit, strekken
de tot onttrekking aan het openbaar ver
keer, dan staat den raad en den oorspron
kelijken verzoeker van het desbetreffend 
besluit beroep op Ons open binnen gelijken 
termijn, nadat de kennisgeving van dat be
sluit aan den raad en den oorspronkelijken 
verzoeker bij aangeteekenden brief is ver
zonden. 

5. Het adres van beroep wordt aan Ons 
gericht, maar ingediend bij Onzen Commis
saris in de provincie, die daarop den dag 
van ontvangst aanteekent en het adres ver
volgens aan Ons opzendt. Hij geeft een be
wijs van de ontvangst af. 

6. Indien het adres van beroep bij Ons 
mocht zijn ingediend, wordt het geacht bij 
Onzen Commissaris te zijn ingediend op 
den dag, waarop het bij Ons is ingekomen. 

7. Een beroep, als in het tweede, in het 
derde en in het vierde lid bedoeld, kan met 
inachtneming van termijnen als daar ver
meld eveneens door Onzen Commissaris 
worden ingesteld. 

V. Artikel 12 wordt gelezen als volgt: 
1. Het door Ons genomen, goedgekeurde 

of gehandhaafde besluit, waarbij een weg 
aan het openbaar verkeer wordt onttrok
ken, wordt in afschrift medegedeeld aan 
Gedeputeerde Staten en door dezen aan 
Burgemeester en Wethouders der gemeente, 
waarin de weg is gelegen. 

2. Dit besluit wordt, evenals het door 
Gedeputeerde Staten genomen of goedge
keurde besluit, waarbij een weg aan het 
openbaar verkeer wordt onttrokken, door 
Burgemeester en Wethouders der gemeente, 
waarin de weg gelegen is, gedurende ten 
minste veertien dagen ter gemeente-secretarie 
ter inzage van een ieder gelegd, nadat van 
dit ter inzage leggen vooraf op de in die 
gemeente gebruikelijke wijze aankondiging 
is gedaan. 

VI. Achter artikel 18 wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende: 

Art. 18a. 1. Overdracht eener verplich
ting tot onderhoud van een weg door een 
gemeente of waterschap aan een gemeente 
of waterschap vereischt de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten der provincie, waarin 
de weg is gelegen. 

2 . Onthouden Gedeputeerde Staten de 
goedkeuring, dan staat binnen dertig dagen 
na de dagteekening van het desbetreffend 
besluit aan elk der daarbij betrokken licha
men beroep op Ons open. 

3. T en aanzien van het beroep, in het 
vorige Jid bedoeld, geldt het bepaalde bij 
het vij fde en het zesde lid van artikel na. 

4. Van een besluit van Gedeputeerde 
Staten, waarbij de goedkeuring wordt ver-
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!eend of onthouden, staat binnen den ter· 
mijn, genoemd in het tweede lid, aan On
zen Commissaris in de provincie beroep op 
Ons open. 

VII. Achter artikel 20 wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende als volgt: 

Art. 20a. Het in artikel 19, tweede, 
vierde en vijfde lid en het in artikel 20, 
derde en vierde lid, bepaalde is alleen van 
toepassing, indien omtrent de overneming 
geen overeenstemming is verkregen. 

VIII. 1. Aan artikel 37 wordt een vier
de lid toegevoegd, luidende: 

Ten aanzien van het beroep van een be
langhebbende geldt het bepaalde bij het 
vijfde en het zesde lid van artikel na. 

2. De tweede volzin van het derde lid 
van artikel 37, luidende: 
,,Onze beslissing wordt in afschrift mede
gedeeld aan Gedeputeerde Staten." wordt 
uit dit lid uitgenomen en als vijfde lid aan 
het eind van het artikel geplaatst. 

IX. In het eerste lid, onder 111, van 
artikel 39 wordt in plaats van "artikel 26" 
gelezen: ,,de artikelen 18a of 26". 
. X. 1. Het cijfer "5" in den eersten regel 

van artikel 55 wordt vervangen door het 
cijfer "g". 

2. Het woord "opgemaakt", voorkomen
de in het eerste lid en in het tweede lid van 
artikel 55, wordt vervangen door het woord 
., vastgesteld". 

3. In plaats van "de artikelen 6 tot en 
met 17 en 19 tot en met 26" wordt in het 
tweede lid van artikel 55 gelezen: 
"de artikelen 6 tot en met 11, 11a, 12 tot en 
met 17, 18a en 19 tot en met 26". 

B. 
XI. Aan artikel 2 der Waterstaatswet 

1900 wordt een vierde lid toegevoegd, lui
dende: 

Het in de beide vorige leden van dit ar
tikel bepaalde is alleen van toepassing, in
dien omtrent de in het eerste lid bedoelde 
overneming geen overeenstemming is ver
kregen. 

C. 
XII. Het bepaalde in artikel X onder 1 

en 2 wordt geacht in werking te zijn getre
den met ingang van I October 1937. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Hondrich, den nden Maart 

1939. 
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WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. v. BuuREN. 
(Uitgeg. 28 Maart 1939). 

17 Mei 1939. WET tot wijziging van de 
onteigeningswet. 

Bijl. Hand. Il 1938'39, 22r. 
Hand. Il 1938/39, bladz. ,710. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 221. 
Hand. I 1938/39, bladz. 640. 
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Wij WILHELMINA,enz . .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het gewenscht is de onteigeningswet te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
In de onteigeningswet worden de volgen

de wijzigingen aangebracht: 
Art. 1. Artikel 53 wordt gewijzigd als 

volgt: 
a. In het eerste lid wordt in plaats van 

,,tegen de eerstvolgende voor de behande
ling van burgerlijke zaken bestemde, teregt
zitting na den in het volgend lid bepaalden 
termijn." gelezen: ,,tegen de eerste teregt
zitting, welke, buiten de maanden Juni , 
Juli en Augustus, na den in het derde lid 
bepaalden termijn voor de behandeling van 
burgerlijke zaken wordt gehouden." 

b. Na het eerste lid wordt als tweede 
lid ingelascht: 

,,In spoedeischende gevallen kan de pre
sident van den Hoogen Raad verlof verlee
nen aan den eischer tot dagvaarding en aan 
den verweerder tot oproeping overeenkom
stig artikel 407 van het Wetboek van Bur
gerlijke Regtsvordering tegen eene teregt
zitting in de maanden Juni, Juli en Augus
tus." 

c. In het vijfde (thans vierde) lid wordt 
,,acht" vervangen door "veertien". 

d. In het zesde (thans vijfde) lid wordt 
,,veertien" vervangen door "dertig". 

Art. Il. In artikel 123 wordt het woord 
,,vereenigingen" vervangen door : ,,vereeni
gingen of stichtingen". 

In artikel 124 wordt het woord "vereeni
gingen" vervangen door: ,,vereenigingen en 
stichtingen". 

In artikel 136 wordt het woord "vereeni
ging" vervangen door: ,,vereeniging of stich
ting". 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, d en 1 7den 

Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J. V. BUUREN. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE, 

De Minister van Justitie, C. GOSELING, 
(Uitgeg. 2 Juni 1939.) 

s. 524 

17 Mei 1939. WET tot overbrengen van 
een gedeelte van de Beilervaart in be
heer en onderhoud bij de gemeente 
Beilen en het nemen van een leidings
kanaal met duiker te Beilen in beheer 
en onderhoud bij het Rijk. 

Bijl. Hand. 11 1918/30, 357. 
Hand. 11 1938/39, bladz. 1796. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 357. 
Hand. l 1938/39, bladz. 640. 

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

.dat het wenschelijk is een gedeelte van de 
L . & S. 1939. 
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Beilervaart in beheer en onderhoud over te 
brengen bij de gemeente Beilen en een lei
dingskanaal met duiker te Beilen in beheer 
en onderhoud te nemen bij het Rijk, en dat 
zulks ingevolge artikel L der Waterstaats
wet 1900 krachtens de wet moet geschieden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Bij de gemeente Beilen worden 

in beheer en onder):ioud overgebracht het 
gedeelte van de Beilervaart met de daartoe 
behoorende Waterstaatswerken, gelegen oost
waarts van de verlengde as van het Lint
horst-Homankanaal, deel uitmakende van 
de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Beilen, Sectie D, Nos. 5196 en 5204. 

2. Bij het Rijk worden in beheer en on
derhoud genomen het door de gemeente 
Beilen krachtens publiekrechtelijke vergun
ning verlegde leidingskanaal en de door 
haar gemaakte nieuwe duiker, begrensd voor 
zooveel de leiding betreft door lijnen, ge
legen op ongeveer 0.50 m landwaarts van 
de kruinlijnen der nieuwe leidingbeloopen 
en voor zooveel den duiker betreft door 
lijnen, evenwijdig aan de as van den duiker 
en gaande door de einden van den zuid
oostelijken frontmuur, deel uitmakende van 
de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Beilen, Sectie D, Nos. 5204, 5523, 3702 en 
5196. 

3. De door de bij de gemeente Beilen 
over te brengen en de door het Rijk over 
te nemen werken ingenomen gronden en 
wateren zijn onderscheidenlijk met gewone 
en met kruisarceering aangeduid op de bij 
deze wet behoorende teekening. 1 

4. Het beheer en onderhoud van de in 
de leden 1 en 2 omschreven werken wordt 
overgebracht, onderscheidenlijk overgeno
men, voor zooveel dit berust bij het Rijk, 
onderscheidenlijk bij de gemeente, en voor
zoover een en ander niet behoort tot den 
dienst der Rijkstelegrafie en -telefonie. 

2. De overbrenging in beheer en onder
houd geschiedt onder de volgende voor
waarden: 

1 °. De gemeente Beilen treedt door de 
overneming in beheer en onderhoud van de 
in artikel 1, lid 1, bedoelde waterstaatswer
ken tegenover derden in de rechten en ver
plichtingen van het Rijk te dezer zake. 

2 °. Aan derden verleende vergunningen 
voor werken in, aan, op of over de in arti
kel 1, lid 1, genoemde gronden en wateren 
en zich ook daarbuiten uitstrekkende, mo
gen niet worden ingetrokken zonder bewil
liging van de autoriteit, die te dezer zake 
bevoegd zou zijn geweest, indien de over
brenging niet had plaats gehad. Op vergun
ningen voor werken waarvan het voortbe
staan reeds thans mede van het goedvin
den van de gemeente afhangt, is deze ver
bodsbepaling niet van toepassing. De hou
ders van vergunningen, voor welke het vo
renstaande verbod geldt , zullen de krach
tens die vergunningen aanwezige werken 

1 Deze teekening is niet opgenomen (Red.) . 

14 
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mogen onderhouden en zoo noodig ver
nieuwen. Hun mogen daarbij geen voor
waarden worden gesteld van verdere strek
king dan die, welke vóór de overbrenging 
van kracht waren. 

Zoolang de genoemde gronden en wateren 
eigendom van het Rijk zijn, zal de gemeen
te bij het verleenen van nieuwe vergunnin
gen voor het aanleggen, van werken in, aan, 
op of over die gronden en wateren, waarbij 
Rijkseigendom is betrokken, de betaling van 
een recognitie tot een bedrag van twee gul
den en vijftig cent (f 2.50) ten bate van 
het Rijk voorschrijven, als erkenning van 
het eigendomsrecht van het Rijk op de 
betrokken Rijksgronden en -wateren. 

3 ° . Ter waarborging van de voeding van 
de Drentsche Hoofdvaart met water uit den 
Beilerstroom te Beilen door het Leidings
kanaal en de Beilervaart, draagt · de ge
meente zorg, dat dit water te allen tijde 
ongehinderd, zulks ter beoordeeling van den 
Minister van Waterstaat, kan doorstroomen 
door het bij haar in beheer en onderhoud 
overgebrachte gedeelte van de Beilervaart. 

4 ° . Onttrekking van water aan en loo
zing van verontreinigd water op het bij de 
gemeente in beheer en onderhoud overge
brachte gedeelte van de Beilervaart zal 
slechts mogen plaats vinden met toestem
ming van den Minister van Waterstaat, 
onder door dezen te bepalen voorwaarden. 

5 °. De gemeente zal op hetgeen bij haar 
in beheer en onderhoud is overgebracht 
nimmer haven- , kade- of liggeld of eenige 
andere vergoeding mogen heffen wegens het 
liggen, lossen of laden van schepen, be
halve de vergoeding wegens gebruik van 
gemeente-grond voor opslag van goederen 
of van gemeentewater voor het houden van 
vast verblijf in een vaartuig en de v ergoe
ding, bedoeld in artikel 31, 2e lid, der Wet 
op Woonwagens en Woonschepen (Staats
blad n °. 492 van 1918) . 

3. Alle kosten, waartoe de overbrenging 
en overneming aanleiding mochten geven, 
komen ten laste van het Rijk. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den 

Mei 1939. 

s. 525 

WILHELMINA. 
De Minister van Waters t a at, 

J . V. BUUREN. 

(Uitgeg. 9 juni r939.) 

26 Mei r939. WET tot naasting van twee 
locaalspoorwegen en een tramweg. 

Bijl. Hand. II r938/39, 2r6. 
Hand. II r938/39, bladz. 1638-r647. 
Bijl. Hand. 1 r938/39, 2r6. 
Hand. 1 r938/39, bladz. 642. 

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

dat naasting van twee locaalspoorwegen en 
een tramweg wenschelijk is en dat daartoe 
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artikel 49 der Spoorwegwet behoort te wor
den toegepast; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Op 1 Januar i 1940 worden 

genaast: 
a. de spoorweg van Sauwerd naar Roo

deschool; 
b. de spoorweg van Groningen over 

Slochteren naar Weiwerd (Delfzijl) ; 
c. de spoorweg van Alkmaar naar War

menhuizen. 
2. Worden de naastingsprijzen bij over

eenkomsten vastgesteld, dan behoeven deze 
overeenkomsten bekrachtiging bij de wet. 

2. 1. De eigendom van de bij artikel 1, 
eerste lid, bedoelde spoorwegen, zooals het 
Rij k dien ingevolge de naasting verkrijgt, 
gaat met ingang van 1 Januari 1940 over 
op de N. V. Nederlandsche Spoorwegen. 

2. Door dezen overgang in eigendom 
treedt ten aanzien van de bij artikel 49 der 
Spoorwegwet omschreven verplichting tot 
betaling van naastingsprijzen de N . V. Ne
derlandsche Spoorwegen in de plaats van 
het Rijk, dat daardoor van zijne uit de 
naasting voortvloeiende verplichtingen ont
slagen zal zijn. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten 

Mei 1939· WILHELMINA. 

~- 542 

De Minister van Waterstaat, 
J. V . BUUREN. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën a.i., 

H. COLIJN. 

(Uitgeg. 9 juni r939.) 

r2 April r939. BESLUIT betreffende de 
verboden kringen van de Werken bij 
Griftenstein. 

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

Defensie van 12 Januari 1939, Ve Afdee
ling Nr. 40; 

Gelet op artikel 3 der Wet van 21 De
cember 1853 (Staatsblad Nr. 128); 

Gelet op de Koninklijke Besluiten van 
19 September 192< (Staatsblad Nr. xo76) 
en van 29 September 1923 (Staatsblad Nr. 
467); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Februari 1939 Nr. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Defensie van 3 April 1939 Ve 
Afdeeling Nr. 30; 

Hebben besloten en besluiten: · 
Art. 1. Het Koninklijk Besluit van 29 

September 1923 (Staatsblad Nr. 467) wordt 
hiermede ingetrokken. 

2. Op de perceelen, aangeduid in de 
laatste kolom van de bij dit Besluit behoo
rende lijst 1 is - hoezeer zij binnen een ver
boden kring liggen - de wet van 21 De-

l Zie voor bedoelde lijst blz. 212 en 213. 
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cember 1853 (Staatsblad Nr. 128) geheel 
of gedeeltelijk niet van toepassing voor wat 
betreft de verboden kringen, waarin deze 
perceelen door Ons hooger aangehaald Be
sluit van 19 September 1921 (Staatsblad 
Nr. 1076) zijn komen te liggen. · 

3. Dit Besluit treedt in werking op den 
tweeden dag, na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het Besluit is ge
plaatst. 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van dit B esluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden toegezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 12den April 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van D efensie, VAN D IJK. 

(Uitgeg. 28 April 1939.) 

s. 543 

18 April 1939. BESLUIT, betreffende vrij
stelling en voorloopige vrijstelling van 
werkelijken dienst in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden (Mobilisatie-vrijstel
lings-beslui t ) . 

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

Defensie van 22 F ebruari 1939, VIide af
deeling, n ° . 698 H; 

Overwegende, dat herziening noodig is 
gebleken van het Mobilisatie-vrijstellings
besluit (Staatsblad 1923, n ° . u9); 

Gelet op art. 32, derde Jid, der Dienst
plichtwet (Staatsblad 1938, n ° . 501); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
14 Maart 1939, n °. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 15 April 1939, VIide 
afdeeling, n°. 302 H; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Wanneer in geval van oorlog, 

oorlogsgevaar of andere buitengewone om
standigheden krachtens art. 32 der Dienst
plichtwet buitengewone oproeping in werke
Jijken dienst van dienstplichtigen plaats 
heeft, komen als dienstplichtige niet of voor
loopig niet krachtens die oproeping in wer
kelijken dienst de personen, behoorende tot 
de groepen, onderscheidenlijk vermeld in de 
bij dit besluit behoorende lijsten A en B. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing, indien het een die nstplich
tige betreft, die een zoodanige plaats in de 
weermacht bekleedt, dat naar het oordeel 
van Onzen Minister van D efensie zijn op
komst als van overwegend belang voor de 
weermacht moet worden beschouwd. Doet 
een zoodanig geval zich voor ten aanzien 
van een dienstplichtige, wien reeds vrijstel
ling of voorloopige vrijstelling van opkomst 
was verleend, dan wordt deze vrijstelling in
getrokken. 

3 . Ten aanzien van eiken persoon, die 
behoort tot een der groepen, welke in geval 
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van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstandigheden niet of voorloopig 
niet in werkelijken dienst komen, gaat de 
vrijstelling van opkomst in met ingang van 
een door genoemden Minister te bepalen 
datum. 

2. r. D e voorloopige vrijstelling van op
kom3t, in art. 1, eerste Jid, bedoeld, van 
hen, die behooren tot een der in lijst B 
vermelde groepen, wordt, naar gelang Onze 
Minister van Defensie daartoe termen aan
wezig acht, verleend of voor onbepaalden 
tijd . of voor een door dien Minister te be
palen maximum-duur. 

2. Voor zoover dit genoemden Minister 
noodig blijkt, worden reeds verleende voor
Joopige vrijstellingen herzien met toepas
sing van den regel, in het eerste Jid vervat. 

3 . Onze Minister van Defensie is be
voegd om in werkelijken dienst zijnde dienst
plichtigen, die blijken of komen te behoo
ren tot een der in lijst A of lijst B vermelde 
groepen, op dien grond huiswaarts te doen 
zenden. 

4. r. Houdt een dienstplichtige op tot 
een der in lijst A of lijst B vermelde groe
pen te behooren, of kan hij in zijn in lijst 
B bedoelden werkkring zonder overwegend 
bezwaar worden gemist of vervangen, dan 
is hij verplicht, zoodra dit geval zich voor
doet, den werkelijken dienst te vervullen, 
waartoe hij dan nog verplicht zou zijn, in
dien hij niet tot een dezer groepen had be
hoord. 

2. Onze Minister van Defensie kan in 
bijzondere gevallen bepalen, dat het eerste 
lid niet wordt toegepast. 

5 r. Dit besluit is ook van toepassing 
op hem, die tot de landmacht of tot de zee
macht behoort krachtens een vrijwillige ver
bintenis op den voet van een gewoon dienst
plichtige en niet behoort tot de groep, be
doeld in het tweede lid, onder c. 

2. Dit besluit is niet van toepassing op 
den dienstplichtige, die: 

a. krachtens een vrijwillige verbintenis 
tot de landmacht of tot de zeemacht be
hoort, behoudens het bepaalde in het eerste 
lid; 

b. krachtens een vrijwillige verbintenis 
tot de overzeesche weermacht behoort ; 

c. tot het reserve-personeel der land
macht of tot de Koninklijke marine-reserve 
behoort; 

d. den rang van officier bekleedt en 
niet behoort tot een der onder a, b of c 
bedoelde groepen. 

6 . Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van "Mobilisatie-vrijstel
lings-besluit". 

7 . r. Dit besluit treedt in· werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin 
het is geplaatst. 

2. Alsdan vervalt Ons besluit van 3 
April 1923 (Staatsblad n °. u9) . 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
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Gemeenten, waarin 
het vestingwerk en 
de verboden kringen 

liggen. 

Maartensdijk, de 
Bildt. 

Vestingwerken of gedeelten v an 
v estingwerken , behoorende tot: 

de eerste I de tweede / de derde 
klasse. klasse. klasse. 

de Werken 
bij Gri f
tenstein 

Vestingwerken of 
gedeelten v an v es
tingwerken , b ehoo-

rende tot geene 
klasse. 
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Beschrijving van de 
in Artikel negen der 

Wet bedoelde 
lijnen. 

Behoort bij K oninklijk besluit van 12 April 1939 (Staatsblad 542) . 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage , den 18den April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van D efensie, V AN DIJK. 

(Uitgeg. 28 April z939.) 

LIJST A. 
Groepen van dlenstpllchtlgen, die lu geval 
-van oorlog, oorlog·sgevaar of ander e buJten
gewone omstandigheden n I e t aa n een buJ
tengewone oproeping In werkelijken dienst 

behoeven te voldoen. 
{Hier bij In acht te nemen art. 1, tweecle en 

derde lld, van het besluit.) 

Algemeene 
R eken
kamer. 
Departe
menten. 

Diploma
tieke en 
consulaire 
dienst . 

Gemeen
ten. 

r. Leden van de Algem eene Re
k enkamer. 

2 . Hoofden van Departementen 
van algemeen bestuur. 

3. Ambtenaren in N ederland
schen diplomatiek en of consu
lairen dienst. 

4 . P ersonen, werkzaam bij of ver
bonden aan een N ederlandsch 
gezantschap of consulaat of 
werkzaam bij het secretariaat 
v an den Volkenbond. 

5. Gemeentesecretarissen. 

6. Wethouders. 

,, 
Il 

Il 
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Perceelen, binnen een verboden kring liggende, ten aanzien van welke de Wet geheel of 
gedeeltelijk niet van toepassing is. 

Voor zooveel betreft de toepassing van de 
Wet als gevolg van de verboden kringen, 
waarin deze door het Koninklijk Besluit van 
19 September 1921 (Staatsblad n °. 1076) 
zijn komen te liggen alle perceelen, welke 
binnen de bij dat Koninklijk B esluit gelegde 
kringen zijn gelegen, behoudens : 

a. beoosten het noordelijk gelegen werk, 
het terrein, besloten tusschen de oostelijke 
grens van den militairen Landsgrond, den 
Bildtschen straatweg, een rechte lijn van 
het zuidoostelijk hoekpunt van het perceel , 
kadastraal Gemeente de Bildt, Sectie D n ° . 
4080 tot aan het meest noordelijk hoekpunt 
van het perceel, kadastraal Gemeente en 
Sectie alsvoren n ° . 4403 en een rechte lijn 
van uit laatstbedoeld punt getrokken in zui
ver westelijke richting, waarop de Wet ten 
volle van toepassing blijft ; 

b. beoosten het zuidelijk gelegen werk, 
het terrein, besloten tusschen den Bildt
schen straatweg, een rechte lijn, bepaald 
door het in noordoostelijke richting recht 
verlengde van de zuidoostelijke grens van 
den militairen Landsgrond, samenvallende 
met de perceelsscheidingen tusschen de per
ceelen, kadastraal gemeente de Bildt sectie 
C nIS. 16n, 1612, 1585 e1;1 1586 eenerzijds 
en de perceelen, kadastraal gemeente en 
sectie als voren nrs . 1616, 1615 en 1587 an
derzijds , de oostelijke en noordoostelijke 
grens van den militairen Landsgrond en een 
rechte lij n, bepaald door het in noordweste
lijke richting recht v erlengde van de noord
oostelijke grens van den militairen L ands
grond, samenvallende met de perceelschei
ding tusschen het perceel kadastraal ge
m eente de Bildt, sectie C n ° . 1662 eener
zijds en het perceel , kadastraal gemeente en 
sectie als voren n °. 1609 anderzijds, waarop 
de Wet ten volle van toepassing blijft; 

Kabinet 
der 
Koningin. 

Mij bekend, 

7. Directeur van het Kabinet 
der Koningin. 

Provinciën. 8. Commissarissen der Koningin. 
9. L eden van Gedeputeerde Sta-

t en . 
Raad van 10. Leden van den Raad van 
State. State. 

R echterlij- 11. Leden van de rechterlijke 
ke macht. macht. 

Rijksveld- 12. De ambtenaren van het korps 
wacht. bezoldigde rijksveldwacht. 
Sta ten- 13. Leden van de Staten-Gene-
GeneraaJ. raai. 

14. Personen, niet vermeld onder 

c. bewesten het zuidelijk gelegen werk, 
het terrein, besloten tusschen de westelijke 
begrenzing van den militairen Landsgrond 
en den groeten verboden kring van het fort 
op de Bildtstraat, deel u itmakende van de 
Linie om Utrecht, waar op Artikel 28 der 
Wet van toepassing blij ft; 

d. beoosten het zuidelijk gelegen werk, 
het terrein, besloten tusschen den groeten 
verboden kring van het fort op den Voor
dorpschen dijk, den kleinen v erboden kring 
van de werken bij Griftens tein, den groeten 
verboden kring van het Werk aan den 
Hoofddijk, de zuidoostelijke grens van den 
militairen Landsgrond en het in noordooste
lijke richting recht verlengde van dat ge
deelte van die grens - samenvallende met 
de perceelscheidingen tusscqen de percee
len kadastraal Gemeente de Bildt, Sectie 
C, nrs. 16n, 1612 , 1585 en 1586 eenerzijds 
en de perceelen kadastraal gemeente en 
Sectie alsvoren Nos. 1616, 1615 en 1587 
anderzijds - waarop Artikel 28 d er Wet 
van toepassing blijft ; 

e. beoosten de werken, het terrein, be
sloten tusschen den groeten verboden kring 
van het fort op den Voordorpschen dijk, 
de grens tusschen de sectiën C en D van 
de kadastrale gemeente de Bildt , de per
ceelscheidingen tusschen de perceelen , kada
straal Gemeente de Bildt, Sectie D, nr. 1252 
(oud) en 1253 (oud) eenerzijds en perceel, 
kadastraal Gemeente en Sectie alsvoren nr. 
1427 (oud) anderzijds, den middelbaren ver
boden kring van de werken bij Griftenstein, 
den groeten verboden kring van het werk 
aan den Hoofddijk en den kleinen verboden 
kring van de werken bij Griftens tein, waar
op Artikel 28 der Wet van toepassing blijft. 

De Minister van Defensie, VAN DIJK. 

1-13, t e wier aanzien de 
dienst van den Staat, de pro
vincie of de gemeente of een 
ander openbaar belang naar 
het oordeel van den Minister 
van D efensie vordert, dat zij 
aan hun gewonen werkkring 
niet worden onttrokken, of 
wier opkomst in werkelijken 
dienst om eenige andere bij
zondere reden door dezen Mi
n ister niet wenschelijk wordt 
geacht. 

Mij bekend, 
D e Minister van Defensie, 

VAN DIJK. 
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LIJST B. 
Groepen van dlenstpllchtlgeu, die ln 1,;-eval 
van oorlog, oorlogsg·evaar of andere bulten
gewone omstandlg·he!len v o o r l o o 11 I g 
n I et aan een bulteu gewoue 011roe1iing· In 

werkelijken dienst behoeven te voldoen. 
(Hierbij In acht te nemen art. 1, tweede en 

derde lld, van het besluit.) 

Financiën. r. Thesaurier-generaal bij het D e
partement van Financiën. 

2. Agent van het M inisterie van 
Financiën, directeur van de 
grootboeken der nationale 
schuld. 

3. Het personeel van de admini
stratie der belastingen, voor 
zooveel het niet behoort tot 
een der jongste 7 lichtingen ge
wone dienstplichtigen en n iet 
werkzaam is op arbeidsover
eenkomst. 

Gemeente- 4· 
politie. 

D e hoofdambtenaren, ambte
naren en bezoldigde beambten 
bij de gemeentelijke politie, 
w ier werkkring uitsluitend tot 
het politiewezen beperkt is . 

Rijksmunt.5. Muntmeester van 's rijks munt. 
Spoor- 6. Bestuurders, beambten en be-
wegen. dienden eener spoorwegonder

neming, voor zoover in vasten 

Water
staat. 

dienst der onderneming. 
7. Ingenieurs van den waterstaat, 

havenmeesters , haven- en sluis
personeel, voor zoover als zoo
danig in vasten dienst van het 
rijk. 

8. P ersonen, niet vermeld onder 
1-7, t e wier aanzien de dienst 
van den Staat, de provincie of 
de gemeente of een ander open
baar belang naar het oordeel 
van den Minister van Defen
sie vordert, dat zij aan hun 
gewonen werkkring voorloopig 
niet worden onttrokken, of wier 
opkomst in werkelijken dienst 
om eenige andere bijzondere 
reden door dezen Minister voor
loopig niet wenschelijk wordt 
geacht. 

Mij bekend, 
De Minister van Defensie, 

VAN D IJK. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 18 
April 1939 (Staatsblad 1939, n °. 543). 

s. 545 

23 Mei 1939. BESLUIT, houdende aan
wijzing van een terrein in de gemeente 
Rijswijk (Z .H.) , waar kunnen worden 
opgericht en in werking gebracht in
richtingen, als bedoeld in artikel 24, 
1e lid der Hinderwet. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Defensie en van Sociale Zaken van 10 
Maart 1939, Iste Afdeeling Nr. 121 en van 
17 Maart 1939, Nr. 137H . Afdeeling Ar
beid; 

Overwegende: 
dat het wenschelijk is de mogelijkheid te 

openen om de inrichtingen, als bedoeld in 
artikel 24, 1e lid der Hinderwet te decen
traliseeren; 

Gelet op artikel 24, 3e lid der Hinder
wet; 

D en Raad van State gehoord, advies van 
2 M ei 1939 Nr. 30; 

Gezien het nader rapport van Onze Voor
noemde Ministers van II Mei 1939, Iste 
Afdeeling Nr. 2 en van 19 M ei 1939, Nr. 
283H, Afdeeling Arbeid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het terrein, kadastraal bekend als ge

meente Rijswijk (Z.H.), Sectie G , nummers 
246 ( ged.), 1312, 267 ( ged.), 1044, 266, 265, 
264, 263, 283, 1295 en 1297, aan t e wijzen 
als plaats waar, overeenkomstig door Ons 
goed te keuren plannen en m et inachtne
ming der door Ons te stellen voorwaarden, 
kunnen worden opgericht en in werking ge
bracht : Inrichtingen , als bedoeld in artikel 
24, 1e lid der H inderwet. 

Onze Ministers van Defensie en v an So
ciale Zaken zijn, ieder voor zooveel hem be
treft, belast met de uitvoering van dit Be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den ' Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten M ei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, V AN DIJK. 

De Minister van S ociale Zaken, 
C. P . M. R OMME. 

(Uitgeg. 9 Juni 1939.) 

s. 582 

27 Maart 1939. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Dienstplichtbesluit. 

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

van Defensie van 22 Maart 1939, VIIde 
afd. , nr. 307 H ; 

Overwegende, dat de wijzigingen, welke bij 
de wet van 21 Februari 1938 (Staatsblad 
nr. 500) in de Dienstplichtwet zijn gebracht, 
het noodig maken m et betrekking tot vrij 
stelling wegens broederdienst nadere rege
len vast te stellen; 

Hebben goedgevonden en v erstaan: 
Art. 1 . H et D ienstplichtbesluit (Staats

blad 1929, nr. 21), gewijzigd bij Ons besluit 
van 16 Maart 1931 (Staa tsblad nr. 91), 
wordt nader gewijzigd als volgt: 

Art. 22. D erde lid. Onder b vervallen 
het woord "broederdienst" en de achter dit 
woord geplaatste komma en wordt de aan 
het slot voorkomende punt vervangen door 
een kommapunt. 
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Aan dit lid wordt een nieuw punt c toe
gevoegd, luidende als volgt: 

"c. indien het geldt een aanvraag om 
vrijstelling wegens broederdienst voor een 
ingeschrevene, die reeds om een andere re
den is vrijgesteld of krachtens een vrijwilli
ge verbintenis behoort tot de land- of de 
zeemacht of tot de overzeesche weermacht." 

Aan het artikel wordt een nieuw vierde 
lid toegevoegd, luidende als volgt: 

,,4. Voor de toepassing van de artt. 23, 
24, 24a en 28 wordt onder het jaar van in
schrijving voor den dienstplicht ten aan
zien van een persoon, die wordt ingeschre
ven na de opening van het inschrijvings
register en vóór 1 Januari daaraanvolgend, 
verstaan het jaar, volgende op dat, waarin 
zijn inschrijving plaats vond." 

Art. 23. Eerste lid. De punten a en b 
worden vervangen door drie nieuwe punten, 
luidende als volgt : 

,,a. wie van de broeders van den inge
schrevene op 1 October van het jaar van 
zijn inschrijving voor den dienstplicht ver
keerden in een geval , als bedoeld in art. 20, 

derde lid, a of b, der wet; 
b. wie van de broeders van den inge

schrevene vóór 1 April van het jaar, vol
gende op dat van zijn inschrijving voor den 
dienstplicht, verkeerden in een geval , als 
bedoeld in art. 20, derde lid, c, d of e, der 
wet; 

c. hoeveel broeders, halfbroeders, stief
broeders, zusters , halfzusters of stiefzusters 
de ingeschrevene op het onder a bedoelde 
tijdstip bezat." 

Tweede lid. Dit lid wordt gelezen als 
volgt: 

"Voor zooveel de wensch om vrijstelling 
te verkrijgen niet reeds bij de inschrijving 
voor den dienstplicht is te kennen gegeven, 
geschiedt de aanvraag tusschen 16 en 30 
April van het jaar, volgende op dat der in
schrijving. D oor of vanwege den ingeschre
vene worden de opgaven verstrekt, welke de 
burgemeester b ehoeft om de in het eerste 
lid bedoelde verklaring te kunnen opma
ken." 

Zesde lid. In de plaats van "of binnen 
10 dagen na de inschrijving" wordt gelezen: 
"30 April van het jaar, volgende op dat 
der inschrijving,''. 

Zevende Jid. In den eersten volzin 
wordt in de plaats van "een broeder van 
den ingeschrevene" gelezen: ,,elk der broe
ders , bedoeld in het eerste lid, onder a of 
b". 

In den tweeden volzin wordt in de plaats 
van "1 Januari" gelezen: ,,r October". 

Art. 24. Tweede, derde, vierde en vijfde 
Jid. In elk dezer leden wordt in de plaats 
van "art. 13" gelezen: ,,art. 20". 

Tweede lid. In den eersten volzin wordt 
in de plaats van "1 Januari" .gelezen: ,,1 

October". 
In den tweeden volzin wordt in de plaats 

van "1 Juli van het jaar, waarin de be
langhebbende voor den dienstplicht werd 
ingeschreven of, indien hij tot gewoon 
dienstplichtige bestemd is, voordat hij de 
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eerste oefening heeft aangevangen" gele
zen: ,,1 April van het jaar, volgende op 
dat, waarin de belanghebbende voor den 
dienstplicht werd ingeschreven". 

Vijfde Jid. In dit lid wordt na de woor
den "art. 1, eerste lid, j, der wet," inge
voegd: ,,zooals deze laatstelijk luidde vóór 
de wijzigingen, daarin gebracht bij de wet 
van 21 Februari 1938 (Staatsblad nr. 500),''. 

Aan dit artikel worden twee nieuwe le
den toegevoegd, luidende als volgt: 

,,7. Onder tot een gezin behoorende kin
deren, als bedoeld in art. 20, tweede lid, 
der wet, worden verstaan de broeders, half
broeders, stiefbroeders, zusters, halfzusters 
en stiefzusters van den ingeschrevene, ook 
indien zij niet met dezen samenwonen. Niet
wettige kinderen worden te dezen aanzien 
niet medegeteld. Onder stiefbroeder of stief
zuster van den ingeschrevene wordt verstaan 
het kind, geboren uit een vorig huwelijk 
van hem of haar, die met de moeder of den 
vader van den ingeschrevene gehuwd is 
of geweest is. 

8 . De grootte van een gezin, bedoeld in 
art. 20, tweede lid , der wet, wordt beoor
deeld naar den toestand op 1 October van 
het jaar, waarin de belanghebbende voor 
den dienstplicht werd ingeschreven." 

Tusschen de artt. 24 en 25 wordt inge
voegd een nieuw artikel, luidende als volgt: 

Broederdienst. 
(Getal vrijstellingen. ) 

,,Art. 24a. 1. De Commissaris der Konin
gin zendt den minister vóór 10 Juni van 
het jaar, volgende op dat der inschrijving, 
een opgaaf van het getal der ingeschrevenen 
voor de lichting van het daarop volgend 
jaar, die op 1 Juni van eerstbedoeld jaar: 

a. bestemd waren om ingevolge art. 24, 
eerste lid, der wet te worden ingelijfd; 

b. verkeerden in het genot van vrijstel
ling op grond van art. 15, eerste lid, c, d of 
e, der wet; 

c. krachtens een vrijwillige verbintenis 
behoorden tot de land- of de zeemacht of 
tot de overzeesche weermacht. 

2. Vóór een door den minister te bepa
len tijdstip zendt de Commissaris der Ko
ningin aan den minister een opgaaf van het 
getal der personen, die voor vrijstelling we
gens broederdienst in aanmerking kunnen 
komen. 

3. De minister stelt vast, aan hoeveel 
personen vrijstelling wegens broederdienst 
kan worden verleend en deelt den Commis
saris der Koningin mede, welke groepen van 
personen in verband met art. 20, tweede 
lid, laatsten volzin, der wet voor vrijstelling 
in aanmerking komen." 

Art. 27. Aan dit artikel wordt een twee
de volzin toegevoegd, luidende als volgt: 
,,Geldt het vrijstelling wegens broederdienst, 
dan kan het bepaalde in den vorigen volzin 
slechts worden toegepast, indien de inge
schrevene nog begrepen kan worden in de 
opgaaf, bedoeld in art. 24a, tweede lid." 

Art. 28. Eerste Jid. Dit lid wordt gele
zen als volgt: 
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"1. De burgemeester zendt de stukken 
betreffende vrijstelling wegens broederdienst 
zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 15 
Mei van het jaar, volgende op dat, waarin 
de belanghebbenden voor den dienstplicht 
werden ingeschreven, aan den Commissaris 
der Koningin." 

Het tweede en het vierde lid vervallen. 
Het derde lid wordt tweede lid. Dit lid 

wordt gelezen als volgt : 
"2. De burgemeester zendt de stukken 

betreffende vrijstelling om een andere re
den dan broederdienst aan den minister, 
zoo spoedig mogelijk nadat de aanvraag is 
gedaan". 

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

's-Gravenhage, 27 Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, VAN DIJK. 
(Uitgeg . 4 April z939.) 

s. 583 

zo April z939. BESLUIT, houdende mach
tiging op den Opperbevelhebber van 
Land- en Zeemacht bedoeld in artikel 
33 van de wet van 14 September 1866 
(Staatsblad n ° . 138) , nopens bepalin
gen betrekkelijk de inkwartieringen en 
het onderhoud van het krijgsvolk, en 
de transporten en leverantiën voor le
gers of vestingen gevorderd. 

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

D efensie en van Binnenlandsche Zaken van 
10 April 1939, Geheim Litt. Mob. 236. 

Gelet op het bepaalde in art. 33 van de 
Wet van 14 September 1866 (Staatsblad 

n °. 138); 
Overwegende, dat het in den toestand van 

oorlogsgevaar, welke is ingetreden, noodza
kelijk kan zijn, gebruik te maken van de 
machtiging, in voornoemd artikel bedoeld; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De Opperbevelhebber van Land
en Zeemacht wordt door Ons gemachtigd 
voor zoover betreft de landstreek, waar zich 
afdeelingen van Zee- en Landmacht bevin
den - behoudens echter voor die afdeelin
g e n, welke organiek zijn bestemd voor de 
bezetting van liniën, stellingen en sterkten 
- om op zoodanige wijze in de behoeften 
van inkwartiering, onderhoud, transporten 
en leverantiën van allerlei aard (ook aan 
paarden, rund- en ander vee) te voorzien 
of door zijne ondergeschikten te doen voor
zien, a ls hem, op zijne verantwoordelijkheid, 
het meest geraden voorkomt, hetzij door 
het benoodigde, na eene voorafgaande vor
dering van zijnentwege, te doen verstrek
ken, of in dringende omstandigheden, zon
der voorafgaande vordering door zijne on
dergeschikten in gebruik of in eigendom te 
doen nemen, hetzij door goedkeuring van 
hetgeen te dien opzichte, zonder zijn last , 
in het belang van den krijgsdienst is ver
richt. 
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2 . Gelijke machtiging als boven wordt 
verleend aan den Commandant eener linie, 
vestiging of sterkte, doch alleen voor zoo
ver betreft het terrein in het gebied van 
de linie, stelling of sterkte, waarover de 
staat van oorlog of van beleg zich zal uit
strekken. 

Onze Ministers van Defensie en van 
Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit Besluit, waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan de Algemeene Rekenka
mer en dat in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den roden April 1939-
WILHELMINA. 

D e Minister van Defensie, VAN DIJK. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BOEYEN. 
(Uitgeg. II April z939. ) 

s. 60 1 

z6 Maart z939. WET, houdende regelen 
betreffende een algemeene tienjaarlijk
sche bedrijfstelling. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 289. 
Hand. Il z938/39, bladz. z562. 
Bijl. Hand. 1 z938/39, 289. 
Hand. 1 z938/39, bladz. 459. 

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

ben, dat het wenschelijk is wettelijke rege
len te stellen met betrekking tot het' hou
den van een algemeene tienjaarlijksche be
drijfstelling; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1 . In het jaar 1940 en vervolgens 

telkens na tien jaren wordt in het Rijk een 
algemeene bedrijfstelling gehouden. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt de verplichting van de ingezetenen 
en van de binnen het Rijk verblijf houden
de niet-ingezetenen ten behoeve van deze 
tellingen opgaven en inlichtingen te ver
strekken nader geregeld, worden bepalingen 
vastgesteld betreffende de verplichting tot 
geheimhouding van de ontvangen opgaven 
en inlichtingen en worden verdere uitvoe
ringsvoorschriften gegeven. 

3. Gegevens, ingevolge deze wet verza
meld, worde n slechts openbaar gem'7i·,, kt met 
machtiging van Onzen met de uitvoering 
dezer wet belasten Minister. 

4 . Overtreding van voorschriften, krach
tens deze wet gegeven, voor zoover uitdruk
kelijk aangeduid als strafbaar feit in den 
zin van dit artikel, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste drie maanden of geld
boete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Het feit wordt beschouwd als een over
treding. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 
( Uitgeg. II April z939.) 
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s. 602 

I6 Maart I939· WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
26 October 1938, n ° . 32, tot regeling 
van den invoer van tricotgoederen. 

Bijl. Hand. II I938/39, 264. 
Hand. II I938/39, bladz. I56I'2. 
Bijl. Hand. I I938/39, 264. 
Hand. I I938/39, bladz. 4.59. 

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

dat, ingevolge artikel ., der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
26 October 1938, n °. 32, tot regeling van 
den invoer van tricotgoederen, bekrachti
ging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n ° . 639 N) ge
nomen besluit van 26 October 1938, n ° . 32 
(Nederlandsche Staatscourant van 28 en 29 
October 1938, n ° . 209), tot regeling van den 
invoer van tricotgoederen, wordt bekrach
tigd. 

2 . D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's- Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. II April I939.) 

s. 603 

I6 Maart I939· WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
15 October 1938, n°. 26, tot regeling 
van den invoer van alle brood en alle 
deeg. 

Bijl. Hand. II I938/39, 265. 
Hand. II I938/39, bladz. I56I /2. 
Bijl. Hand. I I938/39, 265. 

. Hand. I I938/39, bladz. 459. 
Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
15 October 1938, n ° . 26, tot regeling van 
den invoer van alle brood en alle deeg, be
krachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1 . Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n ° . 639 N) ge
nomen besluit van 15 October 1938, n ° . 26 
(Nederlandsche Staatscourant van 26 Octo
ber 1938, n °. 207), tot regeling van den in
voer van alle brood en alle deeg, wordt be
krachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgef}. . II April I939.) 

s. 604 

I6 Maart I939· WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
25 October 1938, n °. 22, tot regeling 
van den invoer van schoeisel en leest
klaar schoenwerk. 

Bijl. Hand. II I938/39, 278. 
Hand. II I938/39, bladz. I56I /2. 
Bijl. Hand. I I938/39, 278. 
Hand. I I938/39, bladz. 459. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
19_,7 (Staatsblad n°. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
25 October 1938, n °. 22, tot regeling van 
den invoer van schoeisel en leestklaar 
schoenwerk, bekrachtiging bij de wet be
hoeft; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 25 October 1938, n ° . 22 
(Nederlandsche Staatscourant van 28 en 29 
October 1938, n ° . 209), tot regeling van den 
invoer van schoeisel en leestklaar schoen
werk, wordt bekrachtigd. 

2. D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. II April I939.) 

s. 605 

I6 Maart I939- WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
18 November 1938, n °. 20, tot regeling 
van den invoer van letter-, cijfer- en 
etiketten band. 

Bijl. Hand. II I938/39, 279. 
Hand. Il I938/39, bladz. z56z/2. 
Bijl. Hand. I z938/39, 279. 
Hand. I z938/39, bladz. 459. 
Wij WILHELMINA,enz . . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 630 N). Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
18 November 1938, n ° . 20, tot regeling van 
den invoer van letter-, cijfer- en etiketten
band, bekrachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het.dat Wij,den Raad van State,enz. 
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Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis
invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 18 November 1938, n °. 
20 (Nederlandsche Staatscourant van 22 No
vember 1938, n °. 226), tot regeling van den 
invoer van letter-, cijfer- en etikettenband, 
wordt bekrachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. II April z939.) 

s. 606 

z6 Maart z939. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
24 November 1938, n °. 15, tot regeling 
van den invoer van petten en baretten. 

Bijl. Hand. II z938/39, 280. 
Hand. II z938/39 , bladz. z56z'2. 
Bijl. Hand. I z938/39, 280. 
Hand. I z938/39, bladz. 459. 

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

dat, ingevolge artikel -~ der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 6.~9 N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
24 November 1938, n °. 15, tot regeling van 
den invoer van petten en baretten, bekrach
tiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 24 November 1938, n °. 
15 (Nederlandsche Staatscourant van 28 
November 1938, n°. 230), tot regeling van 
den invoer van petten en baretten, wordt 
bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. II April z939.) 

s. 607 

z6 Maart z939. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
24 November 1938, n °. 19, tot regeling 
van den invoer van naaigaren. 

Bijl. Hand. II z938/39, 28z. 
Hand. II z938/39, bladz. z56z/2. 
Bijl. Hand. I z938/39, 28z. 
Hand. I z938/39, bladz. 459. 
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Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
24 November 1938, n ° . 19, tot regeling van 
den invoer van naaigaren, bekrachtiging bij 
de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n ° . 639 N) ge
nomen besluit van 24 November 1938, n ° . 
19 (Neder/andsche Staatscourant van 29 
November 1938, n °. 231), tot regeling van 
den invoer van naaigaren, wordt bekrach
tigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. II April 10~0. ) 

s. 608 

z6 Maart 1939. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
25 November 1938, n °. 3, tot regeling 
van den invoer van bovenkleeding. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 282. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1561'2. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 282. 
Hand. I 1938/39, bladz. 459 . 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
25 November 1938, n ° . 3 , tot regeling van 
den invoer van bovenkleeding, bekrachti
ging bij de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 25 November 1938, n °. 
3 (Nederlandsche Staatscourant van 29 
November 1938, n ° . 23,), tot regeling van 
den invoer van bovenkleeding, wordt be
krachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den ,6den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. II April 1939.) 
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s. 609 

z6 Maart z939. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
24 October 1938, n ° . 34, tot regeling 
van den invoer, van gelaschte en naad
looze buizen. 

Bijl. Hand. II z938/39, 288. 
Hand. II z938/39, bladz. z56z/2. 
Bijl. Hand. I z938/39, 288. 
Hand. I z938/39, _bladz. 459. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
19:17 (Staatsblad n ° . 6_,Q N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
24 October 1938, n ° . 34, tot regeling van 
den invoer van gelaschte en naadlooze bui
zen, bekrachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wjj,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 24 October 1938, n ° . 34, 
(Nederlandsche Staatscourant van 26 Oc
tober 1938, n ° . 207) , tot regeling van, den 
invoer van gelaschte en naadlooze buizen, 
wordt bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage·, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. II April z939.) 

s. 610 

z6 Maart z939. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
14 November 1938, n ° . 33, tot regeling 
van den invoer van geëmailleerde, ge
goten ijzeren badkuipen en geëmailleer
de, geslagen ijzeren badkuipen. 

Bijl. Hand. Il z938/39 , 298. 
Hand. II z938/39, bladz. z56z/2. 
Bijl. Hand. I z938/39, 298. 
Hand. I z938/39, bladz. 459. 
Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
19:17 (Staatsblad n °. 6.3Q N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
14 November 193 8, n °. 33, tot regeling van 
den invoer van geëmailleerde, gegoten ijze
ren badkuipen en geëmailleerde, geslagen 
ij zeren badkuipen, bekrachtiging bij de wet 
behoeft; 

Zoo is hèt,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 14 November 1938, n ° . 
33 (Nederlandsche Staatscourant van 17 
November 1938, n ° . 223), tot regeling van 
den invoer van geëmailleerde, gegoten ijze-
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ren badkuipen en geëmailleerde, geslagen 
ijzeren badkuipen, wordt bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. II April z939.) 

s. 611 

z6 Maart z939. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
27 December 1938, n °. 33, tot regeling 
van den invoer van leder. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 308. 
Hand. II z938/39, bladz. z562. 
Bijl. Hand. I z938/39, 308. 
Hand. I z938/39, bladz. 459. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n ° . 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
27 December 1938, n ° . 33, tot regeling van 
den invoer van leder, bekrachtiging bij de 
wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 27 December 1938, n ° . 
33 (Nederlandsche Staatscourant van 29 
December 1938, n ° . 252), tot regeling van 
den invoer van leder, wordt bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. z z April z939.) 

s. 612 

z6 Maart z939. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
22 December 1938, n ° . 45, tot regeling 
van den invoer van calci umhypochlo
riet, natriumhypochloriet en gecompri
meerd chloorgas. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 309. 
Hand. Il z938/39, bladz. z562 . 
Bijl. Hand. I z938/39, 309. 
Hand. I z938/39, bladz. 459. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 6:19 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier- wet genomen besluit van 
22 D ecember 1938, n ° . 45, tot regeling van 



1939 

den invoer van calciumhypochloriet, na
triumhypochloriet en gecomprimeerd chloor
gas, bekrachtiging bij1 de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 22 December 1938, n ° . 
45 (Nederlandsche Staatscourant van 28 
December 1938, n ° 251), tot regeling van 
den invoer van calciumhypochloriet, na
triumhypochloriet en gecomprimeerd chloor
gas, wordt bekrachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. II April I939.) 

s. 613 

I6 Maart I939· WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
22 December 1938, n ° . 47, tot regeling 
van den invoer van bijtende potasch en 
kaliloog. 

Bijl. Hand. II I938/39, JIO. 
Hand. II I938/39, bladz. I562. 
Bijl. Hand. I I938/39, JID. 
Hand. I I938/39, bladz. 459. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
22 December 1938, n ° . 47, tot regeling van 
den invoer van bijtende potasch en kaliloog, 
bekrachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n ° . 639 N) ge
nomen besluit van 22 December 1938, n ° . 
47 (Nederlandsche Staatscourant van 28 
December 1938, n ° . 251), tot regeling van 
den invoer van bijtende potasch en kaliloog, 
wordt bekrachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's- Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg . II April I939.) 

s. 614 

I6 Maart I939· WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
10 December 1938, n ° . 13, tot regeling 
van den invoer van ongesmolten dier
lijk vet. 

Bijl. Hand. II I938/39, JII. 
Hand. II I938/39, bladz. I562 . 
Bijl. Hand. l I938/39, JI I. 
Hand. I I938/39, bladz. 459. 
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Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n ° . 6:IQ N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
10 December 1938, n ° . 13, tot regeling van 
den invoer van ongesmolten dierlijk vet, be
krachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,en2. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n ° . 639 N) ge
nomen besluit van 10 December 1938, n ° . 
13, (Nederlandsche Staatscourant van 13 
December 1938, n ° . 241), tot regeling van 
den invoer van ongesmolten dierlijk vet, 
wordt bekrachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

s. 615 ,.,... 
(Uitgeg. II April I939.) 

~6 Maart I939· WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
22 December 1938, n ° . 46, tot regeling 
van den invoer van kousen en sokken. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 312. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1562. 
B ijl. Hand. I 1938/39, 312. 
Hand. I 1938/39, bladz. 459. 

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

dat; ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
22 D ecember 1938, n ° . 46, tot regeling van 
den invoer van kousen en sokken, bekrachti
ging bij de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wij , den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 22 December 1938, n ° . 
46 (Nederlandsche Staatscourant van 28 
December 1938, n °. 251),, tot regeling van 
den invoer van kousen en sokken, wordt 
bekrachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's- Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. II April I939.) 
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s. 616 

z6 Maart z939. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
22 December 1938, n °. 49, tot regeling 
van den invoer van verpakkingsglas, 
met uitzondering van bemand glaswerk. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 3z3. 
Hand. Il :c938/39, bladz. z562. 
Bijl. Hand. I z938/39, 3I3-
Hand. I z938/39, bladz. 459. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
22 D ecember 1938, n°. 49, tot regeling van 
den invoer van verpakkingsglas, met uit
zondering van bemand glaswerk, bekrachti
ging bij de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 22 December 1938, n °. 
49 (Nederlandsche Staatscourant van 29 
December 1938, n °. 252), tot regeling van 
den invoer van verpakkingsglas, met uit
zondering van bemand glaswerk, wordt be
krachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Ministel' van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. II April z939.) 

s. 617 

z6 Maart z939. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
18 November 1938, n °. 19, tot regeling 
van den invoer van kachels , haard
kachels, haarden, fornuizen en veevoe
derkooktoestellen. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 3z4. 
Hand. Il z938/39, bladz. z562. 
Bijl. Hand. I z938/39, 3I4· 
Hand. I z938/39, bladz. 459. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 6:-iq N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
18 November 1938, n °. 19, tot regeling van 
den invoer van kachels, haardkachels, haar
den, fornuizen en veevoederkooktoestellen, 
bekrachtiging bij de wet behoeft ; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 18 November 1938, n °. 
19 (Nederlandsche Staatscourant van 22 
November 1938, n °. 226), tot regeling van 
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den invoer van kachels, haardkachels, haar
den, fornuizen en veevoederkooktoestellen, 
wordt bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. II April z939.) 

s. 618 

z6 Maart z939. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
24 November 1938, n °. 14, tot regeling 
van den invoer van sloten en espagno
letten. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 3I5-
Hand. Il z938/39, bladz. z562. 
Bijl. Hand. l z938/39, 3I5-
Hand. I 1938/39, bladz. 459. 

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

dat, ingevolge artikel :-i der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 63q N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
24 November 1938, n °. 14, tot regeling van 
den invoer van sloten en espagnoletten, be
krachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 24 November 1938, n °. 
14 (Nederlandsche Staatscourant van 28 
November 1938, n °. 230), tot regeling van 
den invoer van sloten en espagnoletten, 
wordt bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. II April z939.) 

s. 619 

z6 Maart z939. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
27' December 1938, n °. 31, tot regeling 
van den invoer van geïsoleerde electri
citeitsgeleidingen. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 3z9. 
Hand. II :c938/39, bladz. z562. 
Bijl. Hand. l z938/39, 3z9. 
Hand. I z938/39, bladz. 459. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisfnvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639N), Ons krachtens 
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artikel 2 dier wet genomen besluit van 
27 December 1938, n ° . 31, tot regeling van 
den invoer van geïsoleerde electriciteitsge
leidingen, bekrachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 27 December 1938, n ° . 
31 (Nederlandsche Staatscourant van 29 
December 1938, n ° . 252), tot regeling van 
den invoer van geïsoleerde electriciteitsge
leidingen, wordt bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

(Uitgeg. II April I939.) 

s. 6 2 0 

I6 Maart 1939. WET, houdende nieuwe 
bepalingen tot regeling van de paarden
fokkerij (Paardenwet 1939). 

Bijl. Hand. II 1937/38, 538, I938/39, 65. 
Hand. II I938/39, bladz. 1293-1296. 
Bijl. Hand. I I938/39, 65. 
Hand. I I938/39, bladz. 459--46I. 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hi,b

ben, dat het wenschelijk is nieuwe bepa
lingen tot regeling van de paardenfokkerij 
uit te vaardigen; 

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

§ 1. Inleidende bepaling. 

Art. 1. In deze wet wordt verstaan on
der: 

r 0
• .,Onze Minister": Onze met de za

ken van den landbouw belaste Minister; 
2 °. ,.stamboek": een boek of register, 

waarin gegevens over afstamming van paar
den zijn opgenomen; 

3 °. .,Stamboekvereeniging": een rechts
persoonlijkheid bezittende instelling, die 
zich mede door middel van het aanleggen 
en bijhouden van stamboeken hetzij door 
haar zelf hetzij door haar leden of aange
slotenen, de bevordering van de paarden
fokkerij ten doel stelt en als zoodanig door 
Ons is erkend; 

4 °. .,Stamboek-Keuring": een keuring, 
als bedoeld in artikel 14; 

5 °: .,Commissie-Keuring": een keuring, 
als bedoeld in artikel 17; 

6 °. .,Keuring in Beroep": een keuring 
door de Commissie van Beroep, bedoeld in 
artikel 19; 

7°. .,goedgekeurde hengst": een hengst, 
die bij een Stamboek-Keuring, Commissie
Keuring of Keuring in Beroep is goedge
keurd voor dekking van merriën ; 

8 °. .,deknummer": een genummerde aan
teekening van dengene, die een goedgekeur-
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den hengst bij een merrie heeft toegelaten 
of gebracht, betreffende een door dien 
hengst verrichte dekking van die merrie; 

9 °. .,dekbewijs" : een schriftelijke ver
klaring van den houder van een goedgekeur
den hengst, bevestigende de op een dek
nummer vermelde dekking van een merrie 
door dien hengst. 

§ 2. Van de Stamboekvereet1igingen. 

2 . Een Stamboekvereeniging moet om 
door Ons te worden erkend: 

1 ° . werkzaam zijn zonder oogmerk winst 
te behalen; 

2 °. door de samenstelling van haar be
stuur een algemeen, belanghebbenden ver
tegenwoordigend karakter hebben; 

3 °. in haar statuten bepalen, hetgeen bij 
of krachtens algemeenen maatregel van be
stuur is voorgeschreven. 

3 . De erkenning van een Stamboekver
eeniging kan te allen tijde door Onzen Mi
nister worden geschorst en door Ons worden 
ingetrokken. Wij stellen de daartoe noodige 
regelen vast. 

4. Het toezicht op de Stamboekvereeni
gingen, voor zoover de uitvoering van deze 
wet betreft, wordt door Onzen Minister ge
regeld. 

§ 3. Van hetgeen verboden is ten aanzien 
van paarden. 

5. Het is verboden tot dekking van 
merriën hengsten aan te bevelen, aan te 
bieden, voor te brengen, te gebruiken of te 
doen of laten gebruiken, die niet zijn goed
gekeurde hengsten, 

6. Het verbod, gesteld in het vorige ar
tikel, geldt niet, indien tijdens de dekking 
en de tien daaraa n voorafgaande dagen de 
hengst en de merrie in vollen en onvoor
waardelijken eigendom toebehooren aan één 
persoon of aan meer personen, behoorende 
tot één gezin. 

7 . Het is verboden een hengst van twee 
en een half jaar of ouder, die niet is een 
goedgekeurde hengst, op een erf of in de 
gebouwde of op de ongebouwde aanhoorig
heden daarvan te houden tegelijk met een 
goedgekeurden hengst. 

8 . Het is verboden een hengst van twee 
jaren of ouder te houden zonder in het be
zit te zijn van een bewijs van aangifte. 

9. Onze Minister regelt de aangifte, be
doeld in het vorige artikel, en het verstrek
ken van de bewijzen van aangifte, alsmede 
de intrekking daarvan en de vergoeding der 
aan het verstrekken verbonden kosten. Hij 
stelt het model van deze bewijzen vast. 

10 . Het is verboden een niet-gespeend 
veulen te houden zonder te zijn voorzien 
van het dekbewijs der merrie, welke het 
veulen heeft geworpen. 

11. Het verbod, gesteld in het vorige 
artikel, geldt niet: 

1 °. indien de houder van een merrie kan 
aantoonen, dat het veulen is geworpen als 
gevolg van een dekking, als bedoeld in ar
tikel 6; 
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2 °. in de door Onzen Minister aan te 
wijzen bijzondere gevallen of groepen van 
gevallen. 

12. Het is den houder van een merrie, 
welke door een goedgekeurden hengst is ge
dekt, verboden die merrie te verkoopen of 
te vervreemden zonder overlegging van het 
dek bewijs. 

13. Door of vanwege Onzen Minister 
kan in bijzondere gevallen of groepen van 
gevallen, zoo noodig onder door hem daar
bij te bepalen voorwaarden, ontheffing wor
den verleend van de verboden, in de arti
kelen 5, 7, 8, ro en 12 gesteld. 

§ 4. Van de keuring voor dekking 
van merriën. 

A. De Stamboek-Keuring. 
14. De Stamboekvereenigingen zijn ver

plicht jaarlijks, op de door Onzen Minister 
goedgevonden plaatsen en tijden, de in haar 
stamboeken ingeschreven hengsten, welke 
haar daartoe worden aangeboden, te onder
werpen aan een keuring voor dekking van 
merriën. 

15. Wij wijzen de gevallen of groepen 
van gevallen aan, waarin de Stamboek
Keuring niet jaarlijks, doch na een door Ons 
daarbij te bepalen veelvoud van een jaar 
kan geschieden. 

16. Onze Minister regelt den geldig
heidsduur der goedkeuring, het kennisgeven 
van den uitslag der keuring en het verstrek
ken van een bewijs van goedkeuring aan 
den houder van den goedgekeurden hengst, 
de vergoeding der aan de keuring verbon
den kosten en verder al hetgeen noodig 
mocht blijken voor een goed verloop van 
de Stamboek-Keuring. 

B. De Commissie-Keuring. 
17. De houders van hengsten, welke 

niet in een stamboek van een Stamboek
vereeniging zijn ingeschreven, kunnen jaar
lijks, op de door Onzen Minister vastge
stelde plaatsen en tijden, die hengsten doen 
onderwerpen aan een keuring voor dekking 
van merriën. 

18. De Commissie-Keuring geschiedt 
overeenkomstig de daartoe door Onzen Mi
nister te stellen regelen. Artikel 16 is van 
overeenkomstige toepassing. 

C. De Keuring in Beroep. 
19. Van afkeuring van een hengst voor 

dekking van merriën, hetzij bij een Stam
boek-Keuring, hetzij bij e e n Commissie
Keuring, staat beroep open bij de ter zake 
bevoegde Commissie van Beroep. 

2 0 . Van afkeuring bij een Stamboek
Keuring staat slechts beroep open, wanneer 
de hengst ook na herkeuring, door of van
wege de Stamboekvereeniging verricht, is 
afgekeurd voor dekking van merriën. 

21. · Door Ons worden Commissiën van 
Beroep ingesteld naar gelang daaraan be
hoef te bestaat. 

22. Bij algemeenen maatregel van be
stuur worden de werkingssfeer, samenstel-
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ling, benoeming en werkwijze van de Com
missiën van Beroep geregeld, alsmede de 
vergoeding van reis- en verblijfkosten en 
de toekenning van vacatiegelden. 

23. De Keuring in Beroep geschiedt 
overeenkomstig door Onzen Minister te stel
len regelen. Artikel 16 is van overeenkom
stige toepassing. 

§ 5. Van de verplichtingen van den houder 
van een goedgekeurden hengst. 

24. Aan den houder van een goedge
keurden hengst worden door of vanwege 
Onzen Minister de benoodigde boeken en 
registers verstrekt tot het doen van aan
teekeningen betreffende de verrichte dek
kingen. 

25. Onze Minister regelt de aanvrage 
en het verstrekken der boeken en registers , 
alsmede de intrekking ervan en de vergoe
ding der aan het verstrekken verbonden 
kosten. Hij stelt het model van deze be
scheiden vast. 

2 6 . D e houder van een goedgekeurden 
hengst is verplicht, overeenkomstig de door 
Onzen Minister te geven voorschriften, de 
hem verstrekte bescheiden: 

r O
• zorgvuldig te bewaren en nauwgezet 

en naar waarheid in te vullen en bij te hou
den; 

2 °. op eerste mondelinge of schriftelijke 
vordering, door of vanwege Onzen Minister 
of door een der bij of krachtens artikel 32 
aangewezenen gedaan, te toonen, ter inzage 
te geven, over te dragen of op te zenden. 

2 7 . De houder van een goedgekeurden 
hengst is verplicht er voor zorg te dragen 
dat, met inachtneming van de door Onzen 
Minister te stellen regelen, onmiddellijk na 
een door dien hengst verrichte dekking aan 
den houder van de gedekte merrie een dek
nummer wordt afgegeven. 

28. De houder van een goedgekeurden 
hengst is verplicht, met inachtneming van 
de door Onzen Minister te stellen regelen, 
op overlegging van een deknummer van 
dien hengst, aan den houder der gedekte 
merrie een dekbewijs te verstrekken. 

29. Wij kunnen bij algemeenen maatre
gel van bestuur nadere verplichtingen stel
len, waaraan de houder van een goedgekeur
den hengst zal moeten voldoe!'\. 

§ 6. Van de subsidiën voor de paarden
fokkerij. 

3 0 . r. Jaarlijks wordt ten behoeve van 
subsidiën voor de paardenfokkerij een be
drag op de Rijksbegrooting uitgetrokken. 

2. De verdeeling van dit bedrag zal ge
schieden volgens door Onzen Minister te 
stellen regelen. 

§ 7. Strafbepalingen. 

31. r. Hij, die handelt in strijd met 
een der bij of krachtens deze wet vastge
stelde voorschriften, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

2 . Indien tijdens het plegen van het feit 
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nog geen jaar is verloopen, sedert een vroe
gere veroordeeling van den schuldige we
gens een strafbaar feit, bedoeld in het vo
rige lid, onherroepelijk is geworden, worden 
de in, het vorige lid genoemde maxima ver
dubbeld. 

3. De in dit artikel strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

4. De rechter kan de openbaarmaking 
van zijn uitspraak gelasten. 

32. Met het opsporen van de feiten, bij 
deze wet strafbaar gesteld, zijn belast, be
halve de bij artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen ambtenaren: 

1 ° . de aldaar niet aangewezen ambte
naren van Rijks- en gemeentepolitie; 

2 °. zij , die daartoe door Onzen Minister 
zijn aangewezen. 

33. Wij stellen algemeene regelen vast 
betreffende de wijze van beëediging van 
krachtens het bepaalde onder 2 °. van het 
vorige artikel aangewezen ambtenaren; Onze 
Minister stelt voor hen een instructie vast. 

34. 1. De in artikel 32 bedoelde amb
tenaren zijn te allen tijde bevoegd ter in
beslagneming de uitlevering te vorderen van 
alle voorwerpen die, kunnen dienen om de 
waarheid aan den dag te brengen. 

2. Zij kunnen te allen tijde inzage vor
deren van alle bescheiden, die op zoodanige 
voorwerpen betrekking hebben. 

3. Zij zijn bevoegd elke plaats, daaron
der begrepen besloten lokalen, erven en wo
ningen, binnen te treden. 

4. Indien dit binnentreden geschiedt tus
schen zonsonder- en zonsopga!)g, wordt door 
hen een proces-verbaal opgemaakt, dat bin
nen tweemaal vier en twintig uren aan den
gene, in wiens lokaal of erf is binnengetre
den, in afschrift wordt medegedeeld. 

5. Indien hun de toegang wordt gewei
gerd, verschaffen zij zich dien desnoods met 
inroeping van den sterken arm. 

6. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan op ver
toon van een schriftelijken, bijzonderen last 
van den commissaris van politie, e n in ge
meenten, waar geen commissaris van politie 
is, van den burgemeester. Van dit binnen
treden wordt door hen een proces-verbaal 
opgemaakt, dat binnen tweemaal vier en 
twintig uren aan dengene, in wiens woning 
is binnenge trede n, in afschrift wordt mede
gedeeld. 

35. Voorwerpen, door middel van over
treding verkregen of waarmede een over
treding is gepleegd, worden in beslag ge
nomen en kunnen bij veroordeeling worden 
verbeurd verklaard; indien zij zijn verkocht, 
kan de geldelijke opbrengst worden ver
beurd verklaard. 

36. 1. In beslag genomen voorwerpen 
kunnen op machtiging van den ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie worden ver
kocht. 

2. De geldelijke opbrengst blijft onder 
berusting van den griffier, totdat de zaak 
bij rechterlijk gewijsde is afgedaan. 

37. Indien in beslag genomen, niet ver-
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beurd verklaarde voorwerpen niet meer aan
wezig zijn, bepaalt de rechter bij het vonnis 
of en, zoo ja, tot welk bedrag de eigenaar 
zal worden schadeloos gesteld. 

38. 1. Indien de zaak niet wordt voort
gezet, worden de in beslag genomen voor
werpen op bevel van den ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie aan den eigenaar 
teruggegeven. 

2. Indien in het geval, bedoeld in het 
vorige lid, de in beslag genomen voorwer
pen niet meer aanwezig zijn, wordt de eige
naar op bevel van den ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie, hetwelk hem bij ex
ploit wordt beteekend, tot een door dien 
ambtenaar te bepalen bedrag schadeloos 
gesteld. 

39. 1. De in de artikelen 37 en 38 be
doelde schadeloosstelling wordt door den 
ontvanger der registratie, in wiens kring de 
rechter of de ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie zetelt, die het bevel heeft ge
geven, op quitantie of een geldig bewijs van 
den rechthebbende voldaan. 

2. De vordering vervalt door verloop 
van vijf jaren, nadat het vonnis onherroe
pelijk is geworden of het in het tweede lid 
van het vorige artikel bedoelde bevel van 
den ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
is beteekend. 

§ 8. Slotbepalingen. 

40. Met ingang van het tijdstip, waar
op deze wet in werking treedt, vervalt de 
wet van 18 Juni 1918, Staatsblad n °. 419, 
houdende bepalingen betreffende de Staats
zorg voor de paardenfokkerij, zooals die wet 
is gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925, 
Staatsblad n °. 308. 

41. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel van "Paardenwet", met ver
melding van den jaargang van het Staats
blad, waarin zij is geplaatst. 

42. Deze wet treedt in werking met 
ingang van een door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's- Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. II April r939.) 

s. 621 

20 Maart 1939. WET tot voorziening ten 
aanzien van de terugvordering van gel
den gestort of betaald in verband met 
artikel 8 der Crisis-Zuivelwet 1932, 
Staatsblad n °. 290. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 460, 1938/39, 40. 
Hand. II 1938/39, bladz. 134-148. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 40. 
Hand. I 1938/39, bladz. 515-523 .. 

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

dat het wenschelijk is, een voorziening te 
treffen ten aanzien van de terugvordering 
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van gelden, gestort of betaald ter voldoe
ning aan een voorwaarde bedoeld ter uit
voering van artikel 8 van de Crisis-Zuivel
wet 1932, Staatsblad n °. 290 of door parti
culieren aan elkander in rekening gebracht 
of vergoed in verband met zulk een stor
ting of betaling; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Gelden, gestort of betaald ter 

voldoening aan een voorwaarde bedoeld ter 
uitvoering van artikel 8. van de Crisis-Zui
velwet 1932( Staatsblad n ° . 290 en gelden 
door derden aan elkander betaald in ver
band met een storting of betaling als hier 
bedoeld, kunnen niet worden teruggevorderd 
op gronden, welke de wettigheid van het 
stellen van zulk een voorwaarde betreffen. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging 
en treft alle vorderingen, welke op dat tijçi
stip nog mochten bestaan. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2osten 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 4 April 1939.) 

s. 6 22 

27 April 1939. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
13 Januari 1939, n° . 8, tot regeling van 
den invoer van vleesch. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 327. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1616/7. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 327. 
Hand. I 1938/39, bladz. 588/9. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
13 Januari 1939, n ° . 8, tot regeling van den 
invoer van vleesch, bekrachtiging bij de wet 
behoeft; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n ° . 639 N) ge
nomen besluit van 13 Januari 1939, n ° . 8, 
(Nederlandsche Staatscourant van 16 Ja
nuari 1939, n ° . n), tot regeling van den in
voer van vleesch, wordt bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2 7sten 

April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 16 Mei 1939.) 

L. & S . 1939. 

1938 

s. 623 

·12 Mei 1939. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
27 October 1938, n ° . 35, tot regeling 
van den invoer van paarden en slacht
paarden. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 263. 
Hand. 1938/39, bladz. 1615/6. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 263. 
Hand. I 1938/39, bladz. 601/2. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
27 October 1938, n ° . 35, tot regeling van 
den invoer van paarden en slachtpaarden, 
bekrachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 27 October 1938, n ° . 35 
(Nederlandsche Staatscourant van 31 Oc
tober 1938, n ° . 210), tot regeling van den 
invoer van paarden en slachtpaarden, wordt 
bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 12den Mei 

1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg. 26 Mei 1939.) 

s. 624 

17 Mei 1939. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
19 Januari 1939, n ° . 3, tot regelingvan 
den invoer van huishoudelijk glaswerk. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 331. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1830. 
Bijl. Han·d. I 1938/39, 331. 
Hand. I 1938/39, bladz. 640. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
19 Januari 1939, n ° . 3, tot regeling van den 
invoer van huishoudelijk glaswerk, bekrach
tig~ng bij de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n°. 639 N) ge
nomen besluit van 19 Januari 1939, n ° . 3 
(Nederlandsche Staatscourant van 23 Ja
nuari 1939, n °. 16), tot regeling van den 
invoer van huishoudelijk glaswerk, wordt 
bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

15 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Mei 

1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 6 Juni z939.) 

s. 625 

z7 Mei z939. WET, houdende bekrach
tiging van het Koninklijk besluit van 
26 Januari 1939, n °. 11, tot regeling van 
den invoer van porselein, fijn en sani
tair aardewerk en verglaasde en onver
glaasde muur- en wandtegels. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 343. 
Hand. Il z938/30, bladz. z830. 
Bijl. Hand. I z938/39, 343. 
Hand. I z938/39, bladz. 640. 

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

dat, ingevolge artikel .~ der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639 N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genom en besluit van 
26 Januari 1939, n ° . 11, tot regeling van 
den invoer van porselein, fijn en sanitair 
aardewerk en verglaasde en onverglaasde 
muur- en wandtegels, bekrachtiging bij de 
wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 26 Januari 1939, n ° . II 

(Nederlandsche Staatscourant van 31 Ja
nuari 1939, n °. 22), tot regeling van d en 
invoer van porselein, fijn en sanitair aarde
werk en verglaasde en onverglaasde muur
en wandtegels, wordt bekrachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den M ei 

1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 6 Juni z939.) 

s. 626 

z7 Mei z939. WET , houdende bekrach
ttgmg van het K oninklijk besluit van 
21 Februari 1939, n °. 8, tot regeling 
van den invoer van linnen en/of katoe
nen knoopen. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 356. 
Hand. Il z938/39, bladz. z830. 
Bijl. Hand. I z938/39, 356. 
Hand. I z938/39, bladz. 640. 
Wij WILHELMINA,enz . . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel ., der Crisisinvoerwet 
19., 7 (Staatsblad n °. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genom en besluit van 
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21 Februari 1939, n °. 8, tot regeling van 
den invoer van linnen en/of katoenen knoo
pen, bekrachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wij , den Raad van State,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Crisis

invoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 21 Februari 1939, n ° . 8, 
(Nederlandsche Staatscourant van 23 Fe
bruari 1939, n °. 39), tot regeling van den 
invoer van linnen en/of katoenen knoopen, 
wordt bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Mei 

1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG H E. 

(Uitgeg. 6 Juni z939.) 

s. 627 

z7 Mei z939. WET to t uitvoering van ar
tikel 37 der Landbouw-Crisiswet 193_1 
ten aanzien van het bepaalde in het 
Koninklijk besluit van 19 Januari 1939, 
n °. 4, betreffende voederbieten. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 376. 
Hand. Il z938/39, bladz. z830. 
B ijl . Hand. I z938/39, 376. 
Hand. I z938/39, bladz. 640. 

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

dat in gevolge he t bepaalde bij artikel 3 7 
der Landbouw-Crisiswet 1913, n a de in
werkingtreding van Ons besluit, van den 
19den Januari 1939, n °. 4, door Ons krach
tens artikel 1, onder 5 ° , c, dier wet geno
men, onverwijld een voorstel van Wet tot 
wijziging van die Wet overeenkomstig het 
in ons besluit bepaalde aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal behoort te wor
den gezonden; 

Zoo is het, da t Wij , den Raad van State, enz. 
E enig artikel. 

Artikel 1, onder 5° , a, van de Landbouw
Crisiswet 1933, wordt gewijzigd in dier 
voege, dat in dat artikel na het woord "sui
kerbieten" worden ingevoegd de woorden 
,,en voederbieten". 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Mei 

1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 6 Juni z939.) 

s. 628 

3z M ei 1939. WET, houdende bekrachti
ging van het Koninklijk besluit van 20 
Maart 1939, n °. 4, tot regeling van den 
invoer van rijst. 
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Bijl. Hand. Il z938/39, 388. 
Hand. Il z938/39, bladz. z867. 
Bijl. Hand. 1 z938/39, 388. 
Hand. 1 z938/3,, bladz. 677. 

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

dat ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n ° . 639 N), Ons ~rachtens 
artikel 2 dier wet genomen beslmt van 20 
Maart 1939, n ° . 4, tot regeling van den in
voer van rijst, bekrachtiging bij de wet be
hoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, en~. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cn

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n ° . 639 N) 
genomen besluit van 20 Maart 1939, n ° . 4 
(Nederlandsche Staatscourant van 21 Maart 
1939, n°. 57, tot regeling van den invoer 
van rijst, wordt bekrachtigd. . . 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten 

Mei 1939. 

De 

s. 629 

WILH ELMINA. 
Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg. z3 Juni z939.) 

3z Mei z939. WET, houdende bekrachti
ging van het Koninklijk besluit van 25 
Maart 1939, n ° . 45, tot regeling van 
den invoer van schepwer)c. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 390. 
Hand. Il z938/39, bladz. z867. 
Bijl. Hand. I z938/39, 390. 
Hand. 1 z938/39, bladz. 677. 

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

ben, dat, ingevolge artikel 3 der Crisisin
voerwet 1937 (Staatsblad n ° . 639 N), Ons 
krachtens artikel 2 dier wet genomen be
sluit van 25 Maart 1939, n ° . 45, tot rege
ling van den invoer van schepwerk, bekrach
tiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, en~. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cn

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) 
genomen besluit van 25 Maart 1939, n ° , 45, 
(Nederlandsche Staatscourant van 28 Maart 
1939, n °. 62), tot regeling van den invoer 
van schepwerk, wordt b ekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten 

Mei 1939. 

De 
WILHELMINA. 

Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. z3 Juni z939.) 

1938. 

S. 656 

n Maart z939. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Crisis-Zuivelbesluit 
1935 l. 

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

Economische Zaken van 23 Januan 1939, 
n ° . 620, afdeeling Landbouw-Crisis-Aange~ 
legenheden; 

Gelet op de artikelen 9 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933; 

Gelet op het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 

in artikel 27 der Landbouw- Crisiswet 1933 
(Advies van den 6 Januari 1939, n °. 1021); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 21 Februari 1939, n ° . 46) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Maart 1939, n ° . 
3247, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I te wij

zigen en aan te vullen als volgt: 
A. het bepaalde onder 5° en 6° van ar

tikel 1 wordt gelezen als volgt: 
,,5 °. ,,vermengde margarine": margarine, 

welke met boter is vermengd en de waar, 
die als vermengde margarine wordt aange
duid of kennelijk als zoodanig "'.oo;~anden is; 

6° . ,,onvermengde margarine : andere 
dan vermengde margarine;" ; 

B . het bepaalde in artikel 13 wordt ge
wijzigd in dier voege, dat: 

het bepaalde in lid 3 onder c wordt ge
lezen als volgt: 

"c. vermengde margarine, anders dan ten 
rechtstreekschen uitvoer, te vervoeren, af te 
leveren of te verhandelen, welke niet ten 
minste bevat een door Onzen Minister te 
bepalen percentage boter van Nederland
schen oorsprong;"; 

in het bepaalde in lid 3, onder d, in plaats 
van "margarine B" wordt gelezen "onver
mengde margarine"; 

in het bepaalde in lid 3, onder e, in plaats 
van "margarine A en voor margarine B" 
wordt gelezen "vermengde margarine en voor 
onvermengde margarine"; 

het bepaalde in lid 4 en 5 wordt gelezen 
als volgt: 

"4. Het percentage bedoeld in het derde 
lid onder c kan niet hooger worden gesteld 
dan op 50, terwijl het ten minste 15 zal 
dienen te bedragen. 

5. Onze Ministe r is bevoegd t e bepalen , 
dat het percentage boter geheel of voor een 
door hem te bepalen gedeelte moet bestaan 
uit versche boter of uit koelhuisboter dan 
wel uit botervet." ; 

in het bepaalde in lid 6, onder a, in plaats 
van "voor margarine A en voor verschillen
de soorten margarine B" wordt gelezen "voor 
vermengde margarine en voo~ v ~,rschillende 
soorten onvermengde margarine ; 

in het bepaalde in lid 7 in plaats van 
,margarine B" wordt gelezen "onvermengde 
margarine"; 
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in het bepaalde in lid 9 in plaats van 
,,margarine A of margarine B" wordt gele
zen "vermengde margarine of onvermengde 
margarine"; 

C. het bepaalde in artikel 14 wordt ge
wijzigd in dier voege, dat: 

in het bepaalde in lid 1 in plaats van 
,,margarine B tot margarine A" wordt ge
lezen "onvermengde margarine tot vermeng
de margarine"; 

in het bepaalde in lid 3, onder a, in plaats 
van "margarine B te verwerken tot marga
rine A" wordt gelezen "onvermengde mar
garine te verwerken tot vermengde marga
rine"· 

het bepaalde in lid 3, onder b, komt te 
vervallen en de aanduidingen c, d, e en / in 
genoemd lid worden gewijzigd in onder
scheidenlijk b, c, d en e; 

het bepaalde in lid 3, onder b, wordt ge
lezen als volgt: 

,,b. vermengde margarine te vervoeren, 
af te leveren of te verhandelen, welke niet 
ten minste bevat een door Onzen Minister 
te bepalen percentage boter van Nederland
schen oorsprong"; 

in het bepaalde in lid 3, onder c, in plaats 
van ,margarine B" wordt gelezen "onver
mengde margarine"; 

in het bepaalde in lid 3, onder d, telkens 
in plaats van "margarine B": ,,onvermengde 
margarine" en in plaats van "margarine A": 
,,vermengde margarine" wordt gelezen; 

in het bepaalde in lid 3, onder e, in plaats 
van "als bedoeld onder e" wordt gelezen 
,,als bedoeld onder d" ; 

D . in het bepaalde in artikel 15, lid 2, 

onder a, wordt in plaats van "margarine B 
tot margarine A" gelezen "onvermengde 
margarine tot vermengde margarine"; 

E. in het bepaalde in artikel 19 wordt 
tweemaal in plaats van "margarine A" ge
lezen "vermengde margarine"; 

F . in het bepaalde in artikel 20 wordt 
telkens in plaats van "margarine A" onder
zen "onvermengde margarine"; 

G. in het bepaalde in artikel 20b wordt 
telkens in plaats van ,margarine A" onder
scheidenlijk "margarine B" gelezen "ver
mengde margarine" onderscheidenlijk "on
vermengde margarine"; 

H. het bepaalde in artikel 2 ia wordt ge
wijzigd in dier voege, dat : 

in het bepaalde in lid 6 in plaats van het 
jaartal "1933" wordt gelezen "1935"; 

na het bepaalde in lid 9 wordt toege
voegd een nieuw lid, hetwelk luidt als volgt : 

"10. Een verbod, gesteld in het eerste 
lid, geldt niet, indien het betreft aflevering 
van spijsvet, hetwelk met goedkeuring van 
Onzen Minister bestemd is ter distributie 
onder behoeftigen."; 

I. aan het bepaalde in artikel 24 wordt 
toegevoegd een nieuw lid, hetwdk luidt als 
volgt: 

"4. Het bepaalde in lid 3 geldt niet ten 
aanzien van die soorten zacht bakkersvet, 
welke geleverd worden boven een door On
zen Minister vast te s tellen prijs per kg."; 
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J . in het bepaalde in artikel 27, lid 2, 
onder a, wordt tusschen de woorden "vast te 
stellen merk" en "hetwelk verschillend kan 
zijn" ingevoegd: ,,hetwelk op door hem te 
bepalen wijze is aangebracht en voor her
nieuwd gebruik ongeschikt is gemaakt en"; 

K . in het bepaalde in artikel 31 wordt 
in plaats van "margarine A" gelezen "ver
mengde margarine"; 

L. het bepaalde in artikel 37 wordt ge
wijzigd in dier voege, dat: 

telkens in plaats van "margarine A" on
derscheidenlijk "margarine B" wordt gele
zen "vermengde margarine" onderscheiden
lijk "onvermengde margarine"; 

het bepaalde in lid 4 en 5 komt te ver
vallen; 

M . het bepaalde in artikel 3 7a komt te 
vervallen; 

II. t~ bepalen, dat dit besluit in wer-
king treedt met 'ingang van den tweeden 
dag na dien van zijn afkondiging. 

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

Hondrich, den nden Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg. 28 April z939.) 

s. 657 

z7 Maart z939. BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 9 en 13 der Landbouw
Crisiswet 1933 en het Crisis-Organisa
tiebesluit 1933 op Waddenzeeharing 

( ,,Crisis-Waddenzeeharingbesluit I 939" ). 

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

Economische Zaken van 27 Februari 1939, 
n °. 3359, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden; 

Gelet op de artikelen 9 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933 en op het Crisis-Orga
nisatiebesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 9 Februari 1939, n °. 1034); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
7 Maart 1939, n ° . 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Maart 1939, n ° . 
4799, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

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

minologie van artikel 1 van het Crisis-Or
ganisatiebesluit en verstaat voorts onder : 

,,crisis-organisatie": een door Onzen Mi-
nister aan te wijzen crisis-organisatie; 

"Waddenzee": de wateren, genoemd in 
artikel 1, lid 1 en lid 2, van het Waddenzee
visscherijreglement 1932 (Staatsblad n °. 
316); 
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"waddenzeeharing": de haring, welke in 
de Waddenzee is bemachtigd ; 

"waddenzeeharingvisscher": een ieder, die 
als georganiseerde is aangesloten bij de 
crisis-organisatie en als zoodanig is toege
laten tot de groep "waddenzeeharingvis
schers"· 

,.waddenzeeharinghandelaar": een ieder, 
die als georganiseerde is aangesloten bij de 
crisis-organisatie en als zoodanig is toege
laten tot de groep "waddenzeeharinghande
laars". 

2 . 1. Het aanvoeren van waddenzeeha
ring is slechts toegestaan aan waddenzee
haringvisschers. 

2. Onverminderd het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel is het aanvoeren 
van waddenzeeharing slechts toegestaa n met 
vaartuigen, welke ter beschikking staan van 
waddenzeeharingvisschers en ten aanzien 
waarvan door de crisis-organisatie .een aan
voervergunning is verstrekt. 

3 . De aanvoervergunning, genoemd in 
het tweede lid van dit artikel, wordt niet 
verstrekt dan nadat de aanvrager ten ge
noegen van de crisis-organisatie heeft aan
getoond, dat zijn aanvrage betrekking heeft 
hetzij op een vaartuig, waarover hij reeds 
vóór 15 Mei 1938 de beschikking had en ten 
aanzien waarvan in 1936, 1937 of 1938 een 
zoodanige vergunning is verstrekt geworden, 
hetzij op een vaartuig, dat dient ter ver
vanging van een vaartuig als hiervoor be
doeld. 

4. De aanvoervergunning, genoemd in 
het tweede lid van dit artikel, wordt even
eens verstrekt ten aanzien van door Onzen 
Minister aan te wijzen vaartuigen, welke 
niet behooren tot de vaartuigen, genoemd 
in het derde lid van dit artikel. 

5. Onverminderd het bepaalde in de 
voorgaande leden van dit artikel kan het 
aanvoeren van haring, welke in de Wadden
zee is bemachtigd met een kuilnet, gedu
rende door Ons te bepalen tijdvakken wor
den verboden. 

3 . 1. Het afleveren van waddenzeeha
ring door waddenzeeharingvisschers is slechts 
toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

a . dat de aflevering geschiedt voor of 
boven door Onzen Minister vast te stellen 
minimum-prijzen, welke prijzen verschillend 
kunnen worden vastgesteld voor verschil
lende soorten en voor verschillende tijden 
des jaars; 

b . dat de waddenzeeharing, welke wordt 
afgeleverd, is verkocht over den afslag te 
Harlingen, D en Helder, Den Oever (gem. 
Wieringen) , Makkum (gem. Wonseradeel), 
Zoutkamp (gem. Ulrum) of andere door 
Ons aangewe2en afslagplaatsen; 

c . dat de aflevering plaats vindt onder 
controle van een door of vanwege Onzen 
Minister aan te wijzen persoon; 

d. dat de ter aflevering aangeboden wad
denzeeharing voor m enschelijke consumptie 
geschikt is. 

2. Waddenzeeharing, welke niet voor men
schelijke consumptie geschikt is, alsmede de 
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waddenzeeharing, welke bij verkoop over 
den afslag niet den minimum-prijs, genoemd 
in het onder a bepaalde van het eerste lid 
van dit artikel, opbrengt, moet terstond aan 
de crisis-organisatie tegen een door Onzen 
Minister te bepalen prijs in eigendom wor
den overgedragen of vernietigd. 

3 . De koopprijs van de waddenzeeha
ring, genoemd in het tweede lid van dit 
artikel, wordt door de crisis-organisatie be
taald aan den onder c van het eerste lid 
van dit artikel genoemden persoon. 

4 . 1. Het verhandelen v an waddenzee
haring, met uitzondering van het verkoopen 
in het klein aan verbruikers , is slechts toe
gestaan aan waddenzeeharinghandelaars, die 
in het bezit zijn van een door of vanwege 
Onzen Minister voor een door hem te be
palen tijdvak af te geven vergunning. 

2. De houder eener vergunning, als ge
noemd in het eerste lid van dit artikel, is 
verplicht: 

a. slechts waddenzeeharing van wadden
zeeharingvisschers te betrekken, indien bij 
de aflevering de voorwaarden, in, artikel 3 
gesteld, zijn in acht genomen; 

b. den koopprijs van de door hem be
trokken waddenzeeharing te betalen aan den 
in het eerste lid van, artikel 3 onder c ge
noemden persoon. 

5 . 1. De koopsommen van de door wad
denzeeharingvisschers afgeleverde of aan de 
crisis-organisatie overgedragen partijen wad
denzeeharing worden in de bij of krachtens 
artikel 3 aangewezen afslagplaatsen door 
den in het onder c bepaalde van het eerste 
lid van artikel 3 genoemden persoon ver
deeld, onder de waddenzeeharingvisschers, 
die gedurende het tijdvak, waarop de ver
deeling betrekking heeft, waddenzeeharing 
ter plaatse hebben aangevoerd. 

2. De verdeeling, bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel, geschiedt in ieder der 
bij of krachtens artikel 3 aangewezen afslag
plaatsen overeenkomstig het aldaar gelden
de plaatselijk gebruik. 

6 . Het model van de aanvoervergunning, 
genoemd in het tweede lid van artikel 2 

en het model der vergunning, genoemd in 
het eerste lid van artikel 4, worden door 
Onzen Minister vastgesteld. 

7. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel: ,.Crisis-Waddenzeeharing
besluit 1939". 

8. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van 
zijn afkondiging en is geldig tot IS M e i 
1939. 

2. Dit besluit kan door Ons te allen 
tijde geheel of gedeeltelijk worden ingetrok
ken. 

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

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit b esluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge-
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plaatst en in afschrift gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 17den Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 28 Maart z939.) 

s. 658 

6 April z939. BESLUIT tot wijzigin g van 
het Crisis-Zeevischbesluit 1936. 

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

Econom ische Zaken van 20 Maart 1939, 
n °. 5308, afdeeling L andbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Gelet op het Crisis-Zeevischbesluit 1936; 
Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 

in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 3 Maart 1939 , n ° . 1039); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 Maart 1939, n ° . 27); 

Gezien het nadere rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 1 April 1939, n ° . 
7353, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . In de tweede zinsnede van het vier

de lid van artikel 3 van het Crisis-Zee
vischbesluit 1936 in plaats van: ,,tong, schar 
en wijting" te doen lezen : ,,tong en schar"; 

B. Te bepalen, dat dit besluit in wer
king treedt m et ingang van den tweeden 
dag na d ien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering v an dit b esluit, 
dat in het Staa tsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift 2al worden toegezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister· van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg. 2z April z939.) 

s. 659 

n April z939. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Bijzonder Visscherij 
reglement voor de afgesloten Zuiderzee 
(Staatsblad 1932 n °. 315). 

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

Economische Zaken van 16 Maart 1g39, 
n °. 1224, Afdeeling Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 
1931, n °. 410); 

D en Raad van State gehoord (Advies van 
28 Maart 1939, n °. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 4 April 1939, 
n°. 1428, Afdeeling Visscherijen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

Artikel 5, letter a, van het Bij zonder Vis-
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scherijreglement voor de afgesloten Zuider
zee (Staatsblad 1932, n °. 315) , zooals dit 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk Be
sluit van 4 Januari 1938 (Staatsblad n ° . 
640) wordt gelezen als volgt: 

,,a. een snoekbaarssleepnet m et een maas
"wijdte van ten minste 92 mm. of een 
"spieringsleepnet door het water v oort te 
,,trekken met dien verstande, dat het ge
"bruik van een snoekbaarssleepnet van 
"kleiner maaswijdte tot 1 Januari 1940 is 
,, toegestaan." 

Dit besluit treedt in werking m et ingang 
van den tweeden dag na dien de r dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin h et is ge
plaatst. 

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

's-Gravenhage, den uden A p ril 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 2I April z939.) 

S. 660 

r4 April z939. BESLUIT, houdende voor
waarden , waaronder een ondernemers
overeenkomst voor de groentenconser
venindustrie algemeen verbindend kan 
worden verklaard . 

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

van Economische Zaken van 21 Maart 1939, 
n °. 16360 N. , Directie van Handel en Nij
verheid ; 

Overwegende, dat m et inachtneming van 
he4 bepaalde bij en krachtens artikel 4 der 
Wet op het algemeen verbindend en onver
bindend verklaren van ondernemersovereen
komsten 1935, door den Nederlandschen 
Bond van Fabrikanten van Verduurzaamde 
L evensmiddelen in blik en glas een verzoek 
is ingediend tot algemeen verbindendver
klaring van een ondernemersovereenkomst 
tot verbetering van de toestanden in de 
groentenconservenindustri e; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in artikel 2, eerste lid, van voor
noemde wet, zoodanige algemeen verbin
dendverklaring slechts kan geschieden onder 
voorwaarden, door Ons bij algemeenen maat
regel van bestuur te stellen; 

Gelet op artikel 10 van Ons besluit van 
14 S eptember 1936, Staatsblad n ° . 646, tot 
uitvoering van artikel 12, tweede en vierde 
lid , van v oornoemde wet; 

Overwegende, dat de vaste commissie van 
den Economischen Raad, bedoeld in artikel 
8 van genoemde wet, terzake is gehoord; 

D en Raad van State geh oord (advies van 
4 April 1939 , n °. 42); 

Gezien het n a der rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken van u April 
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1939, n° . 20802 N., Directie van Handel en 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onze Minister van Economische 

Zaken kan de ondernemersovereenkomst tot 
verbetering van de toestanden in de groen
tenconservenindustrie op welke betrekking 
had het verzoek tot algemeen verbindend
verklaring van 23 Juni 1938 door den Ne
derlandschen Bond van Fabrikanten van 
Verduurzaamde Levensmiddelen in blik en 
glas ingediend, onder de navolgende voor
waarden algemeen verbindend verklaren: 

a. aan vertegenwoordigers van den tuin
bouw, van de afnemers van groentenconser
ven eni van de werknemers in de groenten
conservenindustrie zal gelegenheid moeten 
worden gegeven zitting te nemen in het or
gaan, dat belast zal zijn met de uitvoering 
van de overeenkomst; 

b. het onder a, bedoelde orgaan zal zich 
uitdrukkelijk moeten beperken tot de aan 
dat orgaan bij de overeenkomst opgedragen 
taak; 

c. de benoeming en het ontslag van het 
hoofd van het bureau, dat belast zal zijn 
met de dagelijksche werkzaamheden ter uit
voering van de overeenkomst, zullen afhan
kelijk zijn van een verklaring van Onzen 
Minister van Economische Zaken, inhou
dende, dat bij dezen tegen die benoeming of 
tegen dat ontslag geen bezwaar bestaat; 

d. het hoofd van het onder c bedoelde 
bureau noch iemand van het overige daar
bij werkzame personeel zal belang mogen 
hebben bij de vervaardiging van of den 
handel in groentenconserven; 

e. in aangelegenheden van financieelen 
of administratieven aard zal het hoofd van 
het onder c bedoelde bureau moeten worden 
bijgestaan door een accountant, die niet te
vens de accountant van een fabrikant van 
groentenconserven zal mogen zijn; 

/. het onder c bedoelde bureau zal, voor 
wat het ·toezicht op de naleving van de 
overeenkomst betreft, tert beschikking moe
ten staan van de Commissie, bedoeld in ar
tikel 12 der Wet op het algemeen verbin
dend en onverbindend verklaren van onder
nemersovereenkomsten 193 5; 

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

h . de onder g bedoelde vertegenwoordi
ger zal daartoe het recht moeten verkrijgen, 
a lle vergaderingen van het onder a bedoel
de orgaan bij te wonen en voorts inzage te 
nemen van alle bescheiden, op de uitvoe
ring van de overeenkomst betrekking heb
bende. 

2 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den, 14den April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg. z8 April z939.) 

s. 661 

26 April z939. BESLUIT, tot wijziging van 
het Crisis-Melkbesluit 1936. 

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

Economische Zaken van 25 Maart 1939, N °. 
5306, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Gelet op het Crisis-Melkbesluit 1936; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 

in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 6 Januari 19_19, N °. xo26); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
4 April 1939, N ° . 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken van 22 April 
1939, N °. 7862, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. het Crisis-Melkbesluit 1936 te wijzi

gen en aan te vullen in dier voege, dat: 
A. artikel I wordt gelezen als volgt: 
"Art. z. In dit besluit wordt verstáan 

onder: 
,, ,,consumptiemelk": melk en door Onzen 

Minister aangewezen producten, verkregen 
door be- of verwerking van melk, kennelijk 
niet bestemd voor verwerking tot zuivelpro
ducten of voor door Onzen Minister aange
wezen doeleinden; 

,, ,,melkhandelaar": een natuurlijke- of 
rechtspersoon, die als hoofd- of nevenbedrijf 
melk of door Onzen Minister aangewezen 
producten verhandelt - niet zij nde een 
melkveehouder, die melk, uitsluitend van 
eigen vee gewonnen, aan wederverkoopers 
pleegt te verkoopen noch zijnde een zelf
slijtende melkveehouder -, alsmede degene, 
die behoort tot een door Onzen Minister 
op grond van dit artikel aangewezen groep 
van natuurlijke- of rechtspersonen."; 

B. in het bepaalde in artikel 3 , eerste 
lid, onder a, in plaats van "handelaar" 
wordt gelezen "melkhandelaar"; 

C . aan het slot van het bepaalde in ar
tikel 3, lid 1, wordt toegevoegd het na
volgende: 

,,f. voor wat betreft het voorhanden heb
ben en vervoeren, indien dit geschiedt door 
een consument voor eigen huishoudelijk ge
bruik, in niet grootere dan door Onzen Mi
nister te bepalen hoeveelheid, welke ver
schillend kan worden vastgesteld voor ver
schillende groepen van consumenten en ver
schillende soorten consumptiemelk; 

,,g. voor wat betreft het voorhanden heb
ben en vervoeren door anderen dan melkhan
delaren, zelfslijtende veehouders of onder 
de verantwoordelijkheid van melkhandela-
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ren of zelfslijtende veehouders werkende 
personen, mits het betreft consumptiemelk, 
welke afkomstig is van een melkhandelaar, 
als bedoeld onder a, of een zelfslijtenden 
melkveehouder, als bedoeld onder c; 

,,h. voor wat betreft het vervoeren, in
dien dit geschiedt met een openbaar middel 
van vervoer."; 

D. aan het slot van het bepaalde in ar
tikel 3, lid 2, wordt toegevoegd het na
volgende : 

,,g. voor wat betreft het voorhanden heb
ben en vervoeren, indien dat geschiedt door 
een consument voor eigen huishoudelijk ge
bruik, in niet grootere dan door Onzen Mi
nister te bepalen hoeveelheid, welke ver
schillend kan worden vastgesteld voor ver
schillende groepen van consumenten en ver
schillende soorten consumptiemelk; 

,,h. voor wat betreft het voorhanden heb
ben en vervoeren in andere gevallen dan 
bedoeld onder a, b, c, d en e, mits het be
treft consumptiemelk, welke afkomstig is 
van iemand, aan wien de toestemming als 
bedoeld onder d, is verleend."; 

IL te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 26sten April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 28 April I939.) 

s. 662 

26 April z 939. BESLUIT, tot wijziging van 
het Crisis-Mosselbesluit 1938. 

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

van Economische Zaken van 30 Maart 1939, 
N ° . 7169, afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden; 

Gelet op het Crisis-Mosselbesluit 1938; 
Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 

in artikel 27 der L andbouw-Crisiswet x933 
(advies van 29 Maart 1939, n °. 1044); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
18 April 1939, n ° . 67); 

Gezien het nadere rapport van Onzen 
Ministe r van Economische Zaken van 22 
April 1939, n ° . 9n3, afdeeling Landbouw
Crisis-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. Na het 2e Jid van artikel 2 van het 

Crisis-Mosselbesluit 1938 in te voegen een 
nieuw derde lid, luidende als volgt: 

"3. Mosselvisschers en mosselkweekers 
zijn verplicht telkenjare vóór 1 Mei aan het 
Verkoopkantoor opgave te doen van de mos
selperceelen en/of gedeelten van mosselper
ceelen, welke hun ter beschikking staan, en 
ten aanzien van het gebruik en van even-
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tueele overdracht daarvan gedurende het 
seizoen, de door het Verkoopkantoor te stel
len voorwaarden in acht te nemen." 

B . Het huidige derde lid van artikel 2 
van het onder A genoemde besluit te num
meren als 4. 

C. In het tweede lid van artikel 6 van 
het onder A genoemde besluit in plaats van 
,,15 km." te doen lezen "20 km." 

D . In het eerste lid van artikel 13 van 
het onder A genoemde besluit in plaats van 
,,1 Mei 1939" te doen lezen "1 Mei 1940". 

E. Te bepalen, dat dit besluit in wer
king treedt met ingang van den tweeden 
dag na dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 26sten April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg. 28 April I939.) 

s. 663 

26 April I939· BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 9, 13 en 14 der Land
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organi
satiebesluit 1933 en het Crisis-Heffings
besluit 1933 op haring (Crisis-Haring
besluit 1g39) . 

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

Economische Zaken van 13 April 1939, n ° . 
8677, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele-
genheden; . 

Gelet op de artikelen 9, 13 en 14 der 
Landbouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Orga
nisatiebesluit 1933 en het Crisis-Heffings
besluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 6 April 1939, n °. 1048); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
18 April 1939, n°. 70); 

Gezien het nader rapport v~n Onzen voor
noemden Minister van 22 April 1939, n ° . 
gx x4, Afdeeling Landbouw-Crisis- Aangele
genheden; 

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

minologie van artikel 1 van het Crisis-Or
ganisatiebeslui t 1933 en van artikel 1 van 
het Crisis-Heffingsbesluit 1933 en verstaat 
voorts onder: 

,,crisis-organisatie": een door Onzen Mi
nister aan te wijzen crisis-organisatie; 

"haring": haring, welke in of zeewaarts 
van de territoriale wateren des Rijks is ge
vangen; 

"pekelharing": gekaàkte haring, welke 
door zouten in tonnen is verduurzaamd; 

"steurharing": ongekaakte haring, welke 
door zouten in tonnen is verduurzaamd; 
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"versche haring": haring, welke na het 
vangen geenerlei bewerking h eeft onder
gaan dan wel, ter voorkoming .van bederf, 
lichtelijk met zout is besprenkeld, alsmede 
haring, welke bevroren of gekoeld van de 
vischgronden wordt aangevoerd; 

,,reeders van haringdrijfnetvisschersvaar
tuigen": reeders van haringdrijfnetvisschers
vaartuigen, die als georganiseerden zijn aan
gesloten bij de crisis-organisatie en met in
achtneming van het bepaalde in artikel 2 
als zoodanig zijn toegelaten tot de groep 
,,reeders van haringdrijfnetvisschersvaartui
gen"; 

,,reeders van haringtrawlnetvisschersvaar
tuigen" : reeders van haringtrawlnetvisschers
vaartuigen, die als georganiseerden zijn aan
gesloten bij de crisis-organisatie en met in
achtneming van het bepaalde in artikel 2 
als zoodanig zijn toegelaten tot de groep 
,,reeders van haringtrawlnetvisschersvaartui
gen". 

2. r. Behoudens .het bepaalde in lid 2a 
van artikel 11 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 kunnen tot de groep "reeders 
van haringdrijfnetvisschersvaartuigen" door 
de crisis-organisatie slechts worden toege
laten degenen, die in het jaar 1938 bij haar 
tot deze groep zijn of waren toegelaten. 

2. Behoudens het bepaalde in lid 2a van 
artikel 11 van het Crisis-Organisatiebesluit 
1933 kunnen tot de groep "reeders van ha
ringtrawlnetvisschersvaartuigen" door de 
crisis-organisatie slechts worden toegelaten 
degenen, die in het jaar 1938 de haring
trawlnetvisscherij hebben uitgeoefend. 

3. r. De aanvoer van pekel- en steur
haring in Nederland is slechts toegestaan 
aan reeders van haringdrijfnetvisschersvaar
tuigen en met vaartuigen, welke aan hen in 
eigendom toebehoor~n of ter beschikking 
staan en ten aanzien waarvan door de 
crisis-organisatii; een daartoe strekkende 
aanvoervergunning is uitgereikt voor een 
door of vanwege Onzen Minister te bepalen 
tijdvak. 

2. De aanvoer van versche haring in 
Nederland met Nederlandsche visschersvaar
tuigen is slechts toegestaan aan reeders van 
haringdrijfnetvisschersvaartuigen en reeders 
van haringtrawlvisschersvaartuigen, indien 
en voorzoover h et aanvoeren geschiedt met 
vaartuigen, welke aan hen in eigendom toe
behooren en ter beschikking staan en ten 
aanzien waarvan door de crisis-organisatie 
een daartoe strekkende aanvoervergunning 
is uitgereikt voor een door of vanwe ge On
zen Minister te bepalen tijdvak. 

3. De aanvoervergunningen, genoemd in 
de vorige leden van dit artikel, worden aan 
reeders van haringdrijfnetvisschersvaartui
gen en aan reeders van haringtrawlnetvis
schersvaartuigen slechts uitgereikt voor zoo
vele vaartuigen, als overeenkomt met het 
aantal vaartuigen, waarmede de betrokken 
reeder onderscheidenlijk ingevolge de bij 
beschikking van Onzen Minister van den 
4den Januari 1939 n °. 26433, Afdeeling 
Landbouw-Crisis-Aangelegenheden goedge-
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keurde verdeeling gedurende het seizoen 
1938 ter haringvangst mocht uitvaren dan 
wel ingevolge Ons besluit van den 23sten 
Mei 1938 n ° . 28 gelijktijdig haring mocht 
aanvoeren. 

4. In geval van eigendomsoverdracht of 
huur en verhuur van vaartuigen, welke in 
de in het vorig lid bedoelde aant allen zijn 
begrepen, wordt het aantal door de crisis
organisatie uit te reiken aanvoervergunnin
gen ten aanzien van de betrokken reeders 
dienovereenkomstig gewijzigd. 

5. De crisis-organisatie verstrekt de aan
voervergunningen, genoemd in het eerste en 
tweede lid van dit artikel, eveneens ten 
aanzien van door Onzen Minister aan te 
wijzen vaartuigen, welke niet in de in het 
3de lid van dit artikel bedoelde aantallen 
begrepen zijn. 

4. De reeders van haringdrijfnetvisschers
vaartuigen zijn verplicht de vaartuigen, t en 
aanzien waarvan hun een aanvoervergun
ning, als genoe md in het 1ste lid van ar
tikel 3 van dit besluit, is uitgereikt, ter 
haringvangst te doen uitvaren niet eer dan 
op door Onzen Minister te bepalen tijdstip
pen en met een vleet van eveneens door 
dezen te bepalen speerreep- en zijpees
lengte, welke verschillend kan worden vast
gesteld voor verschillende tijden des jaars 
en naar gelang van de visscherij, waarbij 
deze vleet wordt gebezigd, met dien ver
stande dat tusschen twee opeenvolgende 
reizen van elk vaartuig, hetwelk aan de 
haringvisscherij deelneemt, telkens een door 
Onzen Minister te bepalen tijdsruimte moet 
zijn verloopen. 

5 . r. Onverminderd het bepaalde in ar
tikel 3 van dit besluit is de aanvoer van 
door Ons aan te wijzen soorten haring 
slechts toegestaan gedurende nader door Ons 
te bepalen tijdvakken, welke verschillend 
kunnen worden vastgesteld voor de haring
drijfnetvisscherij en de haringtrawlvisscherij, 
voor verschillende soorten haring en/of voor 
verschillende vaartuigen of groepen van 
vaartuigen. 

2. Degenen, wien één of meer der aan
voervergunningen, genoemd in artikel 3 van 
dit besluit, zijn uitgereikt, zijn verplicht de 
met hun vaartuigen gevangen haring in Ne
derland aan te voeren. 

6. Onverminderd het bepaalde in de ar
tikelen 3 en 5 van dit besluit kan door Ons 
worden bepaald, dat de aanvoer van door 
Ons aan te wijzen soorten haring slechts is 
toegestaan tot een door Onzen Minister voor 
iederen reeder te bepalen hoev eelheid en/of 
met dezelfde schepen, aan boord waarvan 
de haring is v erwerkt en/of tegen betaling 
t en behoeve van het Fonds aan de crisis
organisatie als vertegenwoordigster van het 
Fonds van een door Onzen Minister te be
palen bedrag. 

7. Het aantal haringdrijfnetv_isschers
vaartuigen, hetwelk krachtens h et bepaalde 
in artikel 4 van dit besluit op door Onzen 
Minister te bepalen tijdstippen ter haring
vangst mag uitvaren, wordt onder goedkeu-
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ring van Onzen Minister door de cns1s
organisatie voor elk der tijdstippen onder de 
reeders van haringdrijfnetvisschersvaartui
gen verdeeld. 

8. 1. Het afleveren van versche haring 
door of vanwege reeders van haringdrijfnet
visschersvaartuigen en reeders van h;3ring
trawlnetvisschersvaartuigen is slechts toe
gestaan onder de navolgende voorwaarden: 

a. dat de aflevering geschiedt voor of 
boven door Onzen Minister vast te stellen 
minimumprijzen, welke prijzen verschillend 
kunnen worden vastgesteld voor verschil
lende soorten haring en voor verschillende 
tijden des jaars; 

b. dat de versche haring, welke wordt 
afgeleverd, is v e rkocht over den afslag te 
IJmuiden, Scheveningen, Vlaardingen of 
over andere door Ons aangewezen afslag
plaatsen; 

c. dat de aflevering plaats vindt onder 
controle van een door of vanwege Onzen 
Minister aan te wijzen persoon. 

2. Versche haring, welke bij verkoop 
over den afslag niet den minimum-prijs, ge
noemd in het onder a. bepaalde van het 
eerste lid van dit artikel, opbrengt, moet 
terstond aan de crisis-organisatie tegen een 
door Onzen Minister vast te stellen en door 
de crisis-organisatie aan den betrokken ree
der uit te betalen prijs in eigendom worden 
overgedragen of worden vernietigd. 

9 . 1. Het gebruiken van zout ter ver
duurzaming van haring is gedurende door 
Ons te bepalen tijdvakken verboden, tenzij 
het gebruiken van zout geschiedt krachtens 
een door of vanwege Onzen Minister afge
geven vergunning, welke slechts wordt uit
gereikt aan h en, die als georganiseerden zijn 
aangesloten bij de crisis-organisatie en on
der voorwaarde, dat het gebruiken van zout 
geschiedt, hetzij uitsluitend ter voorkoming 
van bederf tijdens het vervoer, hetzij in een 
rookerij, inleggerij of soortgelijke inrichting, 
voor zoover aldaar noodzakelijk voor de 
uitoefening van deze bedrijven. 

2. Het is den houder eener vergunning, 
als genoemd in het vorige lid van dit ar
tikel, verboden haring in tonnen te verpak
ken. 

-~- Het in voorraad hebben van haring, 
waarvoor in strijä met het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel zout is gebruikt, 
is verboden. 

10. Het model van de aanvoervergun
ning, genoemd in het eerste en tweede lid 
van artikel 3 van dit besluit, alsmede het 
model der vergunning, genoemd in het eer
ste lid van artikel 9 van dit besluit, wordt 
door Onzen Minister vastgesteld. 

11. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel: Crisis-Haringbesluit 1939. 

12. 1. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien 
van zijn afkondiging en is geldig tot 1 Mei 
1940. 

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

3 . Van het bepaalde in de artikelen 3, 
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4, 5 en 9 van dit besluit kan door Ons al 
dan niet onder daarbij te stellen voorwaar
den geheel of gedeeltelijk ontheffing worden 
verleend. 

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

's-Gravenhage, den 26sten April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg. 28 April z939.) 

s. 664 

29 April z939. BESLUIT, houdende vast
stelling van een Reglement op de _ma
ten, gewichten, meet- en weegwerktui
gen. 

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

Economische Zaken van 30 Maart 1939, n ° . 
18593 J .A., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Gelet op de artikelen 6, 9, 10, 11, 13, 15, 
16 en 18 der IJkwet 1937, Staatsblad n ° . 
627; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 April 1939, n ° . 71); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 April 1939, n°. 
23343 J.A., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag, waarop de IJk

wet 1937, Staatsblad n °. 627, in werking 
zal treden vast te stellen het bij dit besluit 
gevoegde Reglement op de maten, gewich
ten, m eet- en weegwerktuigen. 

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

's-Gravenhage, den 29sten April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg. 5 Juni z939.) 

RE GLEME T 
OP DE MA'.l'EN, GEWICHTE , MF.ET

E WEEGWERKTUIGEN 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De maten, gewichten, meet- en 
weegwerktuigen worden onderscheiden in: 

A . Lengtematen: 
a . de meetbanden van 20, 15, 10, 2 en 

1 meter; 
b. de meetlatten van 5, 4, 3 , 2 en 1 me

ter; 
c . de meter en de halve meter met hand

vat; 
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d. de gevouwen lengtematen van 3, 2 en 
I meter;i 

e. de toonbankmeter en de stokmeter; 
f. de lengtematen voor bijzondere doel

einden. 

B. Inhoudsmaten en strijkers: 
a. de geduigde maten van 2, I en ½ 

hektoliter; 
b. de graanmaat van ½ hektoliter en 

de overige metalen maten van ½ hektoliter, 
20, 10, 5, 2, I en ½ liter, 2, :r en ½ deci
liter, 2 en 1 centiliter; 

c . de glazen maten van 2000, 1000, 500, 

250, 100, 50, 25, 10 en 5 kubieke centi
meter; 

d. de drinkglazen, bekers, kruiken, fles
schen, karaffen en het vaatwerk, voorzien 
van een inhoudsaanduiding; 

e. de inhoudsmaten voor bijzondere doel
einden; 

/ . de strijkers. 

C. Gewichten: 
a . de gewichten voor gewone weging van 

50, 25, 20 , 10, 5, 2 en 1 kilogram, 500, 200 , 

100, 50, 20, 10 , 5, 2 en 1 gram; 
b. de gewichten voor fijne weging van 

25, 20, 10, 5, 2 en 1 kilogram, 500, 200, 100, 

50, 20, 10, 5, 2 en r gram, 1000, 500, 200, 
100, 50, 20, 10, 5, 2 en I milligram. 

D . Meetwerktuigen: 
a . de militiemaat; 
b. de melkmeetemmers van 30 en 20 li

ter, niet voorzien van een aftap- of afloop
inrichting; 

c. de kraanmaten van I en ½ liter; 
d. de meetkranen van 1, ½en¼ liter; 
e. de gasmeters; 
f. andere meetwerktuigen voor lengte

meting dan het onder a genoemde en dan 
äie, waarmede, uit de lengte van den door 
een vervoermiddel afgelegden weg, de ver
voerkosten worden bepaald (taxameter~); 

g. andere meetwerktuigen voor ·,rolume
meting dan de onder b, c, d en e genoemde 
en dan die, strekkende om een verbrmkte 
of geleverde hoeveelheid water aan te wij
zen (watermeters); 

h. de meetwerktuigen voor oppervhkte
meting. 

E. Weegwerktuigen: 

a. de weegwerktuigen voor gewone we-
ging; 

b. de weegwerktuigen voor fijne weging; 
c. de weegwerktuigen voor gro ve weging. 
Art. 2. x. D e maten, gewichten, meet- en 

weegwerktuigen moeten een doelmatigen 
vorm hebben, uit voor het doel geschikte 
grondstoffen van goede hoedanigheid ver
vaardigd zijn, aan den eisch van goed werk 
voldoen en in goeden staat van onderhoud 
verkeeren. Zij mogen geen andere dan met 
artikel 4 der IJkwet 1937 (Staatsblad N °. 
627) overeenkomende maat- of gewichtaan
duidingen dragen. 

2. Onze Minister van Economische Za
ken is bevoegd ter uitvoering van het vorig 
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lid nadere bepalingen vast te stellen, stelt 
eischen vast ten aanzien der meet- en 
weegeigenschappen en kan nadere voor
schriften geven, welke voor een doelmatig 
gebruik van de maten, gewichten, meet- en 
weegwerktuigen bevorderlijk zijn. 

Art. 3. x. Maten, gewichten, meet- en 
weegwerktuigen, bestemd om uitsluitend 
voor afmeting of afweging van bepaalde 
stoffen te worden gebruikt, evenals die, 
waarvan de samenstelling gebruik voor be
paalde waren niet toestaat of tot bepaalde 
waren beperkt, dan wel de meet- of weeg
eigenschappen gebruik buiten bepaalde 
meet- of weeggrenzen niet veroorloven of 
welke andere beperkingen in hun gebruik 
of in de wijze van meten of wegen verei
schen, moeten een opschrift dragen, waaruit 
van die beperkte bestemming blijkt, tenzij 
Onze Minister van Economische Zaken an
ders bepaalt. 

2 . Onze Minister van Economische Za
ken is bevoegd dienaangaande nadere voor
schriften te geven. 

Art. 4 . Alle aanduidingen en opschrif
ten op maten, gewichten, meet- en weeg
werktuigen moeten duidelijk, ondubbelzin
nig en duurzaam zijn. 

§ 2. Voorschriften betreffende het uitslui
tend gebruik van bepaalde maten, gewich
ten, meet- en weegwerktuigen en omtrent 

de wijze van meten en wegen. 

Art. 5. 1. Maten, gewichten , meet- en 
weegwerktuigen als bedoeld in artikel 3 
mogen uitsluitend worden gebruikt voor 
metingen en wegingen overeenkomstig hun 
bestemming. 

2 . De metalen gevouwen lengtemaat van 
3 of 2 meter mag uitsluitend worden ge
bruikt bij scheepsmeting. 

3. Drinkglazen, bekers, kruiken, fles
schen, karaffen en vaatwerk, waarop een 
inhoudsaanduiding voorkomt, mogen uit
sluitend worden gebruikt ter verstrekking 
daarin van vloeistoffen tot onmiddellijk of 
later verbruik. 

4. Voor weging van edele metalen, pa
rels, edelgesteenten of munten moet wor
den gebruik gemaakt van gewichten en 
weegwerktuigen voor fijne weging. 

5. Weegwerktuigen voor grove weging 
mogen uitsluitend worden gebruikt: 

a. voor het ambtshalve wegen in post
kantoren van postpakketten, met uitzon
dering van die met aangegeven waarde; 

b. voor het bepalen, op terreinen van on
dernemingen tot exploitatie van openbaar 
vervoer, van de vervoerkosten van goede
ren· 

c'. voor het wegen op straten, op markten 
of in markthallen, van goederen in hoeveel
heden van 20 kilogram of kleiner. 

6. De meetkranen van 1, ½ en ¼ liter 
mogen uitsluitend indien aan een reservoir 
bevestigd voor metingen worden gebruikt. 
Zij moeten in zoodanigen stand aan het 
reservoir bevestigd zijn, dat tijdens de me
ting haar as horizontaal is. 
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Art. 6. r. Indien bij het afmeten van 
droge waren een strijker gebruikt wordt 
moet deze overeenstemmen met door On
zen Minister van Economische Zaken te 
geven voorschriften. Bij het afmeten van 
granen door middel van de graanmaat van 
½ hektoliter moet gebruik worden gemaakt 
van een strijker. 

2. Voor weging op wagens , karren en an
dere vervoermiddelen mag alleen dan van 
staande weegwerktuigen worden gebruik ge
maakt, indien een bijzondere inrichting 
zorgt voor de juiste opst elling van het 
weegwerktuig. 

§ 3. Van het keuren en justeeren. 

Art. 7. Van keuring zijn vrijgesteld 
de onder hoofd B , letter d , van artikel 1 
genoemde inhoudsmaten. 

Art. 8. Aan individueele keuring zijn on
derworpen: 

1 ° . de onder hoofd A , B en C v a n ar
tikel I genoemde maten en gewichten, be
halve de inhoudsmaten , in het vorig artikel 
bedoeld; 

2 ° . de onder hoofd D, letter a, b, c, d en 
e van artikel I genoemde meetwerktuigen. 

Art. 9. Van de herkeuring, bedoeld in 
artikel II, 2e lid sub a, der IJkwet 1937 
(Staatsblad n °. 62 7), zij n vrij gesteld: 

1 ° . de onder hoofd B, letter c, van ar
tikel I genoemde inhoudsmaten; 

2 °. de gasmeters. 
Art. 10. Aan keuring naar model zijn 

onderworpen: 
1 ° . de onder hoofd D, letter f en g, van 

artikel I bedoelde meetwerktuigen; 
2 °. de weegwerktuigen. 
Art. 11. r. De individueele keuring en 

de herkeuring geschieden aan de ijkkanto
ren; de herkeuring kan bovendien geschie
den in door de gemeentebesturen daartoe 
beschikbaar te stellen lokalen , mits deze 
aan door Onzen Minister van Economische 
Zaken te stellen eischen voldoen. 

2. Onze voornoemde Minister is bevoegd, 
voor de keuring en herkeuring van bepaal
de voorwerpen bepaalde ijkkantoren aan te 
wijzen. 

Art. 12. Voorwerpen, welke ingevolge dit 
Reglement aan individueele keuring zijn on
derworpen en zijn goedgekeurd , moeten , om 
bij herkeuring te worden goedgekeurd, in 
zoodanigen toestand verkeeren, dat mag 
worden verwacht, dat zij aan de in of krach
tens dit Reglement gestelde eischen tot de 
volgende herkeuring kunnen voldoen. 

Art. 13. Keuring of herkeuring kan wor
den geweigerd, indien de aanbieder of ver
zoeker daarbij niet de van h em verlangde 
medewerking verleent. 

Art. 14. Bij het onderzoek van maten en 
meetwerktuigen geldt, voorzoover niet in 
de voorschriften ter uitvoering van dit 
Reglement uitzonderingen zijn toegelaten, 
als maatstaf hun afmeting, inhoud of aan
wijzing van gemeten hoeveelheid bij 20 ° C ., 
bij het onderzoek van gewichten hun zwaarte 
in het luchtledige. 
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Art. 15. De met de herkeuring belaste 
ambtenaren justeeren de aangeboden ge
wichten, mits d it kan geschieden door in 
een daarvoor bestemde opening in het ge
wicht lood toe te voegen of weg te nemen 
en mits de zwaarte niet meer afwijkt van 
die, welke het gewicht b ehoort te bezitten, 
dan 1/100 van deze zwaarte bij d e gewich
t en van 100 gram en daarboven en 1/50 
van deze zwaarte bij de gewichten van 50 
gram en daarbeneden . 

Art. 16. r. Degene, die het model van 
een aan keuring naar model onderworpen 
meet- of weegwerktuig wil doen keuren , 
geeft daarvan k ennis aan den inspecteur van 
het IJkwezen, onder overlegging van teeke
ningen met toelichtingen, welke de samen
stelling en de we rking van het meet- of 
weegwerktuig duidelijk aangeven. 

2. De inspecteur van het IJkwezen be
paalt, waar de k euring zal plaats hebben en, 
indien de kennisgeving wijziging van een 
goedgekeurd model betreft, of nieuwe keu
ring noodig is . 

3 . T en aanzien van de keuring naar 
model vindt het bepaalde in artikel 13 en, 
voorzooveel betreft het onderzoek van meet
werktuigen, het bepaalde in artikel 14 over
eenkomstige toepassing. 

4. In geval van goedkeuring moet een 
door den inspecteur van het IJkwezen te 
bepalen aantal van de overgelegde teeke
ningen m et toelichtingen kosteloos ter vrije 
beschikking van den dienst van het IJk
wezen worden gesteld. 

Art. 17. r. Meet- en weegwerktuigen, 
welke aan keuring naar model zijn onder
worpen, kunen op verzoek van den fabri
kant of importeur individueel worden ge
keurd. T en aanzien van deze keuring vindt 
het in de vorige artikelen omtrent de in
dividueele keuring bepaalde overeenkomstige 
toepassing, behoudens dat de inspecteur van 
het IJkwezen bepaalt, waar de keuring zal 
plaats hebben. 

2. Ingevolge het vorige lid goedgekeurde 
voorwerpen zijn niet aan herkeuring onder
worpen. 

§ 4. Van de ijkmerken en de stempeling. 

Art. 18. r. De ijkmerken, bedoeld in het 
eerste lid v a n artikel x3 v an d e IJkwet 1937 
(Staatsblad n °. 627), zijn: 

a. het kantoormerk; 
b. het merk van goedkeuring. 
2. H et k a ntoormerk b est aat uit een cij

fer, door Ons voor elk ijkkantoor afzonder
lijk te b epalen. 

3. Het merk van goedkeuring, zoowel bij 
de keuring als bij de herkeuring te bezigen, 
wordt, met uitzondering van dat voor de 
gasmeters , de glazen maten en de aan keu
ring naar model onderworpen meet- en 
weegwerktuigen welke op grond van ar
tikel 17, individueel gekeurd worden tel
kens vóór den aanvang van een ingevolge 
het 2e lid, onder a, van artikel II der IJk
wet 1937 (Staatsblad n ° . 627) voor de her
keuring aangegeven tijdvak door Ons vast-
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gesteld; dat voor de gasmeters, de glazen 
maten en de aan keuring naar model on
derworpen meet- en weegwerktuigen welke, 
op grond van artikel 1 7, individueel ge
keurd worden, zal zijn de Koninklijke kroon. 

Art. 19. De merken, bedoeld in het eer
ste lid van artikel 15 der IJkwet 1937 
(Staatsblad n °. 627), zijn: · 

a. het kantoormerk, vermeld in het vo
rige artikel; 

b. het merk van goedkeuring, zijnde de 
Koninklijke kroon. 

Art. 20. De afkeuringsmerken, bedoeld 
in het derde lid van artikel 13 en in het 
tweede lid van artikel 16 van de I}kwet 
1937 (Staatsblad n ° . 627), bestaan uit een 
gelijkzijdigen d riehoek met arceeringen lood
recht op een der zijden. 

Art. 2 1. De merken, genoemd in de ar
tikelen 18, 19 en 20 van dit Reglement, 
worden telkens vóór den aanvang van de 
tijdvakken, bedoeld in het tweede lid, onder 
a, van artikel II der IJkwet 1937 (Staats
blad n°. 627), door middel van de Neder
landsche Staatscourant ter algemeene ken
nis gebracht. 

Art. 22. 1. Van de stempeling, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 13 der IJkwet 
193 7 (Staatsblad n °. 62 7), zijn vrijgesteld : 

a. de milligramgewichten van 1000, 500, 
200, 100 en 50 milligram, wat betreft de 
stempeling met het goedkeuringsmerk, be
doeld in artikel 18, onder b; 

b. de milligramgewichten van 20, 10, 5, 
2 en 1 milligram wat betreft de stempeling 
met de beide stempelmerken, bedoeld in ar
tikel 18 onder a en b. 

2. De gewaarmerkte verklaring, bedoeld 
in het tweede lid van artikel 13 der IJkwet 
1937 (Staatsblad n °. 627), wordt gesteld op 
een enveloppe, waarin de gewichten aan den 
aanbieder worden teruggegeven, nadat die 
enveloppe met het goedkeuringsmerk, be
doeld in artikel 18, onder b, is verzegeld. In 
deze verklaring wordt vermeld: 

a. het aantal en de soort der gewichten; 
b. de naam en de woonplaats van den 

eigenaar; 
c. het kantoor waar de keuring is ge

schied; 
d. de datum waarop de keuring is ge

schied. 
De verklaring wordt gewaarmerkt door 

den ambtenaar, door wien de keuring is 
verricht. 

Aan de verklaring worden toegevoegd de 
opmerkingen: 

a . ,,Bij de aanbieding van milligramge
wichten ter herkeuring behoort het bewijs 
van het vorig onderzoek (enveloppe) te 
worden overgelegd." 

b. ,,Aanbevolen wordt de gewichten, 
waarvoor deze enveloppe geldt, in 

19 ter herkeuring aan te 
bieden." 

Art. 23. Onze Minister van Economische 
Zaken regelt de wijze, waarop de merken, 
bedoeld in de artikelen 13, 15 en 16 van de 
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IJkwet 1937 (Staatsblad n°. 627) moeten 
worden aangebracht. 

§ 5. Slotbepaling. 

Art. 24. Dit Reglement kan worden aan
gehaald onder den titel van "Reglement op 
de maten, gewichten, , meet- en weegwerk
tuigen'. ', met bijvoeging van den jaargang 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 29 
April 1939 (Staatsblad n °. 664). 

Mij bekend, 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

S. 665 

6 Mei I919· BESLUIT, tot wijziging van 
het Vestigingsbesluit Broodbedrijven 
1038. 

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

van Economische Zaken van 24 Maart 1939, 
N °. 15780 M ./J .A., Directie van Handel en 
Nijverheid; 

Gelet op het Vestigingsbesluit Broodbe
drijven 1938; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, wij
ziging te brengen in Ons voornoemd be
sluit; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
18 April 1939, N °. 69); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken van 3 Mei 
1939, N°. 23756 M ./J.A., Directie van Han
del en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het tweede lid van artikel 10 

van het Vestigingsbesluit Broodbedrijven 
1938 wordt als volgt gelezen: 

"2. Met betrekking tot de voortzetting 
van het in een inrichting uitgeoefende 
broodverkoopersbedrijf in geval van wijzi
ging in de personen van beheerders dier in
richting, vindt het bepaalde in artikel 4, 
met uitzondering van het bepaalde onder a, 
en onder d, 6 en 7, geen toepassing vóór 
1 Juli 1940." 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Juli 1939. 

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

's-Gravenhage, den 6den Mei 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

( Uitgeg. 23 Mei I939 .) 
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z7 Mei z939. BESLUIT, tot w1Jz1gmgvan 
het Besluit Internationaal Betalingsver
keer Nederland 1935 (Staatsblad n °. 
229). 

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

Economische Zaken, van Buitenlandsche 
Zaken, van Financiën en van Koloniën, van 
28 Februari 1939, n °. n614 D , Directie van 
Handel en Nijverheid; 

Gezien' de artikelen 3, 4, 7, 10 en 19 der 
Wet Internationaal Betalingsverkeer 1934; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 April 1939, n °. 44); 

Gelet op het nader rapport van Onze 
voornoemde Ministers van 13 Mei 1939, 
n •. 24792 D., Directie van Handel en Nij
verheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Ons besluit van den 2den Mei 

1935, Staatsblad N °. 229, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
voor het Rijk in Europa als bedoeld in de 
artikelen 3, 4, 7, 10 en 19 der Wet Inter
nationaal Betalingsverkeer 1934 (Besluit In
ternationaal Betalingsverkeer Nederland 
1935) ondergaat de volgende wijzigingen: 

A. Na artikel 10 wordt toegevoegd een 
artikel 10a, luidende: 

1. Hij, die verbintenissen aangaat: 
a. ter zake van de verkrijging of het ge

bruik van een octrooi, een licentie of een 
soortgelijk recht, alsmede van een recht op 
een fabrieks- of handelsmerk of een han
delsnaam; 

b. ter zake van auteursrechten voor wer
ken van letterkunde, wetenschap of kunst; 

c. bij of terzake van een kartel- of soort
gelijke overeenkomst; 

en vallende onder de bepalingen van een 
verdrag of onder een aanwijzing door Ons 
ingevolge artikel 3 van dit besluit, is ver
plicht daarvan binnen acht dagen na het 
ontstaan dier verbintenissen aan het veref
feningsinstituut kennis te geven. 

2. Gelijke verplichting tot kennisgeving 
bestaat met betrekking tot verbintenissen, 
als omschreven in het voorgaande lid, loo
pende op den dag van inwerkingtreding van 
dit besluit. In dit geval geschiedt de ken
nisgeving binnen een maand na dien dag. 

3. De kennisgevingen geschieden door 
inzending van een behoorlijk ingevuld en 
onderteekend formulier, dat door het ver
effeningsinstituut wordt vastgesteld en al
gemeen verkrijgbaar gesteld. 

4. Het vereffeningsinstituut kan, krach
tens algemeene of bijzondere machtiging 
van Onze Ministers , bepaalde nadere voor
schriften geven ter verzekering van een 
doeltreffende contröle op de nakoming van 
den plicht tot storting ingevolge de bij ver
drag of krachtens de wet gegeven voorschrif
ten en tot kennisgeving ingevolge lid 1 en 
lid 2 van dit artikel. 

B . In artikel 14 wordt het onder b. ge
~telde gelezen als volgt : 
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b. hij die niet, niet tijdig of niet ten 
volle voldoet aan zijn verplichting tot ken
nisgeving aan het vereffeningsinstituut in
gevolge artikel 9, artikel 10, lid 1 en lid 2, 
of artikel 10a, lid 1, lid 2 en lid 3; 

Ar1;. II . Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien 
der dagteekening van het Staatsblad waar-
in het is geplaatst. ' 

Onze Ministers van Economische Zakèn 
Buitenlandsche Zaken, Financiën en Kolo~ 
niën zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en van hetwelk afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 17den Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. PATIJN. 
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De Minister van Staat, 
Minister van Financiën a. i., 

H. COLIJN. 
De Minister van Koloniën, 

CH. WELTER. 

(Uitgeg. z6 Juni z939.) 

22 Mei z939. BESLUIT tot WtJzigmg van 
het Crisis-Tuinbouwbesluit 1939 I. 

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

Economische Zaken van 29 April 1939, n°. 
9512, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Gelet op de artikelen 9, 13, 13b en 14 
der Landbouw-Crisiswet 1933, het Crisis
Organisatiebesluit 1933, het Crisis-Heffings
besluit 1933 en het Crisis-Tuinbouwbesluit 
1939 I ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 14den April 1939, n °. 
1053); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 9den Mei 1939, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 19den Mei 1939, 
n °. 10504, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. het Crisis-Tuinbouwbesluit 1939 I te 

wijzigen in dier voege, dat: 
I. in artikel 2, lid 2, onder d tusschen 

,,verleend" en de kommapunt, wordt inge
voegd: ,,dan wel vroege of daarmede gelijk
gestelde soorten aardappelen geteeld wor
den in kassen, serres en warenhuizen of 
onder platglas, ten aanzien waarvan aan 
den teler vergunning tot het telen van war
moezerijgewassen is verleend"; 

II. in artikel 4, lid 4, onder a "met 1 
Januari" wordt gelezen: ,,met ingang van 
I Januari"; 

111. in artikel 5 "golden" wordt gelezen: 
,,gelden''; 
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IV. in artikel II, lid 1, de woorden "ge
wassen van den tuinbouw, aardappelen ge
oogst met oogstvergunning" worden gelezen: 
,,warmoezerij gewassen, fruit, aardappelen"; 

V. in artikel 11, lid 2, onder a de woor
den "vroege en daarmede gelijkgestelde 
aardappelen" vervallen; 

VI. in artikel II, lid 2, tusschen het 
bepaalde onder a en b wordt ingevoegd: 

"aa. ten aanzien van den aangeslotene 
A, voor zoover betreft door hem met ver
gunning, anders dan uitsluitend voor plant
aardappelen, geteelde vroege of daarmede 
gelijkgestelde aardappelen, mits het verhan
delen en afleveren voor zoover plaats heb
bend v66r een door Onzen Minister te be
palen datum, geschiedt overeenkomstig de 
afzetregeling, bedoeld in dit lid onder a; 

ab. ten aanzien van den aangeslotene A, 
voor zoover betreft door hem met vergun
ning uitsluitend voor plantaardappelen ge
teelde vroege of daarmede gelijkgestelde 
aardappelen, mits het verhandelen of afle
veren geschiedt na een door Onzen Minister 
te bepalen datum, tenzij het aardappelen 
betreft van of boven een door Onzen Mi
nister vast te stellen maat, waarvan het 
verhandelen en afleveren geoorloofd is, met 
inachtneming van de afzetregeling, bedoeld 
in dit lid onder a ;"; 

VII. in artikel 11, lid 2, onder c tusschen 
,,afleveren" en "geschiedt" wordt ingevoegd : 

,, , voor zoover plaatshebbend v66r den 
door Onzen Minister ingevolge dit lid, on
der aa, vastgestelden datum,"; 

VIII. in artikel II, lid 2, onder i de 
slotpunt wordt vervangen door een komma
punt en wordt toegevoegd: 

"j. ten aanzien van den oogster van 
landbouwerwten, als bedoeld in artikel 9, 
lid 2, onder c, voor zoover betreft land
bouwerwten, overeenkomstig het aldaar be
paalde geoogst, mits het verhandelen en af
leveren geschiedt overeenkomstig de afzet
regeling, bedoeld in dit lid onder a"; 

IX. in artikel II, lid 3, onder a tusschen 
,,kleinhandelaren,'' en "mits" wordt inge
voegd: ,,voor zoover betreft niet van eigen 
teelt afkomstige gewassen,''; 

X. in artikel II , lid 3, onder h tusschen 
,,plantgoed" en "betreft" wordt ingevoegd: 
,,van gewassen, andere dan aardappelen"; 

XI. in artikel 12, lid 1, de woorden "ge
wassen van den tuinbouw, aardappelen, ge
oogst met oogstvergunning" worden gelezen: 
,,warmoezerij gewassen, fruit, aardappelen"; 

XII. in artikel 12, lid 2, onder c, de 
woorden "de groep" worden gelezen: ,,een 
of meer der groepen" en tusschen het woord 
,,exporteurs" en de kommapunt wordt in
gevoegd: ,, , voor zoover betreft door hem 
rechtmatig geteelde gewassen en gewassen 
niet van eigen teelt afkomstig"; 

XIII. in artikel 12 de punt aan het slot 
van het bepaalde in lid 2 wordt vervangen 
door een kommapunt en wordt toegevoegd: 

"g. voor zoover betreft aardappelen in 
het vorig teeltjaar geoogst en met ingang 
van den door Onzen Minister ingevolge ar-
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tikel II, lid 3, onder f bepaalden datum, 
voor zoover betreft aardappelen in dit teelt
jaar geoogst."; 

XIV. in artikel 13, lid 1, aanhef de 
woorden "gewassen van den tuinbouw, aard
appelen, geoogst krachtens oogstvergunning" 
worden gelezen: ,,warmoezerij gewassen, fruit, 
aardappelen"; 

XV. in artikel 14, lid 1, de woorden 
,,gewassen van den tuinbouw, aardappelen, 
geoogst krachtens oogstvergunning" worden 
gelezen: ,,warmoezerijgewassen, fruit, aard
appelen"; 

XVI. in artikel 15 de woorden "gewas
sen van den tuinbouw, aardappelen, geoogst 
krachtens oogstvergunning" worden gele
zen: ,,warmoezerijgewassen, fruit, aardappe
len"; 

XVII. in artikel 16, lid 2, onder c, tus
schen "landbouwerwten" en de kommapunt 
wordt ingevoegd : 

,, , mits het geschiedt met inachtneming 
van door Ons te stellen voorwaarden, welke 
voorwaarden mede kunnen inhouden het 
betalen of het aangaan van de verplichting 
tot betaling van een door Onzen Minister 
vast te stellen bedrag per daarbij te noemen 
eenheid ten behoeve van het Fonds"; 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 22sten Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 2 Juni 1939.) 

S.668 

31 Mei 1939. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 1, eerste lid, artikel 3, eerste 
lid, en artikel 10, eerste lid, van de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 ( ,,Ves
tigingsbesluit Automobiel- en Garage
bedrijf 1939"). 

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

Economische Zaken van 5 Mei 1939, n ° . 
26158 M., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Overwegende, dat op grond van he c Le
paalde in het eerste lid van artikel 1 en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
door de rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging van ondernemers: Bond van 
Automobielhandelaren en Garagehouders 
"B .O.V.A.G." te Utrecht, aangesloten bij de 
Vereeniging "Contact-Centrale van de Ne
derlandsche Middenstandsbonden" te 's-Gra
venhage, een verzoek is ingediend tot toe
passing; van deze wet ten aanzien van het 
automobiel- en garagebedrijf; 
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Overwegende, dat het wenschelijk is, tot 
zoodanige toepassing over te gaan; 

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en ID, 

eerste lid, van bovengenoemde wet; 
Overwegende, dat de Middenstandsraad 

te dezer zake is gehoord; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

16 Mei 1939, n ° . 41); , 
Gezien het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 25 Mei 1939, n °. 
29402 M., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1 . Dit besluit verstaat onder: 
uitoefening van het automobiel- en ga

ragebedrijf: het ten verkoop aan het publiek 
in voorraad hebben of het aan het publiek 
verkoopen van automobielen, auto-onder
deelen, auto-toebehooren of auto-banden, 
en/of het ten behoeve van het publiek ver
richten of doen verrichten van herstellings
of onderhoudswerkzaamheden aan automo
bielen, met uitzondering van het wasschen 
van automobielen; 

wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
Onze Minister: den Minister van Econo

mische Zaken. 
2 . 1. Het is verboden een inrichting, 

bestemd of mede bestemd voor de uitoefe
ning van het automobiel- en garagebedrijf, 
voorzoover die uitoefening betreft, te ves
tigen zonder daartoe van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken verkregen ver
gunning. 

2 . Het bepaalde in het vorig lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrij f met de uitoefening van 
het automobiel- en garagebedrijf, zoomede 
t en aanzien van de voortzetting van het in 
een inrichting, als in het vorig lid bedoeld, 
uitgeoefende bedrijf, ingeval van wijziging 
in de personen van ondernemers of beheer
ders. 

3 . De minimum-eischen van crediet
waardigheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
bestaan voor het automobiel- en garage
bedrijf in: 

a . het beschikken over voldoende be
dri j fska pi taal om: 

1. gedurende één jaar de inrichting te 
kunnen exploiteeren, zulks te beoordeelen 
in verband met plaatselijke toestanden e n 
verhoudingen; 

2. daarenboven van de totale kosten van 
het installeeren der inrichting ten minste 
de helft contant te kunnen betalen; 

b. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een bewijs, dat deze niet 
binnen twee jaar opeischbaar zijn. 

4. De minimum-eischen van handelsken
nis, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor het automobiel- en garagebedrijf: 

a . boekhouden. 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratie volgens de methode 
van het uitgebreid enkel boekhouden; 
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b. techniek van den handel. 
1. eenige kennis omtrent de gebruiken 

bij in- en verkoop van goederen, alsmede 
omtrent de organisatie van den handel in 
het algemeen; 

2. eenige kennis omtrent het bank- en 
het credietwezen, in het, bijzonder omtrent 
het middenstandsbankwezen. alsmede om
trent het binnenlandsch betalingsverkeer; 

3. eenige kennis omtrent het transport
en het verkeerswezen; 

4 . eenige kennis omtrent verzekeringen, 
welke voor het bedrijfsleven van belang zijn; 

5. kennis van de op het gebied van het 
kleinbedrijf bestaande organisaties, instel
lingen en officieele lichamen; 

c. handelsrekenen. 
kennis van en vaardigheid in eenvoudige 

verrichtingen, welke met de onder a en b 
genoemde onderwerpen samenhangen, met 
name: 

1. berekeningen in den goederenhandel; 
2. kostprijsberekening; 
3 . het lezen van een rekening-courant; 
4. het omrekenen van buitenlandsch 

geld; 
5. enkelvoudige interestberekening; 
d . rechts- en wetskennis. 
1. eenige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent 
de meest voorkomende overeenkomsten in 
het bijzonder; 

2. eenige kennis omtrent de voor het 
middenstandsbedrijf van belang zijnde be
lastingwetten; 

3. eenige kennis omtrent de vennoot
schapsvormen en omtrent het wezen van 
coöperatieve en andere vereenigingen; 

4. eenige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand en hypotheek, pre
ferentie en het recht van terugvordering; 

5. eenige kennis omtrent de wettelijke 
bepalingen inzake faillissement en surséance 
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

6. eenige kennis omtrent de voornaam
ste wettelijke bepalingen en regelingen, 
welke voor den detailhandel en het ambacht 
in het algemeen van beteekenis zijn; 

7. kennis van de wettelijke bepalingen 
en regelingen, welke meer in het bijzonder 
betrekking hebben op den detailhandel en 
het ambacht; 

e . Nederlandsche taal en handelscorres
pondentie. 

1. eenige vaardigheid in h et stellen van 
eenvoudige handelsbrieven; 

2. kennis van de Nederlandsche taal, 
blijkende uit het zonder grove fouten op
nemen van dictee; 

f. grondbeginselen van de moderne be
drijfsleer . 

1. eenige kennis omtrent de algemeene 
begrippen; 

2. eenige kennis omtrent reclamemidde
len en verkoopmethoden, welke voor den 
detailhandel en het ambacht van beteekenis 
zijn. 
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5. r. Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemeene Handelskennis", afgegeven door of 
namens één der Nederlandsche Midden
standsbonden, met name den Koninklijken 
Nederlandschen Middenstandsbond, den 
Nederlandschen Roomsch-Katholieken Mid
denstandsbond en den Christelijken Midden
standsbond in Nederland, voorzoover dit de 
handteekening draagt van den gecommit
teerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen Minister moet dragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter 
zake afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
Jid, onder b, bedoeld, geschiedt mededee
ling in de Nederlandsche Staatscourant. 

6. De minimum-eischen van vakbekwaam
heid, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor het automobiel- en garagebedrijf: 

a. kennis van de samenstelling en wer
king van automobielmotoren; 

b. kennis van de samenstelling en wer
king van de electrische installaties van den 
automobiel; 

c. kennis van de samenstelling van het 
autochassis alsmede van de werking der 
onderdeelen; 

d. het vakkundig kunnen wasschen van 
de carosserie van den automobiel alsmede 
het vakkundig kunnen reinigen van het 
autochassis; 

e. het vakkundig kunnen verrichten van 
kleine. onderhouds- en herstellingswerkzaam
heden aan den motor, het chassis en de 
electrische installaties van den automobiel; 

f. het kunnen maken van een reparatie
begrooting, eenige kennis omtrent de onder
scheiden soorten van automobielen, alsmede 
kennis van de wettelijke maatregelen, welke 
voor het automobiel- en garagebedrijf van 
belang zijn en van die, welke op het hou
den van en het verkeer met automobielen 
betrekking hebben. 

7. r. Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het Diploma van Vakbekwaam
heid voor het Automobiel- en Garagebedrijf, 
afgegeven door de Centrale Commissie voor 
de uitreiking van het diploma voor Auto
bestuurder en den Bond van Automobiel
handelaren en Garagehouders "B.O.V.A.G.", 
voorzoover dit de handteekening draagt van 
den gecommitteerde van Onzen Minister; 

b . hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen Minister moet dragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister tex 
zake afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
L. & S. 1939. 
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lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededee
ling in de Nederlandsche Staatscourant. 

8 . Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Vestigingsbesluit Automobiel- en Ga
ragebedrijf", met vermelding van den jaar
gang van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

9 . Dit_ besluit treedt in werking met in
gang van 7 Juni 1939. 

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

's-Gravenhage, den 31sten Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg, 5 Juni z939.) 

s. 669 

3z Mei 1939. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 1, eerste lid, artikel 3, eer
ste Jid, en artikel 10, eerste lid, van de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 (,,Ves
tigingsbesluit Kruideniersbedrijf 1939"). 

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

Economische Zaken van 5 Mei 1939, n °. 
26157 M., Directie van Handel en Nijver

heid; 
Overwegende, dat op grond van het be

paalde in het eerste lid van artikel 1 en in 
art ikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 door de rechtspersoonlijkheid bezitten
de vereeniglngen van ondernemers: 

A. den Nederlandschen R.K. Kruide
niersbond te Nijmegen, aangesloten bij den 
Nederlandschen R.K. Middenstandsbond tt> 
's-Gravenhage; 

B . den Centralen Bond van Nederland
sche Verbruikscoöperaties te 's-Gravenhage, 
aangesloten by den Nationalen Coöperatie
ven Raad te Rotterdam; 

C. de Federatie der Diocesane Bonden 
van Katholieke Coöperatieve Vereenigingen 
te Utrecht, aangesloten bij den Nationalen 
Coöperatieven Raad te Rotterdam; 

D. de Vereeniging van Grootwinkelbe
drijven in Levensmiddelen te Amsterdam, 
aangesloten bij den Raad voor het Groot
winkelbedrijf in Nederland te Amsterdam, 

ondersteund door den Nederlandschen 
Kruideniersbond te Rotterdam, den Federa
tieven Bond van Winkeliersorganisaties in 
het Koloniale Warenvak te Amsterdam en 
de Coöperatieve Groothandelsvereeniging D e 
Handelskamer "Haka" G.A. te Rotterdam, 
het verzoek is ingediend tot toepassing van 
deze wet ten aanzien van het kruideniers
bedrijf; 

Overwegende, dat het wenschelijk is , tot 
zoodanige toepassing over te gaan; 

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 10, 

eerste Jid, van bovengenoemde wet; 
Overwegende, dat de Middenstandsraad 

te dezer zake is gehoord; 
16 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Mei 1939, N °. 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 25 Mei 1939, 
N ° 29401 M., Directie van Handel en Nij
verheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1 . 1. Dit besluit verstaat onder: 
uitoefening van het kruideniersbedrijf: het 

ten verkoop aan het publiek in voorraad 
hebben of het aan het publiek verkoopen 
van waren, welke tezamen tot ten minste 
vier der navolgende groepen behooren: 

a. rijst, graanderivaten, zetmeelproduc-
ten; 

b. gedroogde peulvruchten; 
c. gedroogde zuidvruchten; 
d. suiker, stropen; 
e. oliën en vetten van plantaardigen oor

sprong, margarine; 
/. koffie, thee; 
g. chocolade, cacaopoeder, biscuits , koek, 

beschuit; 
h. specerijen; 
i. keukenzout; 
j. groentenconserven; 
k. vischconserven; 
I. jams, limonades en vruchtenconser-

ven; 
m. zuivelproducten, eieren; 
n. zwak-alcoholische drank; 
o. vleeschwaren; 
p. wasch-, reinigings-, toilet-, poetsmid

delen; 
graanderivaten: de producten, bedoeld in 

de artikelen 1, 6, eerste lid, onder a en b, 
en 7, onder 2, 3 en 4, van het _Meelbesluit 
1924, Staatsblad N °. 313; 

zetmeelproducten: de producten, bedoeld 
in de artikelen 3, 4 , 5 en 7,, onder 1, van 
het Meelbesluit 1924, Staatsblad N ° . 313, 
met uitzondering van marantazetmeel (ar
rowroot); 

suiker: de producten, bedoeld in artikel 
2 , onder 2 en 3, van het Suiker- en Stroop
besluit 1924, Staatsblad N °. 96; 

stroop: de producten, bedoeld in artikel 
6, onder 1, 2, 3 en 4, van het Suiker- en 
Stroopbesluit 1924, Staatsblad N ° . 96; 

oliën en vetten van plantaardigen oor
sprong: uit planten bereide oliën en vetten, 
voorzoover deze bestemd zijn om als eet
of drinkwaar te warde~ gebruikt, met uit
zondering van olijfolie en cacaoboter; 

margarine: datgene, wat artikel 1 van het 
Margarinebesluit 1925, Staatsblad N °. 417, 
daaronder v erstaat; 

koffie: de producten, bedoeld in artikel 
1 van het Koffie- en Theebesluit 1925, 
Staatsblad N °. 13; 

thee: de producten, bedoeld in artikel 3 
van het Koffie- en Theebesluit 1925, Staats
blad N °. 13; 

cacaopoeder: datgene, wat artikel 2 van 
het Cacao- en Chocoladebesluit 1924, Staats
blad N °. 4 78, daaronder verstaat; 

chocolade : de producten, bedoeld in arti
k el 3 van het Cacao- en Chocoladebesluit 
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1924, Staatsblad N ° . 478, met uitzondering 
van couverture en melkcouverture; 

specerijen: datgene, wat de artikelen 1 en 
3 van het Specerijenbesluit 1924, Staats
blad N °. 251, daaronder verstaan-; 

jams, limonades en vruchtenconserven: 
de producten, bedoeld in de artikelen 2, 3 
en 4, eerste lid, onder a, b en c, van het 
Jam-Limonadebesluit 1937, Staatsblad N °. 
854; 

zuivelproducten: boter, gecondenseerde 
melk, melkpoeder en kaas in den zin van 
artikel 1 van het Kaasbesluit 1927, Staats
blad N °. 396; 

eieren: datgene, wat artikel 1 van het 
Eierenbesluit 1931, Staatsblad N ° . 375, 
daaronder verstaat; 

zwak-alcoholische drank: datgene, wat ar
tikel 1, onder b, van de Drankwet, Staats
blad 1931, N ° . 476, daaronder verstaat; 

vleeschwaren: datgene, wat artikel 2, eer
ste lid, onder b, van de Vleeschkeuringswet, 
Staatsblad 1919, N °. 524, daaronder ver
staat; 

wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
Onze Minister : den Minister van Econo

mische Zaken. 
2 . Onder uitoefening van het kruideniers

bedrijf wordt voor de toepassing van dit 
besluit niet verstaan het ten verkoop aan 
het publiek in voorraad hebben of het aan 
het publiek verkoopen van die soorten wa
ren, als in het eerste lid genoemd, ten aan
zien waarvan een andere algemeene maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 1, 

eerste lid, of een ministerieele beschikking, 
als bedoeld in artikel 1, vijfde lid, van de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, den tak 
van detailhandel, waarop die maatregel of 
die beschikking betrekking heeft, als aan
verwant aan het kruideniersbedrijf aan
merkt, voor zoover dit geschiedt in een in
richting, waar die tak van detailhandel 
wordt uitgeoefend. 

2. 1. Het is verboden een inrichting, 
bestemd of mede bestemd voor de uitoefe
ning van het kruideniersbedrijf, voorzoover 
die uitoefening betreft, te vestigen zonder 
daartoe van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken verkregen vergunning. 

2. Het bepaalde in het vorig lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van 
het kruideniersbedrijf, zoomede ten aanzien 
van de voortzetting van het in een inrich
ting, als in het vorig lid bedoeld, uitgeoe
fende bedrijf ingeval van wijziging in de 
personen van ondernemers of beheerders. 

3. De minimum-eischen van crediet
waardigheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
bestaan voor het kruideniersbedrijf in: 

a . het beschikken over voldoende be
drijfskapitaal om: 

1. gedurende één jaar de inrichting te 
kunnen exploiteeren, zulks te beoordeelen 
in verband met plaatselijke toestanden en 
verhoudingen; 
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2. daarenboven van de totale kosten van 
het installeeren der inrichting tenminste de 
helft contant te kunnen betalen; 

b. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een bewijs, dat deze niet 
binnen twee jaar opeischbaar zijn. 

4. De minimum-eischen van handelsken
nis, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor het kruideniersbedrijf: 

a . boekhouden. 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratie volgens de methode 
van het uitgebreid enkel boekhouden; 

b. techniek van den handel. 
1. eenige kennis omtrent de gebruiken 

bij in- en verkoop van goederen, alsmede 
omtrent de organisatie van den handel in 
het algemeen; 

2. eenige kennis omtrent het bank- en 
het credietwezen, in het bijzonder omtrent 
het middenstandsbankwezen, alsmede om
trent het binnenlandsch betalingsverkeer; 

3. eenige kennis omtrent het transport
en het verkeerswezen; 

4. eenige kennis omtrent verzekeringen, 
welke voor het bedrijfsleven van belang zijn ; 

5. kennis van de op het gebied van het 
kleinbedrijf bestaande organisaties, instel
lingen en officieele lichamen; 

c. handelsrekenen. 
kennis van en vaardigheid in eenvoudige 

verrichtingen, welke met de onder a en b 
genoemde onderwerpen samenhangen, met 
name: 

1. berekeningen in den goederenhandel; 
2. kostprijsberekening; 
3. het lezen van een rekening-courant; 
4. het omrekenen van buitenlandsch geld; 
5. enkelvoudige interestberekening; 
d. rechts- en wetskennis. 
1. eenige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent 
de meest voorkomende overeenkomsten in 
het bijzonder; 

2. eenige kennis omtrent de voor het 
middenstandsbedrijf van belang zijnde be
lastingwetten; 

3. eenige kennis omtrent de vennoot
schapsvormen en omtrent het wezen van 
coöperatieve en andere vereenigingen; 

4. eenige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand en, hypotheek, pre
ferentie en het recht van terugvordering; 

5. eenige kennis omtrent de wettelijke 
bepaling-en inzake faillissement en surséance 
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

6. eenige kennis omtrent de voornaam
ste wettelijke bepalingen en regelingen, wel
ke door den detailhandel en het ambacht in 
het algemeen van beteekenis zijn ; 

7. kennis van de wettelijke bepalingen 
en regelingen, welke meer in het bijzonder 
betrekking hebben op den detailhandel en 
het ambacht; 

e . Nederlandsche taal en handelscorres
pondentie. 
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1. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige handelsbrieven; 

2. kennis van de Nederlandsche taal, 
blijkende uit het zonder grove fouten op
nemen van dictee; 

/. grondbeginselen van de moderne be
drijfsleer. 

1. eenige kennis omtrent de algemeene 
begrippen; 

2. eenige kennis omtrent reclamemidde
len en verkoopmethoden, welke voor den 
detailhandel en het ambacht van beteekenis 
zijn. 

5. 1. Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemeene Handelskennis", afgegeven door of 
namens één der Nederlandsche Midden
standsbonden, met name den Koninklijken 
Nederlandschen Middenstandsbond, den Ne
derlandschen Roomsch-Katholieken Midden
standsbond en den Christelijken Midden
standsbond in Nederland, voorzoover dit de 
handteekening draagt van den gecommit
teerde van Onzen Minister; 

b. hetzij het bewijs van handelskennis, 
door het Comité van Samenwerking uit de 
drie Nederlandsche Kruideniersbonden in de 
jaren 1936 en 1937 afgegeven, voorzoover 
dit de handteekening draagt van den ge
committeerde van Onzen Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart of van On
zen Minister van Economische Zaken; 

c. hetzij het "Diploma Algemeene Han
delskennis", door de drie Nederlandsche 
Kruideniersbonden in samenwerking met de 
Vereeniging van Grootwinkelbedrijven in 
Levensmiddelen in het jaar 1938 afgegeven, 
voorzoover dit de handteekening draagt van 
den gecommitteerde van Onzen Minister; · 

d. hetzij het "Vakdiploma voor Kruide
niers", door de Coöperatieve Praktijkschool 
te Hoek van Holland in de jaren 1936, 1937, 
1938 en 1Q39 afgegeven, voorzoover dit de 
handteekening draagt van den gecommit
teerde van Onzen Minister van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart of van Onzen Mi
nister van Economische Zaken; 

e. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen Minister moet dragen; 

f. hetzij een door Onzen Minister ter
zake afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in h et vorig 
lid , onder e, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

6. De minimum-eischen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
omvatten voor het kruideniersbedrijf: 

a. practische en theoretische k ennis van 
waren, welke in den regel in de kruideniers
branche voorkomen, en wel inzonderheid 
van de waren, welke behooren tot de in 
artikel 1 genoemde groepen, alsmede van 
de wijze, waarop deze waren behooren te 
worden behandeld, opgeslagen, bewaard, 
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verpakt en afgeleverd aan het publiek. Deze 
kennis moet tevens omvatten de samenstel
ling, alsmede de meest voorkomende soort
namen en kwaliteiten; 

b. eenige kennis omtrent herkomst en 
bereidingswijze der onder a bedoelde waren, 
alsmede eenig begrip omtrent uit kwaliteits
verschillen voortvloeiende prijs-afwijkingen. 
Kennis van de meest voorkomende verval
schingen; 

c. kennis van de voornaamste bepalingen 
van de Warenwet, Staatsblad 1935, n ° . 793 , 
de Boterwet, de Vleeschkeuringswet, Staats
blad 1919, n °. 524, en de Landbouwcrisiswet 
1933; 

d. kennis van de werkwijze van de keu
ringsdiensten van waren en van het Rijks
bureau tot Onderzoek van Handelswaren; 

e. eenige kennis omtrent de voornaam
ste bepalingen van de in den handel in krui
denierswaren meest voorkomende koopcon
tracten. 

7 . r. Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het diploma "Vakbekwaamheid 
Kruideniersbedrijf" , afgegeven door de 
,,Stichting Kruideniersexamen", te Amster
dam, voorzoover dit de handteekening draagt 
van den• gecommitteerde van Onzen Minis
ter; 

b. hetzij het bewijs van vakbekwaam
heid , door het Comité van Samenwerking 
uit de drie Nederlandsche Kruideniersbon
den in de jaren 1936 en 1937 afgegeven, 
voorzoover dit de handteekening draagt van 
den gecommitteerde van Onzen Minister 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart of 
van Onzen Minister van Economische Za
ken · 

c.' · he.tzij het "Diploma Vakbekwaam
heid" , door de drie Nederlandsche Kruide
niersbonden in samenwerking met de Ver
eeniging van Grootwinkelbedrijven in Le
vensmiddelen in het jaar 1938 afgegeven, 
voorzoover dit de handteekening draagt van 
den gecommitteerde van Onzen Minister; 

d. h etzij het "Vakdiploma voor Kruide
niers", door de Coöperatieve Praktijkschool 
te Hoek van Holland in de jaren 1936, 1937, 
1938 en 1939 afgegeven, voorzoover dit de 
handteekening draagt van den gecommit
teerde van Onzen Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart of van Onzen 
Minister van Economische Zaken; 

e. hetzij een ander door Onzen Minister 
-aan te wijzen diploma, ten aanzien waar
van bij de aanwijzing kan worden bepaald, 
dat het de handteekening van den gecom
mitteerde van Onzen Minister moet dragen; 

f. hetzij een door Onzen Minister ter
zake afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
"Jid, onder e, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

8 . Dit besluit kan worden aangehaald 
.als "Vestigingsbesluit Kruideniersbedrijf" 
met vermelding van den jaargang van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

9 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van 7 Juni 1939. 

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

's-Gravenhage, den 31sten Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 5 Juni I939.) 

s. 670 

JI Mei I939· BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 1, eerste lid, artikel 3, eerste lid, 
en artikel 10, eerste lid, van de Vesti
gingswet Kleinbedrijf 1937 ( ,,Vestigings
besluit Bloemenverkoopersbedrijf I939"). 

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

Economische Zaken van 5 Mei 1939, n ° . 
26159 M ., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in het eerste lid van artikel 1 en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
door de rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging van ondernemers : Vereeniging 
,,Groep Bloemisterij" uit den Nederland
schen Tuinbouwraad te 's-Gravenhage, aan
gesloten bij den Koninklijken Nederland
schen Middenstandsbond te 's-Gravenhage, 
een verzoek is ingediend tot toepassing van 
deze wet ten aanzien van het bloemenver
koopersbedrijf; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, tot 
zoodanige toepassing over te gaan; 

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 10, 
eerste lid, van bovengenoemde wet; 

Overwegende, dat de Middenstandsraad 
te dezer zake is gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Mei 1939, n • . 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Mei 1939, n ° . 
29400 M., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
uitoefening van het bloemenverkoopers

bedrijf: het ten verkoop aan het publiek in 
voorraad hebben of het aan het publiek 
verkoopen van bloemen, zoowel afzonderlijk, 
als verwerkt in bouquetten, bloemenmanden 
of bloemstukken, van welken aard ook, of 
van planten; 

wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
Onze Minister: den Minister van Econo

mische Zaken. 
2. r. Het is verboden een inrichting, 

bestemd of mede bestemd voor de uitoefe
ning van het bloemenverkoopersbedrijf, voor
zoover die uitoefening betreft, te v estigen 
zonder daartoe van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken verkregen vergunning. 

2. Het bepaalde in het vorig lid vindt 
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overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van 
het bloemenverkoopersbedrijf, zoomede ten 
aanzien van de voortzetting van het in een 
inrichting, als in het vorig lid bedoeld, uit
~eoefende bedrijf, ingeval van wijziging in 
de personen van ondernemers of beheerders. 

3. De minimum-eischen van crediet
waardigheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
bestaan voor het bloemenverkoopersbedrijf 
in: 

a. het beschikken over voldoende be
drijfskapitaal om : 

1. gedurende één jaar de inrichting te 
kunnen exploiteeren, zulks te beoordeelen in 
verband met plaatselijke toestanden en ver
houdingen; 

2 . daarenboven van de totale kosten van 
het installeeren der inrichting ten minste 
de helft contant te kunnen betalen; 

b. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een bewijs, dat deze niet 
binnen twee jaar opeischbaar zijn. 

4. De minimum-eischen van handelken
nis, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor het bloemenverkoopersbedrijf: 

a. boekhouden. 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratie volgens de methode 
van het uitgebreid enkel boekhouden; 

b. techniek van den handel. 
x. eenige kennis omtrent de gebruiken 

bij in- en verkoop van goederen, alsmede 
omtrent de organisatie van den handel in 
het algemeen; 

2. eenige kennis omtrent het bank- en 
het credietwezen, in het bijzonder omtrent 
het middenstandsbankwezen, alsmede om
trent het binnenlandsch betalingsverkeer; 

3 . eenige kennis omtrent het transport
en het verkeerswezen; 

4. eenige kennis omtrent verzekeringen, 
welke voor het bedrijfsleven van belang zijn; 

5. kennis van de op het gebied van het 
kleinbedrijf bestaande organisaties, instel
lingen en officieele lichamen; 

c. handelsrekenen. 
kennis van en vaardigheid in eenvou

dige verrichtingen, welke met de onder a 
en b genoemde onderwerpen samenhangen, 
met name: 

x. berekeningen in den goederenhandel; 
2. kostprijsberekening; 
3. het lezen van een rekening-courant; 
4 . het omrekenen van buitenlandsch geld; 
5. enkelvoudige interestberekening; 
d. rechts- en wetskennis. 
x. eenige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent 
de meest voorkomende overeenkomsten in 
het bijzonder; 

2 . eenige kennis omtrent de voor het 
middenstandsbedrijf van belang zijnde be
lastingwetten; 

3. eenige kennis omtrent de vennoot
schapsvormen en omtrent het wezen van 
coöperatieve en andere vereenigingen; 
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4. eenige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand en hypotheek, pre
ferentie en het recht van terugvordering; 

5. eenige kennis omtrent de wettelijke 
bepalingen inzake faillissement en surséance 
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

6. eenige kennis omtrent de voornaamste 
wetelijke bepalingen en regelingen, welke 
voor den detailhandel en het ambacht in het 
algemeen van beteekenis zijn; 

7. kennis van de wettelijke bepalingen 
en regelingen, welke meer in het bijzonder 
betrekking hebben op den detailhandel en 
het ambacht; 

e. Neder/andsche taal en handelscorres
pondentie. 

1. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige handels brieven; 

2 . kennis van de Nederlandsche taal, 
blijkende uit het zonder grove fouten op
nemen van dictee; 

f. grondbeginselen van de moderne be
drijfsleer. 

x. eenige kennis omtrent de algemèene 
begrippen; 

2. eenige kennis omtrent reclamemidde
len en verkoopmethoden, welke voor den 
detailhandel en het ambacht van beteekenis 
zijn. 

5. 1 . Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemeene Handelskennis", afgegeven door of 
namens één der Nederlandsche Midden
standsbonden, met name den Koninklijken 
Nederlandschen Middenstandsbond, den Ne
derlandschen Roomsch-Katholieken Midden
standsbond en den Christelijken Midden
standsbond in Nederland, voorzoover dit de 
handteekening draagt van den gecommit
teerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen Minister moet dragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter
zake afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

6. De minimum-eischen van vakbekwaam
heid, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor het bloemenverkoopersbedrijf: 

A. Praktijk. 
a. het vakkundig kunnen uitpakken en 

verzorgen van planten en bloemen; 
b. het kunnen maken van een bloem

stuk van afgesneden bloemen en groen; 
c . het kunnen beplanten vah een mand 

met blijvende planten; 
d. het kunnen maken van een grafkrans 

en graftak met en zonder bloemen; 
e. het kunnen maken van een feestkrans, 

bruidsbouquet, bruidsgarnituur en balbou
quet; 
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/. het kunnen maken van een tafelver
siering; 

g. het vakkundig kunnen inpakken en 
verzenden van bloemwerken en planten; 

h. het kunnen berekenen van den kost
prijs van het te maken bloemwerk; 

B. Theorie. 
a. kennis van het gebruik van bloemen, 

voorheen en thans; 
b. kennis van den bloemenhandel in het 

algemeen; 
c. bekendheid met de voornaamste bloe

mencultuur-centra alsmede met de speciale 
bloemencultures; 

d. bekendheid met het stadium van ont
wikkeling, waarin diverse soorten van bloe
meQ moeten worden gesneden ; 

e. inzicht in het frisch houden, alsmede 
in de oorzaken van het ontijdig slecht wor
den van bloemen; 

/. kennis van de kleuren en kleurencom
binaties van bloemen, alsmede van de sym
bolische beteekenis en het karakter der 
kleuren; 

g. kennis van den stijl, den vorm en het 
evenwicht der bloemstukken; 

h. het in staat zijn tot het geven van 
adviezen betreffende het verzorgen van bloe
men en planten, tot het bevestigen van een 
ontvangen opdracht, alsmede tot het geven 
van een omschrijving van een te maken 
bl~emstuk in verband met den prijs; 

,. bekendheid met de benaming, eigen
schappen en waarde van bloemen en plan
ten, alsmede kennis van het te gebruiken 
hulomateriaal. 

f I. Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het diploma "Bloemschikken en 
-binden", afgegeven door de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij voor Tuin
bouw en Plantkunde te Amsterdam en den 
,,Kring Bloemistwinkeliers" van de Vereeni
ging "Groep Bloemisterij" uit den Neder
landschen Tuinbouwraad, hetwelk, voorzoo
ver dit na 1938 is afgegeven, de handteeke
ning van den gecommitteerde van Onzen 
Minister moet dragen; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen Minister moet dragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter
zake afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

8. Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Vestigingsbesluit Bloemenverkoopersbe
drijf", met vermelding van den jaargang van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

9. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 7 Juni 1939. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge-
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plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 31sten Mei 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 5 Juni z939.) 

s. 671 

8 Juni z939. BESLUIT, houdende voor
waarden , waaronder een ondernemers
overeenkomst in het zoutziederijbedrijf 
algemeen verbindend kan worden ver
klaard. 

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

Economische Zaken van 25 Mei 1939, n°. 
30361 N ., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Overwegende, dat met inachtneming van 
het bepaalde bij en krachtens artikel 4 der 
Wet op het algemeen verbindend en onver
bindend verklaren van ondernemersovereen
komsten 1935, door belanghebbenden een 
verzoek is ingediend tot algemeen verbin
dendverklaring van een ondernemersover
eenkomst tot verbetering van de toestanden 
in het zoutziederijbedrijf, welke een voort
zetting is van de overeenkomst, welke bij 
beschikking van den Minister van Econo
mische Zaken van 13 Juni 1938 voor het 
tijdvak, loopende van 14 Juni 1938 tot en 
met 13 Juni 1939 algemeen verbindend is 
verklaard; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in artikel 2, eerste lid, van voor
noemde wet, zoodanige algemeen verbin
dendverklaring slechts kan geschieden onder 
voorwaarden, door Ons bi.i algemeenen maat
regel van bestuur te stellen; 

Gelet op artikel 10 van Ons besluit van 
1~ Sep~ember 1936, Staatsblad n °. 646, tot 
uitvoenng van artikel 12, tweede en vierde 
lid, van voornoemde wet; 

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

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Juni 1939, n °. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken van 7 Juni 
1939, n ° . 32831 N., Directie van Handel en 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onze Minister van Economische 

Zaken kan de ondernemersovereenkomst tot 
verbetering van de toestanden in het zout
ziederijbedrijf, op welke betrekking had het 
verzoek tot algemeen verbindendverklaring, 
op 8 December 1938 door belanghebbenden 
ingediend, onder de navolgende voorwaar
den algemeen verbindend verklaren: 

a. aan vertegenwoordigers van de zout
producenten, welke niet partij zijn bij de 
overeenkomst, van de afnemers van zout en 
van de werknemers in het zoutziederijbe-
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drijf zal gelegenheid moeten worden gegeven 
zitting te nemen in het orgaan, hetwelk be
last zal zijn met de uitvoering van de over
eenkomst; 

b . het onder a bedoelde orgaan zal zich 
uitdrukkelijk moeten beperken tot de aan dat 
orgaan bij de overeenkomst opgedragen taak; 

c. de benoeming en het ontslag van het 
hoofd van het bureau, dat belast zal zijn 
met de dagelijksche leiding van de werkzaam
heden ter uitvoering van de overeenkomst, 
zullen afhankelijk zijn van een verklaring 
van Onzen Minister van Economische Za
ken, inhoudende, dat bij dezen tegen die 
benoeming of tegen dat ontslag geen be
zwaar bestaat; 

d. het hoofd van het onder c bedoelde 
bureau noch iemand van het overige daarbij 
werkzame personeel zal belang mogen heb
ben bij de vervaardiging van of den handel 
in zout; 

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

f. het onder c bedoelde bureau zal, voor 
wat het toezicht op de naleving van de 
overeenkomst betreft, ter beschikking moe
ten staan van de Commissie, bedoeld in 
artikel 12 der Wet op het algemeen verbin
dend en onverbindend verklaren van onder
nemersovereenkomsten 19::i ~; 

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

h. de onder tl bedoelde vertegenwoordi
ger zal daartoe het recht moeten verkrijgen, 
alle vergaderingen van het onder a bedoelde 
orgaan bii te wonen en voorts inzage te 
nemen van alle bescheiden, oo de uitvoe
ring van de overeenkomst betrekking heb
bende, alsmede over het recht van veto 
moeten kunnen beschikken, met betrekking 
tot de prijsvaststelling door genoemd or
gaan, benevens over het recht van initiatief 
tot het aanhangig maken van voorstellen tot 
prijswijziging. 

2. Dit 'besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien ?er da~
teekening van het S taatsblad, waann het 1s 
geplaatst. . 

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

's-Gravenhage, den 8sten Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

( Uitgeg. 12 Juni 1939.) 

1939 

s. 68 1 

Maart 1939. BESLUIT tot vaststelling 
van den dag, waarop voor het seizoen 
1938- 1939 de haringvisscherij geacht 
wordt te zijn geëindigd. 

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

Economische Zaken van 20 Maart 1939, n°. 
1223, Afdeeling Visscherijen; 

Gelet op artikel 452, letter o, van het 
Wetboek van Koophandel, zooals dit is 
gewijzigd bij de Wet van den 14 Juni 1930 
(Staatsblad n °. 240); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de seizoen-haringvisscherij, 

voor zooveel betreft de vaartuigen, welke 
in 1938 de haringvisscherij ter zoute hebben 
uitgeoefend, geacht wordt te zijn geëindigd 
met ingang van 12 December 1938; 

te bepalen, dat de seizoen-haringvisscherij 
19.~8- 1939, voor zooveel betreft de vaar
tuigen, welke in dit seizoen de haringvis
scherij ter versche hebben uitgeoefend, ge
acht wordt te zijn geëindigd op 23 Januari 
1939. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in de Staatscourant en in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Mi
nister van Justitie. 

's-Gravenhage, den 24sten Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg. II April 1939.) 

s. 682 

19 April 1939. BESLUIT, houdende vast
stelling van het tijdstip, waarop de Oor
logszee- en -luchtvaartverzekeringswet 
19~8 in werking zal treden. 

Inwerkingtreding 20 April 1939. 

s. 8 00 

27 April 1939. WET tot w11z1gmg van de 
artikelen 35, 36, 38, 39 en 40 der In
validiteitswet. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 321. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1615. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 321. 
Hand. I 1938/39, bladz. 589. 

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

ben, dat het wenschelijk is in de artikelen 
35, 36, 38, 39 en 40 der Invaliditeitswet 
een wijziging aan te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 35 der Invaliditeitswet 

wordt gelezen als volgt: 
,,Niet verzekeringsplichtig is de arbeider, 

wien door het Rijk terzake van den arbeid, 
welken hij verricht, pensioen is verzekerd, 
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tenzij het voor dien arbeid betaalde loon 
voor den betrokken arbeider slechts een bij
komstig deel van zifn inkomen vertegen
woordigt.". 

Art. II. In artikel 36 der Invaliditeits
wet wordt de punt achter dat artikel ge
plaatst, vervangen door het volgende: ,, , 
tenzij het voor den arbeid, in dienst van 
het publiekrechtelijk lichaam verricht, be
taalde loon voor den betrokken arbeider 
slechts een bijkomstig deel van zijn inko
men vertegenwoordigt.". 

Art. III. In artikel 38 der Invaliditeits
wet wordt in plaats van : ,,reglement. Ech
ter geldt in het laatstgenoemd geval" ge
lezen: ,,reglement, tenzij het voor den ar
beid, in dienst van dien ondernemer ver
richt, betaalde loon voor den betrokken 
arbeider slechts een bijkomstig deel van zijn 
inkomen vertegenwoordigt. Echter geldt, in
geval de in de eerste zinsnede bedoelde 
regeling is vervat in een de dienstvoorwaar
den van den arbeider betreffend reglement". 

Art. IV. In het eerste lid van artikel 39 
der Invaliditeitswet wordt de punt achter 
dat lid geplaatst, vervangen door het vol
gende : ,, , tenzij het voor den arbeid, ter
zake waarvan de arbeider onder de pen
sioenregeling valt, betaalde loon voor hem 
slechts een bijkomstig deel van zijn inko
men vertegenwoordigt.". 

Art. V. In de eerste alinea van het eer
ste lid van artikel 40 der Invaliditeitswet 
wordt in plaats van: ,,ouderdom, indien" 
gelezen: ,,ouderdom, tenzij het voor den 
arbeid, in dienst van de onderneming ver
richt, betaalde loon van den arbeider slechts 
een bijkomstig deel van zijn inkomen ver
tegenwoordigt, indien". 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 

April 1939. 

s. 8 01 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. ROMME. 
(Uitgeg. 16 Mei 1939.) 

13 Mei 1939. WET tot nadere voorzienin-
gen inzake de tandheelkunde. 

Bijl. Hand. Il ,937/38, 506, z93 8 /39, 49· 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1601-1614. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 49. 
Hand. l 1938/39, bladz. 633. 

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

dat het wenschelijk is dat zij die zijn toege
laten geweest tot het afleggen van het prac
tisch examen, bedoeld in de wet van 18 
Mei 1929 (Staatsblad N °. 257), doch niet 
aan dat examen hebben deelgenomen of 
daarvoor niet zijn geslaagd, nog éénmaal 
in de gelegenheid worden gesteld om van 
hun practische bekwaamheden te doen blij
ken, alsmede dat de bevoegdheid van de 
tandheelkundigen nader wordt omschreven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 1 
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Art. 1. 1. Zij, die zijn toegelaten ge
weest tot het afleggen van het practisch 
examen, bedoeld in de wet van 18 Mei 1929 
(Staatsblad n °. 257), doch niet aan dat 
examen hebben deelgenomen of daarvoor 
niet zijn geslaagd, worden nog éénmaal in 
de gelegenheid gesteld om door een examen 
van hun practische bekwaamheid tot uit
oefening van de bevoegdheid van den tand
heelkundige te doen blijken. 

2. Zij, die van deze gelegenheid gebruik 
wenschen te maken, zenden binnen twee 
maanden na den dag, met ingang waarvan 
deze wet in werking treedt, een daartoe 
strekkend verzoek aan Onzen Minister, met 
de uitvoering dezer wet belast, met over
legging zoo mogelijk van het bewijs, dat zij 
zijn toegelaten geweest tot het eerstbedoeld 
examen. 

3. Zij, die het in het vorig lid bedoeld 
verzoek hebben ingezonden en van wie ten 
genoege van Onzen voomoemden Minister 
is aangetoond, dat zij tot het eerstbedoeld 
examen zijn toegelaten geweest, worden tot 
het afleggen van het in de tweede plaats 
bedoeld examen toegelaten, nadat zij heb
ben deelgenomen aan een vooronderzoek. 

2. 1. Onze voornoemde Minister stelt 
de noodige regelingen vast voor het voor
onderzoek en het examen, bedoeld in het 
derde lid van het vorig artikel, en wijst de 
personen aan. die het vooronderzoek leiden 
en die het examen afnemen. 

2. In de in het vorig lid bedoelde rege
lingen wordt het navolgende in acht ge
nomen: 

a. het examen wordt afgenomen door één 
commissie voor alle candidaten; 

b. bij den uitslag van het examen wordt 
tevens rekening gehouden met de bij het 
vooronderzoek betoonde bekwaamheid. 

3. 1. Zij, die het in het vorig artikel 
bedoeld examen met goed gevolg hebben 
afgelegd, ontvangen een diploma, waarvan 
het model wordt vastgesteld door Onzen 
voomoemden Minister. 

2. Op hen, die in het bezit zijn van het 
in het vorig lid bedoeld diploma, zijn van 
toepassing de wettelijke bepalingen, die gel
den voor hen, wier bewijzen van vestiging 
andermaal zijn geviseerd, ingevolge -de wet 
van 30 December x926 (Staatsblad n°. 454). 
Voor de toepassing van het laatste lid van 
het Eenig artikel van genoemde wet wordt 
dit diploma gelijkgesteld met het ten tweede 
male geviseerde bewijs van vestiging. 

4. 1. Zij, die den titel van "Tandheel
kundige" mogen voeren, zijn uitsluitend be
voegd: 

a. tot de toepassing van de tandpro
these; 

b. tot het verrichten van tandextracties; 
c. tot het maken van tandvullingen en 

. het ver'richten van andere plaatselijke be
handelingen der tanden, strekkende tot hun 
behoud. 

2. Het aanwenden van plaatselijk ge
voelloosmakende middelen is hun geoor
loofd. 
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3. Het is hun niet geoorloofd personen 
beneden den leeftijd van zestien jaar te be
handelen. 

5. In artikel 16 van de wet van 2 Juli 
1928 (Staatsblad n °. 222) worden de na
volgende wijzigingen aangebracht. 

a. De woorden "Een tandheelkundige, 
als bedoeld in de wet van 30 December 1926 
(Staatsblad n °. 454), die" worden vervan
gen door: Hij, die den titel van " Tandheel
kundige" mag voeren, en die. 

b. Tusschen de woorden "maakte" en 
,,aan" wordt ingevoegd: aan handelingen , 
die het vertrouwen in de tandheelkundigen 
ondermijnen, of. 

c. De woorden "toepassing van de vol
ledige tandprothese" worden vier maal ver
vangen door: uitoefening van zijn bevoegd
heid. 

d. De woorden "de bevoegdheid de vol
ledige tandprothese toe te passen" worden 
twee maal vervangen door : zijn bevoegd
heid. 

e . De woorden "de volledige tandpro
these toepast" worden twee maal vervangen 
door: die bevoegdheid uitoefent. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Mei 

1939. 

s. 848 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. ROMME. 
(Uitgeg. 26 Mei z939.) 

20 April 1939. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 5 Juni 1920 
(Staatsblad n °. 285) tot uitvoering van 
de artikelen 18 en 25 der Vleeschkeu
ringswet (Staatsblad 1919, n °. 524), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 6 Mei 1936 (Staatsblad n °. 
852). 

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

Sociale Zaken van 6 Maart 1939, N °. 210 
E /dossier 3, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op Ons besluit van 5 Juni 1920 
(Staatsblad N °. 285) tot uitvoering van de 
artikelen 18 en 25 der Vleeschkeuringswet 
(Staatsblad 1919, N ° . 524), laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 6 Mei 1936 
(Staatsblad N °. 852); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
4 April x939, n °. 43) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 17 April 1939, 
N ° . 381 E /dossier 3, Afdeeling Volksge
zondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen : 

in artikel 61, tweede alinea, van Ons be
sluit van 5 Juni 1920 (Staatsblad N °. 285), 
laa tstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 6 
Mei 1936 (Staatsblad N ° . 852) , wordt in 
plaats van "tot 1 Juni 1939" gelezen "tot 
1 Juni 1949". 
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Onze Minister van Sociale Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2osten April 1939. 

s. 849 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M . ROMME. 
(Uitgeg. 2 Mei 1939.) 

12 Mei z939. BESLUIT tot vaststelling 
van een regeling nopens premiebetaling 
met behulp van zegelstempelmachines. 

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

Sociale Zaken van 28 Maart 1939, N °. 732, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 408, eerste lid, der In
validiteitswet ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
den 25 April 1939, N °. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Mei 1939, N °. 
1048, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat het wenschelijk geble
ken is om in afwijking van het bepaalde in 
artikel 226 der Invaliditeitswet een rege
ling te treffen, waarbij het mogelijk ge
maakt wordt, dat de premie, verschuldigd 
ingevolge die wet, betaald wordt door het 
koopen van een premiewaardekaart en het 
aanbrengen van een stempelafdruk op de 
rentekaarten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1 . r. Voor arbeiders, werkzaam in 

dienst van een werkgever, aan wien door 
den Raad van Arbeid vergunning is ver
leend tot het voldoen der ingevolge de In
validiteitswet verschuldigde premie met be
hulp van een zegelstempelmachine, wordt, 
in afwijking van hetgeen omtrent de pre
miebetaling in zegels in genoemde wet is 
voorgeschreven, premie betaald op de wijze, 
omschreven in het volgende lid en met in
achtneming van de in dit besluit gegeven 
voorschriftert. 

2. De premie, over eenig tijdvak inge
volge de Invaliditeitswet verschuldigd, wordt 
geacht te zijn voldaan door het koopen door 
den werkgever van premiewaardekaarten, 
benevens door op het tijdstip, waarop bij 
betaling van de premie door middel van 
zegels die betaling zou moeten geschieden 
en op de plaats, waar eventueel volgens ar
tikel 230 der Invaliditeitswet een zegel zou 
moeten worden geplakt, op de rentekaart 
van den verzekerde door middel van een 
machine een stempelafdruk aan te brengen. 

3. De aldus op de rentekaart aange
brachte stempelafdruk wordt voor de toe
passing van de Invaliditeitswet beschouwd 
als betaling onderscheidenlijk van een pre
mie over een dag of meer dan een dag, een 
week of meer dan een week. 
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2. Om de premie door middel van een 
zegelstempelmachine te mogen betalen tel
kens na afloop van een termijn van 4, 9 of 
13 weken of van hoogstens 3 dagen, moet 
de werkgever vooraf in het bezit zijn ge
steld van de vergunning, als bedoeld in ar
tikel 1 van Ons besluit van den 17den 
September 1921, Staatsblad n °. 1066. Al 
hetgeen in dat besluit is voorgeschreven is 
op dezen werkgever van toepassing. 

3. 1. Een vergunning, als bedoeld in 
artikel 1, kan door den Raad van Arbeid 
worden verleend, indien de werkgever zich 
verbindt een zegelstempelmachine in ge
bruik te nemen, welke voldoet aan door het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank, gehoord 
de Rijkskantoormachine-Centrale, gestelde 
eischen. De vergunning geldt alleen voor de 
daarin vermelde machine. 

2. Bij weigering eener gevraagde ver
gunning is de Raad van Arbeid niet gehou
den de reden van weigering aan den aan
vrager mede te deelen. 

4 . r. De ingebruikstelling van een ze
gelstempelmachine geschiedt vanwege den 
fabrikant der machine of diens vertegen
woordiger, nadat vooraf aan den Raad van 
Arbeid het certificaat van het Hoofd van 
de Rijkskantoormachine-Centrale zal zijn 
overgelegd, waaruit blijkt, dat de machine 
door die instelling is beproefd en goedge
keurd. 

2. Het is den gebruiker verboden aan 
het inwendige van de machine te raken; ter 
voorkoming daarvan wordt het desbetref
fende slot vanwege den Raad van Arbeid 
verzegeld. Het zegel mag niet geschonden 
worden dan door een daartoe gemachtigden 
ambtenaar van den Raad van Arbeid. 

3. De sleutels, welke dienen om toegang 
tot het inwendige van de machine te ver
krijgen, worden aan den Voorzitter van den 
Raad van Arbeid ter hand gesteld. Buiten 
deze sleutels mogen geen op de machine 
passende sleutels in omloop worden ge
bracht. 

4. De gebruiker behoort te allen tijde , 
aan de daartoe door den Raad van Arbeid 
aangewezen ambtenaren, voorzien van een 
schriftelijke machtiging te dezer zake, ge
legenheid te geven, zonder voorafgaande 
kennisgeving de machine te controleeren. 

5. Wanneer de Raad van Arbeid dit noo
dig oordeelt, kan hij een ambtenaar van de 
Rijkskantoormachine-Centrale een onder
zoek -naar de werking van de machine laten 
instellen. De gebruiker is verplicht hiertoe 
zijn volle medewerking te verleenen. Het 
resultaat van dit onderzoek wordt schrifte
lijk aan den R aad van Arbeid en aan den 
gebruiker medegedeeld. 

6. De gebruiker mag niemand tot het 
aanbrengen van veranderingen of herstel
lingen aan de machine toelaten dan onder 
toezicht van een door den Raad van Arbeid 
aangewezen ambtenaar. 

7. Ingeval van storing of onregelmatig
heid in de werking van de machine wordt 
zij onmiddellijk buiten werking gesteld en 

250 

wordt hie.rvan aan den Voorzitter van den 
Raad van Arbeid en aan den fabrikant der 
machine of diens vertegenwoordiger kennis 
gegeven. 

8. Indien de machine, om welke reden 
ook, door het personeel van den fabrikant 
der machine of diens vertegenwoordiger 
moet worden ontsloten, zal dit slechts plaats 
vinden in het bijzijn van een daartoe door 
den Raad van Arbeid schriftelijk gemach
tigden ambtenaar, die voor de ontsluiting 
der machine den stand van den verbruik
steller opneemt en daarvan een verklaring 
in drievoud opmaakt, te onderteekenen door 
hemzelf, door den gebruiker of diens ge
machtigde en door den persoon, met de 
werkzaamheden aan de machine belast. Een 
exemplaar van die verklaring blijft in het 
bezit van den Raad van Arbeid. De door 
den Raad van Arbeid aangewezen ambte
naar overtuigt zich, alvorens de machine 
weder in gebruik wordt gesteld, dat de 
stand van den verbruiksteller ongewijzigd 
is gebleven. 

5 . r. De machine moet zijn ingericht in 
dezer voege, dat daarbij gebezigd kan wor
den een premiewaardekaart ter waarde on
derscheidenlijk van f roo, f 300, f 500, f 1000 

of f 2000. De instelcapaciteit mag niet hoo
ger zijn dan f 9.99 per stempeling. 

2. De machine moet uitsluitend gebruikt 
kunnen worden, indien een waardekaart in 
de machine aanwezig is en gebruik weige
ren, zoodra een stempeling heeft plaats ge
had, waardoor het bedrag der waardekaart 
is verbruikt of overschreden. 

6 . De premiewaardekaarten moeten uit
sluitend worden gekocht bij den betrokken 
Raad van Arbeid en moeten aldaar binnen 
een week na het verbruik weder ingeleverd 
worden. Voor de ingeleverde kaarten wordt 
door den Raad van Arbeid een bewijs van 
ontvangst uitgereikt. 

7. r. D e premiewaardekaart vertoont 
aan de voorzijde, behalve een nummer en 
de aanduiding van de machine, waarvoor 
de vergunning geldt, een gekleurden band, 
waarin de woorden "Invaliditeitswet" en 
"Premie Waardekaart" in witte letters staan 
ter weerszijden van de waarde-aanduiding 
in witte cijfers, die in het midden van den 
band is geplaatst. De band wordt gevormd 
door een gestrekt patroon van witte, ge
guillocheerde, lijnbundels, links en rechts 
afgesloten door een recht afgesneden rozet. 
Tusschen deze eindrozetten en het centrale 
vignet met de waarde-aanduiding zijn de 
geguillocheerde lijnbundels aan de boven
en onderzijde begrensd door cirkelbogen, 
die aan den band op de breedste plaatsen 
een breedte van ongeveer 18 m.m. geven. 

Op de achterzijde staan de volgende aan
duidingen : 

Kaartnummer Mach. (B) Begin-tellerstand 
(E) Eindtellerstand 

N ° E 
B 

D e premiewaardekaarten worden onder-
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scheiden in waarden van f 100, f 300, f 500, 
f 1000 en f 2000, respectievelijk in de kleu
ren van roodbruin, blauwachtig violet, 
groenachtig blauw, geelachtig groen en gra
naat rood. 

2. De stempelafdruk moet bevatten het 
woord "Rentezegel" . het door den Raad van 
Arbeid aan den gebruiker toegekende num
mer, voorafgegaan door de gebruikelijke af
korting van den plaatsnaam van dezen 
Raad, den datum van stempeling, de loon
klasse en de waarde-aanduiding. Bij voldoe
ning van premie over meer dan één week 
of meer dan één dag houdt de stempel
afdruk naast de aanduiding der loonklasse 
tevens in het aantal weken of dagen, waar
voor de betaling geldt. 

8. Wijziging van de waarde-aanduiding 
in den stempelafdruk maakt dezen ongeldig. 
Verbetering van den datum van stempeling, 
de aanduiding der loonklasse en (of) het 
aantal weken, waarvoor de premiebetaling 
geldt, is, mits door of namens den gebrui
ker gewaarmerkt, toegestaan. 

9. De werkgever, wien een vergunning, 
als bedoeld in artikel 1 , eerste lid, is ver
leend, levert, alvorens een stempelmachine 
in gebruik te stellen, alle in zijn bezit zijnde 
rentekaarten bij den Raad van Arbeid in, 
teneinde deze buiten gebruik te doen stel
len en te laten vervangen door nieuwe, die 
alle éénzelfden vervaldatum krijgen. 

Eveneens laat de werkgever de rente
kaarten van de tusschentijds bij hem in 
dienst tredende arbeiders buiten gebruik 
stellen, alvorens te hunnen behoeve tot 
stempeling over te gaan. 

Bij het daartoe strekkend verzoek deelt 
hij den Raad van Arbeid den datum van 
in-dienst-treden van deze arbeiders mede. 

10. 1. D e rentekaarten worden, zoowel 
bij het verlaten van den dienst van den 
werkgever als bij het verstrijken van den 
geldigheidsduur der rentekaarten, met een 
doorloopend genummerd borderel in twee
voud bij den Raad van Arbeid ingeleverd. 

2. Deze borderellen vermelden de rente
nummers der bijgevoegde kaarten en het 
totaal-bedrag, dat op elk der ingezonden 
kaarten is gestempeld, benevens het op alle 
kaarten in totaal gestempelde bedrag. 

3. Het dubbel der ingezonden borderel
len wordt met de aanteekening van al of 
niet accoordbevinding namens den Raad 
van Arbeid geteekend, aan den werkgever 
teruggezonden. 

4. De Raad van Arbeid kan onder door 
hem te stellen voorwaarden en onder goed
keuring van het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank den werkgever ontheffen van de 
verplichting om bij de inzending van de 
rentekaarten aan den Raad een borderel te 
voegen, alsmede van de verplichting om 
bepaalde rentekaarten bij het verlaten van 
den dienst van den werkgever in te leveren. 

ll . 1. Na de stempeling en inzending 
der rentekaarten wegens het eindigen van 
haar geldigheidsduur of na intrekking der 
bij artikel 1, eerste lid, bedoelde vergun-
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ning neemt de Raad van Arbeid het eind
bedrag der machines op. 

2. Blijkt uit den stand van den eind
teller in vergelijking met dien bij den aan
vang van het tijdvak, waarover de premie
betaling zich uitstrekt, dat de over dit tijd
vak blijkens de borderellen verantwoorde 
stempelingen een hooger bedrag aangeven 
dan door de machine i.s geregistreerd, dan 
wordt het verschil dezer bedragen door den 
gebruiker aan het Invaliditeits- en Ouder
domsfonds vergoed, ongeacht welke de oor
zaak daarvan is. 

3. Is het vorenbedoelde bedrag aan ver
antwoorde stempelingen lager dan het door 
de machine over bedoeld tijdvak geregi
streerde bedrag en toont de gebruiker ten 
genoegen van den Raad van Arbeid aan, 
dat een stempel niet of slechts gedeeltelijk 
op de rentekaart is afgedrukt, terwijl de 
machine het betreffende bedrag in den tel
ler heeft opgenomen, dan teekent de Raad 
van Arbeid op deze rentekaart aan het 
aantal en de klassen der premiën, welker 
betaling bewezen zou geworden zijn door 
den geheel of gedeeltelijk verloren geganen 
stempelafdruk, alsmede den tijd , waarover 
die premiën geacht worden te zijn betaald. 

4. Deze aanteekening wordt door den 
Voorzitter van den Raad van Arbeid ge
waarmerkt; een proces-verbaal van de niet 
op de rentekaarten gestempelde bedragen, 
geteekend door den werkgever en den Voor
zitter van den Raad van Arbeid, wordt op
gemaakt met vermelding van de zegels, die 
op de rentekaart worden geplakt ; een af
schrift van dit proces-verbaal wordt bij de 
maandelijksche verantwoording, bedoeld in 
artikel 6, lid 6, van Ons besluit van 22 No
vember 1919, Staatsblad n °. 764, zooals dat 
laatstelijk gewijzigd is bij Ons besluit van 
2 Februari 1937, Staatsblad n °. 880, aan 
de Rijksverzekeringsbank gezonden. 

5. Na deze afrekening wordt het betrek
kelijke betalingstijdvak afgesloten . 

12. 1. De Raad van Arbeid trekt de 
in artikel 1, eerste lid, bedoelde vergunning 
in: 

1 ° . op verzoek van den gebruiker; 
2 ° . bij niet-nakoming van de in dit be

sluit gestelde voorwaarden; 
3 ° . indien van een andere dan de voor

geschreven of van een reeds verbruikte 
premiewaardekaart is gebruik gemaakt; 

4°. bij niet- of niet-behoorlijke naleving 
van de wettelijke voorschriften of indien 
bij herhaling blijkt, dat niet alle arbeiders 
in dienst van den werkgever, die in de t er
men van verzekeringsplicht ingevolge de 
Invaliditeitswet vallen, in het bezit zijn van 
een geldige rentekaart. 

2 . Wanneer de vergunning, door den 
Raad van Arbeid aan den werkgever ver
leend tot het betalen van premie krachtens 
de Invaliditeitswet op de wijze, als bedoeld 
in artikel 1 van Ons besluit van 17 Sep
tember 1921, Staatsblad n° . 1066, door den 
Raad wordt ingetrokken, wordt door hem 
tevens ingetrokken de vergunning, aan den 
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werkgever verleend tot het gebruik maken 
van een zegelstempelmachine, ingericht voor 
de betaling van premie over meer dan één 
week of m eer dan één dag. 

-~- In de hiervoor genoemde gevallen 
wordt de stempelmachine buiten gebruik 
gesteld. Het stempelcliché wordt uit de 
machine genomen en aan de daartoe door 
den Raad van Arbeid aangewezen ambte
naren, voorzien van een schriftelijke mach
tiging, ter hand gesteld. 

4. Aan den gebruiker wordt, behoudens 
schuldvergelijking terzake van de opvorder
bare premiën, teruggegeven het bedrag, dat 
van de laatste premiewaardekaarten nog 
ongebruikt is, of wordt van hem ingevor
derd het bedrag, waarmede de laatste pre
miewaardekaart is overschreden. 

13. Met uitzondering van de kosten 
van het toezicht, dat de Raad van Arbeid 
door zijn ambtenaren op het g-ebruik en de 
werking der machines laat houden, komen de 
kosten de, controle voor rekening van den 
gebruiker. 

14. Voor zoover in de voorgaande arti
kelen niet anders is bepaald, zijn, ten aan
zien van de arbeiders , bedoeld in artikel 1, 
de bepalingen der Invaliditeitswet van toe
passing met de wijzigingen, welke door de 
premiebetaling met behulp van een zegel
stempelmachine worden gevorderd. 

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

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

's-Gravenhage, den 12den Mei 1939. 

s. 130 0 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M . ROMME. 

(Uitgeg. 26 Mei 1939.) 

25 Maart 1939. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening, met 
toepassing van de wet van 2 7 Maart 
1915 (Staatsblad n °. 171) , laatstelijk 
gewijzigd b ij de wet van 8 Juli 1932 
(Staatsblad n °. 342), van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke 
rechten, noodig voor den aanleg van 
een begraafplaats in de gemeente Assen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 316. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1509. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 316. 
Hand. I 1938/39, bladz. 541/2. 

s. 1301 

17 Mei 1939. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere 
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zakelijke rechten in de gemeenten Gro
ningen en Noorddijk, noodig voor en 
ten behoeve van den aanleg van een 
begraafplaats voor de gemeente Gro
ningen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 347. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1795/6. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 347. 
Hand. I 1938/39, bladz. 640. 

s. 1367 

2 Mei 1939. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 1 70 der hooger
onderwijswet van het Delftsch Hooge
schoolfonds, gevestigd te Delft, als be
voegd om bij de afdeeling der schei
kundige technologie aan de Technische 
Hoogeschool te Delft een bijzonderen 
leerstoel te vestigen in de rubbertech
nologie. 

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

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen, van 
22 Maart 1939, n °. 1216 III, afdeeling Hoo
ger Onderwijs ; 

Gelet op de artikelen 1 70-1 72 der hoo
ger-onderwijswet; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
18 April 1939, n ° . 55) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 April 1939, n °. 
1693, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Delftsch Hoogeschoolfonds, gevestigd 

te Delft, aan te wijzen als bevoegd om bij 
de afdeeling der scheikundige technologie 
aan de Technische Hoogeschool te Delft een 
bijzonderen leerstoel te vestigen, opdat door 
den daarvoor te benoemen ..hoogleeraar on
derwijs zal worden gegeven in de rubber
technologie. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2den Mei 1939. 

s. 1368 

WILHELMINA. 
D e Minis ter van Onde rwijs" 
Kunsten en Wetenschappen, 

]. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
(Uitgeg . 16 Mei 1939.) 

2 Mei 1939. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 
der hooger-onderwijswet van de afdee
ling gymnasium van het R. K . lyceum 
voor meisjes te Nijmegen der Vereeni
ging: Gymnasium "Mater Dei" der Re
ligieuzen Ursulinen te Nijmegen, geves
tigd aldaar. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Onderwijs, Kunsten en W·etenschappen, van 
24 Maart 1939, n ° . 4876 III, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 2 December 1932 
(Staatsblad n ° . 573) ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
18 April 1939, n ° . 56); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 26 April 1939, 
n ° . 6561, afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1938 de af

deeling gymnasium van het Roomsch-Ka
tholiek lyceum voor meisjes te Nijmegen 
van de Vereeniging: Gymnasium "Mater 
Dei" der Religieuzen Ursulinen te Nijmegen, 
gevestigd aldaar, opnieuw voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd, om 
met inachtneming der desbetreffende wet
telijke voorschriften aan haar leerlingen, die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bij
gewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid tot universitaire studiën af te geven, 
dat met het getuigschrift, in artikel 11 der 
hooger-onderwijswet vermeld, wordt gelijk
gesteld 

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

's-Gravenhage, den 2den Mei 1919. 

s. 1381 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen , 

J. R . SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
(Uitgeg. 16 Mei 1939.) 

27 Mei 1939. BESLUIT, betreffende Huize 
,,St. Jozefdal" te Eindhoven. 

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

van Binnenlandsche Zaken van 22 Mei 1939, 
n ° . 543 7, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 2 7 April 1884 
(Staatsblad n °. 96) , zooals die wet laatste
lijk is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. 1. r. D e inrichting "Huize St. Jo

zefdal" t e Eindhove n , staande onder be
stuur van de Congregatie der Broeders van 
den H . Norbertus, gevestigd te Elshout, ge
meente Drunen, wordt onder de voorwaar
den, vermeld in artikel 2, aangewezen als 
eene inrichting, die niet als krankzinnigen
gesticht wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. 

2. Wij behouden Ons voor, die voorwaar
den, wanneer dit noodig blijkt, aan t e vul
len of te wijzigen. 

2. r. Tot de inrichting wordt te allen 
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tijde vrije toegang verleend aan diengene 
der inspecteurs, bedoeld in artikel 1 der 
wet van 27 April 1884 (Staatsblad n °. 96), 
die door Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken is belast met het toezicht op de 
inrichting. 

2. Het bestuur van de inrichting, de ge
neeskundigen, aldaar werkzaam, benevens 
het overige personeel, geven den inspecteur 
de door hem verlangde inlichtingen. 

3 . Het bestuur draagt zorg, dat in de in
richting steeds aanwezig is een stel platte
grondteekeningen, waaruit de bestemming 
van alle vertrekken duidelijk blijkt ; deze 
teekeningen worden den inspecteur te allen 
tijde op verlangen ter inzake voorgelegd. 

4. Inzake veranderingen, welke ten ge
volge zouden hebben, dat de inrichting niet 
meer geheel overeenstemt met de teeke
ningen, bedoeld in het vorige lid, wordt 
vooraf schriftelijk het advies ingewonnen 
van den inspecteur. 

5. In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene dui
delijk zichtbare plaats aangegeven het aan
tal personen, waarvoor het vertrek bestemd 
is. 

6 . Door Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken kunnen nadere voorschriften 
worden gegeven ten aanzien van het be
paalde in het derde en het vierde lid. 

7. De verpleegden worden niet belem
merd, zich schriftelij k te wenden tot de 
hoofden der Departementen van algemeen 
bestuur, tot den inspecteur en tot den offi
cier van justitie. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. 13 juni 1939.) 

s. 1382 

7 juni 1939. BESLUIT, betreffende het 
sanatorium "De Hooge Riet" te Er
melo. 

Wij WILHELMINA enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 2 Juni 1939, 
N °. 554 7, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n ° . 96), zooals die wet laatste
lijk is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het sanatorium " De Hooge 

Rie t " te Ermelo, gelegen op de terreinen 
van d e stichting "Veldwijk", staande onder 
Bestuur der Vereeniging tot Christelijke 
Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken, 
gevestigd te 's- Gravenhage, tot stand ge
bracht overeenkomstig de door het bestuur 
overgelegde teekeningen en daarbij gegeven 
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beschrijving, wordt onder de voorwaarden, 
vermeld in de volgende artikelen, aangewe
zen als eene inrichting, die niet als gesticht 
voor krankzinnigen wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzinni
gen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor deze voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of 
te wijzigen. 

2 . In de inrichting mogen niet meer 
dan 50 mannen en 50 vrouwen verpleegd 
worden. 

3 . Zonder toestemming van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken worden op 
het terrein van de inrichting geen opstallen 
opgericht, t enzij overeenkomstig de teeke
ningen en beschrijving, bedoeld in artikel 1, 
en wordt niet aan derden de beschikking 
over eenig deel van dit terrein gegeven. 

4. Zonder toestemming van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken worden in 
de gebouwen de rioleering en verdere in
richtingen op het terrein van de inrichting, 
zoomede in de omheining van de tuinen 
geen veranderingen aangebracht, welke ten 
gevolge zouden hebben, dat de inrichting 
niet meer geheel overeenstemt met de tee
keningen en beschrijving bedoeld in arti
kel r. 

5 . In elk voor m eer dan een verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek' bestemd is. 

6. Van elke opneming, ontslag of over
lijden van een verpleegde wordt binnen 
twee weken eene schriftelijke kennisgeving 
gezonden aan den inspecteur, die door On
zen Minister van B innenlandsche Zaken is 
belast met het toezicht op het sanatorium 
.,De Hooge Riet". 

7. De voorziening in den geneeskundi
gen dienst geschiedt ten genoegen van On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

8 . r. Tot de inrichting wordt te allen 
tijde vrije toegang verleend aan den inspec
teur, belast met het toezicht op het sana
torium "De Hooge Riet" . 

2. Het Bestuur, de geneeskundigen, ver
bonden aan de inrichting, benevens het 
overige daar werkzame personeel, geven den 
inspecteur de door hem verlangde inlich
tingen. 

3. D e geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien 
van de verpleegden, aan hunne behandeling 
toevertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, 
welke een duidelijk beeld geven van de 
voorgeschiedenis, zoomede van den toestand 
van de verpleegden in lichamelijk, geeste
lijk en maatschappelijk opzicht, van de wij
zigingen, welke deze toestand ondergaat, 
van bijzondere voorvallen en van hetgeen 
in het belang der verpleegden wordt ge
daan; uit deze aanteekeningen moet voorts 
nu en dan blijken of voortzetting van de 
verpleging in de inrichting nog noodzakelijk 
of wenschelijk is. Zij worden na het ontslag 
of overlijden van den verpleegde zorgvul
dig bewaard gedurende een door Onzen Mi-
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nister van Binnenlandsche Zaken te bepa
len termijn. Van deze aanteekeningen wordt 
aan den inspecteur op zijn verlangen inzage 
gegeven. 

Het is verboden de verpleegden te be
lemmeren zich schriftelijk te wenden tot de 
hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur, tot den Inspecteur en tot den Of
ficier van Justitie. 

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een 

der ouders of van den voogd, ingeval de 
verpleegde staat onder ouderlijke macht of 
voogdij ; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zijn van den 
eersten geneeskundige, dat zijne verpleging 
in de inrichting niet langer noodzakelijk of 
wenschelijk is; 

c. op verlangen van den Inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere 

voorschriften, welke door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken ten aanzien van 
het bepaalde in dit artikel mochten worden 
gegeven. 

9. Het Bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministeri
eele beschikkingen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 7 en 8, zoomede eene copie van de 
teekeningen en beschrijving, bedoeld in ar
tikel 1, aanwezig zijn in de inrichting en 
daar den inspecteur te allen tijde op ver
langen ter inzage worden voorgelegd. 

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

's-Gravenhage, den 7den Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(UitReg. 2 0 Juni 1939.) 

s. 1390 

21 Maart 1939. BESLUIT, tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 133, vijfde lid, 
der hooger-onderwijswet, van in Neder
landsch-lndië verworven getuigschrif
ten. 

Wij WILHELMINA enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 17 Maart 1939, n°. 1078,afdeelingHoo
ger onderwijs; 

Gelet op artikel 133, vijfde lid, der hoo-
ger-onderwijswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
1°. de in 1939 afgegeven getuigschriften 

van de afdeeling gymnasium en van de af: 
deeling hoogere burgerschool met vijfjarigen 
cursus B van het Christelijk lyceum te Ban
doeng, staande onder het bestuur van de 
vereeniging "Het Christelijk Lyceum" te 
Bandoeng, van de afdeeling gymnasium en 
van de afdeeling hoogere burgerschool met 
vijfjarigen cursus B van het Bataviaasch 
lyceum, uitgaande van de Carpentier Alting-
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stichting te Batavia, van de afdeeling B van 
de Roomsch-Katholieke algemeene middel
bare school der Bellarminusstichting te Ba
tavia, van de afdeeling B van de Christe
lijke algemeene middelbare school der ver
eeniging voor Christelijke/ scholen te Bata
via en van de hoogere burgerschool met 
vijfjarigen cursus B voor meisjes "St. Ur
sula" te Batavia, uitgaande van de mede 
aldaar gevestigde vereeniging "Het Gesticht 
der Zusters Ursulinen", worden gelijkge
steld met het getuigschrift, bedoeld in ar
tikel 11 der hooger-onderwijswet, met dien 
verstande, dat de bezitters van die getuig
schriften, met uitzondering van het getuig
schrift van de afdeeling gymnasium van het 
Christelijk lyceum te Bandoeng en van de 
afdeeling gymnasium van het Bataviaasch 
lyceum, slechts worden toegelaten tot de 
examens in de.1. faculteiten der geneeskunde, 
der wis- en natuurkunde en der veeartsenij
kunde, zoomede tot de examens in de ver
eenigde faculteiten der rechtsgeleerdheid en 
der letteren en wijsbegeerte en in de ver
eenigde faculteiten der wis- en natuurkunde 
en der letteren en wijsbegeerte. 

2 °. de in 1939 afgegeven getuigschriften 
van de afdeeling hoogere burgerschool met 
vijfjarigen cursus A van het Bataviaasch 
lyceum, uitgaande van de Carpentier Al
tingstichting te Batavia, worden gelijkge
steld met het getuigschrift, bedoeld in ar
tikel 11 der hooger-onderwijswet, met dien 
verstande, dat de bezitters van deze getuig
schriften worden toegelaten tot de examens 
in de vereenigde faculteiten der rechtsge
leerdheid en der letteren en wijsbegeerte. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 21sten Maart 1939. 

s. 1400 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 14 April 1939.) 

17 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan 
de gemeente Delfzijl van een perceel 
Staatsgrond kadastraal bekend gemeen
te Delfzijl, sectie B, n ° i:41:6, groot 
3.37.55 ha. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 349· 
Hand. II 1938/39, bladz. 1796. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 349. 
Hand. I 1938/39, bladz. 640. 
Wij WILHELMINA, enz . . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen heb

ben, dat verkoop aan de gemeente Delfzijl 
van het perceel kadastraal bekend gemeente 
Delfzijl, sectie B, n °. 1416, gewenscht moet 
worden geacht, en dat de belangen van den 
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Staat zich tegen verkoop van dat perceel 
niet verzetten; 

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

Eenig artikel. 

De onderhandsche verkoop aan de ge
meente Delfzijl van het perceel Staatsgrond 
kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie 
B. n°. 1416, groot 3.37.55 ha., geconstateerd 
bij de in afschrift aan deze wet gehechte 
akte d.d. 23 December 1938, wordt goed
gekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's- Gravenhage, den 1 7den 

Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën a. i. , 

H. COLIJN. 

(Uitgeg. 9 Juni 1939.) 

AFSCHRIFT. 

De on~ergeteekenden: 
1. Mr. Jan Warnaer, Ontvanger der re

gistratie en domeinen te Appingedam, han
delende namens den Staat der Nederlanden 
(hierna aan te duiden als de Staat), hiertoe 
gemachtigd bij brief van den Directeur van 
's Rijks Belastingen te Groningen, d.d. 12 
Mei 1938, n°. 2151 R.D., gegrond op de 
missive van den Minister van Financiën, 
d.d. II Mei 1938, n °. 212, afdeeling Do
meinen; 

2. Lubbertus Hendericus van Julsingha, 
Burgemeester der Gemeente Delfzijl, wo
nende aldaar, als vertegenwoordigende die 
Gemeente krachtens art. 78 der Gemeente
wet, en handelende ter uitvoering van het 
besluit van den Raad dier Gemeente d.d. 
14 Juni 1938, goedgekeurd bij besluit van 
Gedeputeerde Staten der Provincie Gro
ningen d.d. 6 October 1938 n °. 199, se afd., 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat verkoopt en draagt in eigen

dom over, onder voorbehoud van goedkeu
ring bij de wet aan de Gemeente Delfzijl, 
(hierna aan te duiden als de kooper) die 
in koop en in eigendomsoverdracht aan
neemt: een perceel weg en grasland gelegen 
ten noorden van den spoorweg te Delfzijl, 
kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie 
B. n °. 1416, ter grootte van 3.37.55 H .A. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van twaalf duizend gulden (f 12 ooo) 
en onder de volgende bepalingen: 

Art. 1. 1. Het verkochte wordt overge
dragen in den staat, waarin het zich thans 
bevindt, met alle daaraan verbonden lusten 
en lasten, heerschende en lijdende erfdienst
baarheden. 

2. De Staat is tot geenerlei vrijwaring 
gehouden, behoudens dat hij instaat voor 
den eigendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij 
van hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke 
en de hiervoor opgegeven grootte geeft ·geen 
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grond tot het vorderen van vermeerdering 
of vermindering van de overeengekomen 
koopsom, noch tot ontbinding van deze 
overeenkomst. 

Art. 3. De kooper kan het gekochte in 
bezit en genot aanvaarden terstond nadat 
de hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring 
is verkregen en de koopsom is betaald. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke 
belastingen en lasten van het verkochte ge
heven wordende, zijn van den dag van aan
vaarding af voor rekening van den kooper, 
onverschillig te wiens name de aanslag ge
schiedt. 

Art. 5. 1. De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldverge
lijking mogelijk zal zijn, geschiedèn ten kan
tore van den Ontvanger der registratie en 
domeinen te Appingedam, of door over
schrijving of storting op diens postgiroreke
ning n °. 4515, (in welk geval de oorzaak 
der betaling op het overschrijvings- of stor
tingsbiljet moet wordeI'\ vermeld) of bij de 
Nederlandsche Bank, binnen een maand na 
den dag, waarop door hem aan den kooper 
bij aangeteekend schrijven is kennis gegeven 
van de hiervoor bedoelde goedkeuring dezer 
overeenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden Ontvanger aan den 
voet van alle exemplaren dezer akte te stel
len onderteekende verklaring. 

3. De kennisgeving wordt volledig bewe
zen door de vertooning van het bewijs van 
ter post bezorging van den aangeteekenden 
brief, terwijl de inhoud, alles behoudens 
tegenbewijs, zal geacht worden overeen te 
stemmen m et de daarvan gehouden aantee
kening in het correspondentieregister van 
genoemden Ontvanger. 

4. Indien de koopsom niet binnen den 
voorschreven termijn is betaald, verbeurt de 
kooper een boete van honderd gulden• voor 
iedere ingegane maand verzuim, en heeft 
de Staat het recht deze koopovereenkomst 
onmiddellijk te ontbinden, zonder eenige 
rechterlijke tusschenkomst en zonder dat in 
beide gevallen eenige inverzuimstelling noo
dig is . 

Art. 6. I. De in het perceel kadastraal 
bekend gemeente Delfzij l , sectie B. n ° . 1416, 
liggende, voor den spoorweg van belang 
zijnde leidingen , moeten door den eigenaar 
van dat perceel intact worden gelaten en 
schoongehouden worden, ten einde de af
watering der perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Delfzijl, sectie C . n ° . 2 544 en 
sectie B . n °. 1417, dit laatste voor zoover 
thans eigendom van de N . V. Nederland
sche Spoorwegen te Utrecht, niet te be
lemmeren. 

De kosten daarvan moeten door den eige
naar van het perceel, kadastraal bekend ge
meente Delfzijl, sectie B . n ° . 1416, worden 
gedragen. 

Deze verplichting wordt als erfdienstbaar
heid gevestigd ten behoeve van de percee
len kadastraal bekend gemeente D elfzijl , 
sectie C . n °. 2544 en sectie B . n °. 1417, 
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dit laatste voor zoover thans eigendom van 
de N . V. Nederlandsche Spoorwegen te 
Utrecht, en ten laste van het verkochte 
perceel. 

II. De sloot, zich bevindende aan de 
zuidzijde van het thans verkochte perceel, 
en loopende ongeveer van den spoorweg
overgang tot aan den zeedijk, moet in stand 
gehouden worden. 

De eigenaar van den spoorweg behoudt 
het recht van waterloozing in die sloot. 

Door en op kosten van den kooper moet, 
ten genoegen van den eigenaar van den 
spoorweg, een afrastering worden gemaakt 
op de grens tusschen de perceelen kadastraal 
bekend gemeente Delfzijl, sectie B. n°. 1416, 
en sectie C . n ° . 2544, ten zuiden van de 
hierboven genoemde sloot . Deze afrastering 
moet op kosten van den kooper worden on
derhouden. 

D eze verplichtingen, van het in stand 
houden van de sloot, het niet belemmeren 
van het recht van waterloozing, en het ma
ken en onderhouden van de afrastering, 
worden gevestigd als erfdienstbaarheden, 
ten behoeve van het perceel kadastraal be
kend gemeente Delfzij l , sectie C. n ° . 2544 
en ten laste van het verkochte perceel. 

III. D e eigenaar van den spoorweg ver
krijgt recht van uitweg ten behoeve van de 
perceelen kadastraal bekend gem eente Delf
zijl, sectie C. n ° . 2544, en sectie B. n °. 1417, 
dit laatste voor zoover thans eigendom van 
de N . V. Nederlandsche Spoorwegen te 
Utrecht, en ten laste van den zich aan de 
zuidzijde van het thans verkochte perceel 
bevindenden Rijksweg, deel uitmakende van 
het perceel kadastraal bekend gemeente 
Delfzijl, sectie B. n °. 1416, met het recht 
om op plaatsen waar zulks door den eige
naar van den spoorweg noodig wordt ge
acht, draaihekken in de afrastering langs 
dien weg te plaatsen. 

Dit recht wordt gevestigd als erfdienst
baarheid ten behoeve van de perceelen ka
dastraal bekend gemeente Delfzij l , sectie C, 
n ° . 2 544 en sectie B , n ° . 1417, dit laatste voor 
zoover thans eigendom van de N. V. Neder
landsche Spoorwegen te Utrecht, en ten laste 
van het perceel kadastraal bekend gemeente 
Delfzijl , sectie B , n ° . 1416, voor zoover dat 
thans uitmaakt den Rijksweg naar Biessum. 

Art. 7. Deze verkoop zal nimmer eenige 
last, in welken vorm ook, voor den eigenaar 
of den exploitant van den spoorweg t enge
volge hebben. 

Art. 8. De op het thans verkochte perceel 
aanwezige grenssteenen zijn niet in den ver
koop begrepen, doch moeten door en op kos
ten van den kooper, volgens aanwijzing van 
de exploitante van den spoorweg verplaatst 
worden naar de nieuwe grensscheiding, of 
worden gedeponeerd. 

De bedingen, gemaakt bij de artikelen 6, 
7 en 8 dezer akte, ten behoeve van de N. V. 
Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht, wor
den door deze, blijkens hare medeondertee
kening van deze akte, aanvaard, zij'nde deze 
akte ingevolge het bepaalde in artikel 13 van 
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de statuten van gemelde Naamlooze Ven
nootschap onderteekend door: 

Dr. Ch. F . P. Bodemeijer, door den Raad 
van Commissarissen aangewezen om bij ver
hindering of ontstentenis van de leden der 
Directie namens haar te teekenen en door 

Dr. J . E . C. Schook als plaatsvervanger 
van den Secretaris dier Vennootschap. 

Art. 9. Van het in dezen verkoop begre
pen gedeelte van den Rijksweg naar Bies
sum, werd het beheer en onderhoud overge
dragen aan de Gemeente Delfzijl bij Konink
lijk Besluit dd. 17 November 1938 n °. 40. 

Aan de Gemeente Delfzijl is bij dat Ko
ninklijk Besluit de plicht opgelegd, dat het 
genoemde gedeelte van den Rijksweg steeds 
t en dienste moet blijven ook van het door
gaand verkeer. 

Thans verplicht de kooper zich, dat die 
bepaling zal gelden zoowel voor de Gemeente 
Delfzijl, als voor iederen opvolger in den 
eigendom of een gedeelte daarvan. 

Bij elke overdracht van den eigendom daar
van (hieronder begrepen de vestiging of over
dracht van de zakelijke rechten van vrucht
gebruik, erfpacht, opstal en b eklemming), is 
de overdragende partij gehouden, de ver
plichting tot nakoming van de in dit artikel 
genoemde voorwaarden t en b ehoeve van den 
Staat aan den nieuwen eigenaar op te leggen. 

D e overdragende partij is gehouden van 
uur en plaats der overdracht zóó tijdig aan 
den Minister van Financiën kennis t e geven, 
dat de Staat bij de overdracht vertegenwoor
digd kan zijn t en einde het te zijnen behoeve 
gemaakte beding, in h et vorige lid bedoeld, 
bij de akte te aanvaarden. 

Indien niet wordt nagekomen een der voor
waarden in de voorgaande vier leden om
schreven, is de overtreder aan den Staat eene 
boete van tien duizend gulden verschuldigd, 
waarvoor hij met zijn voorgangers in den 
eigendom hoofdelijk aansprakelijk is . 

Art. 10. I. De overschrijving van deze 
akte in de openbare registers geschiedt door 
de zorg van den genoemden Ontvanger. Deze 
overschrijving kan door den kooper niet wor
den gevorderd, voordat de koopsom en de 
eventueel overeenkomstig artikel s lid 4 ver
schuldigde boete geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte, alsmede die op 
haar uitvoering vallende, komen ten laste 
van den kooper en moeten door hem binnen 
veertien dagen na opgave worden betaald op 
de wijze, in artikel 5 omtrent de voldoening 
van de koopsom voorgeschreven . 

3 . Bij te late betaling der kosten, in lid 2 

van dit artikel bedoeld, verbeurt de kooper 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul
digde boete door den kooper zijn betaald, 
wordt een exemplaar daa rvan door den Ont
vanger aan den kooper uitgereikt. 

Art. 11. Voor de t en uitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Ontvanger. 

L . & S. 1939. 

1939 

Aldus in drievoud opgemaakt en geteekend 
te Appingedam, Delfzijl en Utrecht den 23 
December 1938. 

Voor den Staat, 
(get.) Warnaer. 

de Gemeente D elfzijl, 
(get.) van Julsingha. 

N . V . Nederlandsche Spoorwegen, n.h. 
(get.) Ch. Bodemeijer. 

De Secretaris, 
(get.) Schook, 

Plaatsvervanger. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
D e Minister van Financiën, 

J. A. DE WILDE . 

s. 1600 

z6 Maart z939. WET tot goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop van do
meingrond onder Ruinen aan Jhr. A . W . 
van Ho/the tot Echten, te Echten. 

Bijl. Hand. II z938/39, 302. 
Hand. II z938/39, bladz. z509. 
Bijl. Hand. I z938/39, 302. 
Hand. I z938/39, bladz. 459. 

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

dat Jhr. A. W. van Holthe tot Echten te 
Echten domeingrond wenscht te koopen on
der de gemeente Ruinen en het belang van 
den Staat zich niet tegen den verkoop verzet; 

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

D e overeenkomst, gesloten bij de in af
schrift aan deze wet gehechte acte van 1 7 
November 1938, waarbij aan Jhr. A. W . van 
Holthe tot Echten te Echten wordt verkocht 
domeingrond onder de gemeente Ruinen 
wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 4 April z939.) 

De ondergeteekenden: 
1 °. J erphaas de Hoogh, houtvester in de 

houtvesterij "Zwolle", wonende te Zwolle, in 
deze hoedanigheid handelende namens den 
Staat der Nederlanden, daartoe gemachtigd 
bij brief van den directeur van het Staats
boschbeheer te Utrecht dd. 18 October 1938, 
n ° . 7032, gegrond op het schrijven van den 
Minister van Economische Zaken dd. 17 Oc
tober 1938, Directie van den Landbouw, n ° . 
1u54, afd. 6 , en 

2°. Jonkheer Anne Willem van Holthe 
tot Echten, burgemeester, wonende t e Ech
ten, gemeente Ruinen, 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat verkoopt, onder voorbehoud van 

de Wettelijke goedkeuring, voor den prijs 
van twee duizend zeven honderd vijf en ne
gentig gulden (f 2795) en draagt mitsdien in 

17 
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eigendom over aan den onder 2 ° genoemden 
contractant, die zulks aanneemt: 

de op het terrein, uitgepaalde, tezamen 
ongeveer 9,3168 ha groote gedeelten van de 
perceelen heide, kadastraal bekend gemeente 
Ruinen, sectie F, nrs. 985 en 634, gelegen ten 
Oosten van den straatweg van Echten naar 
Ruinen, zulks onder de navolgende voor
waarden: 

Art. 1. Het verkochte wordt overgedra
gen, zooals het door den verkooper is bezeten, 
met alle daaraan verbonden lusten en lasten, 
heerschende en lijdende erfdienstbaarheden 
en vrij van grond-, tiend-, jacht- of ruilver
kavelingsrente en hypotheek, terwijl het ver
kochte, nàch het genot van de jacht daarop, 
is verhuurd of verpacht. 

Alle navordering wegens over- of onder
maat is uitgesloten. 

Art. 2. Het gekochte kan door den kooper 
in gebruik en genot worden aanvaard dade
lijk nadat de Wettelijke goedkeuring zal zijn 
verkregen. 

De grondlasten komen van den eersten Ja
nuari 1939 voor rekening van den kooper. 

Art. 3. De koopprijs moet worden betaald 
ten kantore van den directeur van het Staats
boschbeheer te Utrecht (postrekening n °. 
54430) binnen één maand nà den dag, waar
op genoemde houtvester aan den onder 2° 
genoemden contractant bij aangeteekenden 
brief kennis heeft gegeven van het verkrijgen 
der Wettelijke goedkeuring, van welke goed
keuring zal blijken door een gedagteekende 
en onderteekende verklaring, door den hout
vester te stellen aan den voet van beide 
exemplaren der akte. 

D e kennisgeving wordt volledig bewezen 
door de vertooning van het bewijs van ter 
post bezorging van den aangeteekenden brief, 
terwijl de inhoud, alles behoudens tegenbe
wijs, zal geacht worden overeen te stemmen 
met de daarvan gehouden aanteekening in 
het correspondentieregister van genoemden 
houtvester. 

B ij gebreke van betaling binnen den ge
noemden termijn, wordt het verschuldigde, 
zonder dat daartoe eenige ingebrekestelling 
noodig is, verhoogd met één ten honderd 
voor iedere ingegane maand verzuim. 

Art. 4. Alle op deze akte vallende kosten 
komen ten laste van den Staat. 

Art. 5 . Voor de tenuitvoerlegging van deze 
overeenkomst kiezen partijen woonplaats ten 
raadhuize van de gemeente Ruinen. 

Aldus - in dubbel - opgemaakt en on
derteekend te Zwolle en Echten, den 1 7en 
November 1938. 

A. W. v. Holthe tot Echten. 

De Houtvester 
in de houtvesterij "Zwol/e", 

J. de Hoogh. 

Overeenkomstig het oorspronkelijke, 
De Minister van Economische Zaken, 

(w.g.) Steenberghe. 
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s. 1601 

I7 Mei I939. WET, houdende goedkeuring 
van de overeenkomst van ruiling van 
domeingrond in de boschwachterij "De 
Vuursche" met het "R. K. Werklieden 
Verbond in Nederland". 

Bijl. Hand. 11 I938/39, 37I. 
Hand. Il I938/39, bladz. I796. 
Bijl. Hand. I I938/39, 37I. 
Hand. I I938/39, bladz. 640. 

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

dat in het belang van den S taat eene ruiling 
van domeingrond in de boschwachterij "De 
Vuursche" behoort te worden aangegaan; 

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

De overeenkomst van ruiling bij de in af
schrift aan deze wet gehechte acte van 2 
December 1938, gesloten met de Vereeniging 
" Roomsch Katholiek Werklieden Verbond in 
Nederland", wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1 7den Mei 

1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Zaken, 
S TEENBERG HE. 

(Uitgeg. 9 Juni I939.) 

De ondergeteekenden: 
1e. Adrianus Cornelis de Bruyn, lid van 

de E erste Kamer der Staten-Generaal, wo
nende te Maartensdijk, en Johannes Antho
nius Schutte, wonende te Utrecht, onder
scheidenlijk voorzitter en secretaris van het 
Bestuur der Vereeniging "Roomsch Katho
liek Werklieden Verbond in Nederland", ge
vestigd te l!Jtrecht, en als zoodanig hande
lende ter uitvoering van het besluit van het 
Verbondsbestuur, genomen in de vergadering 
van 18 Juli 1938, waarvan blijkt uit het aan 
deze akte gehechte, gewaarmerkte uittreksel 
der notulen, ter eener zijde, en 

2e. Dr. Joan Albert van Steijn, directeur 
van het Staatsboschbeheer te Utrecht, wo
nende te Zeist, in deze hoedanigheid hande
lende namens den Staat der Nederlanden, 
daartoe gemachtigd bij brief van den Minis
ter van Economische Zaken, dd. 23 Novem
ber 1938, Directie van den Landbouw, n °. 
n932, afd. 6, ter andere zijde, 

zijn overeengekomen als volgt: 
De onder ie genoemde contractanten ge

ven in hun genoemde hoedanigheid in ruil 
aan den Staat der Nederlanden - hierna aan 
te duiden als de Staat - en dragen mitsdien 
aan dezen, voor wien de onder 2, genoemde 
contractant aanneemt, in eigendom over : de 
hierna te noemen perceelen en perceelsge
deelten water, weg, laan, weiland, bouwland, 
hakhout, boombosch en huis, kadastraal be
kend gemeente Baarn, sectie C, nummers 67, 
68, 74, 838, 839 en de op het terrein uitge
paalde zuidelijke gedeelten van de nummers 
62, 63, 64, 66, 65bis en 469, de op het terrein 
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uitgepaalde oostelijke gedeelten van de num
mers 73, 71 en 840, een en ander ter geza
menlijke grootte van ongeveer 18,19 hectaren 
en geschat op een verkoopwaarde van acht
tienduizend gulden (f 18,000). 

Daarentegen geeft de Staat, onder voorbe
houd van de Wettelijke goedkeuring, in ru:1 
aan de onder re genoemde vereeniging, voor 
wie de onder re genoemde contractanten aan
nemen, en draagt hij mitsdien aan haar in 
eigendom over: de perceelen, kadastraal be
kend gemeente Baarn, sectie C, nummers 
572, 574, 575, 579, 582, 702, 703, 704, 705, 
706, 707, 708, 709, 710 en 1008, tezamen 
groot 15,1895 hectaren en geschat op een 
verkoopwaarde van achttienduize:1d gulden 
(f 18,000) , zoodat geen van beide partijen 
een toegift verschuldigd is. 

D eze ruiling geschiedt verder onder de na
volgende bepalingen: 

Art . r. Het geruilde wordt overgedragen, 
zooals het door de vervreemders is bezeten , 
met alle daaraan verbonden lusten en last en , 
heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, 
doch vrij van grond- en ruilverkavelingsren
te, alsmede van hypotheek. 

Alle navordering wegens over- of onder
maat is uitgesloten. 

Het genot van de jacht op het door de 
onder re genoemde Vereeniging te verkrijgen 
terrein is verhuurd tot r Februari 1941 ; de 
huurpenningen komen ten bate van den 
Staat. 

De woning, Groeneveld 13, Baarn, kada
straal bekend gemeente Baarn, sectie C , num
mer 839, met de daarbij behoorende opst al
len, voorkomende op de perceelen , kadast raal 
bekend in dezelfde gemeente en sectie, nrs . 
838 en 840, is tot r Mei 1939 verhuurd aan A. 
Webber, jachtopziener. 

De perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Baarn, sectie C , nummers 63, 64 en 67, alle 
gedeeltelijk, zijn tot r November 1939 ver
pacht voor f r 50 per jaar. 

Overigens is het geruilde niet verhuurd of 
verpacht. 

Art. 2. Het geruilde kan - met inacht
neming v an hetgeen in artikel r t en aanzien 
van loopende verhuringen en verpachtingen 
is bepaald - door de verkrijgers in gebruik 
en genot worden aanvaard, terstond nadat 
d e wettelijke goedkeuring op deze ruiling zal 
zijn verleend. 

De grondlasten, jacht- en tiendrenten, als
mede de lasten van het Heemraadschap "D e 
rivier de E em, B eken en aankleve van dien" 
en het Waterschap "Draken burg", k o m e n 
van den eersten Januari 1939 voor rekening 
van de verkrijgers. 

Art. 3. T en behoeve van de door de n 
Staat ingevolge deze ruiling verkregen per
ceelen wordt een erfdienstbaarheid van over
weg verleend, ter plaatse als op het terrein 
kennelijk is aangeduid , t en laste van de aan 
de onder re genoemde vereeniging toebe
hoorende, blijkens deze akte niet overgedra
gen noordelijke gedeelten van de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Baa rn, sectie C, 
nummers 62, 63, 64, 66, 65bis en 469, en de 
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aan die vereenigmg toebehoorende percee
len, kadastraal bekend in dezelfde gemeente 
en sectie, nummers 533, 64bis, 534, 771 en 
979, om te komen van en te gaan naar den 
Rijksstraatweg Amsterdam- Amersfoort. 

Ten behoeve van de overgedragen zuide
lijke deelen der perceelen in dezelfde ge
meente en sectie gelegen, num mers 62, 63, 
64, 66, 65bis en 469, wordt verleend de erf
dienstbaarheid om gezamenlijk op drie plaat
sen uit te wegen op de overeenkomstige noor
delijke, niet over te dragen gedeelten der
zelfde perceelen. 

Art. 4. Ten behoeve van de door de on
der re genoemde vereeniging ingevolge deze 
ruiling verkregen perceelen wordt ter plaatse 
als op het terrein kennelijk is aangeduid, een 
erfdienstbaarheid van overweg voor voertui
gen met geen zwaarder asbelasting dan 4 ton 
verleend, ten laste van het aan den Staat 
toebehoorende perceel , kadastraal bekend 
gemeente Baarn, sectie C, nummer 1018 om 
te komen van en te gaan naar den provinci
alen weg van Baarn naar Hilversum, zulks 
met uitsluiting van de overige wegen ten zui
den van den spoorweg van Baarn naar Hil
versum voor het gebruik van voertuigen. 

Art. 5. D e partij ter eener zijde verbindt 
zich, de op het te verkrijgen gedeelte voor
komende oude linden en beuken langs den 
aan de oostzijde van het complex loopenden 
weg niet te vellen dan na verkregen goedkeu
ring van den Staat of diens rechtverkrij
genden. 

Art. 6. De aanbieding van deze akte ter 
overschrijving in de openbare registers ge
schiedt door de zorg van den onder 2e ge
noemden contractant. 

Deze overschrijving kan niet rechtsgeldig 
geschieden, zoolang er ten laste van de in 
deze ruiling begrepen perceelen of perceels
gedeelten hypothecaire inschrijvingen of be
slagen mochten bestaan. 

Art. 7. Voor de tenuitvoerlegging van de
ze overeenkomst kiezen partijen woonplaats 
ten raadhuize der gemeente Baarn. 

Aldus in dubbel opgemaakt en ondertee
kend te Utrecht, den 2 December 1938. 

Van Steij n . 
A. C . de Bruijn, VoQrzi t ter. 
J. A. Schutte, Secre taris. 

Voor eensluidend afschrift : 
De Minister van Economis'che Zaken, 

STEENBERG H E . 

R. K. WERKLIEDENVERBOND I N 
NEDERLAND. 

Uittreksel uit de notulen der vergad ering 
van het Bestuur, gehouden op 18 Juli 
1938 te Utrecht. 

5. Ruiling van grond te B aarn . 
D e Voorzitter herinnert er aan, dat vanwe

ge Staatsboschbeheer aan ons het verzoek 
werd gedaan te treden in een ru iling van 
grond te Baarn. Hedenmorgen werd telefo-



1939 

nisch de mededeling ontvangen, dat de rui
ling kan doorgaan. Spreker vraagt machti
ging om deze transactie te verrichten en als 
een der voorwaarden onzerzijds te stellen 
het betalen van de halve kosten der materi
alen, benodigd voor de verharding van de 
toegangsweg. 

De vergadering gaat hiermee accoord. 

Utrecht, 30 Juli 1938. 

Voor afschrift, 
De Secretaris, J . A. Schutte. 

Zegel f 0,50. AFSCHRIFT. 

VERKLARING. 

Ondergeteekenden, te zamen vormende het 
bestuur van het R. K. Werkliedenverbond in 
N ederland, gevestigd te Utrecht, verklaren 
ermede accoord te gaan, dat de voorwaarde, 
waaronder genoemd bestuur in zijn vergade
ring van 18 Juli 1938 besloot te Baarn grond 
te ruilen met de Staat der Nederlanden 
(Staatsboschbeheer), n.l. het betalen van de 
halve kosten der materialen, benodigd voor 
de verharding van de toegangsweg, niet aan 
die grondruil is verbonden. 

Utrecht, 28 Januari 1939. 

Het Bestuur van het R. K . Werklieden
verbond in Nederland: 

( wg) A. C . de Bruijn 
J. A. Schutte 
Jos. Veldman 
H . J. Kuiper 
J . Andriessen 
H enri Hermans 
C. J . Kuiper 
A.v. Rijen 
J . W. v. d. Akker 
A. Boersma 
J. Maenen 
C. Norbart 
H . C. Nijkamp 
C. Roestenberg 
Serrarens 
H . A. Vulink. 

Gratis geregistreerd te Utrecht II Febru
ari rgoo negen en dertig deel 29 folio 26 num
mer 327 een blad geen renvooi. 

• De Ontvanger, 
(wg) H. Demoed, Commies. 

Dagregister deel 107 nummer 1569 gratis 
overgeschreven ten Hypotheekkantore te 
Amersfoort den Vijftien Februari 1900 negen 
en dertig in deel 872 nummer 3. 

De Hypotheekbewaarder, 
(wg) Kaaskooper. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Directeur van het Staatsboschbeheer, 

van Steijn. 

260 

S.2304 

18 Maart 1939. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Borssele van 8 Maart 1939, strekkende 
tot benoeming van A. van de Velde tot 
controleur voor de steunregeling en werk
verschaffing in die gemeente. 

Geschorst tot 1 Juli 1939. 

s. 2305 

13 April 1939. BESLUIT tot opheffing van 
de schorsing van een besluit van burge
meester en wethouders van Ameland, 
betreffende bouwvergunning. 

s. 2306 

18 April 1939. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Raalte van 24 Maart 1939, N °. 35, strek
kende tot het voor rekening der gemeen
te doen gereedmaken en onder de inge
zetenen der gemeente doen verspreiden 
van de bij bedoeld besluit behoorende 
circulaire, noodig voor de oprichting van 
een ziekenhuisverplegingsfonds in be
doelde gemeente. 

Geschorst tot 1 October 1939. 

S.2307 

22 April 1939. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van den 
raad van Haarlemmerliede en Spaarn
woude, betreffende bouwvergunning. 

Verlengd tot 20 October 1939. 

S. 2308 Vervallen. 

S.2309 

29 April 1939. BESLUIT betreffende schor
sing van een besluit van den raad van 
Heemskerk, tot het vaststellen van voor
schriften nopens wegen. 

Verlengd tot 13 September 1939. 

S.2310 

8 Mei z939. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van Gedeputeerde Staten 
van Friesland, betreffende ruiling en 
verkoop van grond onder Wymbritsera
deel. 

Geschorst tot z November z939. 

s. 2311 

zs Mei z939. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Vreeswijk van 3 No
vember 1938, strekkende tot het aan
gaan van een overeenkomst met het 
B estuur van het Waterschap Zandveld 
inzake de bemaling van de sloot achter-
langs de Handelskade. -

Verlengd tot z November z939. 
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S.2312 

16 Mei 1939, BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van Wychen, 
betreffende bouwvergunning. 

Geschorst tot 1 December 1939. 

s. 2313 

26 Mei 1939. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van Amersfoort 
van 25 April 1939, tot het verleenen van 
vergunning voor den aanleg van wegen. 

Geschorst tot 1 December 1939. 

S.2314 

14 Juni 1939. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Gorinchem van ro 
Juni 1938, strekkende tot aanvulling van 
de algemeene politieverordening dier 
gemeente. 

Verlengd tot z December 1939. 

S.2341 

16 Maart 1939. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der ge
meente Schinveld van 24 November 
1938, tot benoeming van J. J. M. Peters 
tot ontvanger dier gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 22 Februari 1939, 
n °. 4883, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Schinveld in zijn vergadering van 24 Novem
ber 1938 tot ontvanger dier gemeente heeft 
benoemd J . J . M. Peters, geboren te Schin
veld op 1 September r9r r; 

dat, afgezien van de vraag of Peters de 
bekwaamheid, vereischt voor een goede ver
vulling van het ambt van ontvanger, bezit, 
zijn verleden hem hiervoor ongeschikt maakt; 

dat zijn benoeming tot ontvanger mitsdien 
in strijd moet worden geacht met het alge
meen belang; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

7 Maart .1939, n°. ,2); 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 13 Maart 1939, 
n °. 7692, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het voornoemde besluit van d e n raad der 

gemeente Schinveld van 24 November 1938 
te vernietigen wegens strijd met het alge
meen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den r6den Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. 28 Maart 1939.) 
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S.2342 

24 Maart 1939. BESLUIT tot vernietiging 
van twee besluiten van den raad van 
Heemskerk, betreffende bouwvergun
ning. 

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

Binnenlandsche Zaken van 22 Februari 1939, 
n °. 1537 M /P.B.R., afdeeling Volkshuisves
ting, betreffende de besluiten van den raad 
van Heemskerk van ro Augustus 1938, waar
bij besluiten van burgermeester en wethou
ders, tot het weigeren van bouwvergunning 
onderscheidenlijk aan E. van Beek, te Castri
cum, en aan de Zusters van de Beatrixstich
ting, te Heemskerk, in beroep zijn gehand
haafd; 

0 . dat de vergunningen zijn geweigerd, en 
de weigering is gehandhaafd, op grond dat 
niet wordt voldaan aan artikel 9, tweede lid, 
der bouwverordening van Heemskerk, vol
gens hetwelk de, daarbedoelde, wegen ten
minste acht meter (of vier meter uit de as 
van den weg aan de zijde der bebouwing) 
breed moeten zijn; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 6, 
tweede lid, der Woningwet bouwvergunning 
moet worden verleend voor ieder plan dat 
voldoet aan de eischen, bedoeld in dat voor
schrift; 

dat de plannen van de genoemde recla
manten, blijkens het ingestelde onderzoek, 
voldoen aan de voorschriften, die er op van 
toepassing zijn , waartoe vorenbedoelde eisch 
van acht meter echter niet is te rekenen; 

dat het hier toch betreft bouwen aan stra
ten in de bebouwde kom van Heemskerk, 
welke, met trottoirs, als woonstraten zijn 
aangelegd overeenkomstig besluit van den 
raad, die, bij het voteeren van gelden voor 
de verharding, zich onder meer rekenschap 
gaf van de afmetingen, en welke mitsdien 
zijn aan te merken als wegen, bedoeld in het 
re lid van genoemd art. 9 der verordening; 

dat de vergunningen derhalve moesten zijn 
verleend en de raad, de weigering handha
vende, in strijd met artikel 6 der Woningwet 
heeft gehandeld; 

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

14 Maart 1939, n°. 19; 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlandsche Zaken van 2 r 
Maart 1939, n °. 2765 M /P.B.R., afdeeling 
Volkshuisvesting; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoelde besluiten van den raad van 

Heemskerk te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

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

's-Gravenhage, den 24sten Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 
(Uitgeg . 18 April 1939.) 
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z8 April z939. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den raad der ge
mente Borssele van 8 Maart 1939, tot 
benoeming van A . van de Velde tot con
troleur voor de steunregeling en werk
verschaffing. 

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

Binnenlandsche Zaken van 27 Maart 1939, 
N °. 8603, afdeeling Binnenlandsch B estuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Borssele in zijn vergadering van 8 Maart 1939 
tot controleur voor de steunregeling en werk
verschaffing heeft benoemd A. van der Vel
de· 

dat deze door het lot is benoemd verklaard, 
nadat bij de gehouden vrije stemmingen ge!;n 
der sollicitanten een volstrekte meerderheid 
had gekregen en bij herstemming tusschen 
A. van de Velde en den tegencandidaat d e 
stemmen hadden gestaakt; 

dat bij de herstemming heeft medegestemd 
een lid van den raad, dat tot A. van de Velde 
in den derden graad van aanverwantschap 
staat; . 
. dat dit lid zich, ondanks het bepaalde m 

artikel 52, eerste en tweede lid, der gem eente
wet, gerechtigd achtte mede te stemmen, aan
gezien zijn echtgenoote, door welke d e aan
verwantschap is ontstaan, is overleden; 

Overwegende dat artikel 52 der gemeente
wet echter niet een bepaling bevat, als ver
vat is in de artikelen 23 en t04 der gemeente
wet, volgens welke de zw:igC:rschap ophoudt 
door de ontbinding of de met1gverklanng van 
het huwelijk, dat haar veroorzaakte; 

dat bij het ontbreken in artikel 52 der ge
meentewet van zulk een bepaling, mede in 
het licht van het algemeen beginsel, neerge
legd in artikel 352 van het Burgerlijk Wet
boek, moet worden aangenomen, dat voor de 
toepassing van artikel 52 der gemeente~et 
de zwagerschap niet ophoudt door de ontb_1_n
ding of de nietigverklaring van het huwehJk, 
dat haar veroorzaakte; 

dat bij de herstemming mits~ien i?- strijd 
is gehandeld met het bepaalde m artikel 52, 
eerste en tweede lid, der gemeentewet en de 
uitslag wellicht anders ware geweest, indien 
het niet tot medestemmen gerechtigde lid 
zich van medestemmen zou hebben onthou
den; 

dat het besluit van den raad der gemeente 
Borssele van 8 Maart 1939 derhalve als in 
strijd met de wet in aanmerking komt voor 
vernietiging; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

4 April 1939, N °. 34); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 15 April 1939, N °. 
9048, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van den raad der ge

meente Borssele te vernietigen wegens strijd 
met de wet. · 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan d en Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den April 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN B OEYEN. 

(Uitgeg. 28 April z939. ) 

S.2344 

IJ Mei z939. BESLUIT, tot vernietiging 
van een besluit van den raad van Em
men betreffende bouwvergunning. 

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

Binnenlandsche Zaken van 17 Apnl 19,g, 
N °. 1923 MI/P.B.R. , afdee)ing Volkshuis
vesting, betreffende het besluit van·den Raa~ 
van Emmen van 1 December 1938, waarbiJ 
het beroep van A. de Klerk, t e 's-Graven
hage, tegen het weigeren van een bouwver
gunning is verworpen; 

Overwegende, dat het hier betreft den 
bouw, buiten de bebouwde kom van Emmen, 
van een woning naast, en tegen, een be~~aand 
huis van A. de Klerk; en dat de raad ziJn be
:;sluit hierop grondt, dat ten aanzien van het 
te v ormen blok van twee woningen niet zou 
worden voldaan aan de artikelen 28 en 98 
der bouwverordening van Emmen; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, twee
de lid , der Woningwet bouwvergunning al
leen wordt geweigerd, indien gebouwd zou 
worden in strijd met de voorschriften, be
doeld in die bepaling; 

dat vorenbedoeld bouwplan, blijkens het 
ingestelde onderzoek, voldoet aan genoemd 
artikel 28 der verordening, volgens hetwelk 
- anders dan het raadsbesluit onderstelt -
aan weerskanten van een blok van twee wo
ningen buiten de bebouwde kom(men) , een 
onbeb~uwde en tot de woning behoorende 
onbebouwde ruimte moet blijven van ten
minste drie meter (gemeten van zijgevel tot 
erfscheiding) ; 

dat ook het beroep op de welstandsbepa
ling (art. 98) der verordening naar Onze 
meening m oet falen; 

dat toch bepaalde b ezwaren van architec
tonischen of aesthetischen aard niet zijn aan
gevoerd tegen het plan, waartegen de, i~g~
volge die bepaling geraadpleegde,_ commis~ie 
(de "Provinciale Drentsche Adviescommi~
sie tot wering van inbreuk op de schoonheid 
van stad en land") geen bezwaar heeft; 

dat bij gebreke, ook overigens, van strijd 
met de voorschriften, de vergunning derhalve 
moest zijn verleend en de raad, het beroep 
van A . de Klerk verwerpende, in strijd met 
genoemd artikel 6 der wet heeft gehandeld; 

Gelet de gemeentewet; 
den Raad van State gehoord, advies van 2 

Mei 1939, n •. 29; . 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlandsche Zaken van 10 Mei 
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1939, n °. M/P.B.R., afdeeling Volkshuisves
ting; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld besluit van den raad van 

Emmen te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

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

's-Gravenhage, den 13den Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg . 26 Mei z939.) 

S.2345 

3z M ei z939. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van den raad van Haar
lemmerliede en Spaarnwoude, betreffen
de bouwvergunning. 

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

Binnenlandsche Zaken van 1 Mei 1939, n °. 
3983 M /P.B.R., afdeeling Volkshuisvesting, 
betreffende het besluit van den raad van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude van 24 
September 1938, waarbij aan de N.V. ,,Perse
vero", te Haarlem, vergunning is verleend 
voor het bouwen van woningen aan het Lie
wegje, onder eerstgenoemde gemeente; 

Overwegende dat burgemeester en wethou
ders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
de vergunning hebben geweigerd op grond, 
dat "de weg, waaraan gebouwd zal worden, 
niet voldoet aan de eischen, welke de raad 
ter uitvoering van artikel 9 der bouwverorde
ning heeft gesteld"; 

dat de gemeenteraad, in beroep, de ver
gunning heeft v erleend, aangezien genoemde 
N . V. ten raadhuize een bedrag had gedepo
neerd, voldoende om het Liewegje aan de 
gestelde eischen te doen beantwoorden; 

Overwegende dat volgens artikel 6, tweede 
lid, der Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd, indien niet wordt voldaan 
aan de bouwverordening der betrokken ge
meente; 

dat het Liewegje - gelijk door den raad is 
erkend - niet beantwoordt aan de eischen, 
waaraan die weg, volgens artikel 9 der bouw
verordening, moet voldoen, zal er aan mogen 
worden gebouwd; dat het plan der N. V. 
mitsdien niet voldoet aan genoemd artikel g 
der verordening; dat dit bezwaar niet wordt 
opgeheven door het beschikbaar stellen van 
geld, zulks te minder aangezien het (later) 
voldoen aan de eischen daardoor in dit geval 
niet was verzekerd; 

dat de vergunning derhalve moest zijn ge
weigerd en de raad, haar verleenende, in 
strijd met artikel 6 der Woningwet heeft ge
handeld; 

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

16 Mei 1939, n°. 33; 
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Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 26 Mei 
1939, n °. 5385 M /P.B.R., Afdeeling Volks
huisvesting; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld besluit van den raad van 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude te vernie
tigen wegens strijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, den 31sten Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYE N . 

(Uitgeg. 23 Juni z939.) 

s. 3201 

27 April z939. WET tot wijziging en ver
hooging van het vierde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938 
(Departement van Justitie). 

Bijl. Hand. Il z938/39, 256. 
Hand. Il z938/39, bladz. z6z5. 
Bijl. Hand. 1 z938/39, 256. 
Hand. 1 z938/39, bladz. 586. 

s. 3303 

27 April z939. WET, houdende verhooging 
van de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 232. 
Hand. 11 ,938/39, bladz. z593-z600. 
Bijl. Hand. 1 z938/39, 232 . 
Hand. 1 z938/39, bladz. 588. 

s. 3401 

zz Maart z939. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitga
ven van het Werkloosheidssubsidiefonds 
voor het dienstjaar 1939. 

Biji . . Hand. Il z938/39, 2 1. 
Hand. Il ,938/39, bladz. 10z6- 10n. 
Bijl. Hand. 1 z938/39, 2 1 . 
Hand. 1 z938/39, bladz. 3 77. 

Titel A . Gewone dienst f 123,765,816.50 
Titel B. Kapitaaldienst 43,449,000.-

Geheele dienst 

s. 3402 

3z Me_i z939. WET tot wijziging en verhoo
gmg van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Gemeentefonds voor 
het begrootingsjaar 1937/1938. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 384. 
Hand. Il ,938/39, bladz. ,865 . 
Bijl. Hand. 1 z938/39, 384. 
Hand. 1 z938/39, bladz. 677. 
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S.3504 

24 Juni 1939. WET tot verhooging van de 
begroeting van het Staatsbedrijf der Ar
tillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1938. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 275. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1712-1721. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 275. 
Hand. I 1938/39, bladz. 707. 

S.3540 

25 Maart 1939. WET tot vaststelling van 
het negende hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1939 (Departe
ment van Waterstaat). 

B ijl. Hand. II 1938/39, 2. 
Hand. II 1938/39, bladz. 851-884. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 2. 
H and. I 1q38/39, bladz. 523-535, 542-

568, 569-578. 

Titel A. 
Titel B. 

S.3541 

Gewone dienst 
Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

f 48,583.981 
14,978,070 

25 Maart 1939. WET tot vaststelling van 
de begroeting van inkomsten en uitga
ven van het Verkeersfonds voor het 
dienstjaar 1939. 

B ijl. Hand. II 1938/39, 2 E. 
Hand. II 1938/39, bladz. 950--978, 1052-

1078, II47- II64, 1237/8. 
B ijl. Hand. I 1938/39, 2 E. 
Hand. I 1938/39, bladz. 523-535, 542-

568, 569-578. 

Titel A. 
Titel B. 

s. 3542 

Gewone dienst 
Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

f 65,982,697 
53,262,665 

25 Maart 1939. WET, houdende vaststel
ling van de begroeting van de Staats
m ijnen in Limburg voor het dienstjaar 
1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 2 P . 
Hand. II 1938/39, bladz. 871-884. 
B ijl. Hand. I 1938/39, 2 P . 
Hand. I 1938/39, bladz. 523-535, 542-• 

~68, 569-578. 

s. 3543 

25 M aart 1939. WET tot vaststelling van 
de begroeting van inkomsten en uitga
ven van het Zuiderzeefonds voor het 
dienstjaar 1939. 

B ijl. Hand. II 1938/39, 2 F . 
Hand. II 1938/39, bladz. II64-II79. 
Bijl. Hand. I 1q38/39, 2 F . 
Hand. I 1938/39, bladz. 578-583. 

Titel A. 
fitel B . 

s. 3544 

Gewone dienst 
Kapitaaldienst 

Geheele dienst 
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f 36,255,000 
Nihil. 

f 36,255,000 

25 Maart 1939. WET tot vaststelling van 
de begroeting van inkomsten en uitga
ven van de Rijksafdeeling van het open
baar lichaam "de Wieringermeer" voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 2 F r. 
Hand. II 1938/39, bladz. II79-1181. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 2 F 1. 
Hand. I 1938/39, bladz. 578-583. 

Titel A . Gewone dienst . f 7,729.590 
Titel B . Kapitaaldienst . Nihil. 

Geheele dienst . f 7,729,590 

s. 3545 

25 Maart 1939. WET tot vaststelling van 
de begroeting van het Staatsvisschers
bedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 
1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 2 0 . 
Hand. II 1938/39, bladz. 884. 
Bijl. Hand. I 1938Î39, 2 0. , 
Hand. I 1938/39, bladz. 583 . 

s. 3546 

25 Maart 1939. WET tot wijziging van de 
begroeting van inkomsten en uitgaven 
van het Zuiderzeefonds voor het dienst
jaar 1938. 

Bijl, Hand. II 1938/39, 301. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1562. 
Bijl. Hand. I 1q38/39, 301. 
Hand. I 1938/39, bladz. 583. 

S.3547 

25 Maart 1939. WET tot vaststelling van 
de begroeting van inkomsten en uitga
ven van de Rijksafdeeling van het open
baar lichaam "de Wieringermeer" voor 
het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 301. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1562 . 
Bijl. Hand. I 1938/39, 301. 
Hand. I 1938/39, bladz. 583. 

Titel A. 
Titel B . 

S.3580 

Gewone dienst . 
Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

f 7,742,200 
Nihil. 

7,742,200 

24 Juni 1939. BESLUIT, waarbij m et toe
passing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (S. n °. 259) f 97,000,000 
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van het op artikel 222 van het VIIIe 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938 toegestaan bedrag wordt 
overgebracht naar een nieuw op te ne
men artikel 226 van het VIIIe Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1939. 

S.3600 

z6 Maart z939. WET, tot wijziging en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II z937/38, 562; z938/39, 84. 
Hand. II z938'39, bladz. zo33-zo36. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 84. 
Hand. I 1938/39, bladz. 461-467. 

s. 3601 

18 Maart 1939. WET tot vaststelling van 
het tiende hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1939 (Departe
ment van Economische Zaken). 

Bijl. Hand. II z938/39, 2. 
Hand. II z938/39, bladz. 763-789, 829-

850, 886-9z3, 916-949, 980--990, 1032. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 2 . 
Hand./ z938/39, bladz. 469-488, 493-5z4. 

Titel A. 
Titel B . 

s. 3602 

Gewone dienst. 
Kapitaaldienst. 

Geheele dienst. 

f 14.517.354 
f r.228.000 

f 15.745.354 

18 Maart 1939. WET tot vaststelling van 
de begroeting van inkomsten en uitga
ven van het Landbouw-Crisisfonds voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 2 G . 
Hand. II 1938/39, bladz. 900--9z3, 916-

949, 980--1013, 1022-1032. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 2 G. 
Hand. I z938/39, bladz. 469-488, 493-5z4. 

Titel A. 
Titel B . 

s. 3800 

Gewone Dienst 
Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

f 124.985.500 
6.240.000 

f 131.225.500 

z6 Maart 1939. WET tot vaststelling van 
het e/lde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar <9.39. 

Bijl. Hand. II z938/39, 2. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1039-1051, 1080 

- 1114, 11z6- z146, z188-z195, z196-1224. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 2. 
fland. I z938/39, bladz. 416-427, 429-

449, 451-459. 
TitelA. 
TitelB. 

Gewone dienst 
Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

f 107.378.013 
3.500.000 

f l I0.878.013 

1939 

s. 380 1 

25 Maart 1939. W et tot wijziging en ver
hooging van het elfde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 266. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1562. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 266. 
Hand. I 1938/39, bladz. 542. 

s. 3929 

rr Maart 1939. WET tot vaststelling van 
het twaalfde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1939 (Departe
ment van Koloniën) . 

Bijl. Hand. II 1938/39, 2 . 
Hand. Il 1938/39, bladz. z226- 1237, 1240 

- 1256. 
Bijl. Hand. I 1938/39 , 2. 
Hand. I z938/39, bladz. 415/6. 

Titel A. 
Titel B. 

s. 3930 

Gewone dienst 
Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

f 13,342,409 
147,500 

f 13,489,909 

27 April z939. WET, houdende w1Jz1gmg 
van de Surinaamsche begrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. II z938/39, 307. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1509. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 307. 
Hand. I 1938/39, bladz. 589. 

s. 3931 

13 Mei 1939. WET, houdende vaststelling 
van de Surinaamsche begroeting voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 1. 
Hand. II z938/39, bladz. z367-1373, 1376 

-z400. 
Bijl. Hand. I 1938/39, z. 
Hand. I 1938/39, bladz. 603-607. 

S.3932 

26 Mei 1939. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de uitga
ven en ontvangsten voor Suriname over 
het dienstjaar x936. 

Bijl. Hand. II z938/39, 381. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1796. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 38z. 
Hand. I 1938/39, bladz. 642. 

De uitgaven hebben bedragen f 6,658,699.33. 
De ontvangsten ,, ,, f 3,895 ,727.85. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 
f 2,762,971.48. 
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S.3933 

3z Mei z939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot 
vaststelling van Afdeeling I der be
groot ing van Neder/andsch-Indië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II z938/39, 4. 
Hand. II z938/39, bladz. z4oz-z426, z427 

-z4_,;6, z458-z482, z483- z498. 
Bijl. Hand. I z938/39, 4 . 
Hand. I z938/39 ,b/adz.643-656, 657-676, 

679-698. 

s. 3934 

3z Mei z939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
G eneraal van Neder/andsch-Indië tot 
vaststelling van Afdeeling II der be
grooting van Neder/andsch-Indië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II z938/39, 4 . 
Hand. II 1938/.,9, bladz. z4oz-z426, z427 

- z456, z458-z482, z483-z~97, z498-z506, 
z5og-z5z4. 

Bijl. Hand. I 1038/39 , 4. 
Hand. I 1938/3 0, bladz.64_, -656, 657-676, 

679-698. 

S. 3935 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot 
vaststelling van Afdeeling 111 der be
grooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 4. 
Hand. II 1938/., 0, bladz. 1401-1426, 1427 

- 1456, 1458-1482, 1483-1497, 1514/5. 
Bijl. Hand. I z938/39, 4. 
Hand. I 1938/39, b/adz. 643-656, 6_,;7-676, 

679-608. 

s. 3936 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot 
vaststelling van Afdeeling IIIA der be
grooting v an Neder/andsch-lndië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl . . Hand. Il 1938'39, 4. 
Hand. II 1938/_, 9, bladz. z401-1426, 1427 

- 1456, 1458- 1482, 1483-z497, 1515. 
Bijl. Hand. I 1038/39, 4. 
Hand. I 1938/39, b/adz.643-656,657- 676, 

679-698. 

S. 3 9 3 7 

3z Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot 
vaststelling van Afdeeling IIIB der be
grooting van Neder/andsch-lndië voor 
het dienstjaar 1939. 
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Bijl. Hand. II z938/39, 4 . 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1401- 1426, z427 

-1456, 1458-1482, 1483- 1497, z515. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 4· 
Hand. I 1938/39,b/adz. 643-656, 657- 676, 

679-698. 

s. 3938 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
G eneraal van Neder/andsch-lndië tot 
vaststelling van Afdeeling IIIC der be
grooting van Neder/andsch-Indië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 4. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1401- 1426, 1427 

-1456, 1458-z482, 1483-1497, 1515. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 4 . 
Hand. I 1938/39 , b/adz. 6;1,-6_,;6,657-676, 

679-698. 

S.3939 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Neder/andsch-Indië tot 
vaststelling van Afdeeling IIID der be
grooting van Neder/andsch-lndië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 4. 
Hand. II 1938/., 9, bladz. 1401- 1426, 1427 

-1456, z458-1482, 1483- 1497, 15z5. 
Bijl. Hand. I 1938/3 0, 4 . 
Hand. I 1938/.,9,bladz. 643- 656,6_,;7-676, 

67g-698. 

s. 3940 

31 M ei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
G eneraal van Nederlandsch-Indië tot 
vaststelling van Afdeeling IV der be
grooting van Neder/andsch-Indië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1938/., 9, 4 . 
Hand. II 1938/3 9, bladz. 1401- 1426, 1427 

- 1456, z458-1482, 1483- 1497, 1515- 1522. 
Bijl. Hand. I z938/39, 4. 
Hand. I 1938/39, bladz.643-656,6_,;7-676, 

61-608. 

s. 394 1 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal ván N ederlandsch-I n dië tot 
vaststelling van Afdeeling V der be
grooting van N ederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 19'jg. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 4. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1401- 1426, 1427 

- 1456, 1458-1482, 1483-1497, 1522-1532, 
1535-1544. 

Bijl. Hand. I 1938/39, 4. 
Hand. I z938/39, bladz.643-656,657- 676, 

67g-698. 
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s. 3942 

3z Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot 
vaststelling van Afdeeling V A der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 4. 
Hand. Il z938'3q, bladz. z4oz-z426, z427 

-z456,z458-z482, z483-z497, 1544-z547. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 4. 
Hand. I 1938/39,bladz.643-656,6,;7-676, 

67g-698. 

s. 3943 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot 
vaststelling van Afdeeling VI der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor 
het dienstjaar 1939. 

ljijl. Hand. Il 1938/39 , 4. 
Hand. Il 1938/_, q, bladz. 1401- 1426, 1427 

-1456, 1458- 1482, 1483-1497, 1547- 1550. 
Bijl. Hand. I 1038/39, 4. 
Hand. I 1938/39,bladz.64]-656,657-676, 

67q-698. 

s. 3944 

3z Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot 
vaststelling van Afdeeling VIA der be> 
grooting van Nederlandsch-lndië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 4. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 14oz-1426, 1427 

- 1456, 1458-1482, 1483- z497, 1550/1. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 4. 
Hand. I 1938/39 , bladz.643- 656,657- 676, 

67_0-608. 

s. 3 9 45 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot 
vaststelling van Afdeeling VIB der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor 
het dienstjaar 1939. 

IJijl. Hand. 11 zo38/39, 4. 
Hand. Il 1938/1 0, bladz. z401- 1426, 1427 

- 1456, 1458- 1482, 1483-z497, .z550/z. 
B ijl. Hand. I 1938/3 9, 4. 
Hand. I 1938/39,bladz.643-656,657-676, 

61.o-698. 

s. 3 946 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot 
vaststelling van Afdeeling VII der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor 
het dienstjaar 1939. 

1939 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 4. 
Hand. Il 1938/3 0, bladz. z401-1426, 1427 

- 1456, 1458- 1482, 1483-1497, 1550/1. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 4. 
Hand. I 1918/3 9,bladz.643-656,657-676, 

67!)-698. 

s. 3947 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot 
vaststelling van Afdeeling VIIA der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1038/39, 4. 
Hand. Il 19,8/10, bladz. 1401- 1426, 1427 

- 14_;6, 1458- 1482, 1483- 1497, 1550/ z. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 4. . 
Hand. I 1938/_" ' .bladz. 6 ,q-656,657-676, 

679-608. 

s. 3948 

31 Mei z939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot 
vaststelling van Afdeeling VIIB der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor 
het dienstjaar 1939. · 

Bijl. Hand. Il 1938/39 , 4 . 
. Hand. Il 10,8/1 0, bladz. 1401- 1426, 1427 
- z456, 1458-1482, 1483-1497, 1550/ z. 

Bijl. Hand. l 19_,8/39, 4 . 
Hand. l 19,8/30. bladz.643-656, 6.t;1-676, 

679-698. 

s. 3949 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
G eneraal van Nederlandsch-lndië tot 
vaststelling van Afdeeling VIIC der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 4. 
Hand. Il 1938'3 9, bladz. 1401-1426, z427 

- 1456, 14_;8- 1482, 1483- 149?, 1550/z. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 4. 
Hand. l 1938/39, bladz. 641-656,657-676, 

67!)-698. 

s. 3 9 5 0 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot 
vaststelling van Afdeeling VIID der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1038/39, 4. 
Hand. Il 1938/39, bladz. z401- 1426, 1427 

- 1456, 1458- 1482, 1483- 1497, 1550/z. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 4. 
Hand. l 19,8/30,bladz.643-656,657- 676, 

67!)-698. 
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s. 3951 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot 
vaststelling van Afdeeling VIIE der be
grooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 4. 
Hand. Il 1938/3 9, bladz. 1401-1426, 1427 

-1456, 1458-1482, 1483-1497, 1550/1. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 4. 
Hand. I 1938/39, bladz. 64 , -656, 6_,;7- 676, 

67g-698. 

s. 3952 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Neder/andsch-Indië tot 
vaststelling van Afdeeling VIIF der be
grooting v.i,n Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 4 . 
Hand. Il 1938/., 9, bladz. 1401-1426, 1427 

-14.56, 1458-1482, 1481-1497, 1550/1. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 4 . 
Hand. I 1938/3 9, b/adz. 643-656,6_,;7-676, 

679-698. 

s. 3953 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot 
vaststelling van Afdeeling VIIG der be
grooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 4. 
Hand. Il 1018/19, bladz. 1401-1426, 1427 

- 14_,;6, 1458-1482, 1483- 1497, 1550/1. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 4 . 
Hand. I 1938/39, bladz. 643-656,657-676, 

679"- 698. 

s. 3954 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot 
vaststelling van Afdeeling VIIH der be
g rooting van Nederlandsc h-Indië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 4 . 
Hand. II 1938/., 9, bladz. z4oz-z4:26, z427 

- 1456, z458-z482, 1483-z497, z550/z . 
Bijl. Hand. I 1938/3 9, 4. 
Hand. I z938/39, b/adz.643-656, 657-676, 

679-698. 

s. 3955 

31 M ei z939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
G eneraal van Nederlandsch-Indië tot 
vaststelling van Afdeeling VII I der be
grooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1939. 
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Bijl. Hand. Il zo38/39, 4. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 14oz- I426, 1427 

-z456, z458- 1482, z483- z497, z550/1. 
Bijl. Hand. I z938/39, 4. 
Hand. I 1938/3 9, bladz. 643-656, 657-676, 

67g-698. 

s. 3956 

31 Mei z939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch -Indië tot 
vaststelling van Afdeeling VII J der be
grooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 4. 
Hand. Il z938/39, bladz. z4oz- z426, z427 

-z456, z458-z482, z48 1-1497, z550/1. 
Bijl. Hand. I z938{39, 4. 
Hand. I z9 ~8/3 9, bladz. 64,-656, 657-676, 

67g-698. 

s. 3957 

3 z Mei 1939 . WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Neder/andsch-Indië tot 
vaststelling van Afdeeling VIIK der be
grooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 4 . 
Hand. Il 1938/39, bladz. z401- 1426, z427 

-14_,;6, z458- 1482, 1483- z497, 1550/1. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 4. 

. Hand. I z938/39,blad z . 64,-656,657-676, 
679-698. 

s. 3958 

3 z Mei z939 . WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot 
vaststelling van Afdeeling VIII der be
grooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 19_~9. 

Bij l. Hand. Il z938/39, 4. 
Hand. Il z938/., 9, bladz. 14oz-z426, z427 

- 1456, z458- z482, 1483-z497, 155z-1558, 
z562-z576. 

Bijl. Hand. I 1938/39, -t· 
Hand. I z938f.? n .b/adz.643- 6_,;6, 6 _,;7-676, 

67g-698. 

s. 3959 

3 z Mei z939 . WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouvemeur
G ener.aal van N ederlandsch-Indië tot 
vaststelling van Afdeeling VII IA der be
grooting van N ederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 4 . 
Hand. Il 1918/.10, bladz. z4oz-1426, z427 

- 1456, 1458- 1482, 1483- ,497, 1551- 1558, 
z562-z576. 

Bijl. Hand. I z938/39, 4 . 
Hand. I z938/?n. bladz.641- 6.56, 6_,;7-676, 

67g-698. 
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s. 3960 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot 
vaststelling van Afdeeling IX der be
groeting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 4. 
Hand. II 1938/_19, bladz. 1401- 1426, 1427 

-1456, 1458- 1482, 1483- 1497, 1551-1558, 
1562-1576. 

Bijl. Hand. I 1938/39, 4. 
Hand. I 1938/3 9,bladz. 643-656, 6_,;7-676, 

67g-6Q8. 

s. 396 1 

31 Mei 1939. WET, houdende wijziging van 
het twaalfde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1938/30, 354. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1795. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 354. 
Hand. I 1938/39, bladz. 698. 

s. 3962 

31 Mei 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot 
vaststelling van het slot der rekening 
van uitgaven en ontvangsten van Neder
landsch-lndië over het dienstjaar 1935. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 393. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1867. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 393. 
Hand. I 1938/39, bladz. 698. 

s. 12 0 3 

25 Maart r939. WET, houdende naturali-
satie van F . H. M. Artz en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II r938/39, 26r. 
Hand. II r938/39, bladz. r508. 
Bijl. Hand. I r938!39, 26r. 
Hand. I r938/39, bladz. 539/40. 
Wij WILHELMINA, enz .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Ferdinand Hubert Maria Artz en 19 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft den 
in artikel 2 genoemde voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsbladen 
nos. 209 en 913) ; 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

zo. Ferdinand Hubert Maria Artz, ge
boren te Styrum, thans Mülheim aan de 
Ruhr (Duitschland) den 6 Juli 1903, klooster-
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broeder te Berkel c.a., · provincie Noord
brabant; 

20. Franz Bechmann, geboren te Fürth 
(Duitschland) den 30 November 1884, koop
man, wonende te Batavia (Nederlandsch 
Indië); 

3°. Adolf Fritz Albert Buse, geboren te 
Helfta (Duitschland) den ro December 1912, 
metaalbewerker, wonende te Enschede, pro
vincie Overijssel; 

40. Friedrich Karl Otto Diestelkamp, ge
boren te Langendreer, Bochum-Langendreer 
(Duitschland) den 24 Februari 1889, meester
mijnopzichter, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

5°. Augusto Alfredo Dreher, geboren te 
Milaan (Italië) den IS Maart 1910, koopman, 
wonende te Soerabaja (Nederlandsch Indië); 

60. Anton Faust, geboren te Eichenau, 
Grossenlüder (Duitschland) den 13 Augustus 
1895, uitvoerder; wonende te Geleen, pro

_vincie Limburg; 
7°. Gustav Fränckel, geboren te Meinin

gen (Duitschland) den 2 September 1898, 
boekhouder, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordhol/and; 

so. Josephina Elisabeth Christina Van 
Goethem, geboren te Maastricht (Limburg) 
den 17 November 1914, onderwijzeres, wo
nende te Heerlen , provincie Limburg; 

90. Paul Heinrich Kiefmann, geboren te 
Herzebocholt, Liedern in Bocholt (Duitschland) 
den 22 Februari 1909, knecht in een vee
handel, wonende te Dinxperlo, provincie 
Gelderland; 

ro0. A/oijs Johann Kreuzer, geboren te 
München (Duitschland) den 14 Februari I9II, 
kantoorbediende, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidhol/and; 

rro. Wilhelmine Leschinger, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 18 Februari 1916, 
zonder beroep, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

12°. Giuseppe De Monte, geboren te S an 
Giorgio de/la Richinvelda (Italië) den 27 Augus
tus 1888, aannemer, wonende te Weert, pro
vincie Limburg; 

13°. Hubert Carl Ludwig Rosenthal, ge
boren te Keulen (Duitschland) den 17 Decem
ber 1891 , electro-technisch monteur, wonende 
te Nijmegen, provincie Gelderland ; 

14. Herbert Robert Adolf Scheiwe, geboren 
te Mariendorf, Berlijn-Mariendorf (Duitsch
land) den 2 October I9II, kantoorbediende, 
wonende te ' s-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

15°. Karl Schirmer, geboren te Weenen 
(Duitschland) den 4 Augustus 1914, timmer
mansknecht, wonende te Assen, provincie 
Drenthe; 

r6°. Friedrich Wilhelm Heinrich Schlüter, 
geboren te Iserlohn (Duitschland) den r6 De
cember 1872, leeraar in de Duitsche taal, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

17°. Thomas Juko Valentine, geboren te 
Cape Palmas (Liberia) den IS November 1888, 
magazijnmeester, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidho/land; 

r8°. Gerhard Theodor Vermaeten, geboren 
te Etten (Duitschland) den 9 April 1892, rij
wielhandelaar en -hersteller, wonende te 
Zevenaar, provincie Gelderland; 
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19°. Johan Leo Werngreen, geboren te 
Esbjerg (Denemarken) den 20 Juli 1903, horlo
gemaker, wonende te Groningen, provincie 
Groningen. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°. der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 
December 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 
913), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Herman Klönne, 
geboren te Emmen (Drenthe) den 12 Augus
tus 1898, veenarbeider, wonende te Barger
Oosterveen, gemeente Emmen, provincie 
Drenthe. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten 

Maart 1939. WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, C. GosELING. 

(Uitgeg. 31 Maart 1939.) 

s. 1204 

25 Maart 1939. WET, houdende naturali-
satie van S. G. Blaschek en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1938 '39 , 262. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1508. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 262. 
Hand. I 1938/ 39, bladz. 539 /40. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te.weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Stefan George Blaschek en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 
December 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 
913); 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

1°. Stefan George Blaschek, geboren te 
Vu/can (Roemenië) den 8 Augustus 1908, 
mijnwerker-houwer, wonende te Geleen, pro
vincie Limburg; 

2°. Theobald Wilhelm Bungert, geboren te 
Kerkrade (Limburg) den 22 Augustus 1914, 
mijnwerker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

3°. Moritz Fogel, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 15 April 1897, houthande
laar, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

4°. Richard Karl Otto Hamann, geboren 
te 's-Gravenzande (Zuidholland) den 24 Mei 
1907, bouwkundig opzichter-teekenaar, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

5°. Johann Heinrich Holthinrichs, ge
boren te Eibergen Löningen (Duitschland) 
den I December 1883, manufacturier, wonen
de te Assen, provincie Drenthe; 

6°. Eduard Heinrich lrriger, geboren te 
Duisburg (Duitschland) den 11 December 
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1902, electricien, wonende te Haarlem, pro
vincie Noordholland; 

7°. André Joseph Lismonde, geboren te 
Luik (België) den 15 October 1891, musicus, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

8°. Peter Mallmann, geboren te Duisburg 
(Duitschland) den 10 Juni 1912, mijnwerker, 
wonende te Ubach over Worms, provincie 
Limburg ; 

9°. Franciszek Maryianowski, geboren te 
Marszatki (Polen) den 2 October 1898, mon
teur, wonende te Elsloo, provincie Limburg; 

10°. Josefa Niessner, geboren te Unter 
Tannowitz (Tsjecho Slowakije) den 12 Maart 
1892, verpleegster, wonende te Zwolle, pro
vincie Overijssel. ; 

11°. Maria O/ejniczak, geboren te Bruch, 
Recklinghausen (Duitschland) den 12 Juli 
1897, huishoudster, wonende te Almelo, pro
vincie Overijssel ; 

12°. Agnes Crescenzia Rusch, geboren te 
. Roden, Saarlautern (Duitschland) den 4 April 

1904, onderwijzeres, wonende te Beugen en 
Rijkevoort, provincie Noordbrabant; 

13°. Sánder Skolnik, geboren te Buda
pest (Hongarije) den 14 Juli 1911, bankbe
diende, wonende te· Steenwijk, provincie 
Overijssel ; 

14°. Henriette Wilhelmine Maria Spicken
heuer, geboren te Grefrath (Duitschland) den 
21 Mei 1893, verpleegster, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

15°. Nicola Herman Anton Steffen, ge
boren te Nijmegen (Gelderland) den 28 Janu
ari 1907, analyst, wonende te Nijmegen, pro
vincie Gelderland; 

16°. Hans Alfred Zeitlin, geboren te 
Dresden (Duitschland) den 7 September 1890, 
koopman, wonende te Medan (Nederlandsch 
Indië) . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid ,onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 21 De
cember 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913). 
wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan : 

1°. Hendrik Leendert Larssen, geboren te 
Dordrecht (Zuidholland) den 4 Augustus 1897, 
sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

2°. Max Rosenberg, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 15 December 1913, kantoor
bediende, wonende te Rotterdam, provin
cie Zuidholland; 

3°. Hendrick Philip Rühmann, geboren 
te Dublin (Ierland) den 23 November 1894, 
gemeenteambtenaar, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

4°. Eduard Wehren, geboren te Heerlen 
(Limburg) den 18 September 1915, mijn
werker, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GOSELING. 
( Uitgeg. 31 Maart 1939.) 
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s. 1205 

25 Maart r939. WET, houdende naturali-
satie van B . A. Beran en 23 anderen. 

Bijl. Hand. II r938/39, 284. 
Hand. II r938/39, bladz. r508. 
Bijl. Hand. I r938/39, 284. 
Hand. I r938/39, bladz. 539/40. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Bernard Armin Beran en 23 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan.met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
.der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268), op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van IS December 1938 (Staatsblad n° . 204); 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Neder
lander wordt bij deze verleend aan: 

1°. Bernard Armin Beran, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 16 Februari 1914, 
zonder beroep,wonende te Zandvoort, provin
cie Noordholland; 

2°. Adam Christa, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 2 Juni 1901, monteur, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

3°. Karl August Ehlert, geboren te Gouda 
(Zuidholland) den 10 October 1912, schrijver, 
wonende te Gouda, provincie Zuidholland; 

4°. Fritz Geyerhahn, geboren te Baden bij 
Weenen (Duitschland) den 22 Juli 1887, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

5°. Edmund Hans Gurtler, geporen te 
Berlijn (Duitschland) den 4 Januari 1889, 
administrateur, wonende te Nieuwer-Amstel, 
provincie Noordholland; 

6°. Emil Rudolph Jänsch, geboren te 
Berlijn (Duitschland) den 23 April 1897, 
bureauchef, wonende te Hillegersberg, pro
vincie Zuidholland; 

7°. Magdalena Emilia Antoon Jappe, ge
boren te Antwerpen (België) den 28 October 
1904, kantoorbediende, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland ; 

80. Johann Theodor Laumen, geboren te 
Gangelt (Duitschland) den 24 September 1896, 
landbouwer, wonende te Echt, provincie 
Limburg; 

90. Carolus Henricus Michaël Maiburg, 
geboren te Waalwijk (Noordbrabant) den 14 
November 1914, koo1>man, wonende te 
Waalwijk, provincie Noordbrabant ; 

zoo. Johannes Alphonsus Antonius Mai
burg, geboren te Waalwijk (Noordbrabant) 
den II Februari 1913, koopman, wonende te 
Waalwijk , provincie Noordbrabant; 

n o Wilhelm Möllering, geboren te Nieu
wenhagen (Limburg) den 10 April 1912, maga
zijnknecht, wonende te Nieuwenhagen, pro
vincie Limburg; 

120. Peter Fritz Monasso, geboren te 
Bocholt (Duitschland) den 22 Mei 1902, aan
nemer, wonende te Winterswijk, provincie 
Gelderland; 
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13°. Johannes Nienhaus , geboren te Bot
trop (Duitschland) den 24 Juni 1912, brei
machinemonteur, wonende te Schijndel, pro
vincie Noordbrabant ; 

14°. Otto Hermann Sielcken, geboren te 
Penang (Straits Settlements) den 19 Juni 1897, 
koopman.wonende te Bandoeng (Nederlandsch
Indië); 

15°. Joseph Peter Maria Stahl, geboren te 
Burgsolms, Braunfels (Duitschland) den 19 
December 1885, zonder beroep, wonende te 
Beekbergen, gemeente Apeldoorn, provincie 
Gelderland; 

16°. Adolf Friedrich von Türk, geboren te 
Christburg (Duitschland) den 19 Maart 1904, 
procuratiehouder, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

17°. Guilielmus Eugenius V êrhelst, gebo
ren te Antwerpen (België) den 16 November 
1880, onderwijzer, wonende te Tilburg, pro
vincie Noordbrabant; 

18°. Alexander Wnoukoff, geboren te Ma
laja Krasnc,jarka (Rusland) den 19/31 Octo
ber 1893, caféhouder, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

19°. Gerardus Willem Nicolaas Wüste
feld, geboren te Sloten, thans gemeente Am
sterdam (Noordholland) den 20 December 
1893, huizenexploitant, wonende te Heem
stede, provincie Noordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 
12 December 1892 (Sttaatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad n°. 204), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan Johann Ludwig Jansen , geboren te Em
merik (Duitschland) den I Mei 1891 , tuinman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204) , wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Anita Gertrude Geyerhahn , geboren te 
Weenen (Duitschland) den 29 Januari 1915, 
zonder beroep, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland ; 

2°. Armandus P etrus Gerardus Verhelst, 
geboren te Tilburg (Noordbrabant) den 9 Sep
tember 1914, assistent-accountant, wonende 
te Tilburg, provincie Noordbrabant; 

3°. Bertrandus Gerardus Johannes Ver
helst , geboren te Tilburg (Noordbrabant) den 
9 Maart 1916, onderwijzer, wonende te Til
burg, provincie N oordbrabant; 

4°. Theodoor Gerhard Jansen, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 6 Juli 1917, 
broodbezorger, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GosELING. 
(Uitgeg. JI Maart r939 .) 



1939 

. 1206 

25 Maart 1939. WET, houdende naturali-
satie van H. H. Becker en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 292. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1508. 
B ijl. Hand. I 1938/39, 292. 
Hand. I 1938/39, bladz. 539/40. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Heinrich Hermann Becker en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
IS December 1938 (Staatsblad n°. 204); 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

r0. Heinrich Hermann Becker, geboren 
te Hamborn, Duisburg-Hamborn (Duitsch
/and) den 4 Juli 1909, mijnwerker, wonende te 
Overeis-Wittem, provincie Limburg ; 

2°. Ingrid Alberta Haasmann, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidhol/and) den 8 September 
1910, zonder beroep, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidhol/and; 

3°. Friedrich Richardt Hunold, geboren te 
Cröllwitz (Duitschland) den 12 Februari 1889, 
koperslager, wonende te Roosendaal en Nis
pen, provincie Noordbrabant; 

4°. Franz Joseph Ruth, geboren te Keu
/en-Lindenthal (Duitschland) den 2 April I9II, 
chauffeur en autoverhuurder, wonende te 
Ravenstein, provincie Noordbrabant; 

5°. Otto Heinrich Kiehne, geboren te 
Ohlenrode, Wetteborn (Duitschland) den 2 
April 1908, smid, wonende te Haarlem, pro
vincie Noordhol/and ; 

6°. Christina Mankertz, geboren te Neer
sen (Duitschland) den 21 April 1886, huis
houdster, wonende te Urmond, provincie 
Limburg; 

7°. Hans Erich Meijer, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) den 27 Juni 1916, kantoor
bediende, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidhol/and; 

8°. Hermann Meyer, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 31 October 1893, 
procuratiehouder, wonende te Enschede, pro
vincie Overijssel; 

9°. Anna Elise Oldemeijer, geboren te 
Osnabrück (Duitschland) den 9 October 1873, 
provinciaal overste eener kloosterorde, wo
nende te Tegelen, provincie Limburg; 

ro0. Lambert Augustin Paquaij, geboren 
te Beesel (Limburg) den 17 November 1899, 
slager, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

rr0. Johann Wilhelm Pütz, geboren te 
Niederbardenberg, Bardenberg (Duitschland) 
den 21 December 1899, mijnwerker-electri
cien, wonende te Oirsbeek, provincie Lim
burg; 

12°. Helene Elisabeth Reuner, geboren te 
Lähn (Duitschland) den IS Juli 1903, ver-
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pleegster, wonende te Enschede, provincie 
Overijssel; 

13°. Marie Victor Henri Schepers, gebo
ren te Rotterdam (Zuidhol/and) den 28 Augus
tus 1903, grondwerker, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland; 

14°. Franciscus Julianus Vanhorick, ge
boren te Holsbeek (België) den 19 Februari 
1887, koopman wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidhol/and; 

rs0. Wolfgang Erich Vahrenkamp, gebo
ren te Voorburg (Zuidholland) den 29 Mei 
1903, directeur van een verfhandel, wonende 
te Voorburg, provincie Zuidholland; 

r6°. Anna Katharine Wagner, geboren te 
Acton Green, Brentford (Engeland) den 14 
Mei 1874, zonder beroep, weduwe van Vitus 
Jacob Georg Mayer, wonende te R otterdam, 
provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 30., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad n°. 204); wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan : 

1°. Robert Jurgions, geboren te R otter
dam (Zuidhol/and) den 13 September 1914, 
hulpbikker, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidhol/and; 

2°. Johann Wilhelm Keulmann, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) den 12 Juni 1916, 
banketbakker, wonende te Schiedam, provin
cie Zuidholland; 

3°. Gerard Heinrich Speller, geboren te 
Emmen (Drenthe) den IS April 1900 veen
arbeider, wonende te Barger-Compascuum, ge
meente Emmen, provincie Drenthe; 

4°. Wouly Wennes, geboren te Lakevil/e 
(Vereenigde Staten van Amerika) den 21 Mei 
1894, kellner, wonende te Leeuwarden, pro
vincie Friesland. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GosELlNG. 
( Uitgeg. 31 Maart 1939.) 

s. 1207 

25 Maart 1939. WET, houdende naturali-
satie van P. M. J. T. Arens en 23anderen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 299. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1508; 
Bijl. Hand. I 1938/39, 299. 
Hand. I 1938/39, bladz. 539/40. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Pedro Martin José Trinidad Arens en 23 
anderen, die aan Ons het verzoek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging - wat be
treft de in de artikelen 2 en 3 genoemden voor 
zooveel doenlijk - van de bewijsstukken 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 Decembe; 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge-
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wijzigd bij de wet van IS December 1938 
(Staatsblad n°. 204); 

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

Art . 1. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

1°. Pedro Martin José Trinidad Arens, ge
boren te Huancabamba (Peru) den 7 Juni 
1884, zonder beroep, wonende te Hilversum, 
provincie Noordholland; 

2°. Hans Dennerlein, geboren te Ansbach 
(Duitschland) den 4 Januari 1900, procura
tiehouder, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland; 

3°. Theodor Emil Estel, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 6 September 1909, 
kantoorbediende, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

4°. Simon Hausdörfer . geboren te Thur
nau (Duitschland) den 30 Januari 1887, kui
per, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

5°. Johann Friedrich Koblitz, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 25 September 
1895, administrateur eener suikerfabriek, 
wonende te Sitoebondo (Nederlandsch-Indië); 

6°. Marija Lackner, geboren te Smolnik 
(Zuidslavië) den 4 Juni 1880, zonder beroep, 
weduwe van Joseph Zimmermann, wonende 
te Eindhoven, provincie Noordbrabant; 

7°. Carl Albert Michel, geboren te Soest 
(Duitschland) den 9 April 1895, bedrijfsleider, 
wonende te Eindhoven, provincie Noord
brabant; 

8°. Elisabeth Hedwig Gertrud Mill, ge
boren te Berlijn (Duitschland) den 24 Mei 
1890, hulp in de huishouding, wonende te 
Wassenaar, provincie Zuidholland; 

9°. Gerhard Martin Kurt Pomm, geboren 
te Schwiebus (Duitschland) den 25 November 
1894, instrumentmaker, wonende te De Meern, 
gemeente Vleuten, provincie Utrecht; 

10°. Anna Reinery, geboren te Koblenz 
(Duitschland) den 8 September 1909, kloos
terzuster, wonende te Sittard, provincie 
Limburg ; 

u 0 • Otto Heinrich Rublij, geboren te 
Dresden (Duitschland) den 24 October 1907, 
tandtechnicus, wonende t e S oerabaja (Ne
derlandsch-Indië); 

12°. Matthias Schäfer, geboren te Mor
bach (Duitschland) den 30 Mei 1904, mijn
werker-houwer, wonende te Kerkrade, pro
vincie Limburg; 

13°. Bernard Schuster, geboren te Dri
burg (Duitschland) den 21 April 1886, koop
man, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidhol/and; 

14°. Kurt Wil/ij Max Schwederskij, ge
boren te Hannover (Duitschland) den 23 
Maart 1896, procuratiehouder, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidhol/and; 

15°. Max Paul Stolzenburg, geboren te 
Berlijn (Duitschland) den 22 Februari 1903, 

r procuratiehouder, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordhol/and; 

16°. Anatole Varvaroff, geboren te Eisk 
(Rusland) den 18 April, I Mei 1901, scheeps
bouwkundig ingenieur, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

170. Johanne~ Carl Ernst Christian Vol
mer, geboren te Amsterdam (Noordhol/and) 
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den 14 November 1898, procuratiehouder, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

18°. Kaspar Johann Otto Zimmermann, 
geboren te Rheydt (Duitschland) den 7 Maart 
1914, technisch-opzichter, wonende te Heer
len, provincie Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3 vierde lid , onder 3°., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204),wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan Leonhard Vinzens Vol/bracht, geboren 
te Nieuwer-Amstel (Noordhol/and) den 21 
November 1893, kantoorbediende, wonende 
te Amstelveen, gemeente Nieuwer-Amstel , 
provincie Noordhol/and. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan : 

1°. Ferdinand Pedro Arens, geboren te 
Malang (Nederlandsch-Indië) den 16 Juni 
1916, student, wonende te Hilversum, pro
vincie Noordhol/and; 

2°. Friedrich Hausdörfer, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidhol/and) den 7 Maart 
1916, musicus, wonende te Groningen, pro
vincie Groningen; 

3°. Albert lgnaz Zimmermann, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 28 Juli 1909, elec
tricien, wonende te Eindhoven, provincie 
Noordbrabant; 

4°. Eduard Zimmermann, geboren te 
Weenen (Duitschland) den IS October I9II , 
werkzaam op een schoenfabriek, wonende te 
Eindhoven, provincie Noordbrabant; 

5°. Friedrich Zimmermann, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 20 Februari 1914, 
bankwerker, wonende te Geldrop , provincie 
Noordbrabant. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GosELING. 
(Uitgeg. 3I Maart z939.) 

s. 1208 

25 Maart z939. WET, houdende naturali
satie van K . A. Aussendorf en 21 ande
ren. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 306. 
Hand. Il r938/ 39, bladz. I 508/9. 
Bijl. Hand. I z938/39, 306. 
Hand. I z938/39, bladz. 539/40. 
Wij WILHELMINA, enz .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in Overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Karl August Aussendorf en 2 I anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -

18 
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van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad n°. 
204); 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

1°. Karl August Aussendorf, geboren te 
Aumund (Duitschland) den 6 Mei 1901, 
smid-bankwerker, wonende te Hoogkerk, pro
vincie Groningen; 

20. Nicolas Bodeving, geboren te Pratz, 
Bettborn (Luxemburg) den 18 Januari 1877, 
zonder beroep, wonende te Leuwigadjah, 
Tjimahi (Nederlandsch-Indië); 

3°. Louis Theodore Pierre Marie Brinck
mann, geboren te Parijs (Frankrijk) den 9 
September 1889, vertegenwoordiger, wonende 
te Hiluersum, provincie Noordholland; 

4°. Michael Gustav Erich Kurt Fabian, ge
boren te Charlottenburg (Duitschland) den 1 
Juli 1892, industrieel, wonende te Wassenaar, 
provincie Zuidholland; 

5°. Peter Joseph Göttgens, geboren te 
Kerkrade (Limburg) den 24 Augustus 1893, 
timmerman, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

60. Oskar Greif, geboren te Hockenheim 
(Duitschland) den 13 Juli 19II, schipper, wo
nende te Maastricht, provincie Limburg; 

7°. Alexander Augustus Vilhelmus lgna
tius Josephus Hasenstab, geboren te Cernik 
(Zuid Slavië) den 11 Februari 1892, werkzaam 
bij den Post- Telegraaf- en Telefoondienst 
in Nederlandsch-Indië, wonende te Bandoeng 
(Nederlandsch-Indië); 

80. Franz Helebrant, geboren te Herrlich, 
Ossegg (Duitschland) den 16 October 1900, 
mijnwerker-machinist, wonende te Wijlre, 
provincie Limburg; 

90. Thomas Kaus, geboren te Altenbögge 
(Duitschland) den 12 Augustus 1911, machine
bankwerker, wonende te Heerlen , provincie 
Limburg; 

10°. Philibert Laguette, geboren te Ma
zille (Frankrijk) den 17 Mei 1880, kok en 
poelier, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

n o. Johann Joseph Leesmeister, geboren 
te Setterich, Aldenhoven (Duitschland) den 
18 October 1898, slager, wonende te Schaes
berg, provincie Limburg; 

120. Egidius Hubertus Meesters , geboren 
te Maastricht (Limburg) den 6 Augustus 
1896, fabrikant, wonende te Maastricht, pro
vincie Limburg; 

13°. Bruno Wilhelm Johannes Reimers, 
geboren te Horn (Duitschland) den 20 Fe
bruari 1907, kantoorbediende, wonende te 
Zwanenburg, gemeente Haarlemmermeer, pro
vincie Noordholland; 

14°. Gerard Wilhelm Ringe, geboren te 
Enschede (Overijssel) den 12 Maart 1901, 
machineteekenaar, wonende te Enschede, pro
vincie Overijssel; 

15°. Franz Edmund Szende, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 24 October 1894, 
instrumentmaker, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 
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16°. Helena Vorstadt, geboren te Ath, 
Bardenberg (Duitschland) den 10 Juli 1884, 
zonder beroep, weduwe van August Meyer, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad n°. 204), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan : 

1°. Gerardus Henderikus Abel, geboren te 
Schoonebeek (Drenthe) den 25 Juli 1894, veen
arbeider, wonende te Nieuw-Schoonebeker
veld, gemeente Schoonebeek, provincie Dren
the· 

;o. Gerard Albertus Knerlich, geboren ' te 
Amsterdam (Noordholland) den 4 December 
1894, concierge, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

3°. Leonard Köster, geboren te Heerlen 
(Limburg) den 21 October 1910, steenfabriek
arbeider, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

4°. Hubert Kornelius Heinrich Schürho!f, 
geboren te Coesfeld (Duitschland) den 14 
December 1912, metaalbewerker, wonende 
te Hengelo, provincie Overijssel; 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan : 

1°. Johannes Nicolas Bodeving, geboren te 
Soerabaia (Nederlandsch-Indië) den 26 Octo
ber 1915, onderwijzer, wonende te Leuwigad
jah, Tjimahi (Nederlandsch-Indië); 

2°. Suzanne Josephine Antoinette Laguette, 
geboren te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 
7 Juni 1914, kantoorbediemde, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GosELING. 
(Uitgeg . 31 Maart 1939.) 

s. 1209 

25 Maart 1939. WET, houdende naturali
satie van M . A . van Aerschot en 20 ande
ren . 

Bijl. Hand. II 1938 39, JI7· 
Hand. II 1938/39, bladz. 1509. 
Bijl. Hand. I 1938/39, JI 7· 
Hand. I 1938/39, bladz . 539/40. 
Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Marcel André van Aerschot en 20 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in de ar
tikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in arti
kel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats-
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blad n°. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad n°. 
204); 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan: 

1°. Marcel André van Aerschot, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 14 Juli 1915, 
student, wonende te Delft, provincie Zuidhol
land; 

2°. Hermann Bennett, geboren te Champig
neulles (Frankrijk) den 6 April 1885, procu
ratiehouder, wonende te Haarlem, provincie 
Noordholland; 

3°. Wilhelm Blaszkiewicz, geboren te 
Kerkrade (Limburg) den 24 Mei 1916, leer
ling-houwer, wonende te Schimmert, provin
cie Limburg; 

4°. Nicolaas Bostoen, geboren te Padang 
(Nederlandsch-Indië) den 5 December 1907, 
arts, wonende te Djokjakarta (Nederlandsch
lndië); 

5°. Lambertus Hubertus Corstjens, geboren 
te Lanaken (België) den 21 December 1892, 
koopman, wonende te Sittard, provincie 
Limburg; 

6°. Bernhard Jakob Derks, geboren te 
Zeist ( Utrecht) den 30 Maart 1907, onderwij
zer, wonende te Lemmer, gemeente Lemster
land, provincie Friesland; 

7°. Elise Holm, geboren te ' s-Gravenhage 
(Zuidholland) den 19 Juli 19II, particulier 
secretaresse, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

8°. Ida Carolina Ludovica Maria von lm
hof, geboren te Zeil am See (Duitschland) den 
30 Juni 1902, zonder beroep, wonende te 
Groningen, provincie Groningen; 

9°, Pieter Janssen, geboren te Heer (Lim
burg) den 18 September 1900, winkelchef, 
wonende te Maastricht , provincie Limburg; 

100. Prof. Dr. Fritz Kögl, geboren te 
München (Duitschland) den 19 September 
1897, hoogleeraar, wonende te Utrecht , pro
vincie Utrecht; 

110. Alexander Nicoll, geboren te Eilen
dorf (Duitschland) den 20 October 1905, mijn
opzichter, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

120. Ette Nowak , geboren te Berlad (Roe
menië) den 14 Augustus 1884, zonder beroep, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

130. Mathias Prümm, geboren te Neu
haus, Würselen (Duitschland) den 21 April 
1893, directeur van een bureau voor elec
trische installaties, wonende te Roermond, 
provincie Limburg ; 

14°. Emilie Schöpe, geboren te Holster
hausen, Wulfen (Duitschland) den 10 Decem
ber 1914, onderwijzeres, wonende te Hel
mond, provincie Noordbrabant; 

15°. Jacobus Paulus Schultheiss, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) den 1 Juli 19u, 
waterbouwkundig opzichter-teekenaar, wo
nende te Haarlem, provincie Noordholland; 

160. Jacobus Maria Hubertus Smeets, ge
boren te Vucht (België) den 27 Augustus 
19II, onderwijzer, wonende te Meijel, pro
vincie Limburg ; 
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17°. Heinrich Sonnenberg, geboren te 
Selters (Duifschland) den 18 Augustus 1895, 
machinefabrikant, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

18°. Maria Gerardus Renier Urlings , ge
boren te Sittard (Limburg) den 20 Juli 1901, 
ondergrondsch mijnopzichter, wonende te 
Geleen, provincie Limburg; 

19°. Anton Worisek, geboren te 's-Gra
venhage (Zuidholland) den 26 October 1908, 
schrijver, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad n°. 204), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan Alfons Wilhelm Wigmann Welling, gebo
ren te Kleef(Duitschland) den 29 October 19u, 
goudsmid, wonende te Hoogeveen, provincie 
Drenthe. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap , laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204). wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Louis Corstjens, 
geboren te Heerlen (Limburg) den 3 Juni 
1916, kuiper-monteur, wonende te Sittard, 
provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GosELlNG. 
(Uitgeg. JI Maart r939.) 

s. 1210 

25 Maart 1939. WET, houdende naturali
satie van E. A. R. Belan en 20 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 326 . 
Hand. Il r938/39, bladz. 1562. 

Bijl. Hand. 1 1938/39, 326. 
Hand. 1 1938/39. bladz. 539/40. 
Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Ernst August Rudolf Be/an en 20 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
de artikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
no. 204); 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan : 

1°. Ernst August Rudolf Be/an, geboren te 
Weenen (Duitschland) den l October 1913, 
landbouwer, wonende te Maastricht, pro
vincie Limburg; 
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2°. Lambert Bremen, geboren te Kohl
scheid (Duitschland) den 5 October 1898), win
kelier, wonende te Schaesberg, provincie Lim
burg; 

3°. Mathias Caspari, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) den 24 Mei 1896, gezag
voerder van een sleepboot, wonende te 
Born, provincie Limburg; 

4°. Maria Joanna Deckx, geboren te 
Beersse (België) den 23 December 1901, on
derwijzeres, wonende te Sas van Gent, pro
vincie Zeeland; 

5°, Hans Johann Christian Döscher, ge
boren te Bendhof-Gadebusch (Duitschland) 
den I9 Januari 1884, zonder beroep, wonende 
te Apeldoorn, provincie Gelderland; 

60. Jakob Heinrich Driessen, geboren te 
Kaldenkirchen (Duitschland) den I7 Febru
ari 1912, bankwerker, wonende te Venlo, 
provincie Limburg; 

70, Maria Agnes Hubertina Heitzer, ge
boren te Mul/endorf, Würm (Duitschland) den 
6 December 1902, huishoudster, wonende te 
Echt, provincie Limburg; 

so. Ludovicus Oscar van Hemel, geboren 
te Antwerpen (België) den 3 Augustus 1892, 
muziekleeraar, wonende te Bergen op Zoom, 
provincie Noordbrabant; 

90. Hermine Maria Janda, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 4 September I9I4, 
kweekelinge met akte, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

roo. Johann August Gottfried Käfer, ge
boren te Aken (Duitschland) den 3 April I9IO, 
bakker en broodventer, wonende te Kerkrade, 
provincie Limburg; 

n o. Hedwig Elisabeth Landsvater, ge
boren te Rotterdam (Zuidholland) den 6 Juli 
1901, kantoorbediende, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland; 

120. Rudolf Willy Löbel, geboren te Mar
kersdorf, Claussnitz (Duitschland) den 30 Oc
tober 1904, werkmeester, wonende te Schijn
del, provincie Noordbrabant; 

130. Joannes Antonius Luyts, geboren te 
Zandvliet (België) den 30 Maart 1892, machi
ne-bankwerker, wonende te Woensdrecht, pro
vincie Noordbrabant; 

140. Wilhelm Heinrich Meissler, geboren 
te Heissen, Mülheim aan de Ruhr (Duitsch
land) den 7 Augustus 1904, kantoorbediende, 
w nende te Rotterdam, provincie Zuidhol
la d; 

50, Jacobus Simon Noordendorp, gebo
te H engelo (Overijssel) den 19 Juli 1908, 
tra-technicus, wonende te L oa Koeloe 
derlandsch-Indië); 
60. Oskar Horst Pflaume, geboren te 

B · litz-Ehrenberg, Gundorf (Duitschland) den 
12 Juni 1899, directeur van een schoenfour
ni renmaatschappij, wonende te Tilburg, 
pr vincie Noordbrabant; 

70, Siegfried Wilhelm Sachs, geboren te 
K uien (Duitschland) den 31 Augustus 1883, 

ve tegenwoordiger, wonende te 's -Gravenhage, 
pr vincie Zuid-Holland; 

go_ Bernhard Wilhelm Schwack, geboren 
te Bocholt (Duitschland) den 3 November 
19 3, landbouwersknecht, wonende te Warm, 
ge eente Gendringen, provincie Gelderland; 

190. Anatoly Alexandrowitch Yagoupoff, 
ge ren te St . Petersburg (Rusland) den 
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ro/23 September 1898, vertegenwoordiger, 
wonende te Bandoeng (Nederlandsch-Indië). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 
I2 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van IS De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204). wordt b ij 
deze hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan Christiaan Braun, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den I December 1907, korpo
raal-telegrafist, wonende te den Helder, pro
vincie Noordholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van I2 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van IS December 1938 (Staatsblad 
n°. 204). wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Helena Antoinette 
Eugenia Luyts, geboren te Acton (Enge/and) 
den 22 September 1916, onderwijzeres, wo
nende te Woensdrecht, provincie Noordbra
bant. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GosELING. 
(Uitgeg. 31 Maart 1939). 

s. 1211 

25 Maart 1939. WET, houdende naturali-
satie van J. J. Baerveldt en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 293. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1508. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 293. 
Hand. I 1938/39, bladz. 540/1. 
Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Johanna Josephine Baerveldt en 20 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 Decem
ber 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van IS December 
1938 (Staatsblad n°. 204); 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan: 

r0. J ohanna Josephine Baerveldt , gebo
ren te Johannesburg (Transvaal) den 14 De
cember 1899, particulier secretaresse, wo
nende te Brunswijk (Duitschland); 

2°. Maria Wilhelmina Blankert, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) den 3 November 
1894, leerares aan een vakschool, weduwe 
van Jan Metselaar, wonende te Huizen, pro
vincie Noordholland; 

3°. Anna Gesina Bruns, geboren te Adorf, 
Georgsdorf (Duitschland) den 9 September 
1887, zonder beroep, weduwe van Johannes 
Bernardus K erperien, wonende te Heseper
twist (Duitschland); 

4°. Hermann Joseph Dückino, geboren te 
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Viersen (Duitschland) den 8 Juli 1862, zonder 
beroep, wonende te Weert, provincie Lim
burg; 

5°. Johann Heinrich van Haeff, geboren te 
Boekholt, Straelen (Duitschland) den 14 Juli 
1906, landbouwer, wonende te Wachtendonk 
(Duitschland); 

6°. Johann Bernhard Harink, geboren te 
Gronau (Duitschland) den 16 September 1906, 
fabrieksarbeider, wonende te Gronau (Duitsch
land); 

7°. Carl Heymann , geboren te Gelsen
kirchen (Duitschland) den 22 December 1887, 
zonder beroep, wonende te Arnhem, pro
vincie Gelderland; 

8°. Christian Johann Hoogland, geboren 
te Dusseldorp (Duitschland) den 22 October 
1906, glazenwasscher, wonende te Dussel
dorp (Duitschland); 

9°. Anna Maria Theresia Kockmann , ge
boren te Welbergen, Ochtrup (Duitschland) 
den 5 Juni 1875, zonder beroep, weduwe van 
Johannes Lansink, wonende te Velen (Duitsch
land) ; 

10°. Gertrud H elena Kösters, geboren te 
Dingden (Duitschland) den 8 Maart 1872, 
zonder beroep, weduwe van Wilhelmus Jo
hannes Herlfterkamp, wonende te Bocholt 
(Duitschland) ; 

u 0 • Henri Victor Jules Robert Loopuyt, 
geboren te Parijs (Frankrijk) den 18 Septem
ber 1888, handelsvertegenwoordiger, wonende 
te Parijs (Frankrijk); 

12°. Lydia Eisa N ijlhof, geboren te 
Königsberg (Duitschland) den 16 Augustus 
1896, hulp in de huishouding, wonende te 
Berlijn (Duitschland) ; 

13°. Johann Wilhelm Pieters , geboren te 
Albersweiler (Duitschland) den 25 Mei 1903, 
electricien, wonende te Bitche (Frankrijk); 

14°. Johann Schaap, geboren te Krefeld
Bockum (D uitschland) den 18 Mei 1897, met
selaar, wonende te Krefeld (Duitschland); 

15°. Lambert Schwachöfer, geboren te 
Kaldenkirchen (Duitschland) den 15 F ebruari 
1906, pakker en chauffeur, wonende te Kal
denkirchen (Duitschland); 

16°. Willem Stecher, geboren te Vlissin
gen (Zeeland) den II Mei 1901, teekenaar, 
wonende te ' s-Gravenhage, provincie Zuid
holland ; 

17°. Gustav B ernard Donatus Triebels, 
geboren te Dusseldorp (Duitschland) den 17 
Augustus 1861, fotograaf, wonende te Merxem, 
Antwerpen (België); 

18°.. Germaine Joséphine Marie Tijssen, 
geboren te Schaerbeek (België) den 16 Augus
tus 1891, zonder beroep , wonende te Brussel 
(België) ; 

19°. Maria Elisabeth Vermaes, geboren te 
Dubbeldam (Zuidholland) den 21 Januari 
1871 , zonder beroep, gescheiden echtgenoote 
van Georg Friedrich Friedenberg , wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland ; 

20°. Ludovicus Franciscus Van Zwam, ge
boren te Antwerpen (België) den 3 April 1900, 
diamanthandelaar, wonende te Deurne 
(België); 

210. Gerhard Heinrich Zweers, geboren te 
Marxloh, Beeck (Duitschland) den 29 Decem
ber 1892, marmerslijper, wonende te Keulen
Braunsfeld (Duitschland). 
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2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GosELlNG. 
( Uitgeg . 3r Maart 1939.) 

s. 1212 

25 Maart r939. WET, houdende naturali-
satie van V. Bartelet en 21 anderen. 

Bijl. Hand. II r938/39, 305. 
Hand. II r938/39, bladz. 1508. 
Bijl. Hand. I r938/39, 305. 
Hand. I 1938/39, bladz. 541. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Valentin Bartelet en 21 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in artikel 2 genoem
de voor zooveel doenlijk - van de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad n°. 204); 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan: 

1°. Valentin Bartelet, geboren te Burt
scheid, Aken (Duitschland) den 30 Januari 
1882, wever, wonende te Lambermont 
(België); 

2°. Jacoba Goverdina van den B erg, ge
boren te Gorinchem (Zuidholland) den IO 
Augustus 1882, zonder beroep, weduwe van 
Jacobus Matthijs Ginjoolen, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

3°. Berber Camminga, geboren te Joure, 
gemeente Haskerland (Friesland) den 25 
Maart 1890, linnenjuffrouw, weduwe van 
Arseen Philip Engelbert Vandamme, wonende 
te Joure, gemeente Haskerland, provincie 
Friesland; 

4°. Elisabeth van Geenen, geboren te 
Homberg, Ratingen (Duitschland) den 6 Au
gustus 1902, dienstbode, wonende te Mün
chen-Gladbach (Duitschland); 

5°. Katharina Paula van Geenen, geboren 
te Homberg, Ratingen (Duitschland) den 19 
Januari 1906, kloosterzuster, wonende te 
Dusseldorp (Duitschland); 

6°. Max Bernard Antoon Van Gool, ge
boren te Baerle-Hertog (België) den 10 Juni 
1905, timmerman, wonende te Baerle-Hertog 
(België); 

7°. Gerhardus Albertus Hagmolen of ten 
Have, geboren te Gronau (Duitschland) den 6 
November 1906, arbeider, wonende te Gronau 
(Duitschland); 

80. Heinrich Wilhelm Jansen, geboren te 
B ocholt (Duitschland) den 23 Augustus 1903, 
arbeider, wonende te Bocholt (Duitschland); 

9°. Maria Mechtilda Jansen , geboren te 
Arcen en Velden (Limburg) den 13 Mei 1878, 
winkelierster, weduwe van Friedrich Wil-
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helm Göris, wonende te Arcen en Velden, 
provincie Limburg; 

ro0 • Maria Johanna Levels, geboren te 
St. Tönis (Duitschland) den 21 Maart 1904, 
fabrieksarbeidster, wonende te St . Tönis 
(Duitschland); 

n °. Jacob Los, geboren te de Lier (Zuid
holland) den II Juli 1899, predikant, wonende 
te Siddeburen, gemeente Slochteren , provincie 
Groningen; 

12°. Emma Muller, geboren te Oldenzaal 
(Overijssel) den 6 December 1885, zonder be
oep, weduwe van Eugen Siegmund Neu
urger, eerder weduwe van Vale Seligmann, 
onende te 's-Gravenhage, provincie Zuid-
olland; 

13°. Hendrika Maria Ophuis, geboren te 
alle (Duitschland) den 14 April 1903, zon

er beroep, wonende te Halle (Duitschland); 
14°. Maria Christina Ophuis, geboren te 
alle (Duitschland) den 20 December 1904, 

onder beroep, wonende te Halle (Duitsch
nd); 
15°. lsaäc Ricardo, geboren te Amsterdam 
oordholland) den I October 1890, diamant-

ewerker, wonende te Antwerpen (België); 
r6°. Friedrich Robben , geboren te Styrum, 
ans Mülheim aan de Ruhr (Duitschland) 

en IS Mei 1898, mijnwerker, wonende te 
rummern bij Geilenkirchen (Duitschland); 
17°. Franz Wilhelm Schraets, geboren te 

uisburg (Duitschland) den I April 1905, las
s her, wonende te Dusseldorp (Duitschland); 

r8°. Gertrudis Adelheid Terbeck, geboren 
t Kirchspiel Epe (Duitschland) den 19 Ja

ari 1882, fabrieksarbeidster, weduwe van 
hannes Jozef Busmann, wonende te Epe 

( uitschland) ; 
19°. Heinrich Vallen , geboren te Rheydt 

(Duitschland) den 27 Januari 1901, kapper, 
wonende te Birgden bij Geilenkirchen (Duitsch
land); 

20°. Marten Westerink, geboren te Nord
horn (Duitschland) den 31 Augustus 1904, 
fabrieksarbeider, wonende te Nordhorn 
(Duitschland) ; 

21°. Henry Wolf, geboren te Antwerpen 
(België) den 16 Februari 1891 , kantoorbedien
de, wonende te Wilrijck bij Antwerpen (Bel
gië) . 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Johanna Gertrudis 
Göris, geboren te Arcen en Velden (Limburg) 
den I7 October 1916, winkelierster, wonende 
te Arcen en Velden, provincie Limburg. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GoSELING. 

(Uitgeg. JI Maart I939.) 
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s. 1213 

25 Maart I939· WET, houdende naturali-
satie van M. Dechnar en 20 anderen . 

Bijl. Hand. Il I938 39, 323. 
Hand. Il I938/39 bladz. I562 . 
Bijl. Hand. 1 I938/39, 323. 
Hand. 1 I938/ 39, bladz. 54I-
Wij WILHELMINA, enz . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Mathias Dechnar en 20 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van IS December 1938 (Staatsblad 
n°. 204); 

Zoo is het, dat W ij, den Raad van State, 
enz. 

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt b ij deze verleend aan : 

r 0 • Mathias Dechnar, geboren te Hüls 
(Duitschland) den 30 October 1905, voer
man, wonende te Hüls (Duitschland); 

2°. Luise Aronstein, geboren te Breda 
(Noordbrabant) den 2 September 1874, zonder 
beroep, weduwe van Hans Karl Friedrich 
Engelbrecht, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland ; 

3°. Bertha Marie Anna Cedee, geboren te 
Semarang (Nederlandsch-lndië) den 22 Decem
ber 1874, zonder beroep, weduwe van 
John Heinrich Ohlendorff, wonende op de 
onderneming Tjiboegel, regentschap Soeme
dang (Nederlandsch-lndië); 

4°. Albertine Hubertine van Gemert, ge
boren te Goch (Duitschland) den 24 Februari 
1893, drukkerijbediende, weduwe van Karl 
Reinhold Alfred Schiller , wonende te Kleef 
(Duitschland); 

5°. Antoon Christiaan Maria van Gooi, 
geboren te Baerle-Hertog (België) den 31 
Juli 1906, timmerman, wonende te Turnhout 
(België); 

6°. Wilhelm Heinrich van der Goot , ge
boren te lsselburg (Duitschland) den 25 
Maart 1907, cartonnagefabrikant, wonende 
te Kopenhagen (Denemarken); 

7°. Louis Frédéric Antoine van Haaren, 
geboren te Antwerpen (België) den 12 Juli 
1892, kantoorbediende, wonende te Brussel 
(België ); 

8°. Bertha Esther Hartog, geboren te Ant
werpen (België) den 27 October 1878, zonder 
beroep, weduwe van Jacob Wolff Beffie, wo
nende te Berchem (België); 

9°. Anna Maria Janse, geboren te Ker
spel Epe Eilermark, Epe (Duitschland) den 
24 September 1889, fabrieksarbeidster wo-
nende te Ep~ (Duitschland); ' 

ro0 • Philippe Guillaume Jean Kok, ge
boren te Leuven (België) den 5 September 
1895, kolensjouwer, wonende te Amsterdam 
provincie Noordholland; ' 

II_0 • Theodor Meeuwsen, geboren te Gock 
(Duttschland) den ro Januari 1903, arbeider, 
wonende te Pfalzdorf (Duitschland) · 

12°. Paul Wilhelm Motz, geboren te 
Dortmund (Duttschland) den 14 Mei 1902, 
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koopman, wonende te Emmerik (Duitsch
land); 

13°. Wilhelm Luis Nent, geboren te Uer
dingen (Duitschland) den 24 Maart 1904, 
opperman, wonende te Krefeld-Uerdingen 
(Duitschland); 

14°. He/ene Wilhelmine Penaal, geboren 
te Emden (Duitschland) den 25 October 1881, 
huishoudster, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

15°. Jacques Max Pérès, geboren te Parijs 
(Frankrijk) den 24 Maart 1897, industrieel, 
wonende te Parijs (Frankrijk); 

16°. Boudewijn Cornelis Jacobus Selier, ge
boren te Antwerpen (België) den II Septem
ber 1899, directeur eener vernis- en verf
fabriek, wonende te Surrey (Engeland); 

17°. Antoinette P etronella Ida S onius, ge
boren te Bodjonegoro (Nederlandsch-Indië) 
den 2 Mei 1889, pensionhoudster, weduwe van 
Karl Adolf Friedrich von Fischer W eiker
sthal, wonende te Makassar (Nederlandsch
Indië); 

18°. Daniel Spaanbroek, geboren te Ander
lecht (België) den II Augustus 1892, zonder 
beroep, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

19°. Gradus Wilhelmus Willems, geboren 
te Groesbeek (Gelderland) den 10 November 
1880, aannemer, wonende te Waalre , pro
vincie N oordbrabant; 

20°. Pieter Constant Willem Eduard Wis
dom, geboren te Groningen (Groningen) den 
27 September 1870, fabrikant, wonende te 
Beersse (België); 

210. Johann Bernhard van der Wouw, ge
boren te Kevelaer (Duitschland) den 25 Au
gustus 1904, arbeider, wonende te Keve
Laer (Duitschland). 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 25sten 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GosELING. 
(Uitgeg . 31 Maart 1939.) 

s. 1214 

27 April 1939. WET, houdende naturali-
satie van J . H . H. Abels en 20 anderen-

Bijl. Hand. II 1938/39, 325• 
Hand. II 1938/39, bladz. 1615. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 325-
Hand. I 1938/39, bladz. 586-588. 
Wij WILHELMINA, enz .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Jozef Hubert Hendrik Abels en 20 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft den in 
artikel 2 genoemde voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staasblad 
no. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad n°. 
204); 

Zoo is het, dat Wij, d~ Raad van State, 
enz. 
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Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan: 

1°. Jozef Hubert Hendrik Abels, geboren te 
Gulpen (Limburg) den 6 April 1914, dienst
knecht, wonende te Gulpen, provincie Lim
burg ; 

2°. Margarethe Maria Gisela And/, ge
boren te Weenen (Duitschland) den 4 Mei 
1901, leerares, wonende te Vught, provincie 
N oordbrabant; 

3°. Robert B ertold Buchner, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 18 Maart 1915, in
genieur, wonende te Rijswijk, provincie Zuid
holland ; 

4°. Gerriet Reinhard von Diepenbroek, ge
boren te Emden (Duitschland) den 25 N ovem
ber 1868, zonder beroep, wonende te Amster
dam, provincie N oordholland; 

5°. Klara Feldmann, geboren te Körbecke 
(Duitschland) den 26 Februari 1902, onder
wijzeres, wonende te T egelen, provincie Lim
burg; 

6°. Maximilian Hafenbraedl, geboren te 
Straub ing (Duitschland) den 13 Januari 1891, 
koopman, wonende te Bussum, provincie 
N oordholland; 

7°. Josephus Cornelius Hannes , geboren te 
Antwerpen (België) den 30 September 1901 , 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam , 
provincie N oordholland ; 

8°. S igmund Alois Hauch, geboren te 
Weenen (Duitshland) den 28 December 1908, 
autoverhuurder, wonende te Harlingen, pro
vincie Friesland; 

9°. Heinrich August Reinhold Hellmers, 
geboren te Norden (Duitschland) den 9 
Maart 1914, student, wonende te Amster
dam, provincie N oordholland; 

10°. Dr. Isidor Kahn, geboren te Witten 
(Duitschland) den 17 November 1884, koop
man, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

11°. August Hermann Eduard Carl 
Köhler , geboren te Bremen (Duitschland) den 
17 September 1874, koopman in tabak, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland ; 

12°. Johann Hubert Kremer, geboren te 
Lemiers, Laurensberg (Duitschland) den 13 
November 1874, landbouwer, wonende te 
Vaals, provincie Limburg; 

13°. Ulrich Jürgen Martini, geboren te 
Charlottenburg (Duitschland) den II Juni 1903, 
bankbeambte, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

14°. Franz Mehlkop , geboren te Nieder
bardenberg, Bardenberg (Duitschland) den 5 
October 1893, mijnwerker, wonende te Kerk
rade, provincie Limburg; 

15°. András Merk/, geboren te Budapest 
(Hongarije) den 17 November 1903, bont
werker, wonende te 's -Gravenhage, provin
cie Zuidholland; 

160. H endrik Ondang, geboren te Mage
lang (Nederlandsch-Indië) de·n 6 April 1883, 
zonder beroep, wonende te Batavia (Neder
landsch-Indië) ; 

17°. Johanna Schuiler , geboren t e Roer
mond (Limburg) den 26 Juli 1902, privé-secre
taresse , wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

18°. Eugène Theodore Marinus Sick, ge
boren te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 17 
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Februari I907, kapper, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

I9°. Josefine Hermine Skorkovsky, gebo
ren te Weenen (Duitschland) den 3 F ebruari 
I9IS, leerling verpleegster, wonende te Zeist, 
provincie Utrecht; 

2°. Lucien Joseph Marie Wilmart, ge
boren te Vilvoorde (België) den 2I Juni I9I3, 
assuradeur, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg. 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van I2 December I892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van IS December I938 (Staats
blad n°. 204), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan Adam Hubert 
Kremer, geboren te Vaals (Limburg) den 8 
Juli I9I7, landbouwer, wonende te Vaals, 
provincie Limburg. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 

April I939-
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GosELING. 
(Uitgeg. 2 Mei r939.) 

S. 12IS 

3r Mei r939. WET, houdende naturali
satie van M. Chr. W. Buys en 20 ande
ren. 

Bijl. Hand. II r938/39, 336. 
Hand. II r938/39, bladz. r830. 
Bijl. Hand. I r938/39, 336. 
Hand. I r938/39, bladz. 677/8. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Maria Christina Wilhelmina Buys en 20 an
deren, die aan Ons het verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging van de bewijsstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van I2 De
cember I892 (Staatsblad n°. 268). op het Ne
derlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van IS December 
I938 (Staatsblad n°. 204); 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan: 

I 0 . Maria Christina Wilhelmina Buys, ge
boren te St. Amandsberg (België) den 26 Ja
nuari I906, zonder beroep, wonende t e St. 
Amandsberg (België); 

2°. Eduard Da/hoeven, geboren te Weeze 
(Duitschland) den 28 Juli I906, fabrieksar
beider, wonende te Weeze (Duitschland); 

3°. Peter Heinrich Elting, geboren te 
Frintrop, Borbeck, thans Essen-Borbeck 
(Duitschland) den 2 Augustus I897, fabrieks
arbeider, wonende te Emmerik (Duitschland); 

4°. J ohann Carl Evers, geboren te Gronau 
(Duitschland) den 4 Augustus I900, fabrieks
arbeider, wonende te Gronau (Duitschland); 

50. Karl van Gellecom, geboren te Düf
felward, Kleef-Rindern (Duitschland) den I0 
Augustus I896, meesterknecht, wonende te 
Kleef (Duitschlandl; 
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6°. Joseph Friedrich Gielink, geboren te 
Bocholt (Duitschland) den I2 Augustus I897, 
fabrieksarbeider, wonende te Bocholt (Duitsch
land); 

7°. Maria Christina Gysbers, geboren te 
Veert, Pont (Duitschland) den 2I October 
I905, dienstbode, wonende te Veert bij Gel
dern (Duitschland); 

8°. Alois Ludwig Joseph Hochstenbach, ge
boren te Pannesheide, Kohlscheid (Duitsch
land) den 25 Juni 1880, machineteekenaar, 
wonende te Aken (Duitschland); 

9°. Barendina Johanna van der Hoeven, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) den 
I6 October 1871, zonder beroep, gescheiden 
echtgenoote van Ernst Wilhelm Arthur 
Drews, wonende te Haarlem, provincie Noord
holland; 

Io0. Jan Kwekkeboom, .geboren te Gronau 
(Duitschland) den 3 Maart I906, arbeider, 
wonende te Gronau (Duitschland); 

rr 0 • Hermann Wilhelm Franz van Laak, 
geboren te Rheinberg (Duitschland) den 23 
Augustus I866, priester, wonende te Rome 
(Italië); 

I2°. Maria Katharina Lotte, geboren te 
Dortmund (Duitschland) den 3I December 
1883, hulparbeidster, weduwe van Wybe 
Miedema, wonende te Velbert (Duitschland); 

I3°. Johann Martens, geboren te Pfalzdorf 
(Duitschland) den IÓ Augustus I906, fabrieks
arbeider, wonende te Pfalzdorf (Duitsch
land); 

I4°. Helena Catharina van Oyen, gebo
ren te Hasselt (Duitschland) den 30 Augus
tus I897, zonder beroep, wonende te Kevelaer 
(Duitschland); 

IS0. David Pereira, geboren te Antwerpen 
(België) den 1 Januari I867, diamantbewer
ker, wonende te Berchem, Antwerpen (Bel
gië); 

16°. Emilie Concordie Rhodius, geboren te 
Dresden (Duitschland) den 13 Mei I865, zon
der beroep, weduwe van Johannes Dekkers, 
wonende te Keulen (Duitschland); 

I7°. Ludovica Margaretha Martha Rütten, 
geboren te Fischeln, Krefeld-Uerdingen 
(Duitschland) den 27 September I889, zonder 
beroep, wonende te Vorst , Kempen-Land 
(Duitschland); 

I8°. Anna Emma Ida Slangen, geboren te 
Göttingen (Duitschland) den 2I Februari I905, 
kinderjuffrouw, wonende te Dusseldorp-Ober
kassel (Duitschland) ; 

1 90. F enna Timmerman, geboren te Em
lichheim (Duitschland) den 22 November 
I902, boekhoudster, wonende te E mlichheim 
(Duitschland); 

20°. Gerhard ter Veen, geboren te Frens
dorf, Nordhorn (Duitschland) den 29 October 
I903, fabrieksarbeider, wonende te Nordhorn 
(Duitschland) ; 

2Io. Mr. Ebed van der Vlugt, geboren te 
Olst (Overijssel) den II April I886, advocaat , 
wonende te Parijs (F.rankrijk). 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3Isten 

Mei I939- WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, C. GoSELING. 

( Uitgeg. 9 Juni r939.) 
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s. 1216 

3r Mei r939. WET, houdende naturali
satie van Th. van den Berg en 19 ande
ren. 

Bijl. Hand. II r938/39, 350. 
Hand. II r938/E9 , bladz. r830. 
Bijl. Hand. I r938/39, 350. 
Hand. I r938 /39, bladz. 677/8. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Th eodor van den Berg en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204); 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan: 

1°. Theodor van den Berg, geboren te 
Niel (Duitschland) den 19 Juni 1892, fabrieks
arbeider, wonende te Kleef (Duitschland); 

2°. Jakob Heinrich van Deursen, geboren 
te Süchteln (Duitschland) den 18 Juli 1889, 
glasblazer, wonende te Leipzig-Leutzsch 
(Duitschland) ; 

3°. Heinrich Driessen, geboren te Geldern 
(Duitschland) den 6 Mei 1904, arbeider, wo
nende te Geldern (Duitschland); 

4°. Adele Margarete Mathilde Graalman, 
geboren te Hammersbeck, Blumenthal(Duitsch
/and) den 16 April 1905, kantoorbediende, 
wonende te Aumund-V egesack (Duitschland); 

5°. Wiebe de Groot, geboren te Aduard 
(Groningen) den 10 September 1898, gewezen 
landbouwer, wonende te Groningen, pro
vincie Groningen; 

6°. Gerhard Johannes Hesselink, geboren 
te Nordhorn (Duitschland) den 18 Maart 1900, 
arbeider, wonende te Nordhorn. (Duitsch
land); 

7°. Johannes Gerhard Hoogstraten, gebo
ren te Ohligs, S olingen (Duitschland) den II 
Januari 1906, wever, wonende te Richrath 
(Duitschland); 

8°. Augustinus Joannes Anna de Houck, 
geboren te Antwerpen (België) den 18 Maart 
1904, schipper, wonende te Blaton (België); 

9°. Johannes Lambertus Huttenhuis, ge
boren te Wettringen (Duitschland) den 1 
Februari 1899, fabrieksarbeider, wonende te 
Gronau (Duitschland); 

10°. Maurice Jean Montan Jies, geboren 
te Parijs (Franlcrijlc) den 22 September 1905, 
bediende, wonende te Merksem (België); 

IIo. Anna Catharina Johag, geboren te 
Aken (Duitschland) den 7 December 1874, 
koopvrouw, gescheiden echtgenoote van Ja
cob Hoogland, wonende te Keulen (Duitsch
land); 

120. Josef Peter Linders, geboren te 
Materborn, Han (Duitsch/and) den 29 J anu
ari 1906, fabrieksa rbeider, wonende te Keeken 
(Duitschland); 

130. Petrus Jacobus Hubertus Cecilia 
Eugenius Linssen, geboren te Antwerpen 
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(België) den 20 Januari 1896, autobestuurder, 
wonende te Deurne (België); 

14°. Peter Maria van Loon, geboren te 
Geldern (Duitsch/and) den 9 Augustus 1904, 
bankwerker, wonende te Geldern (Duitsch
/and); 

15°. Johann Heinrich Meuser, geboren te 
Lüttelbracht, Brüggen (Duitsch/and) den 30 
Juli 1903, landbouwer, wonende te Brüggen 
(Duitschland); 

16°. Gerson Mol, geboren te Berchem 
(België) den 12 September 1906, diamant
slijper, wonende te Berchem (België); 

17°. Bernard Chrétien Jean Joseph Mom
mers, geboren te Lisieux (Frankrijk) den 23 
November 1891, fabrikant, wonende te 
Lisieux (Frankrijk); 

18°. Gerhard van Raay, geboren te Goch 
(Duitschland) den II Juni 1906, fabrieksar
beider, wonende te Goch (Duitschland) ; 

19°. Peter Johann Vercoulen, geboren te 
Beeck, Duisburg (Duitschland) den 13 Maart 
1898, arbeider, wonende te Krefeld (Duitsch
/and); 

20°. Marianne van Weeren, geboren te 
Antwerpen (België) den 29 Juli 1886, corset
tenmaakster, wonende te Antwerpen (België). 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te s'-Gravenhage, den 31sten 

Mei 1939 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie , C. GosELING. 

(Uitgeg. 9 Juni r939.) 

s. 1217 

3r Mei r939. WET, houdende naturali-
satie van P. Philipp. 

Bijl. Hand. II r938/39, 359· 
Hand. II r938/39, bladz. r830. 
Bijl. Hand. I r938/39, 359. 
Hand. I r938/39, bladz. 677/8. 
Wij WILHELMINA, enz . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Petrus Philipp, die aan Ons een verzoek daar
toe heeft gedaan met overlegging van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad n°. 204); 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan Petrus Phi
lipp , geboren te Vlissingen (Zeeland) den 
12 September 1887, loods, wonende te Bang
kok (Siam). 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten 

Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GosELING. 
(Uitgeg. 9 Juni r939 .) 
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s. 1218 

31 Mei 1939. WET, houdende naturali-
satie van H. J. Blitz en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 362. 
Hand. Il z938/39, bladz. z830. 
Bijl. Hand. I z938/39, 362. 
Hand. I z938/39, bladz. 677/8. 
Wij WILHELMINA, enz .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Henricus Josephus Blitz en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft den in artikel 
2 genoemde voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in de wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad n°. 204); 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan: 

10. Henricus Josephus Blitz, geboren te 
Berchem (België) den 14 November 1904, 
handelsvertegenwoordiger, wonende te Au
derghem, B russel (België); 

20. Wilhelm Couperus, geboren te Dütz
hof, Ludendorf (Duitschland) den 14 Februari-
1907, fabrieksarbeider, wonende te Norf 
(Duitschland) ; 

3°. Peter H einrich Delaroy, geboren te 
Dilkrath Amern (Duitschland) den 24 Octo
ber 1888, wever, wonende te Dilkrath 
(Duitschland); 

4°. Elisabeth Frederika Theresia Delsman, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) den I 
Maart 1893, zonder beroep, weduwe van 
Jakob Crusius, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

5°. Cornelius Joannes van Diest, geboren 
te Merksem (België) den 6 April 1907, auto
voerder , wonende te Antwerpen (België); 

60. Paul Bernhard Driessen, geboren te 
Geldern (Duitschland) den 29 Juli 1906, ar
beider, wonende te Geldern (Duitschland); 

70. Martin Theodor Elshof, geboren te 
Griethausen, Keilen (Duitschland) den 10 No
vember 1879, huisknecht, wonende te Emme
rik (Duitschland) ; 

80. Johannes Hendrikus Engbers, geboren 
te Eschendorf, Rheine (Duitschland) den 25 
Juli 1901, fabrieksarbeider. wonende te 
Ochtrup (Duitschland); 

90. Wilhelm Johann Frericks, geboren te 
Hüthum, Elten (Duitschland) den 21 Augustus 
1882, fabrieksarbeider, wonende te Emme
rik (Duitschland); 

100. J ohann van den Ham, geboren te 
Walbeck (Duitschland) den 6 Juli 1905, tui
nier, wonende te Walbeck (Duitschland); 

1 r0 • Theodor Janssen, geboren te Pfalz
dorf (Duitschland) den 17 Januari 1907, 
fabrieksarbeider, wonende te P,falzdorf 
(Duitschland); 

120. Franz Karl Jolink, geboren te An
holt (Duitschland) den 12 Augustus 1898, 
chauffeur, wonende te Munster (Duitschland) ; 

130. Clara Elisabeth van Regteren Altena, 
geboren te Utrecht (Utrecht) den 6 October 
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1898, zonder beroep, weduwe van Franz Carl 
Benedikt Mathias Roha, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht; 

14°. Marinus de Rijke, geboren te Zwijn
drecht (België) den 6 Juni 1904, machinist, 
wonende te Deurne (België); 

15°. Johann Theodor Schaffers, geboren te 
Emmerik (Duitschland) den 21 Mei 1906, 
kleermaker , wonende te Emmerik (Duitsch
land) ; 

16°. Gerrit Schottert, geboren te Itterbeek, 
Uelsen (Duitschland) den 6 Juni 1899, arbei
der, wonende te Nordhorn (Duitschland); 

170. Theodor Schouw, geboren te Kaarst , 
Büttgen (Duitschland) den 23 September 1906, 
schrijnwerker, wonende te Büttgen (Duitsch
land); 

180. Leopold Weyl, geboren te Ochtrup 
(Duitschland) den 31 December 1891, koop
man, wonende te Doetinchem (Gelderland); 

19°. Leonhard Wijnhoven, geboren te 
Wetten , Kevelaer (Duitschland) den 27 Sep
tember 1898, steenfabrieksarbeider, wonende 
te Wetten bij Kevelaer (Duitschland). 

2. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 3, vierde lid onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

Ernst de Leeuw,geboren te Bochum (Duitsch
land) den II December 1901, koopman, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3rsten Mei 

1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van justitie, C. GosELING. 
(Uitgeg. 9 Juni 1939.) 

s. 1219 

31 Mei 1939. WET, houdende naturali-
satie van P . Esseling en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 375• 
Hand. II 1938/39, bladz. 1821. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 375· 
Hand. 1 1938/39, bladz. 677/8. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
P eter Esseling en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staat sblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staats
blad n°. 204); 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan: 

r0. Peter Esseling, geboren te Oeffelt 
(Noordbrabant) den 23 Augustus 1877, zonder 
beroep, wonende te Eindhoven, provincie 
Noordbrabant; 
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2°. Wilhelmina van Bebber, geboren te 
Scheffenthum, K ranenburg (Duitschland) den 
17 September 1870, zonder beroep, weduwe 
van Albertus Derks, wonende te S cheffen
thum, K ranenburg (Duitschland) ; 

3°. J ohann H einrich Gommans, geboren te 
Sonsbeck (Duitschland) den 14 November 
1903, molenaar.wonende te Sonsbeck (Duitsch
land) ; 

4°. Theodor Gommans , geboren te S ons
beck (Duitschland) den 23 October 1906, tui
nier , wonende te Sonsbeck (Duitschland); 

5°. Hermann Josef Leonhard Haanraets, 
geboren te Aken (D u itschland) den 8 April 
1894, m etselaa r, wonende te Aken (Du itsch
land) ; 

6°. J ohann R ichard van den Hurk , ge
bo~en te Rindern , Kleef-Rindern (Duitsch
land) den 29 April 1906, chauffeur wonende 
te Rindern (Du :tschland) ; 

7°. Alfons Wilhelm !dink , geboren te 
· Emmerik (Duitschland) den 5 Februari 1907, 

ingenieur, wonende te Emmerik (Duitsch
land) ; 

8°. Anton Ludwig Kruse, geboren te 
E schendorî, Rheine (Duitschland) den 2 April 
1897, handelaar in koffie en thee, wonende te 
Rheine (Duitschland) ; 

9°. Arie Landwaard, geboren te Ant
werpen (België) den 15 Mei 1905, architect, 
wonende te Antwerpen (België); 

10°. Wilhelmine Antonie Leppink , gebo
ren te Ammeln, Ahaus (Duitschland) den 18 
Augustus 1901 , fabrieksarbeidster , wonende 
te Ahaus (Duitschland); 

rr0. Laurita Jane Palies , geboren te Ant
werpen (België) den 14 Mei 1906, zonder be
roep , wonende te Antwerpen (België); 

12°. Johann Joseph Pompen , geboren te 
Emmerik (Duitschland) den 12 April 1904, 
expediteur, wonende te Offenbach (Duitsch
Land); 

13°. Edouard Desiré Hippolyte Scheltus, 
geboren te Parijs (Frankrijk) den 25 Septem
ber 1876, zonder beroep, wonende te Cagnes 
sur Mer (Frankrijk); 

14°. Heinrich Johann Scholten, geboren 
te Nordhorn (Duitschland) den 7 Januari 
1906, wever, wonende te Nordhorn (Duitsch
land) ; 

15°. Joseph Bernard ter Steeg , geboren te 
Bocholt (Duitschland) den 30 Januari 1899, 
wever , wonende te Bocholt (Duitschland); 

16°. Albericus Emilius Judocus Steyaert, 
geboren te Gent (België) den 20 December 
1901, monteur, wonende te Antwerpen (Bel
gië); 

17°. Joseph Hermann Tangelder, geboren 
te Suderwick, Liedern in Bocholt (Duitsch
land) den 12 Juli 1898, arbeider, wonende te 
B ocholt (Duitschland) ; 

180. Ludwig Timmermans , geboren te 
Karken (Duitschland) den II November 1893, 
landarbeider, wonende te Ryth bij Nieder
krüchten (Duitschland) ; 

190. Marguerite Henriette Vomberg, ge
boren te Brussel (B elgië) den 16 Mei 1874, 
zonder beroep, weduwe van Salomon Hartog 
van Straten, wonende te St. Gillis op Brussel 
(België); 

200. Emilia van Wandelen, geboren te 
Brüggen (D uitschland) den 27 April 1900, zon-
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d er beroep , wonende te Brüggen (Duitsch
land) . 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van d en dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3rsten Me i 

1939 . 
WILHELMINA. 

D e Minister van Justitie , C. GosELING. 
(Uitgeg. 9 Juni 1939.) 

s. 1220 

31 M ei 1939. WET, houdende naturali-
satie van J. van Boon en 22 anderen. 

Bijl. Hand . II 1938/39 , 398. 
Hand. II 1938/39 , bladz . 1865/6 . 
Bijl. Hand . I 1938/39, 398. 
Hand. I 1938/39, bladz. 677/8 . 
Wij WILHELMINA, enz .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Johannes van Boon en 22 anderen, die aan 
Ons het verzoek daa rtoe hebben gedaan , 
met overlegging - wa t bet reft de in de arti
kelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 
3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
no. 268) , op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap , laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad n°. 
204); 

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

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan : 

r0. Johann es van Boon , geboren te K ers
p el Epe, Epe (Duitschland) den I r December 
1904, fabrieksarbeider, wonende te Nordhorn 
(Duitschland) ; 

20. Maria Elisabeth Antonia Beguin, ge
boren te Antwerpen (België) den 9 Februari 
1878 , zonder beroep, weduwe van Leonardus 
Alphonsus Ferdinandus Willems, wonende te 
Antwerpen (België) ; 

30. Joannes Henricus van Dijk, geboren te 
Antwerpen (B elgië) den I November 1905, 
goudsmid, wonende te Antwerpen (België); 

4°. Wilhelm Eulen , geboren te Kalden
kirchen (Duitschland) den 28 September 1906, 
schoenmaker, wonende te Kaldenkirchen 
(Duitschland) ; 

5°. Salomon From, geboren te Freren 
(Duitschland) den 17 October 1883, koopman, 
wonende te Freren (Duitschland); 

6°. Guillaume Pierre Furst , geboren te 
Brussel (België) den 5 Augustus 1892, kleer
maker, wonende te Sint-Jans-Molenbeek 
(België); 

7°. Johannes Grevinga, geboren te E schen
dorf, Rheine (Duitschland) den 24 September 
1902, monteur, wonende te Rhein e (Duitsch
land) ; 

8°. Bernard Jean J oseph Marie Groen, 
geboren te Sint-Gilles-op-Brussel (België) den 
s Maart 1900, hotelbediende, wonende te 
New York (Vereenigde Staten van Amerika) ; 

9°. Frans Judook Ivens, geboren te Kem
seke (België) den 2 November 1905, autoge
leider, wonende te St. Niklaas-Waes (Belirië) ; 

10°. Johanna Christina Janssen, geboren 
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te Weeze (Duitschland) den IS April 1902, 
zonder beroep, wonende te Pfalzdorf (Duitsch
land); 

I 1°. B erta Keyser, geboren te Hameln 
(Duitschland) den 30 December 1906, zonder 
beroep, wonende te Hameln (Duitschland); 

12°. Roelof Kiffen, geboren te Gronau 
(Duitschland) den S October 1898, fabrieks
arbeider, wonende te Gronau (Duitschland); 

13°. Johann Josef Merkelbach, geboren te 
Scherpenseel, Palenberg (Duitschland); den 
29 Juli 1891, fabrieksarbeider wonende te 
Scherpenzeel (Duitschland); 

14°. Johann Heinrich Op den Berg, geboren 
te Heyen, Niederkrüchten (Duitschland) den 
6 Mei 1887, kleisteker, wonende te Nieder
krüchten-Heyen (Duitschland); 

15°. Petrus Martinus Hubertus Salden, 
geboren te Borgerhout (België) den 13 Au
gustus 1904, drukkersknecht, wonende te 
Antwerpen (België); 

16°. Marie Eustache Wilhelmine 't Sas, ge
boren te Breda (Noordbrabant) den 9 October 
1865, zonder beroep, weduwe van Marius 
Jean Albert Vaissière, wonende te Nice 
(Frankrijk); 

17°. Julius Stoppelman, geboren te Veen
dam (Groningen) den 16 October 1884, koop
man, winende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

18°. Heinrich Jacob Teeuwen, geboren te 
Leuth, thans Kaldenkirchen (Duitschland) den 
II Maart 1904, boscharbeider, wonende te 
Herongen (Duitschland); 

19°. Karel Lodewijk Waegenaar, geboren 
te Watervliet (België) den 29 December 1900, 
verzekeringsagent, wonende te Evergem 
(België). 

2 . Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204). wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan David Franken, geboren te Diepen
heim (Overijssel) den 21 September 1877, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204). wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Cato Bertha Franken, geboren te 
Doesburg (Gelderland) den 17 October 19u, 
winkeljuffrouw, wonende te 's -Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

2°. Leopold Adolf Franken, geboren te 
Hengelo (Overijssel) den 19 November 1913, 
reiziger, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Z u idholland ; 

3°. Heiman Franken, geboren te Hengelo 
(Overijssel) den 19 November 1915, zonder 
beroep, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
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Gegeven te 's-Gravenhage , den 31sten 
Mei 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, C. GosELING. 

(Uitgeg . 6 Juni 1939.) 

s. 1221 

31 Mei 1939. WET, houdende naturalisatie 
van L. P. Bahnmüller en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1938/ 39, 399· 
Hand. II 1938/39, bladz. 1865-1867. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 399· 
Hand. I 1938/39, bladz. 677/8. 
Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Ludovicus Petrus Bahnmüller en 19 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging van de bewijsstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 • 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Ludovicus Petrus Bahnmüller, geboren 

te Antwerpen (België) den 20 Februari 1904, 
electricien, wonende te Deurne, Antwerpen 
(België); 

2°. Mathias Petrus Paulus Bastiaens, ge
boren te Berchem (België) den 16 Januari 
1906, schrijnwerker, wonende te Deurne, 
Antwerpen (België); 

3°. Johann Jacob Claessens, geboren te 
Breinig, Kornelimünster (Duitschland) den 
21 October 1899, slotenmaker, wonende te 
Zweifall bij Stolberg (Duitschland); 

4°. Jakob Hartog Cohen, geboren te Emden 
(Duitschland) den 20 Januari 1882, veehande
laar, wonende te Emden (Duitschland) ; 

5°. Rachel Ludovica Leopoldina Coppijn, 
geboren te Antwerpen (België) den s Decem
ber 1890, winkelierster, weduwe van Jacob 
H orst, wonende te Antwerpen (België); 

6°. Johann Heinrich Derrez, geboren te 
Krefeld (Duitschland) den 22 Maart 1891, 
grondwerker, wonende te Neuss (Duitsch
land); 

7°. Pieter Jan Frans van Doren, geboren 
te Sint-Jans -Molenbeek (België) den 25 
Februari 1894, aannemer, wonende te 
Schaerbeek (België); 

8°. Arnold Marinus Dijkland, geboren te 
Kerspel, Epe (Duitschland) den 23 Januari 
1897, arbeider, wonende te Gronau (Du itsch
land) ; 

9°. Albert Feron, geboren te Frenz, Lucher
berg (Duitschland) den 24 November 1901 , 
koopman, wonende te L endersdorf (Duitsch 
land) ; 

10°. Josef Theodor Frericksen, geboren te 
Elten (Duitschland) den 1 October 1898, 
opperman, wonende te Emmerik (Duitsch
land); 

11°. Philippine Hugendick, geboren te 
Boernig, thans Herne (Duitschland) den s 
October 1882, zonder beroep, weduwe van 
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Barend van Capelleveen, wonende te Herne
Sodingen (Duitschland); 

12°. Fanny Elisabeth lser, geboren te 
Ottensen, Altona (Duitschland) den 15 Mei 
1889, zonder beroep, wonende te Sint Pieters 
Woluwe (België); 

13°. Anne Marguerite Lefèvre, geboren te 
Parijs (Frankrijk) den 24 October 1884, 
naaister, weduwe van Gijsbertus Johannes 
Haavekost, wonende te Sint Pieters-Jette 
(België); 

14°. Mauritius Henricus van der Lijn, 
geboren te Antwerpen (België) den 12 April 
1903, vertegenwoordiger, wonende te Brussel 
(België); 

15°. Renier Henri Van Schendermaal, ge
boren te Sint-Jans-Molenbeek (België) den 
18 December 1873, daglooner, wonende te 
Koekelberg (België) ; 

16°. Adrianus Smits, geboren te Wyneghem 
(België) den 1 Juli 1905, schipper, wonende 
te Antwerpen (België); 

17°. Franz Heinrich Snelting, geboren te 
Haffen, Haldern (Duitschland) den 23 Juli 
1905, landbouwer, wonende te Overkamp bij 
Mehr (Duitsch/and); 

180. Marcel Snytselaar, geboren te Luik 
(België) den 25 September 1889, koopman, 
wonende te Sint-Joost-ten-Noode (België); 

19°. Cornelius Stassen, geboren te Endenich, 
Bonn (Duitschland) den 28 Maart 1898, 
bouwarbeider, wonende te Vilich (Duitsch 
land); 

20°. Hermann Bernard Heinrich Christian 
Tiemann, geb oren te Stadt Rheine (Duitsch 
land) den 19 Februari 1876, koopman, wo
nende te Mannheim (Duitschland). 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten 

Mei 1939. WILHEL MINA. 
De Minister van Justitie, C. GOSELING. 

(Uitgeg. 9 Juni 1939.) 

S.23 

31 Mei 1939. WET, houdende voorbehoud 
der bevoegdheid tot opzegging van het 
verdrag van Genève (1925) betreffende 
schadeloosstelling voor beroepsziekten. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 373. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1830. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 373-
Hand. I 1938/39, bladz. 677. 
Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het na de toetreding van Nederland tot 
het in de achttiende, van 4-23 Juni 1934 te 
Genève gehouden zitting der Algemeene 
Conferentie van de vertegenwoordigers der 
Leden van de Internationale Organisatie van 
den Arbeid van den Volkenbond aangenomen 
ontwerp-verdrag tot gedeeltelijke herziening 
van het verdrag betreffende schadeloosstel
ling voor beroepsziekten wenschelijk is over 
te gaan tot opzegging van het verdrag van 
Genève (1925) betreffende schadeloosstelling 
voor beroepsziekten, door Nederland op 1 
November 1928 bekrachtigd, welke opzeg-
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ging op grond van artikel 60, lid 3, der Grond
wet, alleen kan geschieden krachtens de wet; 

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

Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
het in de zevende zitting der Algemeene Con
ferentie van de vertegenwoordigers der Le
den van de Internationale Organisatie van 
den Arbeid van den Volkenbond aangenomen 
ontwerp-verdrag betreffende schadeloosstel
ling voor beroepsziekten, ten aanzien van 
welk verdrag aan Ons de bevoegdheid tot 
toetreding werd voorbehouden bij de wet van 
2 Juli 1927, Staatsblad N°. 234, en waarvan 
de bekrachtiging door Nederland den eersten 
November 1928 bij het secretariaat van den 
Volkenbond werd ingeschreven, op te zeggen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten Mei 

1939- WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. ROMME. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

J. P ATIJN. 

S,24 

De Minister van Koloniën , 
CH. WELTER. 

(Uitgeg. 20 Juni 1939.) 

24 Juni 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het te Genève gesloten verdrag, met 
aangehecht protocol, van 9 December 
1930 tot vaststelling van eenige eenvor
mige regelen betreffende aanvaring in 
de binnenscheepvaart. 

Bijl. Hand. Il 1934/35, 196; 1935/36, 52; 
1936/37, 54; 1937, 54; 1937/38, 28; 1938/39, 18. 

Hand. Il 1938/39, bladz. 1860-1862. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 18. 
Hand. I 1938/39, bladz. 704. 

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

dat het te Genève gesloten verdrag, met aan
gehecht protocol, van 9 December 1930 tot 
vaststelling van eenige eenvormige r~gelen 
betreffende aanvaring in de binnenscheep
vaart, alvorens te kunnen worden bekrach
tigd, ingevolge artikel 58 der Grondwet de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het nevens deze wet in afdruk 

gevoegde, te Genève gesloten verdrag, met 
aangehecht protocol, van 9 December 1930 
tot vaststelling van eenige eenvormige rege
len betreffende aanvaring in de binnenscheep
vaart wordt goedgekeurd. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten 

Juni 1939· WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, C. GOSELING
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

J. PATIJN. 
(Uitgeg. 4 Juli 1939.) 
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Fransche tekst. 

Convention sur l'Unlflcatlon de Certaines 
Règles en Matlère !l'Abor1lage dans la 

Navlgation Intérleure. 

Les Hautes Parties contractantes ont nom
mé pour leurs Plénipotentiaires: 
Le Président du Reich allemand: 

M. Reinhold Richter, conseiller intime-de 
Régence, chef de Département au Mi
nistère de la Justice du Reich; 

M. Werner Vogels, conseiller ministériel au 
Ministère de la Justice du Reich; 

M. Erich Albrecht, conseiller de Légation 
au Ministère des Affaires étrangères du 
Reich. 

Le Président fédéral de la République d' Au
triche: 
M. E. Pflügl, envoyé extraordinaire et mi

nistre plénipotentiaire, délégué perma
nent auprès de la Société des Nations. 

Sa Majesté Ie Roi des Be/ges: 
M. Joseph de Ruelle, jurisconsulte du Mi

nistère des Affaires étrangères. 
Le Président de la République de Pologne 

pour la Ville libre de Dantzig: 
M . J ózef Sulkowski, professeur à la Facul

té de Droit de l'Université de Poznan. 
Le Président de la République française: 

M. Georges Ripert, professeur à la Faculté 
de Droit de Paris. 

Son Altesse Sérénissime Ie Régent du Roy
aume de Hongrie: 
M. Alfred de Dietrich de Sachsenfels, en

voyé extraordinaire et ministre plénipo
tentiaire. 

Sa Majesté Ie Roi d'Italie: 
M. Carlo Rossetti, envoyé extraordinaire 

et ministre plénipotentiaire, délégué aux 
Commissions internationales du Danube 
et de !'Elbe. 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de 
Luxembourg: 
M. J oseph Bech, ministre d'Etat, président 

du Gouvernement grand-ducal, ministre 
des Affaires étrangères. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 
M. Gerhard Nauta, avocat et notaire, an

cien professeur à l'Ecole des Hautes Etu
des commerciales de Rotterdam. 

Le Président de la République de Pologne: 
M. Józef Sulkowski, professeur à la Facul

té de Droit de l'Université de Poznan. 
Sa Majesté Ie Roi de Roumanie: 

M . Constantin Contzesco, ministre pléni
potentiaire, délégué aux Commissions 
européenne et internationale du Danube. 

Le Conseil iédéral suisse: 
M. Robert Haab, professeur à l'Université 

de Bale; 
M. Reinhard Hohl, chef de section au Dé

partement politique fédéral. 
Le Président de la République tchécoslova

que: 
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M. Bohuslav Müller, ministre plénipoten
tiaire; 

M. Frantisek Sitensky, conseiller supérieur 
au Ministère du Commerce. 

Sa Majesté Ie Roi de Yougoslavie: 
M . Milan Yovanovitch, directeur du D é

partement maritime et fluvial au Mi
nistère royal des Communications. 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins 
pouvoirs reconnus en bonne et due forme, 
sont convenus des dispositions suivantes: 

Article premier. 

En cas d'abordage survenu entre bateaux 
de navigation intérieure dans les eaux d'un 
des Etats contractants, les indemnités dues à 
raison des dommages causés aux bateaux, aux 
choses ou personnes se trouvant à bord sont 
réglées conformément aux dispositions sui
vantes. 

Art. 2. I. Si l'arbordage est fortuit, s'il 
est dû à un cas de force majeure, ou s 'il y a 
doute sur les causes de l'abordage, les dom
mages sont supportés par ceux qui les ont 
éprouvés. 

2 . Il n'est pas dérogé à cette règle dans 
Ie cas ou, soit les bateaux, soit l'un d'eux sont 
au mouillage au moment de !'accident. 

Art. 3. 1. Si l'abordage est causé par la 
faute de l'un des bateaux, la réparation des 
dommages incombe à celui qui a commis la 
faute. 

2. En cas de remorquage, chaque bateau 
faisant partie du convoi n'est responsable 
que s'il y a faute de sa part. 

Art. 4. x. Si l'abordage est causé par les 
fautes de deux ou plusieurs bateaux, ces ba
teaux sont tenus solidairement à la répara
tion des dommages causés au bateau inno
cent, ainsi qu'aux personnes et aux choses se 
trouvant à bord de ce bateau. 

2. Le bateau qui a payé une part supé
rieure à celle qui est proportionnelle à la 
gravité de sa faute a, contre les autres ba
teaux en faute, un droit de recours propor
tionnel à la gravité des fautes desdits ba
teaux. 

3. La gravité des fautes est considérée 
comme équiva!ente si, d'après les circonstan
ces, une autre proportion ne peut être établie. 

Art. 5. I. Si Ie bateau endommagé ou à 
bord duquel se trouvent les personnes ou les 
choses ayant subi des dommages a, par sa 
faute, contribué à l'abordage, la responsabili
té de chacun des bateaux est proportionnelle 
à la gravité des fautes respectivement com
mises; toutefois, si, d'après les circonstances, 
la proportion ne peut pas être établie ou si 
les fautes apparaissent comme équivalentes, 
la responsabilité est partagée par parts égales. 

2. Les dommages causés soit aux bateaux 
soit á leurs cargaisons, soit aux effets ou 
autres biens des équipages, des passagers ou 
d'autres personnes se trouvant à bord, sont 
supportés par les bateaux en faute, dans la
dite proportion, sans solidarité à l'égard des 
tiers. 
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3. Les bateaux en faute sont tenus soli 
dairement à l'égard des tiers pour les dom
mages causés par mort ou blessur, sauf re
cours de celui qui a payé une part supérieure 
à celle que, conformément à l'alinéa 1 du pré
sent article, il doit définitivement supporter. 

4. Il appartient aux législations nationa
les de déterminer, en ce qui concerne ce re
cours, la portée et les effets des dispositions 
contractuelles ou légales qui limitent la res
ponsabilité des propriétaires de bateaux à 
l'égard des personnes se trouvant à bord. 

Art. 6. La responsabilité établie par les 
articles précédents subsiste dans le cas ou 
l'abordage est causé par la faute d'un pilote, 
même lórsque celui-ci est obligatoire. 

Art. 7. r. L'action en réparation desdom
mages subis par suite d'un abordage n'est 
subordonnée ni à un protêt ni à aucune autre 
formalité spéciale. 

2. Il n'y a point de présomptions légales 
de faute quant à la responsabilité de l'abor
dage. 

Art. 8. r. Les actions en réparation de 
dommages se prescrivent par deux ans à par
tir de l'événement. 

2. Le délai pour interiter les actions en re
cours admises par l'alinéa 2 de l'article 4 et 
par l'alinéa 3 de l'article 5 est d'une année. 
Cette prescription ne court que du jour du 
paiement. 

3. Les causes de suspension et d'interrup
tion de ces prescriptions sont déterminées par 
la loi du tribunal saisi de l'action. 

4. Les Hautes Parties contractantes se 
réservent Je droit d'admettre, dans leurs lé
gislations, comme prorogeant les délais ci
dessus fixés, Ie fait que le bateau défendeur 
n'a pu être saisi dans les eaux de l'Etat dans 
lequel Ie demandeur a son domicile ou son 
principal établissement. 

Art. 9. Sous réserve de conventions ulté
rieures, les présentes dispositions ne portent 
point atteinte aux règles sur la limitation de 
responsabilité des propriétaires de bateaux, 
telles qu'elles sont établies dans chaque pays, 
non plus qu'aux obligations résultant du con
trat de transport ou de tous autres contrats. 

Art. ro. La présente Convention s'étend à 
la réparation des dommages que, soit par 
exécution ou omission de manceuvre, soit par 
inobservation des règlements , un bateau a 
causés soit à un autre bateau, soit aux choses 
ou personnes se trouvant à leur bord, alors 
même qu'il n'y aurait pas eu abordage. 

Art. r r. Sont compris, au sens de la pré
sente Convention, sous la dénomination de 
bateaux: les hydroglisseurs, les radeaux, les 
bacs, les dragues, les grues et élévateurs flot
tants, les sections mobiles de ponts de ba
teaux, et tous engins et outillages flottants 
de nature analogue. 

Art. 12. Les dispositions de la présente 
Convention ne préjugent pas des immunités 
dont jouiraient, dans un des Etats contrac
tants , les bateaux affectés exclusivement à 
l'exercice, à un titre quelconque, de la puis
sance publique. 

Art. r3. Les interprétations et réserves fi-
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gurant au Protocole-Annexe ei-joint sont 
adoptées et auront mêmes force, valeur et 
durée que la présente Convention. 

Art. 14. La présente Convention, rédigée 
en français, portera la date de ce jour et sera, 
jusqu'au 31 mai 1931, ouverte à la signature 
de tous les Etats ayant été représentés à la 
Conférence ou ayant ét é invités à s'y faire 
représenter. 

Art. 15. La présente Convention sera ra
tifiée. Les instruments de ratification seront 
transmis au Secrétaire général de la Société 
des Nations qui en notifiera Ie dépot à tous 
les Etats signataires ou adhérents. 

Art. 16. A partir du 1er juin 1931 , tout 
Etat visé à l'article r4 pourra adhérer à la 
présente Convention. Cette adhésion s'effec
tuera au moyen d'un instrument communi
qué au Secrétaire général de la Société des 
Nations aux fins de depot dans les archives 
du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera 
se dépot à tous les Etats signataires ou adhé
rents. 

Art. r7. r. Quatre-vingt-dix jours après 
Ie dépot, Ie dernier en date, des ratifications 
ou adhésions de trois Etats, la présente Con
vention entrera en vigueur pour chacun des 
Etats qui !'aura ratifiée ou qui y aura adhéré 
au moment dudit dépot. Cette Convention 
prendra effet, pour les Etats qui la ratifie
ront ou qui y adhereront par la suite, quatre
vingt-dix jours après Ie depot de leur instru
ment de ratification ou d'adhésion. Elle sera 
enregistrée par Ie Secrétaire général de la So
cité des Nations Ie jour de son entrée en vi
gueur. 

2. Tout Etat peut subordonner l'effet de 
sa ratification ou de son adhésion à la ratifi 
cation ou à l'adhésion par un ou plusieurs 
Etats désignés par lui dans son instrument 
de ratification ou d'adhésion. 

Art. 18. Après que la présente Conven
tion aura été en vigueur pendant cinq ans, 
la revision pourra en être demandée à toute 
époque par trois au moins des Etats contrac
tants. 

Art. 19. r. La présente Convention pour
ra être dénoncé par l'un quelconque des Etats 
contractants après l'expiration d'un délai de 
cinq ans à partir de la date de son entrée en 
vigueur pour !edit Etat. 

2. La dénonciation sera faite sous forme 
de notification écrite adressée au Secrétaire 
général de la Société des Nations. Copie de 
cette notification informant tous les autres 
Etats contractants de la date à laquelle elle a 
été reçue leur sera transmise par Je Secrétaire 
général. 

3. La dénonciation prendra effet un an 
après la date à laquelle elle aura été reçue par 
Ie Secrétaire général et ne sera opérante 
qu'en ce qui concerne l'Etat qui !'aura noti
fiée . 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus
nommés ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève, Ie neuf décembre mil neuf 
cent trente, en un seul exemplaire qui sera 
déposé aux archives du Secrétariat de la So-
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ciété des Nations; copie conforme en sera 
remise à tous les Etats visés à l'article 14. 

Allemagne 
Avec la réserve prévue au protocole-

annexe au III ad article 14. 

Autriche 

Reinhold Richter 
Dr. Werner Vogels 
Dr. Albrecht 

Avec la réserve prévue au protocole
annexe au III ad article 14. 

E. Pflügl 
Belgique 

J. de Ruelle 
Vi/le Libre de Dantzig 

Avec la réserve prévue au protocole
annexe au III ad article 14. 

J ózef Sulkowski. 
France 

Georges Ripert 
Hongrie 

Avec la réserve prévue au protocole
annexe ad article 14. 

!talie 

Luxembourg 

Pays-Bas 

Dietrich 

Carlo Rossetti 

Bech 

Avec la réserve prévue au protocole
annexe au III ad article 14. 

Pologne 

Roumanie 

Suisse 

G. Nauta 

Józef Sulkowski 

Const. Contzesco 

Avec la réserve prévue au protocole
annexe au III ad article 14. 

R. Haab 
Hohl. 

Tchécoslovaquie 
Müller 
Dr. Sitensky 

Yougoslavie 
Milan M . Yovanovitch 

Protocol-Annexe. 
1. Ad article premier. 
A. Les Hautes Parties contractantes dé

clarent que l'expression "eaux d'un des Etats 
contractants" ne vise pas les eaux des colo
nies, protectorats ou territoires placés sous 
suzeraineté ou mandat. 

B . Les Hautes Parties contractantes se 
réservent Ie droit de prévoir dans leur légis
lation nationale : 

1 ° Que la Convention ne sera pas appli
cable dans les eaux ou la navigation est ex
clusivement réservée à leurs nationaux; 

2 ° Que la Convention ne sera pas appli
cable sur les lacs situés à l'intérieur d'un seul 
Etat et sans communication avec d'a . ,tres 
voies navigables. 

II. Ad article 2, alinéa 2. 

Les mots "au mouillage" doivent être en
tendus comme s'appliquant également à des 
bateaux amarrés ou autrement immobilisés. 
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III. Ad article 14. 
Il est joint à la présente Convention un 

texte en langue allemande; les Plénipoten
tiaires, en signant ladite Convention, peu
vent réserver à leur Gouvernement le droit, 
en la ratifiant, d'adopter ce texte, étant en
tendu que, dans ce cas, !edit texte vaudra 
également dans les rapports entre les Etats 
qui auraient usé du même droit et qu'au cas 
de différend entre ces Etats sur l'interpréta
tion des textes, Ie texte de la Convention 
prévaudra si un des Etats parties ou inter
venant au différend Ie réclame. 

Le même droit est reconnu aux Etats qui 
adhéreront à la Convention. 

S.25 

24 Juni 1939. WET, houdende goedkeuring 
van het te Genève gesloten verdrag, met 
aangehecht protocol en bijlagen, van 9 
December 1930 nopens de teboekstel
ling van binnenschepen, de zakelijke 
rechten op die schepen en andere daar
mede samenhangende onderwerpen. 

Bijl. Hand. II 1934/35, 196; z935/z936, 52; 
z936/37, 54; 1937, 54; 1937/38, 28; 1938/39, IB. 

Hand. II 1938/39, bladz. 1860--1862. 
Bijl. Hand. I 1938/39, z8. 
Hand. I 1938/39, bladz. 704. 

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

dat het te Genève gesloten verdrag, met aan
gehecht protocol en bijlagen, van 9 December 
1930 nopens de teboekstelling van binnen
schepen, de zakelijke rechten op die schepen 
en andere daarmede samenhangende onder
werpen, alvorens te kunnen worden bekrach
tigd, ingevolge artikel 58 der Grondwet de 
goedkeuring · der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het nevens deze wet in afdruk 

gevoegde, te Genève gesloten verdrag, met 
aangehecht protocol en bijlagen, van 9 De
cember 1930 nopens de teboekstelling van 
binnenschepen, de zakelijke rechten op die 
schepen en andere daarmede samenhangende 
onderwerpen wordt goedgekeurd. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten 

Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van justitie, C. G OSELING. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

] . PATIJN. 

(Uitgeg. 4 Juli 1939.) 

Fransche tekst. 

ConYentlon Concernaut l'Immatrlculatlon 
des Bateaux de N:nlg·atlon Intérleure, les 
Drolts Réels sur ces Bateaux et autres }Ia-

tlères Connexes. 

Les Hautes Parties contractantes, désireu
ses de prévenir les difficultés auxquelles don-
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ne lieu la diversité de leurs législations en ce 
qui concerne certaines matières de droit flu
vial, ont désigné leurs Plénipotentiaires: 

Le Président du Reich allemand: 
M. Reinhold Richter, conseiller intime de 

Régence, chef de D épartement au Mi
nistère de la Justice du Reich; 

M. Werner Vogels, conseiller ministériel au 
Ministère de la Justice du Reich; 

M . Erich Albrecht, conseiller de Légation 
au Ministère des Affaires étrangères du 
Reich. 

Le Président fédéral de la République d' Au
triche: 
M. E. Pflügl, envoyé extraordinaire et mi

nistre plénipotentiaire, délégué, perma
nent auprès de la Société des Nations. 

Sa Majesté Ie Rai des Be/ges: 
M. Joseph de Ruelle, jurisconsulte du Mi

nistère des Affaires étrangères. 

Le Président de la République de Po/ogne 
pour la Ville libre de Dantzig: 
M. Józef Sulkowski, professeur à la Facul

té de Droit de l'Université de Poznan. 

Le Président de la République française : 
M. Georges Ripert, professeur à la Faculté 

de Droit de Paris. 

Son Altesse Sérénissime Ie Régent du Roy
aume de Hongrie : 
M . Alfred de Dietrich de Sachsenfels, en

voyé extraordinaire et ministre plénipo
tentiaire. 

Sa Majesté Je Roi d'ltalie: 
M. Carlo Rossetti, envoyé extraordinaire 

et ministre plénipotentiaire, délégué aux 
Commissions internationales du D anube 
et de l'Elbe. 

Son Altesse Royale Ja Grande-Duchesse de 
Luxembourg: 
M. Joseph Bech, ministre d'Etat, président 

du Gouvernement grand-ducal, ministre 
des Affaires étrangères. 

Sa Majesté la Reine ·des Pays-Bas: 
M. Gerhard Nauta, avocat et notair.e, an

cien professeur à l'Ecole des HautesEtu
des commerciales de Rotterdam. 

Le Président de la République de Po/ogne: 
M. Józef Sulkowski, professeur à la Facul

té de Droit de l'Université de Poznan. 
J,e Conseil lédéral suisse: 

M . Robert Haab, professeur à l'Université 
de Bale; 

M. Reinhard Hohl, chef de section au Dé 
partement politique fédéral. 

Le Président de la République tchécos/ova
que: 
M. Bohuslav Müller, ministre plénipoten

tiaire; 
M . Frantisek Sitensky, consèiller supérieur 

au Ministère du Commerce. 
Sn Majesté Ie Roi de Yougoslavie: 

M . Milan Yovanovitch, directeur du Dé
partement maritime et fluvial au Mi
nistère royal des Communications. 

L. & s. I939· 
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Lesquels, après avoir échangé leurs pleins 
pouvoirs reconnus en bonne et due forme, 
sant convenus des dispositions suivantes: 

TITRE PREMIER. 

D e l'Immatriculation. 

Artic/e premier. 

I. Les Etats contractants s'engagent à 
tenir des registres pour l'immatriculation des 
bateaux de navigation intérieure. 

2. Ces registres, établis conformément à 
la législation nationale, doivent être publics 
et répondre aux dispositions de la présente 
Convention; des extraits certifiés conformes
en sant délivrés, contre paiement des frais, à 
tous ceux qui le requièrent. 

Art. 2. Chaque bureau d'immatriculation 
est désigné, suivant les prescriptions de l'au
torité compétente, soit par son nom, soit par 
une au plusieurs lettres initiales, ainsi que 
par la au les lettres initiales attribuées par 
!'Annexe I à l'Etat auquel il ressortit. 

Art. 3. I. La législation de chaque Eta~ 
contractant détermine les conditions qu'un 
bateau doit remplir pour pouvoir être imma
triculé sur ses registres. 

2. Chacun des Etats contractants s'en
gage à prendre les mesures nécessaires pour 
qu'un bateau ne puisse être immatriculé si
multanément dans deux de ses bureaux. 

3. Toutefois, la disposition de l'alinéa 
précédent ne met pas obstacle à l'établisse
ment de registres centraux au les inscriptions 
se trouvent reproduites. 

Art. 4. I. Tout bateau doit être imma
triculé s'il remplit les · conditions d'immatri
culation prévues par la législation d'un au 
plusieurs Etats contractants. Cette disposi
tion s'applique à tous bateaux, y compris les 
dragues, de 20 tonnes métriques au mains. 
Toutefois, elle ne s'applique ni aux grues et 
élévateurs flottants, ni aux autres engins ana
logues, ni aux bateaux de plaisance. L'obliga
tion de faire immatriculer Ie bateau incombe 
au propriétaire. 

2. Si le bateau remplit les conditions 
d'immatriculation fixées par la législation 
d'un seul Etat contractant, le bateau ne peut 
être immatriculé qu'au bureau compétent de 
eet Etat. · 

3. Si Ie bateau remplit les conditions 
d'immatriculation fixées par la législation de 
deux au plusieurs Etats contractants, le ba
teau ne peut être immatriculé qu'au bureau 
compétent de l'un de ces Etats. Dans ce cas, 
Ie propriétaire a Ie choix du pays ou le ba
teau sera immatriculé. 11 conserve ce choix 
tant que le bateau déjà immatriculé continue 
à remplir les conditions d'immatriculation 
fixées par la législation de deux au plusieurs 
Etats contractants et l'acquiert si le bateau 
vient, par la suite, à les remplir. 

4. Chaque Etat contractant se réserve Ie 
droit d'exiger que ses ressortissants inscrivent 
sur ses registres les bateaux leur apparte
nant pour plus de moitié et remplissant en 
même temps les cov.ditions d'immatriculation 
d'un au plusieur~ autres Etats contractants, 

19 



1939 

si ces ressortissants ont, sur son territoire, 
leur résidence habituelle, ou, dans Ie cas de 
sociétés, la direction principale de leurs af
faires. 

5. Chaque Etat contractant se réserve de 
même Ie droit d'exiger que les personnes phy
siques, qui lui ressortissent, même si elles 
n'ont pas sur son territoire leur résidence ha
bituelle, inscrivent sur ses registres les ba
teaux leur appartenant pour plus de moitié et 
remplissant en même temps les conditions 
d'immatriculation d'un ou plusieurs autres 
Etats contractants, si ces bateaux sont exclu
sivement affectés à la navigation dans les 
eaux dudit Etat. 

Art. 5. L'obligation prévue à l'article 4 
ne vise pas les bateaux non encore immatri
culés dans un Etat contractant, qui se ren
dent du pays ou ils ont été construits ou 
acquis au pays ou ils doivent être immatri
culés. 

Art. 6. Chaque Etat contractant peut, 
dans les conditions visées aux articles 3 et 4, 
prescrire ou admettre que soient immatricu
lés sur ses registres: 

1 ° - les grues et élévateurs flottants, ainsi 
que tous autres engins analogues; 

2° - les bateaux de plaisance; 
3 ° - les bateaux, y compris les dragues, 

de moins de 20 tonnes métriques. 
Art. 7. 1. Un bateau en construction, 

lorsque la législation nationale en prescrit ou 
en admet l'immatriculation, ne peut être im
matriculé ailleurs que sur les registres de 
l'Etat contractant sur Ie territoire duquel il 
est en cours de construction, si ce n'est en 
vertu d'un accord conclu entre eet Etat et un 
ou plusieurs autres Etats contractants. 

2. Les accords visés ci-dessus seront com
muniqués à tous les Etats contractants. 

3. L'immatriculation du bateau en con
struction, en vertu d'un des accords prévus à 
l'alinéa I du présent article,sera à tous égards 
assimilée à celles qui seraient effectuées dans 
Ie pays de construction, même au regard des 
Etats contractants non parties à eet accord. 

Art. 8. Lorsqu'un des bateaux visés aux 
articles 6 et 7 est immatriculé, les disposi
tions de la présente Convention lui sont ap
plicables. 

Art. 9. 1. L'immatriculation des bateaux 
est effectuée sur demande écrite, signée par 
Ie propriétaire , et accompagnée des pièces 
justificatives nécessaires. 

2. Cette demande doit indiquer au moins: 
1 ° - Ie nom ou la devise du bateau; 
2 ° - Ie mode de construction et Ie type du 

aateau; l'année et Ie lieu de construction et, 
pour les bateaux à propulsion mécanique, 
m ême auxiliaire, la nature et la puissance de 
la machine; 

3 ° - la capacité maximum de chargement 
ou Ie déplacement, d 'après Ie certificat de 
jaugeage, ainsi que Ie numéro et la date de 
ce certificat; 

4 ° - les nom, prénoms, profession et do
micile du ou des propriétaires, ces indications 
étant remplacées pour les sociétés par la dé
nomination et Ie siège social; en outre, en cas 
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de copropriété, la part de chacun des copro
priétaires; 

5° - s'il y a lieu, les faits qui justifient 
l'immatriculation, conformément aux articles 
3 et 4; 

6° - Ie fait que Ie bateau n'est pas imma
triculé ailleurs ou, s'il est déjà immatriculé, 
Ie bureau d'immatriculation. 

3. Pour les bateaux en construction, il 
suffit que la demande contienne les indica
tions qui peuvent être matériellement four
nies; ces indications doivent être complétées 
après achèvement du bateau. 

Art. 10. L'immatriculation des bateaux a 
lieu dans chaque bureau suivant une série 
continue de numéros matricules. Sous chaque 
numéro, sont inscrites au moins les données 
prévues aux chiffres I à 5 de l'article 9, ainsi 
que la date de l'immatriculation. 

Art. 11. 1. Si des modifications survien
nent dans les faits mentionnés dans Ie re
gistre, ou si Ie bateau périt, est démoli ou 
devient définitivement inapte à la naviga
tion, l'inscription en doit être demandée au 
bureau d 'immatriculation. La demande doit 
être signée du propriétaire et accompagnée 
des pièces justificatives nécessaires ainsi que 
du certificat d'immatriculation et éventuelle
ment du duplicata, prévus à l'article 12. 

2. La loi du pays d'immatriculation fixe 
Ie délai dans lequel la demande doit être 
faite, ainsi que les conditions dans lesquelles 
la radiation d'office peut être opérée, sous 
réserve de l'observation de la disposition de 
l'alinéa I de l'article 15. 

Art. 12. 1. Les inscriptions effectuées 
sur Ie registre en vertu des articles ro et 11 

doivent être reproduites sur un certificat dé
livré par Ie bureau d'immatriculation et sur 
lequel sont portées l'indication de ce bureau 
et celle de l'Etat auquel il ressortit. 

2. Tout bateau immatriculé doit être 
muni de son certificat d'immatriculation. Un 
duplicata, lorsqu'il en est délivré par Ie bu
reau d'immatriculation, peut tenir lieu de 
certificat. Ce duplicata doit être désigné 
comme tel, et mention de sa délivrance doit 
être faite sur Ie certificat. 

Art. 13. Le certificat d'immatriculation 
ou un document distinct se trouvant à bord 
du bateau contiendra la reproduction des 
inscriptions hypothécaires, visée à l'article 
2I , ou la m e ntion, par l'autorité chargée de la 
tenue du registre pour la publicité des droits, 
que Ie bateau n 'est pas grevé d'hypothèques. 
Cette obligation ne vise, sauf disposition con
traire de la loi du pays d'immatriculation, ni 
les bateaux qui ne sortent pas des eaux de 
l'Etat sur les registres duquel ils se trouvent 
immatriculés, ni les bateaux de moins de 20 

tonnes métriques, en quelques eaux qu'ils 
naviguent. 

Art. 14. 1. Tout bateau immatriculé doit 
porter sur les deux cötés ou sur l'arrière: 

1 ° - son nom ou sa devise et, s'il existe 
plusieurs bateaux appartenant au même pro
priétaire avec Ie même nom ou la même 
devise, un numéro distinctif; 

2 ° - Ie numéro matricule visé .à l' article 
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10, précédé, en caractères latins, soit de la ou 
des lettres initiales du bureau d'immatricu
lation, soit du nom dudit bureau, et suivi, en 
caractères latins, de la ou des lettres initiales 
de l'Etat auquel ce bureau ressortit. 

2. Les indications visées à l'alinéa 1 du 
présent article doivent être faites d'une ma
nière visible et apparente, en caractères 
ayant au moins quinze centimètres de hau
teur. 

3. Il est défendu d'effacer, d'altérer, de 
rendre méconnaissables, de couvrir ou de 
cacher par un moyen quelconque ces noms, 
lettres et numéros, et d'ajouter d'autres in
scriptions qui seraient capables de nuire à la 
clarté de celles indiquées ci-dessus. 

Art. 1 5. r. Si un bateau est immatriculé 
sur les registres de l'un des Etats contrac
tants, il ne peut pas être immatriculé sur les 
registres d'un autre sans qu'il soit procédé en 
même temps :à la radiation de la première 
immatriculation. Le transfert d'immatricu
lation de même que la radiation de l'imma
triculation ne peuvent, lorsqu'il s'agit d'un 
bateau grevé d'hypothèques, être effectuées 
si ce n'est avec Ie consentement de tous les 
créanciers hypothécaires et aux conditions 
acceptées par eux. 

2. Pour effectuer Ie transfert d'immatri
culation d'un bateau du registre d'un Etat à 
celui d'un autre, les formalités suivantes doi
vent être remplies: 

a. une demande d'immatriculation doit 
être adressée, dans les conditions visées à 
l'article g, au bureau compétent de l'Etat 
dans lequel Ie bateau doit être immatriculé; 

b. une demande de radiation doit être 
adressée au bureau de l'Etat ou Ie bateau est 
encore immatriculé; la demande de radiation 
indique Ie bureau ou l'immatriculation doit 
être transférée; elle doit être accompagnée, 
s'il y a lieu, du consentement écrit et en 
double des créanciers, visé à l'alinéa 1. 

3 . Au cas ou Ie bureau du premier Etat 
ne s'oppose pas à la radiation sur son registre, 
il en informe, au moyen de la formule ci
annexée (voir Annexe II, Formule A), Ie 
bureau du second Etat, ou la nouvelle imma
triculation est demandée, et lui transmet en 
même temps un extrait certifié du registre 
et un double du consentement écrit des cré
anciers hypothécaires; la signature des créan
ciers, apposée sur ce double, doit être dûment 
légalisée. Mention de la demande de transfert 
est faite alors au registre du premier Etat et 
aucune inscription ne peut être faite doréna
vant audit registre. Si, toutefois, Je bureau 
du premier Etat reçoit, dans les conditions 
prévues à l'article 38, une demande relative 
à une exécution forcée après que mention à 
été faite de la demande de transfert, il est 
fait application des dispositions dudit arti
cle; copie certifiée de cette demande est 
transmise immédiatement par Ie bureau du 
premier Etat à celui du second Etat qui se 
conforme également à l'article 38. 

4. Dès réception de !'avis du bureau du 
premier Etat, l'autorité compétente du se
cond Etat procède, s'il y a lieu, à l'immatri-
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culation du bateau, délivre Ie certificat visé 
à l'article 12, et retire en même temps Ie cer
tificat de l'immatriculation précédente ainsi 
que, Ie cas échéant, Ie duplicata. 

5. Le bureau du second Etat adresse en
suite sans délai au bureau du premier Etat, 
suivant une formule ci-annexée (voir Annexe 
II, Formule B), une attestation constatant 
l'immatriculation sur son registre. Cette at
testation doit être accompagnée du certificat 
de l'immatriculation précédente, et, Ie cas 
échéant, du duplicata. Au reçu de cette at
testation, l'immatriculation est radiée par Ie 
bureau du premier Etat. 

Art. 16. r. Sont exclusivement compé
tentes pour la poursuite et la répression: 

1 ° - en ce qui concerne les contraventions 
à l'obligation d'immatriculer, visée à l'alinéa 
1 de l'article 4, les autorités compétentes du 
pays ou des pays ou Ie bateau peut être im
matriculé; 

2 ° - en ce qui concerne les contraventions 
à l'interdiction d'immatriculer un bateau 
dans plus d'un Etat, visée à l'alinéa 3 de l'ar
ticle 4, les autorités compétentes des pays ou 
les immatriculations ont été effectuées; 

3 ° - en ce qui concerne les contraventions 
à l ' article 11, les autorités compétentes du 
pays d'immatriculation; 

4 ° - en ce qui concerne les contraventions 
à l'alinéa 2 de l'article 12 et à l'article 14, les 
autorités compétentes du pays ou l'infraction 
a été constatée. 

2. Dans les cas visés aux 1°, 2 ° et 3 ° , si 
la contravention est constatée dans un autre 
Etat contractant, les autorités de eet Etat 
dressent Ie procés-verbal ·et transmettent Ie 
dossier aux autorités compétentes en vertu 
des dispositions desdits numéros, pour leur 
permettre de poursuivre et de réprimer la 
contravention, et, dans Ie cas visé au 2 °, 
elles en adressent une copie aux bureaux ou 
Ie bateau est immatriculé. 

Art. 17. r. Dans Ie cas ou, d'après la loi 
nationale, Ie transfert de propriété dépend de 
l'inscription au registre, Ie terme "proprié
taire" .à l'article 4 doit s'entendre comme 
visant l'acquéreur. 

2. La loi nationale indique en pareil cas 
ceux à qui incombe l'obligation de signer 
les demandes visées aux articles g et 1 r. 

TITRE II. 
Art. 18. Les dispositions du présent titre 

sont applicables à tout bateau immatriculé 
sur Ie registre d'un Etat contractant. 

Art. ,g. Les registres pour la publicité 
des droits sont, soit les registres prévus .à 
l' article premier, soit des registres distincts 
de ceux-ci et tenus par une autorité du même 
pays. Dans ce dernier cas, les registres pour 
la publicité des droits doivent également ré
pondre aux conditions de publicité spécifiées 
audit article. Une concordance sera établie 
entre les deux registres. Le certificat d'imma
triculation et les extraits du registre délivrés 
par Ie bureau d'immatriculation doivent, 
dans ce cas, indiquer l'autorité chargée de la 
tenue du registre pour la publicité des droits . 
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Chapitre I. - De la Propriété, de 
l'Usufruit et des Hypothèques. 

Art. 20. r. Le transfert volontaire entre 
vifs des droits de propriété sur un bateau est 
réglé par la loi du pays d'imm_a~riculation, si 
cette loi prévoit comme cond1t10n du trans
fert, ou tout au moins pour que ce transfert 
ait effet à l ' égard des tiers , soit l'inscription 
aux registres pour la publicité des droits, soit 
la mise en possession de l'acquéreur. 

2. La même règle s'applique à la con
stitution de l'usufruit. 

Art. 2 r. r. Les effets d'une hypothèque, 
régulièrement établie sur un bateau d 'après 
la loi du pays d 'immatriculation et inscrite 
sur les registres pour la publicité des droits, 
sont régis par ladite loi. 

2. Toutefois, l'hypothèque ne peut ga
rantir les intérêts pour une durée de plus de 
trois années en sus de l'année courante. 

Art. 22. L'hypothèque s'étend .à tous ob
jets qui , sans faire partie intégrante du ba
teau, lui sont attachés à demeure Pf:lr leur 
destination, à l'exception de ceux qui n'ap
partiennent pas au propriétaire du bateau .. 

Art. 23 . r. L'inscription d'hypothèque d01t 
indiquer au moins Ie cré'."nc\e~, Ie montant 
de la créance, Ie taux des mterets et !es _con
ditions d'exigibilité de la somme pnnc,pale 
et des intérêts. 

2. Un renvoi .à !'acte constitutif_ d 'hypo
thèque peut tenir lieu <:f<: la me:1b?~ ?'.1".s 
l'inscription des cond1t1ons d ex1g1b1hte, 
pourvu que eet acte ou une copie cert~fiée 
conforme soit déposé au bureau charge _de 
tenir les regist res pour la publicité des dro1ts. 

Art. 24. r. Sauf Ie cas d'exécution for
cée les conditions d'extinction des hypo
thèques son t déterminées par la loi du pays 
d'immatriculation. 

2. Tout efois, lorsq1!e les objets v,ïsés à 
l 'article 22 sont separes du bateau, 1 hypo
thèque s'éteint, en ce qui les_ conc_erne, dans 
les conditions fixées par la 101 du heu de leur 
situation. 

Art. 25. Aucun Etat contractant n'est 
tenu d'organiser une procédure de purge ou 
toute autre procédure spéciale pour assurer 
l'application des dispositions qui précèdent. 

Art. 26. Dans Ie cas, visé à l'alinéa I de 
!'article 15 ou les créanciers hypothécaires 
donnent le~r consentement au transfert d'im
matriculation du bateau du registre d'un 
pays sur celui d'un autre, si les condi~ions 
posées par lesdits créanciers sont c_ompatt~les 
avec la loi du pays de la nouvelle 1mmatncu
lation les inscriptions d 'hypothèques sont 
reportées d'office, avec Ie rang qu'elles 
avaient, et les effets des hypothèques sont 
désormais régis par ladite loi . 

Art. 27. Les hypothèques constituées sur 
des portions d'un bateau sont assimil~es,pour 
l'application de la présente Conventton, aux 
hypothèques grevant Ie bateau lui-même. 

Chapitre 2. - Des Privilèges. 

Art. 28. Jouissent d'un privilège sur Ie 
bateau, y compris les objets visés à l'article 
22: 
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I - 1 ° - les frais de conservation depuis 
la saisie; les taxes de navigation ainsi que les 
droits de port et de pilotage; 

2 ° - a. les créances résultant du contrat 
d'engagement du capitaine, des gens d'équi
page et des autres personnes engagées par Ie 
propriétaire ou par Ie capitaine pour Ie ser
vice du bord, mais , en ce qui concerne les 
gages, pour une durée de six mois a~ plus; 

b. les primes d'assurances soc1ales des 
personnes visées ci-dessus, si c~tte créa~c_e 
est privilégiée par la loi du tnbunal sa1s1, 
mais pour une durée de trois mois au plus; 

3 ° - a. les rémunerations dues pour 
sauvetage et assistance; . 

b. la contribution du bateau aux avanes 
communes si elle est privilégiée par la loi du 
pays d 'immatriculation et si la respo_nsabilité 
du propriétaire est limitée, en ce qui concer
ne cette contribution, par la loi appliquée 
par Ie tri bunal saisi; 

4 ° - a. les indemnités dues pour ?Om
mages causés par abordage ou autre accident 
de navigation à des navires ou bateaux, à des 
personnes ou biens autres que les perso~mes 
ou biens se trouvant .à bord du bateau meme, 
y compris les dommages causés aux ou_vrages 
et aux installations des ports et des v01es na
vigables; 

b. les indemnités dues pour lésions cor
porelles des personnes se trouvant à bord, 
pour autant que ces indemnités ne sont pas 
privilégiées en vertu de la_ lettre a du. 2 °, 
ainsi que pour perte ou avane de la carga1son 
et des bagages des passagers, jusqu'à con
currence de leur valeur, si ces indemnités sont 
privilégiées par la loi d~ _P~YS d'imm~!ri<;u
lation et si la responsab,hte du propnetaire 
est limitée en ce qui concerne ces indemni
tés , par la ioi appliquée par Je tribunal saisi ! 

II - les autres créances auxquelles la 101 
du tribunal saisi accorde un privilège. 

Art. 29. r. Les créances priv ilégiées en 
vertu du chiffre I de l'article 28 priment les 
créances hypothécaires. 

2. Toutefois, les créances mentionnées au 
4° du chiffre I dudit article passeront après 
l'hypothèque si les faits constitutifs de ces 
créances sont postérieurs .à l'inscription de 
l'hypothèque. 

Art. 30. r. Les créances privilégiées en 
vertu du chiffre II de l'article 28 prennent 
rang après l'hypothèque. 

2. La loi du tribunal saisi peut toutefois 
prescrire que certaines de ces créances pri
ment les créances hypothécaires si les faits 
constitutifs de la créance son t antérieurs à 
l'inscription de l'hypothèque et si, en outre, 
avant cette inscription, Ie créanèier est de
venu détenteur du bateau ou l'a fait saisir à 
titre conservatoire. 

Art. 3 r. r. Le rang des créances privilé
giées entre elles est déterminé par l'ordre 
êtabli .à l'article 28. 

2. Toutes les créances mentionnées sous 
Ie même numéro ont Ie même rang. 

3. Toutefois, les créances mentionnées 
sous Ie 3° du chiffre I dudit article sont rem
boursées par préférence dans l'ordre inverse 
des dates ou elles sont nées. 
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Art. 32. Si un des créanciers visés aux 3° 
et 4 ° du chiffre I de l'article 28 reçoit, du 
fait que, par suite du jeu des conditions mi
ses à l'existence ou au rang des privilèges par 
les disposi tions de la lettre b du 3 °, de la let
tre b du 4° et de l'alinéa 2 de l'article 29, sa 
créance est primée par la créance hypothé
caire, une somme inférieure à celle qu'il au
rait réçue si sa créance avait primé la créan
ce hypothécaire, Ie propriétaire est tenu per
sonnellement au paiement de la différence, 
sans qu'il puisse invoquer une limitation de 
sa responsabilité, et sans préjudice de l'appli
cation d'une Joi nationale en vertu de laquel
le Ie propriétaire est tenu de la totalité de sa 
<lette. 

Art. 33. Les créances énumérées au chif
fre I de l'article 28 donnent naissance à des 
privilèges sans que, pour être privilégiées, 
elles soient soumises à des conditions spécia
les de preuve. Ces privilèges s'établissent 
sans formalités et suivent Ie bateau en quel
que main qu'il passe. 

Art. 34. r. Les privilèges visés au chiffre 
I de l'article 28 s'éteignent: 

1 ° En même temps que la créance et au 
plus tard .à l'expiration d'un délai de sixmois; 

2° Dans Ie cas de vente forcée; 
3 ° En cas de ven te volontaire, suivant la 

procédure prévue par la loi du pays d'imma
triculation, si cette procédure se déroule dans 
!edit pays; 

4 ° De plus, en ce qui conceme les pri
vilèges mentionnés à la lettre b du 3 ° et à 
la lettre b du 4 °, dans les cas prévus par la 
loi du pays d'immatriculation. 

2 . Le délai de six mais , prévu .à l'alinéa 
précédent, court: en cas de sauvetage ou d'as
sistance, à partir du jour ou les opérations 
son t terminées; dans les cas visés à la lettre a 
du 4° du chiffre I de l'article 28, ainsi qu'en 
cas de lésions corporelles, du jour ou Ie dom
mage a été causé; en cas de perte ou avarie 
de la cargaison ou des bagages, .à partir du 
jour de l'arrivée du bateau au port du dé
chargement ou à partir du jour ou Ie créan
cier a su ou aurait raisonnablement dû savoir 
que Ie bateau a rompu Ie voyage ; dans tous 
les autres cas, à partir de l'exigibilité de la 
créance. 

3. Les causes de suspension et d'interrup
tion du délai sant déterminées par la loi du 
tribunal saisi . 

Art. 35. Les dispositions du présent cha
pitre sant applicables aux créances nées du 
fait de l'exploitation d'un bateau par une 
personne autre que Ie propriétaire, sauf lors
que Ie propriétaire s'est trouvé dessaisi par 
un acte illicite et quand, en outre, Ie créan
cier n'est pas de bonne foi . 

TITRE 111. 

De la Saisie conservatoi re et de l'Exé
cution forcée. 

Art. 36. Lorsqu'un bateau immatriculé 
dans un des Etats contractants est l 'objet 
d'une saisie conservatoire sur Ie territoire 
d 'un autre Etat contractant, la validité et les 
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effets de cette saisie sant réglés par la loi de 
ce dernier Etat. 

Art. 37. r. La procédure d 'exécution for
cée ne peut se dérouler que dans Ie pays ou 
Ie bateau se trouve. 

2. Cette procédure est réglée par la loi 
dudit pays. 

3. Toutefois, lorsqu'il s 'agit d'un bateau 
immatriculé dans un des Etats contractants, 
qui se trouve sur Ie territoire d'un autre· Etat 
contractant, les dispositions qui suivent doi
vent être observées. 

Art. 38. r. Lorsque Ie bateau est saisi 
pour être vendu, ou lorsqu'une procédure 
d 'exécution forcée est ouverte sans saisie 
préalable, l'autorité compétente doit deman
der au bureau d 'immatriculation que mention 
en soit faite sur Ie registre pour la publicité 
des droits. 

2 . La demande est établie suivant la for
mule ci-annexée (vair Annexe Il, Formule 
C); elle peut être remise au consul du pays 
d'immatriculation pour être transmise par 
télégramme audit bureau contre paiement 
des frais. 

3. Le bureau d'immatriculation est tenu 
de prendre les mesures nécessaires pour que, 
dès réception de la demande, toute personne 
qui vient consulter les inscriptions du registre 
pour la publicité des droits relatifs au bateau 
saisi, en ait connaissance, qu'il en soit fait 
mention sur ce registre, que les créanciers 
inscrits en soient informés et qu'un extrait 
certifié conforme du registre , ainsi que la 
liste des adresses du propriétaire et des cré
anciers inscrits, indiquées par eux, soient 
envoyés .à l'autorité compétente indiquée 
dans la demande. 

4. Aucune aliénation n'est opposable au 
créancier saisissant ou intervenant et à l'ad
judicataire, si elle est effectuée après la ré
ception de la demande par Ie bureau d'im
matriculation ou si, lors de l'aliénation, l'ac
quéreur avait ou devait raisonnablement 
avoir connaissance de !'ouverture de la pro
cédure ou de la saisie. La même règle s'ap
plique à la constitution d'hypothèques et 
d'usufruits. 

Art. 39. I. La loi du lieu de l'exécution 
doit prévoir que les créanciers inscrits se
ront avisés au mains un mais .à !'avance de 
la date jusqu'à laquelle ils pourront, dans 
les conditions fixées par cette loi, faire va
loir leurs droits, et que, au mains un mais 
d'avance, la date de la vente sera communi
quée à ces créanciers et publiée au lieu d'im
matriculation. 

2. Le transfert de la propriété et l'ex
tinction des hypothèques s'opèrent dans les 
conditions prescrites par la loi du lieu de 
l'exécution. 

Art. 40. L'inobservation des formalités 
prescrites .à l'article 39 entraîne, suivant la 
loi du lieu de l'exécution, soit la nullité de 
la vente, soit la non-opposabilité de la vente 
à des tiers intéressés, soit la réparation par 
l'Etat du préjudice causé. L 'obligation de 
réparation ne peut être subordonnée .à la 
condition de réciprocité. 
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Art. 41. 1. Ne seront déduits du prix 
d'adjudication avant sa distribution, que 
les frais de justice effectués dans l'intérêt 
commun des créanciers pour parvenir .à la 
vente et à la distribution du prix, y compris 
les frais de garde , mais exception faite des 
frais encourus en vue d'obtenir un titre 
exécutoire. 

2. Le surplus du prix d'adjudication est 
distribué aux créanciers, conformément aux 
règles de procédure de la loi du lieu de 
l'exécution, et en tenant compte du rang qui 
leur appartient aux termes de la présente 
Convention. 

Art. 42. 1. L'autorité compétente du 
pays d'immatriculation doit procéder à la 
radiation des hypothèques éteintes dans les 
conditions prévues .à l'article 39 sur présen
tation d'une expédition authentique de)'acte 
d'adjudication et après que l'autorité com
pétente d'après la loi du pays d'immatricu
lation aura constaté que l'expédition est 
authentique, que l'autorité qui a procédé à 
l'adjudication était compétente et que les 
stipulations de publicité, visées à l'article 
39, ont été observées. 

2. L'autorité compétente du pays d'im
matriculation informe les créanciers inscrits 
de la radiation opérée. 

3. L'expédition de !'acte d'adjudication, 
verifiée conformément .à l'alinéa 1, constitue 
à l'égard du bureau d'immatriculation la 
preuve du transfert de propriété. 

TITRE IV. 

Dispositions finales. 

Art. 43. La présente Convention n'est 
pas applicable aux bateaux affectés exclusi
vement à l 'exercice, à un titre quelconque, 
de la puissance publique. 

Art. 44. Les Etats contractants, <lont la 
législation ne serait pas, dès à présent, suffi
sante pour assurer l'exécution des disposi
tions de la présente Convention, prendront 
les mesures et édicteront les sanctions né
cessaires à eet effet. 

Art. 45. 1. En vue de l'application de 
la présente Convention, les autorités judi
ciaires et administratives compétentes des 
Etats contractants sont autorisées à corres
pondre directement entre elles au moyen des 
formules annexées à ladite Convention. 

2. A défaut d'accords bilatéraux entre 
les Gouvernements des Etats contractants, 
sur la procédure .à suivre pour toutes autres 
communications entre leurs autorités respec
tives, ces communications se feront par la 
voie diplomatique ou par toute autre voie 
admise dans la pratique pour de telles com
munications. 

Art. 46. L es Etats contractants s'enga
gent à se communiquer, par l'intermédiaire 
du Secrétaire général de la Société des Na
tions, les dispositions d'ordre législatif ou 
réglementaire prises par chacun d'eux pour 
assurer l'exécution de la présente Conven
tion , la liste des autorités chargées de la 
t enue des registres, ainsi que Ie nom et les 
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lettres initiales des bureaux d'immatricula
tion. 

Art. 47. 1. Chaque Etat contractant 
prendra les mesures nécessaires pour que, à 
l'expiration d'un délai de trois ans, .à · comp
ter de la date à laquelle la présente Conven
tion prendra effet en ce qui Ie concerne, les 
inscriptions portées sur ses registres et les 
certificats délivrés par ses bureaux, anté
rieurement à cette date, soient mis en con
cordance avec les dispositions de ladite Con
vention. 

2. A titre transitoire, les certificats d'im
matriculation conformes aux dispositions de 
la loi du pays d'immatriculation, délivrés 
avant la date mentionnée .à l'alinéa précé
dent, seront admis, jusqu'à l'expiration du 
même délai, comme équivalents aux certi
ficats d'immatriculation prévus par la Con
vention. 

3. Pendant Ie même délai, les disposi
tions des alinéas 1 et 2 de l'article 14 ne 
s'appliqueront pas aux bateaux immatricu
lés avant la date susmentionnée. 

Art. 48. La présente Convention ne s'ap
plique pas aux colonies, protectorats ou ter
ritoires placés sous suzeraineté ou mandat. 

Art. 49. Les interprétations et réserves 
figurant au Protocole-Annexe ei-joint sont 
adoptées et auront mêmes force, valeur et 
durée que la présente Convention. 

Art. 50. La présente Convention, rédigée 
en français, portera la date de ce jour et 
sera, jusqu'au 31 mai 1931, ouverte à la 
signature de tous les Etats ayant été repré
sentés à la Conférence ou ayant été invités 
à s'y faire représenter. 

Art. 51. La présente Convention sera ra
tifiée. Les instruments de ratification seront 
transmis au Secrétaire général de la Société 
des Nations qui en notifiera Ie dépöt à tous 
les Etats signataires ou adhérents. 

Art. 52 . A partir du 1er juin 1931, tout 
Etat visé à l'article 50 pourra adhérer à la 
présente Convention. Cette adhésion s'effec
tuera au moyen d'un instrument communi
qué au Secrétaire général de la Société des 
Nations aux fins de dépöt dans les archives 
du Secrétariat. Le Secrétaire général noti
f iera ce dépöt à tous les Etats signataires ou 
adhérents. 

Art. 53. 1. Six mois après Ie dépöt, Ie 
dernier en date, des ratifications ou adhé
sions de trois Etats, la présente Convention 
entrera en vigueur pour chacun des Etats 
qui !'aura ratifiée ou qui y aura adhéré au 
moment dudit dépöt. Cette Convention 
prendra effet pour les Etats qui la ratifie
ront ou qui y adhéreront par la suite six 
mois après Ie dépöt de leur instrument d e 
ratification ou d'adhésion. Elle sera enre
gistrée par Ie Secrétaire général de la So
ciété des Nations Ie jour de son entrée en 
vigueur. 

2. Tout Etat peut subordonner l'effet de 
sa ratification ou de son adhésion à la rati 
fication ou à l'adhésion par un ou plusieurs 
Etats désignés par lui dans son instrument 
de ratification ou d'adhésion. 
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Art. 54. Après que la présente Conven
tion aura été en vigueur pendant cinq ans, 
la revision pourra en être demandée à toute 
époque par trois au moins des Etats contrac
tants. 

Art. 55. r. La présente Convention pourra 
ê tre dénoncée par l'un quelconque des Etats 
contractants après l'expiration d'un délai de 
cinq ans à partir de la date de son entrée en 
vigueur pour !edit Etat. 

2. La dénonciation sera faite sous forme 
de notification écrite adressée au Sécré taire 
général de la Société des Nations. Copie de 
cette notification informant tous les autres 
Etats contractants de la date .à laquelle elle 
a été reçue leur sera transmise par Ie Secré
taire gén éral. 

3. La dénonciation prendra effet un an 
après la date à laquelle elle aura été reçue 
par Ie Secrétaire général et ne sera opérante 
qu'en ce qui concerne l'Etat qui !'aura no
tifiée. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus
nommés ont signé la présente Convention. 

Fait a Genève, Ie neuf décembre mil n euf 
cent trente, en un seul exemplaire qui sera 
déposé aux archives du S ecrétariat de la 
Société des Nations; copie conforme en sera 
remise à tous les Etats visés .à l'article 50. 

Al/emagne 
Avec la réserve prévue au protocole-

annexe au IX ad article 50. 

Autriche 

Reinhold Richter 
Dr. Werner Vogels 
Dr. Albrecht. 

Avec la réserve prévue au protocole
annexe au IX ad article 50. 

E. Pflügl 
Be/gique 

J . de Ruelle 
V iJJe Libre de Dantzig 

Ad referendum et avec la réserve 
prévue au protocole-annexe au IX 

ad article 50. 
Jozef Sulkowski 

France 
G. Ripert 

Hongrie 
Avec la réserve prévue au IX ad art. 50 

du protocole annexe. 
D ietrich 

Carlo Rossetti 
Luxembourg 

Bech 
Pays-Bas 

Avec la réserve prévue au protocole
annexe au IX ad article 50. 

Pologne 

Suisse 

G . Nauta 

Ad referendum 
Jozef Sulkowski 

Avec la réserve prévue au protocole
annexe au IX ad article 50. 

R. Haab 
Hohl 

Tchécos/ovaquie 
Müller 
Dr. Si tensky 

Y ougoslavie 
Milan M . Yovanovitch 

Protocole -A nnexe. 
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1. Il est entendu que la présente Con
vention n'a pas pour effet de mettre obstacle 
au droit d 'un Etat de s'opposer, en cas d'évé
nements graves, au transfert d ' immatricu!;;. 
tion des bateaux inscrits sur ses registres n i 
d 'un e maniè re générale, de régler la quest:io~ 
des échanges commerciaux d'ordre interna
tional auxquels les bateaux donnent lieu, 
question qui demeure réservée notamment 
aux traités de commerce et aux conventions 
gén érales économiques. 

II. Il est entendu qu'aucune des dispo
s1t1ons de la présente Convention ne doit 
être interprétée comme modifiant les traités, 
actes e t conventions qui régissent les voies 
d'eau internationales ou d 'intérêt interna
tional. 

111. Ad article 4, a/inéa 4. 
Il est entendu, pour l'application de l'ali

néa 4 de l'article 4 , que, en ce qui concerne 
les sociétés de capitaux, leur nationalité est 
déterminée par Ie siège social. 

IV. Ad article 18. 
Chaque Etat contractant peut se réserver 

Ie droit, en ratifiant la présente Convention 
01; en }'. adhérant, de ne pas appliquer, par 
d«;rogation à l'article 18 , les dispositions du 
Titre Il aux bateaux immatriculés sur ses 
registres qui se trouvent sur son propre ter
ritoire, .à moins qu'il n 'existe sur ses bateaux 
une hypothèque garantissant une obligation 
contractée dans un autre Etat contractant 
e t stipulée payable dans un autre Etat con
tractant et à la condition que ces faits soient 
mentionnée au registre pour la publicité 
des droits visé à l 'article 19. 

V. Ad article 2 1 et suivants. 
Le terme "hypothèque" au sens de la pré

sente Convention comprend entre autres les 
droits de gage inscrits sur les bateaux im
n_i.a~riculés visés .à l'article 12 59 du Code 
C1V1! allemand, les lettres de gage visées à 
!'ancien article 315 du Code de Commerce 
néerlandais, les droits de gages visés aux 
articles 495 à 499 du Code de Commerce 
roumain, les hypothèques sur bateaux vi
sées aux lois fédérales suisses du 28 sep
t embre 1923 e t du 25 septembre ,917. 

Il est ~ntendu que, lorsque, en conformité 
de la 101 du pays d'immatriculation et en 
exécution d'une clause inscrite du contrat 
constitutif de l 'hypothèque, un créancier hy
pothécaire aura été envoyé en possession du 
bateau, les droits que lui confère eet envoi 
en possession d'après la loi du pays d ' im
matriculation seront reconnus dans tous les 
Etats contractants comme étant un effet de 
l'hypothèq ue. 

VI. Ad Titre Il, chapitre 2 . 

Le t erme " privilège" a u sens de la pré-
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sente Convention comprend entre autres les 
gages légaux du droit allemand. 

VII. Ad article 28. 
Il est entendu qua la présente Convention 

ne porte en rien atteinte aux privilèges pou
vant appartenir au Trésor public du pays 
au se trouve Ie bateau au moment de la 
vente forcée, non plus qu'au rang de ces 
privilèges. 

VIII. Ad article 38. 
Il est entendu qu'au cas au, en vertu de 

la loi du pays d'immatriculation, la conclu
sion de contrats d'affrètement au de louage 
de bateaux serait opposable au créancier 
saisissant au intervenant et à l'adjudicataire, 
la règle visée à l'alinéa 4 de l'article 38 s'ap
pliquera, dans les conditions y mentionnées, 
également à ces contrats. 

IX. Ad article 50. 
Il est joint à la présente Convention un 

texte en langue allemande; les Plénipoten
tiaires, en signant ladite Convention, peu
vent réserver à leur Gouvernement Ie droit 
en la ratifiant, d'adopter ce texte, étant en
tendu que, dans ce cas, !edit texte vaudra 
également dans les rapports entre les Etats 
qui auraient usé du même droit et qu'au cas 
de différend entre ces Etats sur l'interpré
tation des textes, Ie texte de la Convention 
prévaudra si un des Etats parties au inter
venant au différend Ie réclame. 

Le même droit est reconnu aux Etats qui 
adhéreront à la Convention. 

Annexe I. 

Liste des lettres initiales des Etats visés 
à l'article 2. 

D 
A 
B 
BG 
DA 
F 
GR 
M 
I 
N 
PL 
p 
RM 
s 
CH 
es 
y 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Dantzig 
France 
Grèce 
Hongrie 
Italie 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Y ougoslavie 

Annexe Jl. 

FORMULE A. 

Convention concemant l'immatri-
culation des bateaux de navigation jAJ 
intérieure, les droits réels sur ces A 
bateaux et autres matières con-
nexes, en date du 9 décembre 1930. 

Translert d'immatriculation. 

Nom du Bureau 
d'immatricu
Jation. 
Etat auquel res
sortit ce Bureau. 

;:l 
os 
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Conformément à l'article 15 de 
la Convention concernant l'imma
triculation des bateaux de naviga
tion intérieure, les droits réels sur 
ces bateaux et autres matières 
connexes, en date du 9 décembre 
1930, nous vous faisons savoir que 
nous avons reçu une demande de 
radiation de notre registre d'im-
matriculation du bateau ...... ..... . 
(nom) .... ........ , inscrit sous Ie 
N ° .. ..... .. ... , que les intéressés dé-
sirent faire immatriculer sur votre 
registre. Il n 'existe, de notre part, 
aucune opposition à cette radia
tion. Celle-ci sera effectué dès que 
vous nous aurez fait parvenir l'at
testation constatant l'inscription 
dudit bateau sur votre registre, 
accompagnée du certificat d'im
matriculation, délivré par nous, et 
du dup/icata 1. 

Nous annexons à la présente les 
pièces suivantes: 

1 ° la copie certifiée de l'im
matriculation sur notre registre; 

2 ° un état des inscriptions exis
tantes ou un certificat négatif 2; 

3° Ie consentement écrit et dû
ment légalisé des créanciers hypo
thécaires. 

1 Biffer cette mention s'il n'y a pas de 
duplicata. 

2 Biffer la mention inutile. 

FORMULE B. 
Convention concemant l'immatri-
culation des bateaux de navigation I B 1 
intérieure, les droits réels sur ces 
bateaux et autres matières con-
nexes, en date du 9 décembre 1930. 

Translert d'immatriculation. 
Nom du Bureau 
d 'immatricu
lation. 
Etat auquel res
sortit ce Bureau. 

Nous référant à votre lettre du 
. . . . . . . . . . . . concemant la radiation 
de votre registre et l'immatricula
tion sur notre registre du bateau 
inscrit sur votre registre sous Ie 
nom .. . . ........ et Ie numéro .. . ..... . 
nous vous faisons savoir que l'im
matriculation de ce bateau sur 
notre registre a été effectué Ie 
. . . . . . . . . . . . sous Ie nom ............ .. . 
et Ie numéro ............. . .... .. . .. . .. . 

Nous vous envoyons ci-inclus Ie 
certificat d'immatriculation déli 
vré par vous et Ie dup/icata 1, que 
nous avons retiré(s) conformé
ment à l'article 15 de la Conven
tion concemant l'immatriculation 
des bateaux de navigation inté
rieure, les droits réels sur ces ba
teaux et autres matières connexes, 
en date du 9 décembre 1930. 

1 Biffer cette mention s'il n'y a pas du
plicata. 
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FORMULE C. 

Convention concernant l'immatri-
culation des bateaux de navigation I C 1 
intérieure, les droits réels sur ces 
bateaux et autres matières con-
nexes, en date du 9 décembre 1930. 

Requête à !ins de mention de saisie. 
c ..!. t Le bureau d'immatriculation 
" " :-i:, ., ~ des bateaux à . . .. . . . ... . . . .. .. ...... . 
.,, lJ ·.;:; est requis de faire Ie nécessaire 
tû''" ~ pour que m ention soit faite sur Ie 
o.--' "' registre pour la publicité des 
:, § ~ droits du fait que Ie bateau nom-

"O t '.2:l mé . . . . .. .... . ..... . .. .. ... .. .. . . .. ... . . . . 
g 'O ~ appartenant à 1 . . . .. ......... .. ... . . .. . 
bD :l cu inscrit au registre à . .. .. ... . . ... .... . . 5 .~ u ~ .:; i:: portant les lettres et numéros .... . . 
~ ,áj ., ,,...,_ a fait !'object d'une saisie-exécu

CI) Cl)~ (1) tion 
§ § ë3 ] à la date du . ... .. ....... .. .. .... ..... . 

'O ·.;:; E ~ en vertu de 2 ... ... .... .. . .. . .......... . 
,., i:: Ol par 3 . • . ••• .... . . . •• • • •• •• • ••••• .. •••. • •• 
. § Ë ~ fil à la requête de . ....... . .... . .... .. . .. . 
5. Cl) ~ ;:: pour une créance d'une somme de 
8~'~".E .... .. .... .......... .... ... ... ..... .... .... . . 
'"' ·.., u avec intérêts et frais . 
""'·~] 2 (Signé par l'autorité qui a 

effectué la saisie.) 

1 Nom du propriétaire s'il est connu. 
2 Jugement ou autre titre exécutoire. 
3 L'autorité qui a effectué la saisie. 

s. 26 

27 Juni 1939. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
op 25 April 1939 te Berlijn tusschen de 
voorzitters der Nederlandsche en Duit
sche Regeeringscommissies, ingesteld 
krachtens het Nederlandsch-Duitsche 
verdrag nopens de regeling van het goe
derenverkeer van 25 Maart 1939 en het 
Nederlandsch-Duitsche verdrag nopens 
het betalingsverkeer van 18 December 
1937, gewisselde nota's, houdende eene 
overeenkomst betrekking hebbende op 
de toepassing van laatstgenoemd ver
drag op het Memelgebied. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien de op 25 April 1939 te Berlijn tus

schen de voorzitters der N ederlandsche en 
Duitsche Regeeringscommissies, ingesteld 
krachtens het Nederlandsch-Duitsche ver
drag nopens de regeling van het goederen
verkeer van 25 Maart 1939 en het Neder
landsch-Duitsche verdrag nopens het beta
lingsverkeer van 18 December 1937, gewis
selde nota's, houdende eene overeenkomst 
betrekking hebbende op de toepassing van 
laatstgenoemd verdrag op het Memelgebied, 
van welke nota's een afdruk en eene verta
ling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Gelet op de artikelen 2 en 24 der Wet In
ternationaal Betalingsverkeer 1934 (Staats
blad nr. 583) ; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst 
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op 25 April 1939 voor Nederland, Neder
landsch-Jndië, Suriname en Curaçao is in 
werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 22sten Juni 
1939, Directie van het Protocol, nr. 21762; 

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

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

Onze Ministers , Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

' s-Gravenhage, den 27sten Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buiten/andsche Zaken, 
J . PATIJN. 

(Uitgeg. 4 Juli 1939.-
VERTALING. 
De voorzitter van de Nederland
sche Regeeringscommissie voor 

het Duitsch-Nederlandsch 
economisch verkeer. 

Berlijn, 25 April 1939. 
Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb de eer U te bevestigen, dat op 25 
April 1939 over de economische betrekkin
gen tusschen het Memelgebied en Neder
land, met inbegrip van de Nederlandsche 
overzeesche gebiedsdeelen de volgende over
eenkomst werd gesloten. 

r. Het Verdrag over het Duitsch-Neder
landsche betalingsverkeer van 18 December 
1937 met de daarbij behoorende overeen
komsten, wordt vanaf 25 April 1939 op het 
Memelgebied toegepast, met dien verstan
de, dat alle verplichtingen van den in art. 2 
van het verdrag genoemden aard, voorzoo
ver niet reeds op andere wijze afgewikkeld, 
ongeacht het tijdstip van haar ontstaan en 
vervaldatum, volgens de bepalingen van het 
verdrag moeten worden nagekomen. 

2. De invoer van goederen van Neder
landschen of Nederlandsch-overzeeschen 
oorsprong in het Memelgebied wordt prin
cipieel ten laste gebracht van de voor den 
invoer in het overige Rijksgebied bestaande 
betalingscontingenten. Een bijzondere rege
ling binnen het kader van de clearing blijft 
echter voorbehouden voor die gevallen, waar
bij het gaat om vóór 23 Maart 1939 gesloten 
koopovereenkomsten, voor welker afwikke
ling geen betalingscontingenten aanwezig 
zijn. 

Ik maak ook van deze gelegenheid ge
bruik, Mijnheer de Voorzitter, U de her
nieuwde verzekering van mijn bijzondere 
hoogachting te geven. 

Dr. H. M. HIRSCHFELD. 
Aan 

den Voorzitter van de Duitsche Re
geeringscommissie voor het Duitsch
Nederlandsch economisch verkeer, 
den Heer Ministerialdirektor Dr. 
Walter, Berlijn. 
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De Voorzitter van de Duitsche 
Regeeringscommissie voor liet 

Dui tsch-N ederlandsch 
economisch verkeer. 

Berlijn, 25 April 1939. 

Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb de eer U te bevestigen, dat op 25 
April 1939 over de economische betrekkin
gen tusschen het Memelgebied en Neder
land, met inbegrip van de Nederlandsche 
overzeesche gebiedsdeelen de volgende over
eenkomst werd gesloten. 

1. Het Verdrag over het Duitsch-Neder
landsche betalingsverkeer van 18 December 
1937 met de daarbij behoorende overeen
komsten, wordt vanaf 25 April 1939 op het 
Memelgebied toegepast, met dien verstande, 
dat alle verplichtingen van den in art. 2 van 
het verdrag genoemden aard, voorzoover 
niet reeds op andere wijze afgewikkeld, on
geacht het tijdstip van haar ontstaan en ver
valdatum, volgens de bepalingen van het 
verdrag moeten worden nagekomen. 

2. De invoer van goederen van Neder
landschen of Nederlandsch-overzeeschen oor
sprong in het Memelgebied wordt princi
pieel ten laste gebracht van de voor den in
voer in het overige Rijksgebied bestaande 
betalingscontingenten. Een bijzondere rege
ling binnen het kader van de clearing blijft 
echter voorbehouden voor die gevallen, waar
bij het gaat om vóór 23 Maart 1939 gesloten 
koopovereenkomsten, voor welker afwikke
ling geen betalingscontingenten aanwezig zijn. · 

Ik maak ook van deze gelegenheid ge
bruik, Mijnheer de Voorzitter, U de her
nieuwde verzekering van mijn bijzondere 
hoogachting te geven. 

Dr. WALTER. 
A;m 

den Voorzitter van de N ederlandsche 
Regeeringscommissie voor het Duitsch
Nederlandsch economisch verkeer, 
den Heer Directeur-Generaal Dr. 
Hirschfeld, Berlijn. 

s. 160 

8 juli 1939. BESLUIT, houdende intrek
king van de met het oog op de vijande
lijkheden in Spanje getroffen maatre
gelen. 

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

Buitenlandsche Zaken, voor zooveel noodig 
in overeenstemming met Onze Ministers van 
Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Fi
nanciën, van Defensie, van Waterstaat, van 
Economische Zaken en van Koloniën, van 
den 21sten Juni 1939, Afdeeling Juridische 
Zaken, n°. 2I474; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, nu 
de vijandelijkheden in Spanje beëindigd zijn, 
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de in internationale samenwerking voor dat 
doel getroffen maatregelen in te trekken; 

Gelet op de Sanctie- en Uitvoerverboden
wet 1935 en op de Wet van 8 April 1937 
(Staatsblad n ° . 120); 

Overwegende voorts, dat zich hier een ge
val voordoet van spoedeischen aard, als voor
zien in den aanhef van artikel 70 der Indi
sche Staatsregeling en de artikelen 49 van de 
Staatsregeling voor Suriname en Curaçao; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Juli 1939, n ° . 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken van 6 Juli 
1939, Afdeeling Juridische Zaken, n °. 23490 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Onze Besluiten van 4 Maart 1937 

(Staatsblad n °. 160) en van 9 April 1937 
(Staatsblad n ° . 162) strekkende tot het 
tegengaan van het vervoer met Nederland
sche schepen van wapentuig en vrijwilligers, 
bestemd voor Spanje, worden ingetrokken. 

2 . Onze Besluiten van 30 Maart 1937, 
n °. ro (Staatsblad n ° . 161) en n ° . 92 (ge
publiceerd in de Staatscourant van 5 April 
1937, n °. 63), van 16 April 1937, n°. 54 (ge
publiceerd in de Staatscourant van 19 April 
1937, n ° . 73), van 24 April I937, n ° . 53 (ge
publiceerd in de Staatscourant van 27 April 
1937, n ° . 79), van 17 Juni 1937, n °. ro (ge
publiceerd in de Staatscourant van 17 Juni 
I937, n ° . u4) en van 27 September 1937, 
n ° . 53 (gepubliceerd in de Staatscourant van 
30 September 1937, n °. I88), strekkende tot 
het geven van regels ten aanzien van het in
ternationaal toezicht met betrekking tot het 
aandoen van havens in Spanje door Neder
landsche schepen , worden ingetrokken. 

3. Ons Besluit van 30 Maart 1937 (ge
publiceerd in de Staatscourant van 5 April 
1937, n °. 63) houdende een verbod van uit
voer van wapentuig, bestemd voor Spanje, 
wordt ingetrokken. 

4. Ons Besluit van II Juni 1937 (Staats
blad n °. 163) strekkende om het dienstnemen 
bij een der strijdende partijen in Spanje te 
beletten , wordt ingetrokken. 

5. Dit Besluit treedt voor Nederland, 
N ederlandsch-lndië, Suriname en Curaçao 
in werking op den tweeden dag na dien zijner 
bekendmaking in het betrokken gebiedsdeel. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de uit
voering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad, in de Staatscourant en de over
eenkomstige Publicatiebladen in N ed.-Indië, 
Suriname en Curaçao zal worden geplaatst 
en van hetwelk afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Juli 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

J. PATIJN. 

(Uitgeg. 14 juli 1939.) 
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s. 200 

IJ Mei r939. WET tot w11z1gmg en aan
vulling van de wet van 22 April 1855, 
Staatsblad n °. 32, tot regeling en be
perking der uitoefening van het regt 
van vereeniging en vergadering, en van 
eenige daarmede verband houdende ar
tikelen van de Wetboeken van Straf
recht en Strafvordering. 

Bijl. Hand. Il z937/38, 475; z938/39, 42 . 
Hand. IJ z938/39, bladz. z300-z320, z32z 

-z348, z350-z367. 
Bijl. Hand. I z938/39, 42. 
Hand. I z938/39, bladz. 607-624. 

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

dat wijziging en aanvulling van de wet van 
22 April 1855, Staatsblad n °. 32, tot rege
ling en beperking der uitoefening van het 
regt van vereeniging en vergadering, en van 
eenige daarmede verband houdende artike
len van de Wetboeken van Strafrecht en 
Strafvordering wenschelijk is; 

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

A 
In de wet van 22 April 1855, Staatsblad 

n ° . 32, tot regeling en beperking der uit
oefening van het regt van vereeniging en 
vergadering, worden de volgende wijzigin
gen gebracht. 

Art. I. Boven artikel I wordt ingevoegd: 

,,AFDEELING I. 

VEREENIG INGEN. 
§ r. Oprichting van vereenigingen." 

Art. II. Na artikel 1 wordt ingevoegd: 
,,§ 2. Verboden vereenigingen." 

Art. III. In artikel 3 worden de volgen
de wijzigingen gebracht. 

In den aanhef wordt, na "tot doel heeft", 
ingevoegd: 
,,of welker feitelijke werkzaamheid is ge
richt op". 

Aan het artikel wordt een tweede en een 
derde lid toegevoegd : 

"Eveneens wordt met de openbare orde 
strijdig geacht de Neder1andsche staatkun
dige v ereeniging, waaraan vreemdelingen 
door lidmaatschap of op andere wijze deel
nemen of welke hare werkzaamheid uit
strekt tot het buitenland. Als Nederlandsche 
staatkundige vereeniging, in den zin van 
dit voorschrift, geldt de vereeniging, welke 
zich uitsluitend of mede bezig houdt met 
de N ederlandsche staatkunde in algemeenen 
zin; als zoodanig geldt niet de vereeniging, 
welke zich in hare werkzaamheid op staat
kundig gebied beperkt tot een of m eer on
derwerpen van bijzonderen aard. 

Het voorgaande lid is niet van toepassing, 
indien in een geval van deelneming van 
vreemdelingen aan eene vereeniging : 

a. het bestuur of, ontbreekt dit, de fei
telijke leiding van de vereeniging met het 
feit, dat vreemdelingen aan de vereeniging 
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deelnemen, niet bekend was en ook geene 
enkele aanleiding had om dit te vermoeden, 
en 

b. na bekend worden, de deelneming ter
stond is beëindigd en, voor zoover mogelijk , 
de reeds ingetreden gevolgen terstond on
gedaan zijn gemaakt." 

Art. IV. Na artikel 3 wordt ingevoegd: 
"Art. 4. De burgerlijke rechter kan, op 

vordering van het openbaar ministerie, ver
klaren, dat eene vereeniging verboden is, 
als strijdig met de openbare orde. 

Bevoegd is iedere rechtbank, binnen wel
ker rechtsgebied de vereeniging gevestigd 
of feitelijk werkzaam is. In geval van ge
lijktijdige behandeling ten gevolge van in
diening van eene vordering bij m eer dan 
ééne rechtbank, blijft uitsluitend bevoegd 
de rechtbank, bij welke het eerst eene vor
dering is ingediend. 

De rechtbank beschikt niet dan na ver
hoor of behoorlijke oproeping van het be
stuur of, ontbreekt dit, van een of meer 
van de feitelijke leiders van de vereeniging; 
zij kan, hetzij ambtshalve, hetzij op vorde
ring van het openbaar ministerie of op ver
zoek van het opgeroepen bestuur of de op
geroepen feitelijke leiders, getuigen en des
kundigen hoeren, al dan niet onder eede. 
Zij bepaalt de wijze van oproeping van het 
bestuur, de feitelijke le iders, de getuigen 
en de deskundigen, alsmede de in acht te 
nemen termijnen. Het opgeroepen bestuur 
of de opgeroepen feitelijke leiders kunnen 
zich doen bijstaan door een advocaat, bin
nen het rijk de practijk uitoefenende. D e 
behandeling geschiedt in het openbaar, ten
zij de rechtbank om bij het proces-verbaal 
der zitting te vermelden redenen mocht be
velen, dat de behandeling geheel of gedeel
telijk, met gesloten deuren zal plaats heb
ben. Hare beschikking is met redenen om
kleed, wordt in het openbaar uitgesproken 
en wordt het opgeroepen bestuur of den 
opgeroepen feitelijken leiders beteekend. 

Hooger beroep staat voor ieder belangheb
bende open gedurende veertien dagen na de 
beteekening der beschikking. Op de behan
deling in hooger beroep vindt het voor
gaande lid overeenkomstige toepassing. 

Beroep in cassatie kan worden ingesteld 
gedurende veertien dagen na de beteeke
ning der beschikking in hooger beroep. Op 
de behandeling in cassatie vindt het derde 
lid, voor zoover mogelijk, overeenkomstige 
toepassing. 

Zoodra de verklaring in kracht van ge
wijsde is gegaan, geldt de vereeniging als bij 
de wet verboden. 

§ 3. Rechtspersoonlijkheid van ver
eenigingen. 

A. Vereenigingen rechtspersoon." 

Art. V. Na artikel 11 wordt ingevoegd: 
,,B. Vereenigingen niet-rechtspersoon." 

Art. VI. De artikelen 14 tot en met 16 
worden vervangen door : 
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,,§ 4. Toepasselijkheid van de voorafgaan
de paragrafen. 

Art. 14. De paragrafen 1 en 2 zijn op 
alle vereenigingen zonder onderscheid van 
toepassing; onder vereenigingen worden in 
paragraaf 2 stichtingen begrepen. 

Paragraaf 3 is niet van toepassing op: 
1 °. vereenigingen, welke vóór 20 Mei 

1855 bestonden; deze worden, voor wat de 
onderwerpen van paragraaf 3 betreft, be
oordeeld naar de wetten, waaronder zij zijn 
opgericht ; 

2 °. coöperatieve vereenigingen; 
3 °. maatschappen en vennootschappen; 
4 °. wederkeerige verzekerings- en waar-

borgmaatschappijen; 
5 ° . sche~psreederijen." 

Art. VII. Boven artikel 18 wordt inge
voegd: 

,,AFDEELING II . 
VERGADERINGEN." 

Art. VIII. Artikel 19 wordt gelezen : 
,,Art. 19. De politie heeft vrijen toegang: 
1 ° . tot alle openbare vergaderingen; 
2 °. indien het belang der openbare orde 

dat bepaaldelijk vordert : tot niet-openbare 
vergaderingen van meer dan tien personen, 
uitsluitend of mede door vreemdelingen bij
gewoond. 

Weigering van toegang geeft aan de amb
tenaren der politie het recht om, vergezeld 
van den kantonrechter, van een commissa
ris van politie of van den burgemeester der 
gemeente, zich den toegang te verschaffen. 
Moet daartoe eene woning worden binnen
getreden tegen den wil van den bewoner, 
zoo wordt binnen tweemaal vier en twintig 
uren proces-verbaal opgemaakt." 

Art. IX. Artikel 23 wordt vervangen 
door: 

,,Art. 23 . Het is aan vreemdelingen v er
boden het woord te voeren in vergaderin
gen, ook niet-openbare, waarin uitsluitend 
of mede de Nederlandsche staatkunde in 
algemeenen zin wordt behandeld. 

Art. 24. Onverminderd de straffen, el
ders vastgesteld, worden zij, die in strijd 
handelen met de artikelen 18, 20, 21 of 23, 
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden. 

De feiten worden beschouwd als overtre-
dingen." 

B 
In het Wetboek van Strafrecht worden 

de volgende wijzigingen gebracht. 
Art. X. Artikel 140 wordt gewijzigd als 

volgt. 
In het tweede lid wordt, in plaats van 

,,zes maanden", gelezen: 
,,een jaar". 
Aan het artikel wordt een vierde lid toe

gevoegd: 
,,Onder vereenigingen worden in dit ar

tikel s tichtingen begrepen." 
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C 
In het Wetboek-van Strafvordering wordt 

de volgende wijziging gebracht. 
Art. XI. In artikel 64 wordt , in het 

tweede lid onder b , na "137a". ingevoegd: 
,,I40, tweede lid," . 

D 
Art. XII. Met ingang van 1 Januari 1944 

vervallen het tweede en derde lid van arti
kel 3 van de wet van 22 April 1855 , Staats
blad n °. 32, aan dat artikel toegevoegd bij 
artikel III van deze wet, alsmede de arti
kelen 19, eerste lid, 23 en 24, gelijk deze 
artikelen nieuw zijn vastgesteld bij de arti
kelen VIII en IX. 

Het nieuwe eerste lid van artikel 19 wordt 
op dat tijdstip vervangen door het navol
gende voorschrift: 

"De politie heeft vrijen toegang tot alle 
openbare vergaderingen.", 

de artikelen 23 en 24 door een nieuw ar
tikel 23: 

,,Onverminderd d e s traffen, elders vast
gesteld, worden zij, die in strijd handelen 
met de artikelen 18, 20 of 21, gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gul
den. 

De feiten worden beschouwd als overtre
dingen." 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den 

Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. G OSELING
(Uitgeg. z6 Mei z939 .) 

s. 202 

24 Juni 1939. WET, houdende uitvoering 
van het te Genève gesloten verdrag, met 
aangehecht protocol en bijlagen, van 9 
December 193<> nopens de teboekstel
ling van binnenschepen, de rechten op 
die schepen en andere daarmede samen
hangende onderwerpen. 

Bijl. Hand. II z934/35, z96; z935/36, 52; 
z936/3 7, 54; z937, 54; z937/38, 28; z938/39, 18. 

Hand. II z938/39, bladz. z860-z862. 
Bijl. Hand. 1 z938/39, z8. 
Hand. I 1938/39, bladz. 704. 

Wij WILHELMINA, enz .... doe!l te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is voorzieningen te treffen 
tot uitvoering van het te Genève gesloten 
verdrag, met aangehecht protocol en bijla
gen, van 9 December 1930 nopens de teboek
stelling van binnenschepen, de zakelijke rech
ten op die schepen en andere daarmede sa
menhangende onderwerpen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet wordt verstaan on

der "het verdrag" het te Genève gesloten ver
drag, met aangehecht protocol en bijlagen, 
van 9 December 1930 nopens de teboekstel
ling van binnenschepen , de zakelijke rech-
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ten op die schepen en andere daarmede sa
menhangende onderwerpen. 

2 . De bevoegde autoriteit, bedoeld bij ar
tikel 38 van het verdrag, is, in geval van ge
rechtelijke uitwinning hier te lande van een 
in een der andere verdragstaten teboekge
steld binnenschip, de deurwaarder die het 
beslag heeft gelegd. 

3. In het geval, bedoeld bij het vorige 
artikel, wordt de kennisgeving, voorzien bij 
artikel 568, tweede lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering, mede ge
daan ter plaatse waar het schip in het bui
tenland is teboekgesteld. 

Twee dagen na de eerste afkondiging, be
doeld bij artikel 568 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtvordering, wordt een af
schrift van de biljetten, bedoeld bij artikel 
570 van dat wetboek, door den deurwaarder 
beteekend aan de ingeschreven schuldei
schers volgens de lijst, door hem ontvangen 
overeenkomstig artikel 38, derde lid, van het 
verdrag. Daarbij wordt tevens medegedeeld, 
dat de schuldeischers hunne rechten moeten 
doen gelden vóór de toewijzing. 

De bij artikel 572, eerste lid, van voor
meld wetboek genoemde termijn van veer
tien dagen na de tweede afkondiging wordt 
vervangen door een termijn van eene maand 
na de beteekening overeenkomstig het vo
rige lid. 

4. Niet-inachtneming van de voorschrif
ten van het vorige artikel heeft tengevolge, 
dat de verkoop aan de belanghebbende der
den niet kan worden tegengeworpen. 

5. Ingeval van uitwinning in het buiten
land van een hier te lande teboekgesteld bin
nenschip wordt de verklaring, bedoeld bij 
artikel 42 van het verdrag, gedaan door de 
arrondissementsrechtbank van de plaats 
waar het schip is teboekgesteld. 

6. Degeen, aan wien het schip is toege
wezen, kan, onder overlegging van de ver
eischte bescheiden, de verklaring van de 
rechtbank vragen zonder tusschenkomst van 
een procureur. 

Bij ongenoegzaamheid der overgelegde be
scheiden wordt den verzoeker gelegenheid 
gegeven tot aanvulling. 

De verklaring wordt gesteld op de akte 
van toewijzing van het schip. 

Wordt de verklaring geweigerd, dan is deze 
weigering met redenen omkleed. 

7 . Bij of krachtens algemeenen maatre
gel van bestuur worden regelen gesteld be
treffende de overbrenging van in het Neder
landsche register teboekgestelde binnensche
pen naar een register van een der andere 
verdragstaten en omgekeerd en worden de 
verder noodige voorschriften gegeven ter be
vordering van eene goede uitvoering van het 
verdrag. 

8 . Hij die niet of niet behoorlijk voldoet 
aan eene verplichting, opgelegd bij den in 
het vorige artikel bedoelden algemeenen 
maatregel van bestuur, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

Het strafbare feit wordt als eene overtre
ding beschouwd. 
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Indien het feit wordt begaan door of van
wege eene naamlooze vennootschap, eene 
coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging of eene stichting, 
wordt de strafvervolging ingesteld en de straf 
uitgesproken tegen de leden van het bestuur. 
Geen straf wordt uitgesproken tegen hem, 
van wien blijkt, dat de overtreding buiten 
zijn toedoen is geschied. 

9. Deze wet treedt in werking op het
zelfde tijdstip, waarop het verdrag voor Ne
derland in werking treedt. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den24stenJuni 

1939. WILHELMINA. 
De Minister van justitie, C. GosELING. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

J. PATIJN. 
(Uitgeg. 4 Juli z939.) 

s. 240 

3 Mei z939. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Vreemdelingenregle
ment. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht 

van Onze Ministers van Justitie, van Bin
nenlandsche Zaken, van Defensie en van 
Buitenlandsche Zaken van 28 Februari 1939, 
Afdeeling 5'2A, N °. 1234G; 3 Maart 1939, 
N°. 7091, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
7 Maart 1939, Ie Afdeeling, N °. 3 7 en 7 
Maart 1939, Afdeeling Juridische Zaken, 
No. 7915; 

Gelet op de wet van 17 Juni 1918, Staats
blad n°. 410; • 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 April 1939, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 12 April 1939, Af
deeling 5/2A, N ° . 2149G; 13 April 1939, 
N°. 9349, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 6 Mei 1939, Ie Afdeeling, N °. 89, 
en 28 April 1939, Afdeeling Juridische Za
ken, N°. 13270; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het Vreemdelingenre

glement, vastgesteld bij Ons besluit van 16 
Augustus 1918, Staatsblad N°. 521, en laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 14 Oc
tober 1938, Staatsblad N°. 252, de navol
gende wijzigingen worden gebracht: 

Art. I. In artikel 1, eerste lid, wordt 
voor "hoofd van politie" gelezen: ,,hoofd 
van plaatselijke politie". 

Het tweede en derde lid van artikel 1 
vervallen. 

Art. II. In artikel 2, eerste Jid, wordt 
voor "hoofd van politie eener gemeente" 
gelezen: ,,hoofd van plaatselijke politie". 

Art. III. In artikel 3 wordt voor "hoofd 
van politie" gelezen: ,,hoofd van plaatselij
ke politie". 

Art. IV. In artikel 4, eerste lid, wordt 
voor "hoofd van politie ter plaatse" gele
zen : ,,hoofd van plaatselijke politie der ge
meente". 
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In artikel 4, tweede lid, wordt voor "door ' 
den Inspecteur of door het hoofd van po
litie" gelezen: ,,door of namens Onzen Mi
nister van Justitie". 

Art. V. In artikel 7 wordt voor "hoofd 
van politie" gelezen: ,,hoofd van plaatse
lijke politie". 

Art. VI. Artikel 7a wordt gelezen: 
,,Op den door Onzen Minister van Justi

tie bepaalden voet kan aan een vreemdeling 
door of vanwege het hoofd van plaatselijke 
politie der gemeente, waar hij vertoeft, een 
vergunning tot tijdelijk verblijf hier te lan
de worden verleend." 

Art. VII. Artikel 8 wordt gelezen: 
"Voor zooveel Onze Minister van Justitie 

daartoe last geeft, wordt aan vreemdelingen, 
die zich hebben aangemeld of zijn voorge
leid, door of vanwege het Hoofd van plaat
selijke politie een identiteitsbewijs uitge
reikt. 

De ambtenaren, bedoeld in artikel 28, 
nemen, op last van Onzen Minister van 
Justitie, het identiteitsbewijs in. 

Indien een vreemdeling, houder van een 
identiteitsbewijs, op last van het bevoegd 
gezag uit Nederland wordt verwijderd, 
wordt het identiteitsbewijs ingenomen en 
ingezonden ter plaatse door Onzen Minister 
van Justitie bepaald. 

Onze Minister van Justitie stelt het mo
del van de identiteitsbewijzen vast." 

Art. VIII. In artikel 9, tweede lid, wordt 
voor "hoofd van politie ter plaatse, waar" 
gelezen: ,,hoofd van plaatselijke politie der 
gemeente, waar". 

Art. IX. In artikel rob, tweede lid, 
wordt voor: ,,hoofd van politie ter plaatse 
waar" gelezen: ,,hoofd van plaatselijke po
litie der gemeente, waar". 

Art. X. Artikel II wordt gelezen: 
"Het hoofd van plaatselijke politie der 

gemeente, waar de vreemdeling vertoeft, is 
bevoegd dezen aan bijzondere maatregelen 
van toezicht te onderwerpen. Hij doet als
dan aan den vreemdeling een kennisgeving 
uitreiken, waarin die maatregelen zijn ver
meld. Bovendien geeft hij van de getroffen 
maatregelen, alsmede van de gronden, waar
op deze berusten, onverwijld kennis aan 
Onzen Minister van Justitie of den door 
dezen daartoe aangewezen ambtenaar. 

Gelijke kennisgeving vindt plaats in geval 
van intrekking der maatregelen. 

Ten aanzien van de kennisgeving zijn de 
artikelen 9, 10, 10a en rob van overeen
komstige toepassing. 

Onze Minister van Justitie stelt het mo
del van de kennisgeving vast.'' 

Art. XI. In artikel 12 worden de vol
gende wijzigingen gebracht: 

Onder 1 °. wordt voor "der" gelezen: 
"van"; 

onder 2 ° . wordt voor "hoofd van politie 
der andere gemeente" gelezen: ,,hoofd van 
plaatselijke politie der andere gemeente"; 

onder 3 ° . wordt voor "hoofd van politie 
ter plaatse" gelezen: ,,hoofd van plaatselijke 
politie der gemeente". 
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Art. XII. In artikel 13, tweede lid, 
wordt voor "door of vanwege het hoofd van 
politie onverwijld schriftelijk mededeeling 
gedaan aan den Inspecteur" gelezen : ,,door 
of vanwege het hoofd van plaatselijke po
litie onverwijld schriftelijk mededeeling ge
daan aan Onzen Minister van Justitie of 
den door dezen daartoe aangewezen ambte
naar" en vervallen de woorden "al of niet 
op last van den Inspecteur". 

Art. XIII. In artikel 14 wordt voor 
"voorkomen" gelezen: ,,zijn", wordt voor 
"hoofd van politie" gelezen: ,,hoofd van 
plaatselijke politie", en worden de komma 
na "ingetrokken", alsmede hetgeen daarna 
volgt, vervangen door: ,, . Van de intrek
king geschiedt onverwijld mededeeling aan 
Onzen Minister van Justitie of den door 
dezen daartoe aangewezen ambtenaar." 

Art. XIV. In artikel 15, eerste lid, onder 
7° ., wordt voor "door den Inspecteur" ge
lezen: ,,door of vanwege Onzen Minister 
van Justitie"'. In het tweede lid wordt voor 
"den Inspecteur" gelezen: ,,Onzen Minister 
van Justitie". 

Art. XV. Artikel 16 vervalt. 
Art. XVI. Artikel 17 wordt gelezen: 
,,De hoofden van plaatselijke politie ge-

dragen zich in de uitvoering van dit regle
ment naar de aanwijzingen van of vanwege 
Onzen Minister van Justitie". 

Art. XVII. Het tweede en derde lid van 
artikel 18 vervallen. 

Art. XVIII. In artikel 19, eerste lid, 
wordt voor " D e Inspecteur" gelezen : ,,On
ze Minister van Justitie". 

In artikel 19, tweede lid, wordt drie maal 
"hoofd van politie" vervangen door "hoofd 
van plaatselijke politie" en wordt twee maal 
voor "den Inspecteur" gelezen: ,,Onzen Mi
nister van Justitie". 

Art. XIX. In het tweede lid van artikel 
2 1 wordt voor "den Inspecteur" gelezen: 
,,Onzen Minister van Justitie". 

Art. XX. Het tweede lid van artikel 22 
vervalt. 

Art. XXI. In artikel 24 wordt hetgeen 
volgt na "worden aangewezen" gelezen: 
,,Onze Minister van Justitie, de Procureurs
Generaal, fungeerende Directeuren van Po
litie, de hoofden van plaatselijke politie, 
alsmede de directeuren van kampen, vlucht
oorden of quarantaine-stations.'' 

Art. XXII. In artikel 27 wordt telkens 
voor "hoofd van politie" gelezen: ,,hoofd 
van plaatselijke politie". 

Art. XXIII. Artikel 28 wordt gelezen: 
,,Met de opsporing van de feiten, straf

baar gesteld bij of krachtens dit reglement, 
zijn, behalve de bij artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering aangewezen 
personen en de krachtens bijzondere wets
bepaling aangewezen personen, belast alle 
ambtenaren van gemeentepolitie, de ambte
naren der invoerrechten en accijnzen en de 
personen, beëedigd krachtens artikel 50 der 
wet van 23 Mei 1899, Staatsblad n ° . 128.'' 

Art. XXIV. Artikel 29 vervalt. 
Art. XXV. Dit besluit" treedt in werking 
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met ingang van den tweeden dag na dien 
der dagteekening van het Staatsblad, waar
in het is geplaatst. 

Onze Ministers van Justitie, van Binnen
landsche Zaken, van Defensie en van Bui
tenlandsche Zaken zijn, ieder voor zoovèel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 3den Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GosELJNG. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN ·BoEYEN. 

De Minister van Defensie, VAN DIJK. 

s. 241 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. P ATIJN. 

(Uitgeg. 9· Mei z939.) 

z2 Mei z939. BESLUIT, houdende nadere 
voorziening omtrent het afgeven van 
verklaringen nopens huwelijksbevoegd
heid aan Nederlanders , die in Duitsch
land een huwelijk willen sluiten en bin
nen het Rijk in Europa geen bekende 
woonplaats hebben en ook nimmer ge
had hebben. 

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

van Justitie, mede namens Onze Ministers 
van Buitenlandsche Zaken en van Binnen
landsche Zaken, van 23 Februari 1939, 1ste 
Afdeeling C, N ° . 1171; 

Overwegende, dat het wenschelijk is na
der te voorzien in de afgifte van verkla
ringen van huwelijksbevoegdheid ten be
hoeve van Nederlanders, die in Duitsch
land een huwelijk willen sluiten; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 1, eerste 
lid, onder 3 ° ., der wet van 7 Juli 1906 
(Staatsblad n °. 162), zooals deze bepaling 
is aangevuld bij de wet van 15 December 
1938 (Staatsblad n ° . 203); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
25 April 1939, n °. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Justitie, mede namens Onze Mi
nisters van Buitenlandsche Zaken en van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Mei 1939, 1ste 
Afdeeling C, n ° . uo7; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Ten behoeve van Nederlanders, die in 

Duitschland een huwelijk willen sluiten en 
binnen het Rijk in Europa geen bekende 
woonplaats hebben en ook nimmer gehad 
hebben, wordt de verklaring nopens h uwe
lijksbevoegdheid, bedoeld in artikel 1 der 
wet van 7 Juli 1906 (Staatsblad n °. 162), 
aangevuld bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad n °. 203), afgegeven door den 
ambtenaar van den Burgerlijken Stand in 
de gemeente Amsterdam. 
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Onze Ministers van Justitie, van Buiten
landsche Zaken en van Binnenlandsche Za
ken zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 12den Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. G osELING
De Minister van Sociale Zaken, 

J . PATIJN. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN BOEVEN. 
(UitgeR. 23 Mei z939.) 

s. 242 

7 Juni z939. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 1 Mei 1914 
(Staatsblad n °. 191), sedert gewijzigd, 
houdende aanwijzing van de autoriteit, 
bedoeld in artikel 1 van elk der bij de 
wetten van 31 December 1906 (Staats
blad n ° . 369) en van 30 Maart 1912 
(Staatsblad n ° . 132) goedgekeurde in
ternationale Regelingen, onderscheiden
lijk strekkende tot bestrijding van den 
vrouwenhandel en tot beteugeling van 
de verspreiding van ontuchtige uitgaven. 

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

Justitie van den 29 April 1939, 5de Afdee
ling, n ° . 2620 Geheim; 

Overwegende, dat kan worden overgegaan 
tot de intrekking van Ons besluit van 1 Mei 
1914, Staatsblad n ° . 191 - zooals dit sinds
dien is gewijzigd - zoodra hetgeen daarin is 
bepaald door andere voorzieningen zal zijn 
vervangen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Mei 1939, n °. 33); 

Gezien het nader raport van Onzen Mi
nister voornoemd van d en 2 Juni 1939, 5de 
Afdeeling, n °. 5385 G . (C. 588); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Ons besluit van 1 Mei 1914, 

Staatsblad n ° . 191, houdende aanwijzing van 
de autoriteit, bedoeld in artikel 1 van elk 
der onderscheidenlijk bij de wet v an 3 1 De
cember 1906 (Staatsblad n °. 369) en bij de 
wet van 30 Maart 1912 (Staatsblad n °. 132) 
goedgekeurde internationale Regelingen , zoo
als het is gewijzigd bij Onze besluiten van 5 
Augustus 1925, Staatsblad n °. 348, 31 De
cember 1927, Staatsblad n °. 468, 24 Mei 
1930, Staatsblad n °. 212, en 19 M ei 1933, 
Staatsblad n °. 290, is ingetrokken. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
een door Ons te bepalen tijdstip. 

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

's-Gravenhage, den 7den Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GOSELING
(Uitgeg. 13 Juni z939.) 
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s. 243 

z7 Juni z939. BESLUIT tot nadere wijzi
ging en aanvulling van het Organisatie
besluit Rijksveldwacht, Staatsblad 1936, 
no. 241. 

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

Justitie van den 5 Mei 1939, se Afdeeling, 
n ° . 1182; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Organisatiebesluit Rijksveldwacht, Staats
blad 1936, n ° . 241, nader te wijzigen en aan 
te vullen; 

Gelet op het Rijkspolitiebesluit, Staats
blad 1935, n °. 497; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Juni 1939, n ° . 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 14 Juni 1939, se 
Afdeeling, n° . n67; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat het Organisatiebesluit 

Rijksveldwacht, Staatsblad 1936, n ° . 241, 
zooals dit is gewijzigd bij Ons besluit van 23 
Maart 1938, Staatsblad n °. 246, nader als 
volgt wordt gewijzigd en aangevuld: 

Art. 1. In artikel 1 wordt voor "districts
commandant" gelezen: .,adjunct-districts
commandant". 

Art. Il. Het eerste lid van artikel 3 wordt 
gelezen: 

"r. Het korps Rijksveldwacht bestaat uit 
ambtenaren van de navolgende rangen: 

inspecteur, districtscommandant, adjunct
districtscommandant, brigadier-majoor, bri
gadier, rijksveldwachter-brigadier-titulair, 
rijksveldwachter.'' 

Het tweede lid van artikel 3 wordt gele
zen: 

"2. Bovendien behooren tot het korps 
de rijksrechercheurs, alsmede de onbézoldig
de rijksveldwachters." 

Art. 111. De artikelen 4 tot en met 6 
worden vervangen door de navolgende bepa
lingen : 

"Art . 4. De Inspecteur is belast met het 
comm ando over het geheele korps, met uit
zon dering van de rijksrechercheurs. Onze 
M inister wijst zijn standplaats aan. Hem 
kunnen een of meer districtscommandanten 
of adjunct-districtscommandanten worden 
toegevoegd. 

A rt . 5. r. Het gebied waar politiedienst 
wordt verricht door de Rijksveldwacht wordt 
verdeeld in districten. De districten worden 
onderverdeeld in bewakingsgebieden. Aan 
het hoofd van elk district staat een districts
commandant. 

2. Het person eel van elk district wordt 
verdeeld in brigaden; aan het hoofd van elke 
brigade staat een brigadecommandant. 

3. In elk bewakingsgebied doet een bri
gade dienst. Voorts kunnen brigaden worden 
gevormd voor den verkeersdienst, voor den 
parketdienst en voor den dienst te water. 

4. De brigaden voor den verkeersdienst 
doen in den regel dienst in het geheele dis
trict, waartoe zij behooren, die voor den par-
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ketdienst en voor den dienst te water in het 
gebied voor elk harer bepaald. 

5. Onze Minister regelt de verdeeling in 
districten en bewakingsgebieden. 

Art. 5a. r. Onze Minister wijst de stand
plaatsen aan van de .districtscommandanten, 
de adjunct-districtscommandanten en de 
rijksveldwachters. 

2. De Inspecteur stelt, na overleg met 
den procureur-generaal, fungeerend directeur 
van politie, in wiens ressort de standplaatsen 
zijn gelegen, en met inachtneming van het
geen ter uitvoering van het vijfde lid van ar
tikel 5 is bepaald, de bij die standplaatsen 
behoorende bewakingsdiensten vast. 

Art. 6. r. De brigadecommandanten zijn 
rechtstreeks ondergeschikt aan den districts
commandant, binnen wiens district hun 
standplaatsen zijn gelegen. Ten aanzien van 
commandanten van brigaden voor den dienst 
te water kan Onze Minister anders bepalen. 

2. De adjunct-districtscommandanten, 
die zijn toegevoegd aan een districtscom
mandant, zijn ondergeschikt aan dezen." 

Art. IV. In artikel 11 vervallen de woor
den "ten aanzien van den laatste". 

Art. V. Na artikel 18 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel 18a, luidende: 

"Art. 18a. Door Onzen Minister worden 
bepalingen vastgesteld omtrent: 

de uniformen van den Inspecteur, de dis
trictscommandanten en de adjunct-districts
commandanten; 

de op de uniform en van het overige perso
neel der Rijksveldwacht aan te brengen on
derscheidingsteekenen; 

de instelling van opleidingsbrigaden voor 
rijksveldwachters; 

den tot de Rijksveldwacht behoorenden 
Rijksspeurhondendienst." 

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

' s-Gravenhage, den 17den Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie , C. G OSELI NG 
(Uitgeg . 27 Juni 1939.) 

s. 281 

z5 April 1919. BESLUIT, inzake vaststel
ling van den dag van inwerkingtreding 
van de wet van 2 7 Mei 1938 (Staats
blad n °. 201), houdende nadere wijzi
ging van de wet van 5 Juli 1910 (Staats
blad n °. 181), tot regeling van de sa
menstelling van den hoogen raad, de 

gerechtshoven, de arrondissements- recht
banken en de kantongerechten en van 
de jaarwedden der rechterlijke ambte
naren alsmede van de klassen der recht
banken en kantongerechten (Herklas
seering van kantongerechten). 

Inwerkingtreding 1 Januari 1939. 
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s. 282. 

z Juli 1939. BESLUIT, houdende bepalin
gen omtrent de politiaire en de militaire 
grensbewaking. 

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

Justitie van den 22 Mei 1939, se Afdeeling, 
n °. II84, en van Defensie van 2 Juni 1939, 
!Ie Afd. B. n°. 143; 

Gezien artikel s6 van de Grondwet, ar
tikel 1 van de wet van 10 Januari 1920, 
Staatsblad n°. II, en artikel 24 van het 
Rijkspolitiebesluit, Staatsblad 1935, n ° . 4<)7; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Algemeene bepaling. 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on
der Inspecteur de Inspecteur der Koninklijke 
marechaussee. 

HOOFDSTUK I. 

Aanwijzing der bewakingsgebieden. 

2. 1. In het belang van de grensbewa
king worden als bewakingsgebieden aange
wezen de . navolgende gedeelten van het 
grondgebied des Rijks: 

A. Bewakingsgebieden eerste linie: 

het gebied naar het oosten en het zuiden 
begrensd door de Waddenzee, de Eems, de 
Dollard en de Rijksgrens, naar het westen 
en het noorden begrensd door de gemeente
grenzen Uithuizen-Usquert, Uithuizen
Kantens , 't Zandt-Stedum, 't Zandt-Lop
persum, Appingedam-Loppersum, Appinge
dam-Slochteren, Delfzijl-Slochteren, Delf
zijl-Termunten, den voormaligen spoorweg 
van Delfzijl naar Zuidbroek, den spoorweg 
van Zuidbroek naar Coevorden, de gemeen
tegrenzen Coevorden-Dalen en Coevorden 
-Hoogeveen, de provinciale grens Overijs
sel-Drenthe, de gemeentegrenzen Ambt
Hardenberg-Dedemsvaart en Ambt-Har
denberg-Ommen, den spoorweg Mariënberg 
-Almelo--Hengelo--Boekelo-Ruurlo-
Winterswijk, de gemeentegrenzen Winters
wijk-Lichtenvoorde, Aalten-Lichtenvoorde, 
Wisch-Lichtenvoorde, Wisch-Zelhem, 
Doetinchem-Zelhem, D oetinchem-Hum
melo en Keppel, de Oude IJssel, de IJssel, 
de gemeentegrenzen Westervoort-Rheden, 
Arnhem-Rheden, Arnhem-Roosendaal, 
Arnhem-Ede, Arnhem-Renkum, de Neder 
Rijn, de Waal, de gemeentegrenzen Nijme
gen- Beuningen, Nijmegen-Wychen, Nij
megen-Overasselt, Nijmegen-Heumen, 
den spoorweg Nijmegen-Venlo tot de brug 
bij Mook, de Maas tot de spoorbrug bij Bug
genum, den spoorweg Roermond-Weert, de 
gemeentegrens Weert-Nederweert, de pro
vinciale grens Limburg-Noordbrabant, den 
verkeersweg Weert-Maarheeze-Leende
Valkenswaard-Westerhoven-Eersel-Ha
pert-Hoogeloon-Vessem-Middelbeers
Oostelbeers-Oirschot-Moergestel- Tilburg 

L. & S. 1939. 
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den spoorweg Tilburg-Vlissingen tot den 
spoordam van Noordbrabant naar Zeeland, 
de Westerschelde; 

B . Bewakingsgebieden tweede linie: 

a. het gebied naar het oosten en het zui
den begrensd door het bewakingsgebied eer
ste linie, naar het westen en het noorden 
begrensd door het Eemskanaal, -den spoor
weg Groningen-Meppel, het Meppeler diep, 
het Zwarte Water, de noordelijke grens der 
gemeente Genemuiden, de westelijke gren
zen der gemeenten IJsselmuiden en Kam
pen, de provinciale grens Overijssel-Gelder
land, de gemeentegrenzen Oldebroek
Doomspijk, Oldebroek-Epe, Heerden
Epe, het Apeldoomsche kanaal, de gemeen
tegrenzen Brummen-Apeldoorn, Rosen
daal-Apeldoorn, Rosendaal-Ede, Huissen 
-Elst, Bemmel-Elst, Bemmel-Valburg, 
Elst (Lent)-Valburg, Overasselt-Wychen, 
de provinciale grens Noordbrabant-Gelder
land, de Dieze, de Zuid-Willemsvaart, het 
Eindhovensch kanaal, de gemeentegrenzen 
Eindhoven-Nunen c. a., Eindhoven-Son 
en Breugel, Eindhoven-Best, den spoorweg 
Eindhoven-Boxtel, het Wilhelminakanaal 
tot Oirschot; 

b. de gemeenten gelegen op Walcheren 
en de gemeenten Kruiningen,Zierikzee, Hel
levoetsluis, Dordrecht, Dubbeldam, Hooge 
en Lage Zwaluwe, Klundert, Zevenbergen, 
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maas
sluis, 's-Gravenhage, Rijswijk, D oom, Soest, 
Haarlemmermeer, Amsterdam, Westzaan, 
Velsen, Wieringen, den Helder, Harlingen, 
Ameland, Oostdongeradeel, Eelde, benevens 
de Vliestroom. 

2. Waar de grenzen der bewakingsgebie
den, onderscheidenlijk der eerste en der twee
de linie, gevormd worden door spoorwegen, 
verkeerswegen of waterwegen, behooren die 
wegen, alsmede de in de spoorwegen gele
gen emplacementen tot die bewakingsgebie
den. 

HOOFDSTUK II. 

Politiaire grensbewaking. 
3. 1. Onder politiaire grensbewaking 

worden in dit besluit verstaan: 
a. de rijkspolitiezorg, uitgeoefend in de 

bewakingsgebieden, voor zoover deze betreft 
de uitvoering van de wet van 10 Januari 
1920, Staatsblad n°. II, en de daarop gegron
de voorschriften; 

b. de beheersmaatregelen, voor de richti
ge uitoefening van de onder a bedoelde rijks
politiezorg noodzakelijk. 

2. Voorts wordt verstaan onder "Divisie
commandanten", ,,D istrictscommandanten" 
en "brigadecommandanten" de Divisiecom
mandanten, de Districtscommandanten en 
de brigadecommandanten der Koninklijke 
Marechaussee. 

4. Van Onzentwege is Onze Minister van 
Justitie belast met de centrale leiding van 
de politiaire grensbewaking. · 

5. 1. In de bewakingsgebieden eerste li
nie wordt de politiaire grensbewaking in de 

20 
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eerste plaats uitgeoefend door het personeel 
der Koninklijke Marechaussee. 

2. Voorts wordt 2ij aldaar uitgeoefend 
door ambtenaren van plaatselijke politie, 
door de rijksveldwacht , door de grenscontro
leurs en door de daartoe in overleg met het 
Hoofd van het Departement van Algemeen 
Bestuur, waaronder zij ressorteeren, aange
wezen ambtenaren der invoerrechten en ac
cijnzen en militairen. 

3. Ambtenaren der invoerrechten en ac
cijnzen als in het tweede lid bedoeld kunnen 
op den aldaar vermelden voet ook in de be
wakingsgebieden tweede linie ten behoeve 
van de politiaire grensbewaking werkzaam 
zijn. 

6 . 1. In de bewakingsgebieden eerste li 
nie is met de beheersmaatregelen, bedoeld 
in artikel 3, eerste lid, onder b , in het bij
zonder belast de Inspecteur. 

2. Deze fungeert tevens, onder de beve
len van Onzen Minister van Justitie , als 
commandant der grenscontroleurs. 

3 . Een aan den Inspecteur toegevoegd 
Officier is bevoegd, onder diens verantwoor
delijkheid namens hem de taak, in het eer
ste en tweede lid omschreven, uit te oefe
nen. 

7 . De grenscontroleurs worden, voor wat 
den dienst der grensbewaking betreft, ge
acht deel uit te maken van de Rijkspolitie. 
Voor de toepassing van bepalingen van wet
ten of daarop gegronde voorschriften, waar
in aan ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie opsporingsbevoegdheid wordt ver
leend, worden de grenscontroleurs niet onder 
de Rijkspolitie begrepen. 

8 . r. Onze Minister v. Justitie bepaalt de 
standplaatsen der grenscontroleurs. In den 
regel verrichten zij geen dienst buiten het 
bewakingsgebied van de brigade Konink
lijke Marechaussee, waarbinnen de hun aan
gewezen standplaatsen zijn gelegen. 

2. Voor zooveel de hun toegekende op
sporingsbevoegdheid aangaat, worden de 
grenscontroleurs geacht voor het geheele 
grondgebied des Rijks te zijn aangesteld. 

3. Zi.i verrichten hun dienst onder het 
onmiddellijk toezicht van de brigadecom
mandanten, binnen wier brigade zij zijn ge
stationneerd, en zijn uit dien hoofde mede 
ondergeschikt aan deze brigadecommandan
ten en aan de boven deze gestelde Districts
en Divisiecommandanten . 

9 . Wanneer in buitengewone omstandig
heden de werkzaamheden der grenscontro
leurs geen voortgang vinden, kunnen zij met 
andere politiediensten worden belast en daar
toe zoo noodig onder andere autoriteit en 
worden gesteld. Onze Minister van Justitie 
is bevoegd ter zake regelen te stellen, waar
bij van het bepaalde in dit besluit kan wor
den afgeweken. 

10 . De eischen van benoembaarheid tot 
het ambt van grenscontroleu_r worden door 
Onzen Minister van Justitie vastgesteld. 

11. Grenscontroleurs, die ten minste 6 
jaren als zoodanig in dienst zijn en belast 
zijn met diensten, welke in beteekenis uit
gaan boven hetgeen als gemiddelde van deze 
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ambtenaren wordt vereischt, alsmede grens
controleurs, die tenminste 12 jaren als zoo
danig in dienst zijn en gedurende dien tijd 
hun dienst op zoodanige wijze hebben ver
vuld, dat zij in aanmerking kunnen worden 
gebracht voor een onderscheiding, kunnen 
worden bevorderd tot grenscontroleur eer
ste klasse. 

12. Aan de grenscontroleurs wordt een 
legitimatiekaart uitgereikt, waarvan het mo
del door Onzen Minister van Justitie wordt 
vastgesteld. Zij dragen die kaart in hun 
dienst steeds bij zich. 

13. De grenscontroleurs zijn, evenals de 
onder hun geleide vervoerd wordende per
sonen, vrijgesteld van door het Rijk geheven 
veer- en tolgelden. 

14. Onze Minister van Justitie stelt een 
instructie voor de grenscontroleurs vast. 

HOOFDSTUK III. 

Militaire grensbewaking. 

15. Onder militaire grensbewaking wordt 
in dit besluit verstaan de uit een oogpunt 
van uitwendige veiligheid des lands noodza
kelijke militaire diensten in tijd van vrede 
in de bewakingsgebieden eerste en tweede 
linie, welke vallen buiten de taak van com
mandanten en troepen, belast met de voor
bereiding en uitvoering van de feitelijke ver
dediging van het grensgebied. 

16. r. De militaire grensbewaking wordt 
onder leiding van den Inspecteur uitgeoefend 
door personeel der Koninklijke Marechaus
see en voor zoover noodig door ander door 
Onzen Minister van Defensie aan te wijzen 
militair personeel. 

2. Voor de uitoefening van de militaire 
grensbewaking ontvangt de Inspecteur be
velen en aanwijzingen vanwege Onzen Minis
ter van D efensie . 

3. H et derde lid van artikel 6 is van over
eenkomstige toepassing. 

Bepaling aan de hoofdstukken Il en III 
gemeen. 

17. De Inspecteur heeft tot taak zorg 
te dragen voor een juiste coördinatie van de 
politiaire en de militaire grensbewaking. Het 
derde lid van artikel 6 is van overeenkom
stige toepassing. 

Slotbepalingen. 
18. Onze besluiten van 7 September 1918, 

n ° . 44, II Februari 1920, n ° . 65, II F ebruari 
1920, Staatsblad n °. 65 (zooals dit sindsdien 
is gewijzigd), 12 April 1920, n ° . 80, en 14 
Mei 1920, n ° . 64, zijn vervallen. 

19. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Augustus 1939. 

Onze Ministers van Justitie en van D e
fensie zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 1sten Juli 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. G OSELING 
D e Minister van De fensie , V AN D IJK. 

(Uitgeg. II Juli 1939.) 
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s. 320 

11 Maart 1939. WET, houdende aanvul
ling en wijziging van de wet van 22 
April 1937, Staatsblad n °. 321, tot wij
ziging en aanvulling der hooger-onder
wijswet. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 5II; 1938/39, 54· 
Hand. Il 1938/39, bladz. n84-n87. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 54· 
Hand. I 1938/39, bladz. 377-380. 

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

dat aanvulling en wijziging van de wet van 
22 April 1937, Staatsblad n°. 321, wensche
lijk is; 

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

Artikel I. 
Artikel VI der wet van 22 April 1937, 

Staatsblad n °. 321, wordt gelezen als volgt: 

Artikel VI. 
Na het derde lid van artikel 131 wordt 

een vierde lid ingevoegd, luidende als volgt : 
Ons bedoeld besluit regelt bovendien de 

inrichting en den omvang van door de fa
culteit der economische wetenschappen, zoo 
noodig vereenigd met de faculteit der rechts
geleerdheid, af te nemen bestuursexamens 
en accountantsexamens. 

Het vierde lid van a rtikel 131 wordt vijf
de lid. 

In het vijfde lid van artikel 131 worden 
tusschen de woorden "bij artikel 184," en 
de woorden "in de gelegenheid gesteld" in
gevoegd de woorden: en, voorzoover het 
besluit betrekking heeft op de faculteit der 
economische wetenschappen, de senaten der 
bijzondere economische hoogescholen, ver
meld in een aanwijzing, als bedoeld bij ar
tikel 2oobis,. 

Artikel II. 
In artikel VII der wet van 22 April 1937, 

Staatsblad n °. 321, wordt onder g. na "eco
nomische wetenschappen" ingevoegd: , zoo 
noodig vereenigd met de faculteit der 
rechtsgeleerdheid,. 

Artikel 111. 
In artikel X der wet van 22 April 1937, 

Staatsblad n °. 321, wordt in artikel 2oobis 
een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende 
als volgt: 

De krachtens het eerste lid aangewezen 
bijzondere economische hoogescholen heb
ben ten aanzien van de door haar af te 
nemen examens en te verleenen doctorale 
graden gelijke rechten als de faculteit der 
economische wetenschappen. 

Het tweede lid wordt derde lid. 
In artikel 2ooquater onder e wordt de 

letter c vervangen door de letter d. 
In artikel 200 octies wordt een nieuw 

tweede lid ingevoegd, luidende als volgt : 
Hetgeen in of door de artikelen 132 , 132 

bis, 133 , derde , vierde en vijfde lid en 134 
ten aanzien van de faculteit der economi-
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sche wetenschappen wordt bepaald, is mede 
van toepassing op de bijzondere economische 
hoogescholen, vermeld in een aanwijzing, 
als bedoeld in artikel 2oobis. 

Het tweede lid wordt het derde lid. 
In het derde lid wordt in plaats van "een 

der in het vorige lid vermelde getuigschrif
ten" gelezen: een der in het eerste lid ver
melde getuigschriften. 

Artikel IV. 
Aan artikel XIV van de wet van 22 April 

1937, Staatsblad n°. 321, wordt toegevoegd 
een nieuw derde lid, luidende als volgt: 

Hij, die bij de inwerkingtreding van deze 
wet in het bezit is van een getuigschrift of 
van een verklaring, op grond waarvan hij 
volgens de tot dat tijdstip geldende rege
ling kon worden toegelaten tot de examens 
in de faculteit der economische wetenschap
pen (faculteit der handelswetenschappen) 
aan de gemeentelijke universiteit te Amster
dam, of tot de examens aan een bijzondere 
economische hoogeschool (handels-hooge
school), welke binnen een jaar na die in
werkingtreding een aanwijzing verkrijgt als 
bedoeld in artikel X, behoudt de daaruit 
v oortvloeiende bevoegdheid. 

Artikel V. 
Deze wet treedt in werking op een nader 

door Ons te bepalen tijdstip. 
Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Hondrich, den uden Maart 
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s. 343 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen , 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE . 
(Uit(!,e(!,. 31 Maart 1939.) 

28 Maart 1939. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 24 
Maart 1923 (Staatsblad n ° . 108), tot 
vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 
49 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n °. 240) . 

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

van Binnenlandsche Zaken van 2 1 Januari 
1939, n ° . 255, Afdeeling Pensioenen en 
Wachtgelden; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Maart 1939, n ° . 27); 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 24 Maart 1923 (Staatsblad n °. 
108) tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in, ar
tikel 4Q der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n °. 240), laatstelijk gewijzigd en aangevuld 
bij Ons besluit van 23 Maart 1938 (Staats
blad n °. 246), nader te wijzigen; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Maart 1939, n °. 
255 IV, afdeeling Pensioenen en Wachtgel-
den; · 
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Hebben goedgevondep en verstaan: 
Eenig artikel. 

In artikel I van Ons aangehaald besluit 
wordt voor "geneesheer-directeur, directrice; 
adjunct-directrice, verplegenden met inbe
grip van hoofdverplegenden van of in een 
ziekenhuis of krankzinnigengesticht" gele
zen "geneesheer-directeur, directrice en ad
junct-directrice van een ziekenhuis of van 
een krankzinnigengesticht; verplegenden, 
met inbegrip van hoofdverplegenden, bij 
eenigen tak van dienst". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's·Gravenhage, den 28sten Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. I8 April I939.) 

s. 3 4 7 

4 Mei I939· BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Algemeen Ambte
n a renreglement Staten-Generaal. 

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

Binnenlandsche Zaken van I 1 April 1939, 
n°. 40I86, Afdeeling Ambtenarenzaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken, het Algemeen Ambtenarenreglement 
Staten-Generaal, vastgesteld bij Ons besluit 
van 19 Januari 1934, Staatsblad n ° . 12, en 
laatst elijk gewijzigd en aangevuld bij Ons 
besluit van 12 December 1935, Staatsblad 
n °. 704, opnieuw te wijzigen en aan te vul
len ; 

G elet op artikel 125 der Ambtenarenwet 
1929; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
25 April 1939, n° . 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 April 1939, n° . 
4063 7, Afdeeling Ambtenarenzaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. In art. I6 van het Algemeen Amb

t enarenreglement Staten-Generaal wordt 
onder b, c, d en e van het derde lid, telkens 
in plaats van "36" gelezen "34". 

Art. II. In het tweede lid van artikel 17 
van het Algemeen Ambtenarenreglement 
Staten-Generaal wordt in plaats van "5½ 
maand" gelezen: ,,11 maanden". 

Art. 111. Het eerste en tweede lid van 
ar tikel 32 van het Algemeen Ambtenaren
reglement Staten-Generaal worden aldus ge
lezen: 

"1. Onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 33 en 33a, geniet de ambtenaar, 
die wegens ziekte of ongeval verhinderd is 
zijn dienst te verrichten, gedurende de 
maand, waarin de arbeid is opgegeven, de 
volle bezoldiging en vervolgens: 
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a. voor zoover het betreft een ambte
naar in vasten dienst, met een werkelijken 
diensttijd van I0 jaren of korter, gedurende 

12 maanden de volle bezoldiging, geduren
de de daarop volgende 12 maanden 2/3 ge
deelten van zijne bezoldiging en gedurende 
de daarop volgende I2 maanden de helft 
van zijne bezoldiging; 

b. voor zoover het betreft een ambte
naar in vasten dienst met een werkelijken 
diensttijd van meer dan 10 jaren, geduren
de 18 maanden de volle bezoldiging, ge
durende de daarop volgende 18 maanden 
2/3 gedeelten van zijne bezoldiging en gedu
rende de daarop volgende I8 maanden de 
helft van zijne bezoldiging; 

c. voor zoover het betreft een ambte
naar in tijdelijken dienst, met een werkelij
ken diensttijd van I0 jaren of kort er, ge
durende 6 maanden de volle bezoldiging, 
gedurende de daarop volgende 6 maanden 
2/3 gedeelten van zijne bezoldiging en ge
durende de daarop volgende 6 maanden de 
helft van zijne bezoldiging; 

d. voor zoover het betreft een ambte
naar in tijdelijken dienst met een werkelij
ken diensttijd van meer dan I0 jaren, ge
durende 9 maanden de volle bezoldiging:, 
gedurende de daarop volgende 9 maanden 
2/3 gedeelten van zijne bezoldiging en ge
durende de daarop volgende 9 maanden de 
helft van zijne bezoldigin g. 

2. Na het verstrijken van den termijn 
waarover voor het laatst de helft der be
zoldiging werd genoten, kan de uitbetaling 
daarvan worden voortgezet." 

Art. IV. Artikel 35 van het Algemeen 
Ambtenarenreglement Stat en-Generaal wordt 
aangevuld met een nieuw lid , aldus luidend: 

"2. Voor den tijdelijken ambtenaar met 
een diensttijd van minder dan twee jaren 
of belast met werkzaamheden die een tijde
lijk karakter dragen, blijft de in het vorige 
lid gestelde termijn beperkt tot 6 maanden." 

' Art. V. Artikel 46 van het Algemeen 
Ambtenarenreglement Staten-Generaal ver
valt. 

Art. VI. Het tweede lid van artikel 5 7 
van het Algemeen Ambtenarenreglement 
Staten-Generaal wordt aldus gelezen: 

"2. Het weigeren van een gevraagde of 
het intrekken van een reeds verleende 
machtiging wordt, met redenen omkleed, 
ter kennis van den betrokken ambtenaar 
gebracht." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 4den Mei 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BOEYEN. . 

(Uitgeg. r9 Mei I939.) 
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s. 348 

4 Mei I939· BESLUIT tot aanvulling van 
het Arbeidsovereenkomstenbesluit Sta
ten-Generaal. 

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

van Binnenlandsche Zaken van 11 April 
1939, N°. 40187, Afdeeling Ambtenaren
zaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken, Ons besluit van 14 Juni 1933, 
Staatsblad N °. 326, aan te vullen met een 
bepaling omtrent de toekenning aan ge
huwde vrouwelijke arbeiders van een uit
keering bij verhindering om arbeid t e ver
richten wegens zwangerschap of bevalling; 

Gelet op artikel 134 der Ambtenarenwet 
1929; 

Den Raad van State gehoord (advies 
van 25 April 1939 N °. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 1 Mei 1939, 
N °. 40638, Afdeeling Ambtenarenzaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

Eenig artikel. 
In artikel 2 van Ons besluit van 14 Juni 

1933, Staatsblad N °. 326, wordt het cijfer 
,,31" vervangen door: ,,31a". 

Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken is belast met de uitvoering van dit 
besluit hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State en 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 4den Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. 23 Mei I939.) 

s. 350 

10 Juni I939· BESLUIT, tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 15 Augustus 1g_~6, Staatsblad n ° . 
347, houdende voorschriften ter uitvoe
ring van de artikelen 1, eerste en tweede 
lid, en 6, eerste lid, der wet van 23 April 
1936, Staatsblad n °. 302, betreffende 
bescherming tegen luchtaanvallen, se
dert gewijzigd. 

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

Binnenlandsche Zaken en van Defensie van 
3 April 1939, n °. 5037, afdeeling Binnen
landsch Bestuur en van 28 April 1939, Ile 
Afd. B, n °. 12; 

Gelet op artikel 1, eerste en tweede lid, 
der wet van 23 April 1936, Staatsblad n°. 
302, betreffende bescherming tegen lucht
aanvallen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Mei 1939, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22 Mei 1939, n°. 
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12604, afdeeling Binnenlandsch Bestuur en 
van 7 Juni 1939, Ile Afdeeling B , n °. 1; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Ons besluit van 15 Augustus 1936, 

Staatsblad n °. 347, houdende voorschriften 
ter uitvoering van de artikelen 1, eerste en 
tweede lid, en 6, eerste lid, der wet van 23 
April 1936, Staatsblad n°. 302, betreffende 
bescherming tegen luchtaanvallen, sedert ge
wijzigd, wordt als volgt gewijzigd en aange
vuld: 

In artikel 2, onder het opschrift "Organi
satie" wordt de punt achter het onder de 
letter f gestelde vervangen door een punt
komma en worden twee nieuwe leden toege
voegd, luidende: 

"g. het in vereenigingsverband brengen 
van de burgerij uit de gemeente of de streek 
tot: 

1. het verspreiden van juist begrip bij 
de bevolking omtrent luchtbescherming; 

2. het geven van voorlichting en instruc
tie op het gebied der zelfbescherming ; 

3. het geven van medewerking bij het 
leggen van verband tusschen de werkzaam
heden van de burgerij en de overheidsdien
sten, een en ander in overeenstemming met 
hetgeen van de zijde van het bevoegde gezag 
op het gebied van luchtbescherming noodig 
of gewenscht wordt geacht; 

h. het leggen van verband tusschen de 
werkzaamheden van de onder letter g be
doelde organisatie uit de burgerij - mits 
door het bevoegde plaatselijke gezag bruik
baar bevonden - en de maatregelen van 
overheidswege". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag, volgende op 
dien zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken en van Defensie zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenka
mer. 

's-Gravenhage, den rnden Juni 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BOEVEN. 

De Minister van Defensie, V AN DIJK . 

(Uitgeg. 23 Juni 1939.) 

s. 353 

23 Juni 1939. BESLUIT, tot het niet ver
der in behandeling nemen van het ver
zoek van den raad der gemeente Val
burg tot vereeniging van die gemeente 
met de gemeente Hemmen. 

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

Binnenlandsche Zaken van I Juni 1939, n °. 
9525, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Valburg bij schrijven van 31 December 1937 
tot Ons het verzoek heeft gericht, de gemeen-
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te Hemmen met eerstgenoemde gemeente te 
vereenigen ; 

Overwegende, dat Ons uit de ingewonnen 
ambtsberichten is gebleken, dat de door den 
raad der gemeente Valburg ten gunste der 
vereeniging van beide gemeenten aangevoer
de feitelijke grond niet juist moet worden 
geacht, althans op dit oogenblik niet aan
wezig is; 

dat ook uit anderen hoofde niet is geble
ken, dat voor inwilliging van het verzoek 
voldoende termen aanwezig zijn; 

Gelet op artikel 164, lid 4, der gemeente
wet; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
13 Juni 1939, n °. 39); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van 20 Juni 1939, n°. 
15930, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen, dat vorengenoemd verzoek 

van den raad der gemeente Valburg niet 
verder in behandeling zal worden genomen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. 7 Juli I939.) 

s. 354 

26 Juli I939· BESLUIT, tot aanvulling van 
het Koninklijk \Jesluit van 24 Maart 
1923 (Staatsblad n °. 108), tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 49 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n °. 240). 

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

Binnenlandsche Zaken van 14 April 1939 
n ° . 671 1, afdeeling P ensioenen en Wacht
gelden; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
:II Juli 1939, n °. 22); 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 24 Maart 1g23 (Staatsblad n ° . 
108) tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 
49 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n °. 
240), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 28 Maart 1939 (Staatsblad n °. 343), 
nader aan te vullen; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Juli 1939 n °. 671 
IV, afdeeling Pensioenen en Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

Artikel r van Ons aangehaald besluit 
wordt aangevuld met de volgende betrek
kingen: scheepsmeter, hoofd van een dis
trict ; scheepsmeter en adspirant-scheepsme
ter. 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit , 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 26sten Juli 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Za ken, 
VAN B OEVEN. 

(Uitgeg . II Augustus I939.) 

s. 371 

2I juli ,939. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 22 
October 1923 (Staatsblad n ° . 489) , tot 
rangschikking onder het buitengewoon 
lager onderwijs van de scholen voor 
doofstomme, blinde, zwakzinnige en 
slechthoorende kinderen, zoomede van 
de scholen voor imbecillen en van de 
scholen, verbonden aan gestichten, be
doeld in artikel 7 der wet van 2 7 April 
1884 (Staatsblad n ° . 96), voor zwakzin
nigen (idioten en imbecillen), alsmede 
van de scholen voor psychopathen en 
van de scholen voor lichamelijk gebrek
kigen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 Juni 1939, n °. 5156 IV, Afdeeling Lager 
Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ar
tikel 47 van Ons besluit van 22 October 192.~ 
(Staatsblad n°. 489), houdende rangschik
king onder het buitengewoon lager onderwijs 
van de daarin genoemde soorten van scholen, 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij Ons be
sluit van 26 N ovember 1937 (Staatsblad n °. ~' te wijzigen; 

D en Raad van State gehoord, advies van 
II Juli 1939, n °. 24; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Juli 1939, n °. 7170, 
Afdeeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In het eerste lid van artikel 4 7 

van Ons besluit van 22 October :1923 (Staats
blad n °. 489), wordt in den eersten volzin 
het getal 24 gewijzigd in 35 en vervallen in 
den tweeden volzin de woorden : der klassen. 

Art. Il. Het tweede lid van artikel 47 
van voornoemd besluit wordt gewijzigd a ls 
volgt: 

2. Scholen, welke op 31 December 1939 
in het genot waren van een Rijksbijdrage, 
ontvangen de bijdrage volgens artikel 4, 
wanneer het aantal leerlingen, berekend als 
in het vorig lid is aangegeven, niet daalt be
neden 24, met dien verstande, dat deze scho
len de bijdrage volgens artikel 4, eveneens 
ontvangen, wanneer het aantal leerlingen, 
berekend als in het vorig lid is aangegeven, 
niet daalt beneden 16, indien zij reeds op 31 
December 1923 in het genot waren van een 
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Rijksbij drage op grond van Ons besluit van 
31 December 1920 (Staatsblad n ° . 948) . 

Art. III. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van 1 Januari 1940. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Sta
te. 

's-Gravenhage, den 21sten Juli 1939. 

s. 386 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg . 4 Aug. ,939.) 

8 Juli z939. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Organiek Besluit P.T.T . 1928. 

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

Binnenlandsche Zaken van 4 Juli I g39 n ° . 
12 Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
e n Telefonie; 

Gelet op Ons Besluit van 13 Juni 1939 
(Staatsblad n °. 351) en op het Organiek 
Besluit PTT 1928; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. De Staat van Rangen, behooren

de bij het Besluit van II Maart 1929 (Staats
blad n ° . 74), zooals dit laatstelijk is gewij
zigd bi j het Besluit van 4 Maart 1939 (Staats
blad n °. 384) (Organiek Besluit PTT 1928) 
wordt a ls volgt aangevuld: 

onder B wordt na II opgenomen 
,,12 . chef-telefonisten". 
,,13 . Toezichthoudsters bij den Telefoon

dienst". 
2 . Dit besluit wordt geacht in werking 

te zijn getreden op 1 Januari 1939. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
p laatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 8sten Juli 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. 8 Augustus z939.) 

s. 402 

27 April z939. WET tot w1Jz1gmg van de 
Motorrijtuigenbelastingwet (wet van 30 
December 1926, Staatsblad n °. 464). 

Bijl. Hand. Il ,938/39, z86. 
Hand. Il ,938/39, bladz. ,27~1293. 
Bijl. Hand. I ,938/39, 186. 
Hand. I bladz. 591- 597. 

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

dat het wenschelijk is , de M otorrijtuigenbe-
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lastingwet (wet van 30 December 1926, 
Staatsblad n °. 464) te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij,den Raad van State,enz. 
Art. I. D e Motorrijtuigenbelastingwet 

(wet van 30 D ecember 1926, Staatsblad n °. 
464), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 December 1937, Staatsblad n °. 526, wordt 
nader gewijzigd als volgt: 

A. Na artikel 3 wordt ingevoegd ee n ar
tikel 3a, van den volgenden inhoud: 

1. D e in het vorige artikel genoemde 
bedragen worden verdubbeld voor motorrij
tuigen, voortbewogen of ingericht om t e 
worden voortbewogen op andere mechani
sche wijze dan door een uitsluitend aan 
benzine ontleende kracht. 

2. Voor de toepassing van deze wet wor
den onder benzine verstaan : 

a. de stoffen, die krachtens het eerste 
en het tweede lid van artikel 2 der gewij
zigde wet van 19 D ecember 1931 (Staats
blad n ° . 52 7) aan het bijzonder invoerrecht 
op benzine zijn onderworpen, alsmede de 
krachtens het vierde lid van dat artikel met 
benzine gelijkgestelde stoffen, voor zoover 
zij zonder vermenging als motorbenzine of 
ter vervanging hiervan worden gebezigd; 

b . b enzolkoolwaterstoffen ; 
c. mengsels van de onder a of b bedoel

de vloeistoffen met hiertoe door Onzen Mi
nister van Financiën, al dan niet voorwaar
delijk, toegelaten stoffen. 

B. In het derde lid van artikel 4 wor
den de woorden "artikel 3" vervangen door : 
de artikelen 3 en 3a. 

C. Artikel 5 wordt gelezen als volgt : 
Met afwijking van de artikelen 3, 3a en 

4, wordt aan niet binnen het Rijk wonende 
of gevestigde houders van motorrijtuigen 
vergund om gedurende één dag, dan wel 
gedurende 3, 15, 30 of 60 achtereenvolgende 
dagen, die n iet in één belastingjaar behoe
v en te vallen, met een motorrijtuig op den 
openbaren weg te rijden of te doen rijden , 
tegen betaling van respectievelij k 1/100, 1/40, 
1/20, 1/Io of 1/5 van de belasting die voor 
dat motorrijtuig, ingevolge de artikelen 3 
en 3a, voor een vol jaar verschuldigd zou 
zijn, met inbegrip van de in die artikelen 
vermelde verhoogingen van de belasting, 
met dien verstande, dat de belasting nim
mer minder dan f 0.50 zal bedragen. 

Art. Il . 1. D eze wet treedt in werking 
met ingang van een nader door Ons te be
palen dag. 

2. Van de belasting, verschuldigd we
gens het houden van motorrijtuigen, bedoeld 
in artikel 3a der Motorrijtuigenbelasting
wet, zal in de hierna aangegeven tijdvakken 
slechts het daarbij genoemde gedeelte wor
den geheven: 

a. gedurende een jaar, aanvangende op 
den dag van het inwerkingtreden van deze 
wet, het s/8 gedeelte; 

b. gedurende het daaropvolgende jaar 
het 3/4 gedeelte; 

c. gedurende het daaropvolgende jaar 
het 7/8 gedeelte. 

3. Motorrijtuigenbelastingkaarten voor het 
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belastingjaar 1938-1939, afgegeven met 
toepassing van artikel 4, eerste of tweede 
lid, der Motorrijtuigenbelastingwet, alsmede 
motorrijtuigenbelastingkaarten, die voor een 
tijdvak, dat vóór den datum van inwerking
treden is aangevangen en na dien datum 
eindigt, zijn afgegeven met toepassing van 
artikel 4, derde lid, dier wet, verliezen, in
dien zij betrekking hebben op motorrijtui
gen bedoeld in artikel 3a van meergenoem
de wet, haar geldigheid met ingang van den 
vijftienden dag na het inwerkingtreden der 
wet, tenzij blijkens een door den ontvanger 
van het kantoor van afgifte op de kaart 
gestelde aanteekening, vóór dien dag de 
ingevolge artikel 3a voornoemd verschuldig
de verhooging van belasting, berekend over 
het aantal geheele maanden, dat bij het in
werkingtreden der wet van den in de kaart 
vermelden geldigheidsduur is overgebleven, 
is bijbetaald. 

4. Motorrijtuigenbelastingkaarten, afge
geven met toepassing van artikel 4, vierde 
lid, of van artikel 5 der Motorrijtuigenbe
lastingwet, voor een tijdvak dat vóór den 
datum van inwerkingtreden der wet is aan
gevangen e_n op of na dien datum eindigt, 
en ~etrekkmg hebbende op motorrijtuigen, 
als m het derde lid zijn bedoeld, blijven 
zonder bijbetaling tot het einde van dat 
tijdvak geldig. 

5. Indien met betrekking tot een motor
rijtuig, als bedoeld is in artikel 3a der Mo
torrijtuigenbelastingwet, met toepassing van 
artikel 4 , eerste, tweede of derde lid dier 
wet, afgifte wordt verlangd van een motor
rijtuigenbelastingkaart, met een geldigheids
duur welke aanvangt na het inwerkingtre
den dezer wet en welke zich uitstrekt over 
tijdvakken voor welke de belasting naar 
verschillend tarief wordt geheven, wordt de 
verschuldigde belasting berekend naar even
redigheid van de gedeelten van den geldig
heidsduur van de kaart die in elk van die 
tijdvakken vallen. De afgifte van motor
rijtuigenbelastingkaarten die met toepassing 
van artikel 4, vierde lid , en van artikel 5, 
voor zoodanige motorrijtuigen worden afge
geven, geschiedt tegen betaling van een be
drag dat verschuldigd is volgens het tarief, 
geldende op den datum van aanvang van 
d e n geldigheidsduur van d e kaart. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2 7sten 

April 1939. 

... 484 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 

]. A. DE WILDE. 

De Minister van Waterstaat, 
J . V . BUUREN. 

(Uitgeg. 28 April 1939.) 

17 Juli 1939. BESLUIT tot opheffing van 
het kantoor voor inklaring en van laatste 
visitatie bij in-, uit- en doorvoer langs 
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den spoorweg Enschede--Ahaus, tevens 
losplaats te Broekheurne en tot herzie
ning van de attributen van het kantoor 
Enschede, met hernieuwde aanwijzing 
van dien spoorweg als heerbaan. 

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

Staat, Minister van Financiën a.i., van 12 
Juli 1939, n °. 153, Invoerrechten; 

Gezien de artikelen 37, 38, 63, 64, 66 en 75 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n ° . 38), artikel 97 der Wet van 
20 Juni 1862 (Staatsblad n °. 62), artikel 35 
der Wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n ° . 
127) en de artikelen 1, 43 en 53 van het 
Koninklijk besluit van 26Maart 1872 (Staats 
blad n ° . 19) , het laatst gewijzigd bij Ons 
besluit van 28 October 1931 (Staatsblad n ° . 
424) ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 2 Oc
tober 1875 (Staatsblad n °. 176) en Ons be
sluit van 12 Mei 1903 (Staatsblad n °. 140); 

Mede gelet op het Koninklijk besluit van 
15 April 1872 (Staatsblad n ° . 47); 

Hebben goedgevonden en verstaan te b e
palen : 

Eenig artikel. 
Met ingang van een door Onzen Minister 

van Financiën te bepalen dag wordt, met 
vervallenverklaring van het Koninklijk be
sluit van 2 October 1875 (Staatsblad n ° . 176) 
en van Ons besluit van 12 Mei 1903 (Staats
blad n °. 140): 

I. het te Broekheurne gevestigde kan
toor voor inklaring en van laatste visitatie 
b ij in-, uit- en doorvoer langs den spoorweg, 
loopende van Enschele over het gehucht 
Broekheurne naar de Duitsche grens in de 
richting van Ahaus, opgeheven; 

II. voormelde spoorweg opnieuw aange
wezen als heerbaan voor invoer van goederen 
met spoorwagens ; 

III. het kantoor Enschede aangewezen : 
a. voor de inklaring van goederen, die 

langs den voormelden spoorweg of langs den 
spoorweg, loopende van Enschede naar de 
Duitsche grens in de richting van Gronau, 
worden ingevoerd overeenkomstig het voor
meld gewij zigd Koninklijk besluit van 26 
Maart 1872 (Staatsblad n °. 1g); 

b. voor d e n uitvoer langs dezelfde spoor
wegen van alle goederen (met inbegrip van 
gedistilleerd en wijn), ook met afschrijving 
of teruggaaf van den accijns; 

c . voor den doorvoer langs die spoorwe
gen. 

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

's -Gravenhage, den 17den Juli 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Financiën a.i., 
H. COLIJN. 

(Uitgeg. 1 Augustus 1939.) 
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s. 526 

3I Mei I939· WET tot overbrenging van 
eenige Rijkswerken te Hindeloopen in 
beheer en onderhoud bij het waterschap 
W estergo's IJ sselmeerdijken. 

Bijl. Hand. IJ I938/39, 387. 
Hand. IJ 1938/39, bladz. I867. 
Bijl. Hand. I I938/39, 387. 
Hand. I I938/39, bladz. 677. 

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

dat het wenschelijk is, dat eenige hierna te 
noemen bij het Rijk in beheer en onderhoud 
zijnde Waterstaatswerken in de gemeente 
Hindeloopen in beheer en onderhoud bij het 
Waterschap "Westergo's IJsselmeerdijken" , 
worden overgebracht en dat zulks ingevolge 
artikel r, eerste lid , der Waterstaatswet 1900, 
krachtens de wet moet geschieden; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Bij het Waterschap "Wester

go's IJsselmeerdijken" worden in beheer en 
onderhoud overgebracht: 

1 °. een gemetseld peilschaal gebouwtje 
met toevoerbuis te Hindeloopen , staande op 
het gedeelte IJsselmeerdijk, kadastraal be
kend gemeente Hindeloopen, sectie A, n ° . 
n53; 

2 °. een m et klinkers bestraat voetpad 
naar het onder r O genoemde peilschaalge
bouwtje, lang 19.50 men breed 2 m; 

3 °. een bestrating van klinkers rondom 
het onder 1° genoemde peilschaalgebouwtje, 
breed 1.50 m ; 

4 °. het verdedigd buitenbeloop van den 
zeedijk op het onder 1 ° genoemde perceel. 

2. De in lid 1 onder 1° tot en met 4 ° om
schreven werken zijn aangeduid op de bij 
deze wet behoorende teekening. 1 

3. De werken worden bij het waterschap 
in beheer en onderhoud overgebracht, voor
zooveel zij thans in beheer en onderhoud zijn 
bij het Rijk. 

2. De overbrenging in beheer en onder
houd geschiedt onder de volgende bepalin
gen: 

1 °. Het waterschap treedt door de over
neming in beheer en onderhoud van de in 
artikel 1 omschreven werken tegenover der
den in de rechten en verplichtingen van het 
Rijk te dezer zake; 

2 °. Het waterschap neemt de werken met 
toebehooren in beheer en onderhoud over in 
den staat, waarin zij bij de overneming ver
keeren. 

3. Alle kosten , waartoe de overbrenging 
aanleiding mocht geven, zijn ten laste van 
het waterschap. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten 

M ei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat , 
J. v. BUUREN . 

(Uitgeg. 20 Juni 1939.) 

1 D eze teekening is niet opgenomen. ( Red.) 
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24 Juni 1939. WET, betreffende het ver
voer van personen met motorrijtuigen 
(Wet Autovervoer Personen). 

Bijl. Hand. IJ I938/39, 149. 
Hand. IJ I938/39,bladz . I647-1652, 1654-

1678, 1681-1702. 
Bijl. Hand. I 1938/39, I49· 
Hand. I I938/39, bladz. 710/717. 

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

dat het noodzakelijk is bij de wet algemeene 
regelen te stellen nopens het vervoer van 
personen met motorrijtuigen, met wijziging 
van de Wet Openbare Vervoermiddelen; 

Zoo is het, datWij, den Raad vanState,enz. 

§ 1. Inleidende bepalingen. 
Definities. 

Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder : 
a. Onze Minister: Onze Minister, met de 

uitvoering van deze wet belast ; 
b. Commissie: de Commissie Vergunnin

gen Personenvervoer, bedoeld in § 2; 
c. Inspecteur-G eneraal of Rijksinspec

teur: de Inspecteur-Generaal van het Ver
keer of de R ijks (hoofd)inspecteur van het 
Verkeer, hoofd van een district van de Rijks
verkeersinspectie volgens de voor het per
sonenvervoer geldende districtsindeeling; 

d. motorrijtuigen: rij- of voertuigen op 
meer dan twee wielen, bestemd om uitslui
tend of mede door een mechanische kracht, 
op of aan het rij - of voertuig zelf aanwezig, 
anders dan langs spoorstaven te worden 
voortbewogen, alsmede door zoodanige rij
of voertuigen voortbewogen aanhangwagens ; 

e. autobussen: motorrijtuigen, ingericht 
tot het vervoer van meer dan zeven personen, 
den bestuurder daaronder niet begrepen; 

f . personenauto's: motorrijtuigen, inge
richt tot het vervoer van personen, tot een 
aantal van ten hoogste zeven, den bestuurder 
daaronder niet begrepen, met uitzondering 
van niet uitsluitend voor het vervoer van 
personen ingerichte motorrijtuigen, waarin 
slechts zitplaatsen naast den bestuurder aan
wezig zijn; 

g. autobusdiensten : volgens een dienst
regeling uitgeoefend, niet onder h of k val
lend vervoer van personen met autobussen, 
dan wel met personenauto's tegen vergoe
ding; 

h . groepsvervoer: volgens een dienstrege
ling uitgeoefend, niet onder k vallend ver
voer van tot een beperkte groep behoorende 
personen met autobussen, d an WP.l met per
sonenauto's tegen vergoeding ; 

i. ongeregeld vervoer : niet volgens een 
dienstregeling uitgeoefend en niet onder k 
vallend vervoer van personen met autobus
sen· 

k'. toerwagen ritten: al dan niet volgens 
een dienstregeling uitgevoerde ritten, welke 
niet uitsluitend ten doel hebben het v er
strek ken van gelegenheid tot vervoer van 
personen tusschen bepaalde plaatsen, met 
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autobussen of, in samenhang daarmede, m et 
personenauto's tegen vergoeding; 

/. huurauto's : personenauto's, bestemd 
o m personen tegen vergoeding te vervoeren 
anders dan in de uitoefening van een auto
busdienst of in de uitvoering van groeps
vervoer of van toerwagenritten; 

m . vervoer in meer dan een gemeente: 
vervoer, dat niet geheel binnen het gebied 
van een gemeente blijft. 

Toepasselijkheid van de wet. 
2 . 1 . Deze wet is uitsluitend van toepas

sing op motorrijtuigen, waarmede personen 
worden vervoerd over voor het openbaar 
verkeer openstaande wegen. 

2. Met vervoer over voor het openbaar 
verkeer openstaande wegen wordt voor de 
toepassing van deze wet gelijkgesteld het 
aanbieden van motorrijtuigen, of het opne
m en van personen in motorrijtuigen, tot ver
voer over die wegen. 

3. Voor de toepassing van deze wet is 
het onverschillig, of het vervoer al dan niet 
ten deele in het buitenland plaats vindt en 
of de reizigers in Nederland dan wel in het 
buitenland in de motorrijtuigen zijn opge
nomen. 

U itzonderingen. 
3 . Bij algemeenen maatregel van bestuur 

kan worden bepaald, dat artikel 2, derde lid, 
artikel 4, artikel 5, artikel 6 , artikel 22, ar
tikel 29, artikel 42, artikel 43, artikel 48 , 
artikel 49 en artikel 59 geheel of gedeeltelijk 
niet van toepassing zullen zijn op bepaalde 
soorten van motorrijtuigen of van vervoer of 
op vervoer onder bepaalde omstandigheden. 

Algemeene voorschriften. 
4 . Het vervoer van personen met een 

autobus, alsmede het vervoer van personen 
tegen vergoeding met een personenauto a ls 
bedrijf of nevenbedrijf , mag slechts geschie
den krachtens een vergunning voor de uit
oefening van een autobusdienst, voor de uit
voering van groepsvervoer, voor de uitvoe
ring van toerwagenritten en ongeregeld ver
voer, of voor het vervoer van personen m et 
huurauto's. 

5 . Het vervoeren van personen met an
dere motorrijtuigen dan autobussen of per
sonenauto's mag slechts geschieden op de 
daarvoor bestemde zitplaatsen, tenzij afwij
king hiervan noodzakeliik is voor het ver
zorgen van de lading tijdens den rit of voor 
het laden en lossen; het mag niet tegen ver-
goeding geschieden. . 

6 . Het vervoeren van personen met auto
bussen of personenauto's, welke niet uitslui
tend zijn ingericht tot het vervoer van per
sonen, mag slechts geschieden op de daar
voor bestemde zit- of staanplaatsen, tenzij 
afwijkin g hiervan noodzakelijk is voor het 
verzorgen van de lading tijdens den rit. 

7. 1. De hoofden of de bestuurders van 
een onderneming zijn verplicht te zorgen, dat 
in de onderneming geen vervoer met motor
rijtuigen geschiedt in strijd met het bepaalde 
in artikel 4, artikel 5, artikel 6, artikel 22, 
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artikel 29, artikel 48, artikel 49, artikel 59 
of artikel 67, en niet in strijd wordt gehan
deld met de voorschriften, bedoeld in arti
kel 63 . 

2. Gelijke verplichting rust op het toe
zichthoudend personeel, voor zoover het door 
het hoofd of den bestuurder met de zorg 
voor de naleving van die bepalingen is be
last. 

3 . Aan de verplichting van het hoofd of 
den bestuurder en van het toezichthoudende 
personeel wordt geacht te zijn voldaan, wan
neer zij aantoonen, dat door hen de noodige 
bevelen zijn gegeven, de noodige maat
regelen zijn genomen, de noodige middelen 
zijn verschaft en het redelijkerwijze te vor
deren toezicht is gehouden om de naleving 
te verzekeren van de bepalingen, voor welker 
naleving zij verplicht waren te zorgen. 

8 . r . De ondernemer van een autobus
dienst , van groepsvervoer, van toerwagen
ritten, van ongeregeld vervoer of van ver
voer met huurauto's is verantwoordelijk voor 
de schade, bij het vervoer door de vervoerde 
personen geleden, ten ware de schade buiten 
zijn schuld of die van zijn personeel is ont
staan. 

2 . Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden regelen gesteld ter waarborging zoo
veel mogelijk van de nakoming der uit het 
eerste lid voortvloeiende verplichtingen. 

Adviescommissie. 
9. , . Bij algemeenen maatregel van be

stuur wordt een advies-commissie voor het 
vervoer van personen met motorrijtuigen in
gesteld, welke gedeeltelijk wordt samenge
steld uit ondernemers van v ervoer als be
doeld in artikel 1, onder g, h , i , k of /, of uit 
personen, die geacht kunnen worden die on
dernemers te vertegenwoordigen. 

2. Bij dien algemeenen maatregel wordt 
voorgeschreven, in welke gevallen die advies
commissie in de gelegenheid moet worden 
gesteld om haar advies uit te brengen en 
worden verdere voorschriften omtrent die 
adviescommissie gegeven. 

§ 2 . Commissie Vergunningen Personen
vervoer. 

Bevoegdheid. 
10. Behoudens het bepaalde in artikel 

23, artikel 30 en artikel 39 beschikt een door 
Ons in te stellen Commissie op aanvragen 
om vergunning voor de uitoefening van een 
autobusdienst in meer dan een gemeente, 
voor de uitvoering van groepsvervoer in meer 
dan een gemeente of voor de uitvoering van 
toerwagenritten en ongeregeld vervoer, als
mede op v erzoeken om verlenging, over
dracht, wijziging of intrekking van zulk een 
vergunning. 

Samenstelling ; nadere voor
schriften bij a lgemeenei.1 
maa tregel van bestuur. 
11. r . D e in het vorige artikel bedoelde 

Commissie draagt den naam Commissie Ver
gunningen P ersonenvervoer. 
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2. Haar leden worden door Ons benoemd; 
de voorzitter wordt door Ons uit de leden 
aangewezen. 

3. Door Ons kunnen plaatsvervangende 
leden worden benoemd. 

4. Een vertegenwoordiger van Gedepu
teerde Staten van die provinciën, waarbin
nen een autobusdienst zal worden of wordt 
uitgeoefend, neemt deel aan de zittingen en 
vergaderingen, waarop omtrent dezen dienst 
wordt gehandeld en aan de stemmingen om
trent zoodanigen dienst behalve in gevallen 
waarin Gedeputeerde Staten kunnen optre
den als beroepsinstantie, tenzij dit door Ge
deputeerde Staten in een bijzonder geval on
noodig wordt geacht. 

5. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden verdere voorschriften met betrekking 
tot de Commissie gegeven. 

§ 3. Autobusdiensten in meer dan een 
gemeente. 

Aanvragen om vergunning. 
12. 1. Aanvragen om vergunning voor 

de uitoefening van een autobusdienst in meer 
dan een gemeente worden gericht tot de 
Commissie, doch ingediend bij den Inspec
teur-Generaal, die de aanvragen gedurende 
dertig dagen voor een ieder ter inzage legt 
ten kantore van iederen Rijksinspecteur, in 
wiens district de autobusdienst zal worden 
uitgeoefend. 

2. Ondernemers van vervoerdiensten kun
nen gedurende de eerste twintig dagen van 
den in het eerste lid genoemden termijn 
schriftelijk aan een der Rijksinspecteurs, in 
wier district de autobusdienst zal worden 
uitgeoefend, verklaren, dat zij den aange
vraagden dienst geheel of gedeeltelijk wen
schen uit te oefenen. De verklaringen wor
den bij de ter inzage liggende aanvraag ge
voegd en in afschrift aan den aanvrager 
medegedeeld. 

3. D e aanvragen en de in het tweede lid 
bedoelde verklaringen worden behandeld op 
een openbare zitting, die niet later mag wor
den gehouden dan dertig dagen na het ver
strijken van den in het eerste lid genoemden 
termijn. 

4. Ieder belanghebbende kan gedurende 
de eerste twintig dagen van den in het eerste 
lid bedoelden termijn schriftelijk bij een van 
de Rij ksinspecteurs, in wier district de auto
busdienst zal worden uitgeoefend, bezwaren 
inbrengen. De schriftelijk ingediende bezwa
ren worden bij de ter inzage liggende aan
vraag gevoegd en in afschrift aan den aan
vrager medegedeeld. 

5. Op de openbare zitting kunnen be
langhebbenden mondeling bezwaren indie
nen en kunnen de aanvrager, de onderne
mers, die een verklaring als in het tweede lid 
bedoeld hebben ingezonden, en d e belang
hebbenden, die schriftelijk bezwaren als in 
het vierde lid bedoeld hebben ingediend,- die 
aanvraag, verklaring of bezwaren toelichten; 
de aanvrager kan van zijn gevoelen omtrent 
de verklaringen en bezwaren doen blijken. 
De in dit lid toegekende bevoegdheden kun-
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nen bij gemachtigde worden uitgeoefend. 
6. De Commissie neemt een met redenen 

omkleede beschikking, waarbij zij van de 
aanvraag kan afwijken; zij kan de vergunning 
geheel of ten deele verleenen aan den aan
vrager en aan een of meer der ondernemers, 
die een verklaring als in het tweede lid be
doeld hebben ingezonden. 

7. De vergunning wordt niet geweigerd 
dan in het belang van een duurzame en re
delijke voorziening in de vervoersbehoeften. 

8. In de beschikking kunnen termijnen 
worden bepaald, waarbinnen de vergunning 
moet zijn aanvaard en, met inachtneming 
van artikel 21, de dienst moet zijn aange
vangen, op straffe van verval der vergun
ning, behoudens door den Inspecteur-Gene
raal te verleenen uitstel. 

9. De kosten, uit de toepassing van dit 
artikel voortvloeiend, worden door degenen, 
aan wie vergunning wordt verleend, of, in
geval geen vergunning wordt verleend, door 
den aanvrager aan het Rijk vergoed. 

10. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kunnen voorschriften worden gegeven 
omtrent: 

a. vorm en inhoud der aanvragen; 
b. de inzending van de verklaringen en 

de indiening van de schriftelijke bezwaren; 
c . de openbare zittingen; 
d. de openbaarmaking en de mededee

ling aan de gemeentebesturen van de aan
vragen en van de beschikkingen der Commis
sie· 

~- de wijze, waarop de aanvaarding van 
de vergunning moet geschieden, en waarop 
het vervallen van de vergunning ingevolge 
het achtste lid ooenbaar wordt gemaakt; 

f. het bedrag van de vergoeding, in het 
vorige lid bedoeld, en de wijze, waarop zij 
wordt ingevorderd. 

Omschrijving van den dienst 
in de vergunning. 
13. In de vergunning worden begin- en 

eindpunt, alsmede de te volgen wegen ver
meld of omschreven en kunnen vaste halte
plaatsen worden aangegeven. Begin- en eind
punt en vaste halteplaatsen worden niet 
vastgesteld dan nadat de besturen der ge
meenten, waarin deze zijn gelegen, hierom
trent door de Commissie zijn geraadpleegd. 

Duur van de vergunning. 
14. 1. De vergunning wordt verleend 

voor een bepaalden termijn. 
2. Behoudens de bevoegdheid van de 

Commissie, vergunningen voor korteren tijd 
te verleenen, wordt de in het vorige lid be
doelde termijn zoodanig vastgesteld, dat alle 
vergunningen tegelijk afloopen na afloop van 
door Ons te bepalen tijdvakken van ten hoog
ste tien jaren. 

Verlenging van een vergunning. 
15. 1 , Een vergunning kan op verzoek 

van den ondernemer door de Commissie 
worden verlengd. Het verzoek daartoe wordt 
gericht tot de Commissie, doch ingediend 
bij den Inspecteur-Generaal. 
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2. Het bepaalde in artikel 12 vindt op 
het verzoek om verlenging overeenkomstige 
toepassing, behoudens de bevoegdheid van 
de Commissie om, indien niet ten minste een 
jaar vóór het verstrijken van den duur der 
vergunning door een belanghebbende of door 
een der Rijksinspecteurs, in wier district de 
autobusdienst wordt uitgeoefend, bezwaren 
tegen verlenging bij den Inspecteur-Gene
raal zijn ingediend, op voorstel van den In
specteur-Generaal zonder ter-inzagelegging 
of openbare zitting overeenkomstig het ver
zoek te beschikken, in welk geval alleen het 
achtste en negende lid van artikel 12 over
eenkomstige toepassing vinden. 

Overdracht van een vergunning. 
16. 1 . Een vergunning kan op verzoek 

van den ondernemer door de Commissie 
worden overgedragen. Het verzoek daartoe 
wordt gericht tot de Commissie, doch inge
diend bij den Inspecteur-Generaal. 

2. Het bepaalde in artikel 12 vindt op 
het verzoek om overdracht overeenkomstige 
toepassing, behoudens de bevoegdheid van 
de Commissie om op voorstel van den In
specteur-Generaal zonder ter-inzagelegging 
of openbare zitting overeenkomstig het ver
zoek te beschikken, in welk geval alleen het 
achtste en negende lid van artikel 12 over
eenkomstige toepassing vinden. 

Wijziging van een vergunning. 
17. 1. Een vergunning kan op verzoek 

van den ondernemer door de Commissiewor
den gewijzigd. Het verzoek daartoe wordt ge
richt tot de Commissie, doch ingediend bij 
den Inspecteur-Generaal. 

2. Het bepaalde in artikel 12 vindt op 
het verzoek om wijziging overeenkomstige 
toepassing, behoudens de bevoegdheid van 
de Commissie om op voorstel van den In
specteur-Generaal op grond van de geringe 
beteekenis van de gevraagde wijziging zon
der ter-inzagelegging of openbare zitting 
overeenkomstig het verzoek te beschikken, 
in welk geval alleen het achtste en negende 
lid van artikel 12 overeenkomstige toepas
sing vinden. 

Intrekking van een vergunning. 
18. 1- Een vergunning kan op verzoek 

van den ondernemer door de Commissie 
worden ingetrokken. Het verzoek daartoe 
wordt gericht tot de Commissie, doch inge
diend bij den Inspecteur- Generaal. 

19. 1 . Een vergunning kan op verzoek 
van een of meer der betrokken Rij ksinspec
teurs of ambtshalve door de Commissie 
worden ingetrokken, hetzij wegens niet-uit
oefening van den dienst, hetzij wegens uit
oefening van den dienst in strijd met bij of 
krachtens deze wet gegeven voorschriften . 
Het verzoek van den Rijksinspecteur wordt 
gericht tot de Commissie, doch ingediend 
bij den Inspecteur-Generaal. 

2 . Het bepaalde in artikel 12 vindt over
eenkomstige toepassing. 

Wijziging of intrekking in het 
algemeen vervoersbelang. 
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20. 1 . Een vergunning kan op verzoek 
van een of meer der betrokken Rijksinspec
teurs of ambtshalve door de Commissie wor
den gewijzigd of ingetrokken, indien het 
algemeen vervoersbelang dat wenschelijk 
maakt. Het verzoek van den Rijksinspecteur 
wordt gericht tot de Commissie, doch inge
diend bij den Inspecteur-Generaal. 

2 . Het bepaalde in artikel 12 vindt over
eenkomstige toepassing. 

3. Bij algemeenen maatregel van be
stuur worden voorschriften gegeven, krach
tens welke overeenkomstig daarbij te stellen 
regelen aan den houder van een ingevolge 
het eerste lid ingetrokken of gewijzigde ver
gunning een schadevergoeding ten laste van 
's Rijks schatkist kan worden toegekend. 

Inwerkingtreden van een be-
schikking. 
21. 1 - Een beschikking der Commissie 

treedt, tenzij de Commissie in bijzondere 
gevallen daarbij anders bepaalt, niet in wer
king, voordat de termijn van beroep is ver
streken of, ingeval van beroep, op het be
roep is beslist. 

2. Evenwel treedt een ingevolge artikel 
20 genomen beschikking, behalve op ver
zoek van den vergunninghouder, niet eerder 
in werking dan een jaar na haar dagteeke
ning. 

Vervoerplicht. 
22. 1- Een autobusdienst in meer dan 

een gemeente moet volgens dienstregeling 
worden uitgeoefend; voor zoover niet krach
tens artikel 24 of artikel 60 anders is be
paald, moeten de personen, die zich daartoe 
aanmelden, met hun handbagage tegen be
taling van de volgens de tarieven verschul
digde vrachtprijzen worden vervoerd, voor 
zoover de gewone middelen van vervoer 
toereikend zijn. 

2. Indien ingeval van oorlog, oorlogsge
vaar of andere buitengewone omstandig
heden een buitengewone oproeping van 
dienstplichtigen plaats heeft, moeten op de 
dagen van opkomst de militairen, die zich 
daartoe aanmelden, voor Rijksrekening te
gen afgifte van een bon e n met voorrang 
boven andere reizigers worden vervoerd. 

3. Op aanvraag van het bestuur der pos
terijen moeten de brievenmalen en de pak
ketpost tegen schadeloosstelling worden ver
voerd en onverwijld na aankomst ter plaatse 
van bestemming aan den met de ontvangst 
belasten ambtenaar worden afgeleverd. D e 
schadeloosstelling wordt bij gebreke van 
minnelijke schikking op verzoekschrift van 
de meest gereede partij, na verhoor of be
hoorlijke oproeping van de wederpartij, door 
den kantonrechter, in wiens ressort het kan
toor van den ondernemer is gevestigd, be
paald. De ondernemer is verantwoordelijk 
voor het in goeden staat bewaren der brie
venmalen en pakketpost. 
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Tijdelijke vergunningen. 
23. 1- In afwijking van het bepaalde in 

artikel 10 en artikel 12 kan, indien bijzon
dere omstandigheden tijdelijke voorziening 
onverwij ld noodig maken, de Inspecteur
Generaal een tijdelijke vergunning voor de 
uitoefening van een autobusdienst in meer 
dan een gemeente verleenen. De tijdelijke 
vergunning, waarop artikel 14, tweede lid, 
artikel 15, artikel 16, artikel 17, artikel 18, 
artikel 19 en artikel 20 niet van toepassing 
zijn, en welke te allen tijde door den Inspec
teur-Generaal kan worden ingetrokken, 
wordt verleend voor ten hoogste zes maan
den, en kan ten hoogste tweemaal met uiter
lijk zes maanden worden verlengd. 

2. Elke ingevolge dit artikel genomen 
beslissing wordt onverwijld in afschrift me
degedeeld aan de Commissie. 
Nadere voorschriften bij al-

gemeenen maatregel van 
bestuur. 
24. Bij of krachtens algemeenen maat

regel van bestuur kunnen regelen worden 
gesteld omtrent: 

a. de vaststelling en de aankondiging 
van de dienstregeling en van de tarieven met 
de daarbij behoorende vervoersvoorwaarden; 

b. hetgeen verder in het belang van een 
behoorlijke uitoefening van den dienst in 
acht moet worden genomen; 

c. de verstrekking van gegevens betref
fende het vervoer van den dienst. 

§ 4. Groepsvervoer in meer dan een 
gemeente. 

Aanvragen om vergunning. 
25. r. Aanvragen om vergunning voor 

de uitvoering van groepsvervoer in meer dan 
een gemeente worden gericht tot de Com
missie, doch ingediend bij den Inspecteur
Generaal. 

2 . De Inspecteur-Generaal kan onderne
mers van vervoerdiensten, welke worden uit
geoefend geheel of gedeeltelijk langs den
zelfden weg, waarlangs het in het eerste lid 
bedoelde vervoer zal geschieden, of in de 
omgeving daarvan, in de gelegenheid stellen 
binnen een door hem te stellen termijn schrif
telijk te verklaren, dat zij het in de aan
vraag bedoelde vervoer geheel of gedeelte
lijk wenschen uit te voeren. De aanvragers 
worden schriftelijk met deze verklaringen in 
kennis gesteld. 

3. De Inspecteur-Generaal zendt de aan
vraag met de ingevolge het vorige lid inge
zonden verklaringen onder bijvoeging van 
zijn met redenen omkleed advies aan de 
Commissie. 

4. De Commissie neemt een met redenen 
omkleede beschikking, waarbij zij van de 
aanvraag kan afwijken ; zij kan de vergun
ning geheel of ten deele verleenen aan den 
aanvrager en aan een of meer der onderne
mers , die een verklaring als in het tweede 
lid bedoeld hebben ingezonden. Alvorens op 
de aanvraag te beschikken is zij bevoegd als
nog ondernemers als bedoeld in het tweede 
lid in de gelegenheid te stellen tot het inzen-
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den van een verklaring als in dat lid bedoeld. 
5. In de beschikking kunnen termijnen 

worden bepaald, waarbinnen de vergunning 
moet zijn aanvaard en , met inachtneming 
van artikel 28, het vervoer moet zijn aange
vangen, op straffe van verval der vergun
ning, behoudens door den Inspecteur-Gene
raal te verleenen uitstel. 

6. De kosten, uit de toepassing van dit 
artikel voortvloeiend, worden door degenen, 
aan wie de vergunning wordt verleend, of, 
ingeval geen vergunning wordt verleend, 
door den aanvrager aan het Rijk vergoed. 

7. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen voorschriften worden gegeven om
trent 

a. vorm en inhoud der aanvragen; 
b. de openbaarmaking van de beschik

kingen der Commissie; 
c. de wijze, waarop de aanvaarding van 

de vergunning moet geschieden, en waarop 
het vervallen van de vergunning ingevolge 
het vijfde lid openbaar wordt gemaakt; 

d. het bedrag van de vergoeding in het 
vorige lid bedoeld en de wijze, waarop zij 
wordt ingevorderd. 
lid in de gelegenheid te stellen tot het inzen-

0mschrijving van het ver-
voer in de vergunning. 
26. 1 - In de vergunning wordt omschre

ven welke personen mogen worden vervoerd. 
2 . In de vergunning worden begin- en 

eindpunt, alsmede de te volgen wegen ver
meld of omschreven en kunnen vaste halte
plaatsen worden aangegeven. Begin- en eind
punt en vaste ·halteplaatsen worden niet 
vastgesteld dan nadat de besturen der ge
meenten, waarin deze zijn gelegen, hierom
trent door de Commissie zijn geraadpleegd. 
Duur van de vergunning; 

verlenging, overdracht , 
wijziging en intrekldng. 
27. 1 - De vergunning wordt verleend 

voor ten hoogste vijf jaren, doch kan te allen 
tijde op verzoek van een of meer der be
trokken Rijksinspecteurs of ambtshalve door 
de Commissie worden gewijzigd of ingetrok
ken, hetzij in het algemeen vervoersbelang, 
hetzij wegens niet-uitoefening van het ver
voer of uitoefening van het vervoer in strijd 
met bij of krachtens deze wet gegeven voor
schriften. 

2. Op verzoeken van den ondernemer om 
verlenging, overdracht, wijziging of intrek
king van de vergunning vindt artikel 25 over
eenkomstige toepassing. 
Inwerkingtreden van een be-

schikking. 
28. E en beschikking der Commissie 

treedt, tenzij de Commissie in bijzondere ge
vallen daarbij anders bepaalt, niet in wer
king, voordat de termijn van beroep is ver
streken of, ingeval van beroep, op het beroep 
is beslist. 

Vervoerplicht. 
29. Groepsvervoer in meer dan een ge

meente moet volgens de dienstregeling wor-
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den uitgevoerd; voor zoover niet krachtens 
artikel 3 r of artikel 60 anders is bepaald, 
moeten de daarvoor ingevolge de vergunning 
in aanmerking komende personen, die zich 
daartoe aanmelden, met hun handbagage 
tegen betaling van de volgens de tarieven 
verschuldigde vrachtprijzen worden ver
voerd, voorzoover de gewone middelen van 
vervoer toereikend zijn. 

Tijdelijke vergunningen . 
30. r. In afwijking van het bepaalde 

in artikel 10 en artikel 25 kan, indien bij
zondere omstandigheden tijdelijke voorzie
ning onverwijld noodig maken, de Inspec
teur-Generaal een tijdelijke vergunning voor 
de uitvoering van groepsvervoer in meer dan 
een gemeente verleenen. De tijdelijke ver
gunning, waarop artikel 2 7 niet van toepas
sing is , en welke te allen tijde door den In
specteur-Generaal kan worden ingetrokken, 
wordt verleend voor ten hoogste zes maan
den, en kan ten hoogste tweemaal met uiter
lijk zes maanden worden verlengd. 

2. Elke ingevolge dit artikel genomen 
beschikking wordt onverwijld in afschrift 
medegedeeld aan de Commissie. 

Nadere voorschriften bij al -
gemeenen maatregel van 
bestuur 
31. Bij of krachtens algemeenen maat

regel van bestuur kunnen regelen worden ge
steld omtrent: 

a. de vaststelling en de aankondiging van 
de dienstregeling en van de tarieven m et de 
daarbij behoorende vervoersvoorwaarden; 

b. hetgeen verder in het belang van een 
behoorlijke uitoefening van het vervoer in 
acht moet worden genomen; 

c. de verstrekking van gegevens betref
fende het vervoer. 

§ 5. Autobusdiensten en groepsvervoer 
binnen een gemeente. 

Aanvragen om vergunning; 
verlenging, overdracht, 
wijziging en intrekking. 
32. I· Op aanvragen om vergunning 

voor de uitoefening van een autobusdienst 
binnen een gemeente of voor de uitvoering 
van groepsvervoer binnen een gemeente, als
m ede op verzoeken van en on ernemer om 
verlenging, overdracht, wijziging of intrek
king van de vergunning, wordt beschikt door 
burgemeester en wethouders. · 

2. Elke ingevolge dit artikel genomen be
schikking, waarbij een vergunning wordt 
verleend, verlengd, overgedragen, gewijzigd 

1 

of ingetrokken, wordt onverwijld in afschrift 
medegedeeld aan de Commissie, den Inspec
teur-Generaal en den Rijksinspecteur, in 
wiens district de gemeente gelegen is. 

Duur van de vergunning. 
33. r. De v ergunning wordt voor een 

bepaalden tijd verleend, doch kan te allen 
tijde hetzij in het algemeen vervoersbelang, 
hetzij wegens niet-uitoefening van het ver
voer of uitoefening van het vervoer in strijd 

318 

met bij of krachtens deze wet gegeven voor
schriften, op voorstel van de Commissie of 
ambtshalve door burgemeester en wethou
ders worden gewijzigd of ingetrokken. 

2. Het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 32 is van toepassing. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven, krachtens wel
ke overeenkomstig daarbij te stellen regelen 
aan den houder van een in het algemeen 
vervoersbelang gewijzigde of ingetrokken 
vergunning eene schadevergoeding kan wor
den toegekend. 

Wijziging of intrekking bij 
Koninklijk besluit . 
34. I· Een vergunning ingevolge deze 

paragraaf verleend kan door Ons, den Raad 
van State gehoord, worden gewijzigd of inge
trokken, indien blijkt, dat het belang van 
het vervoer van personen in meer dan een 
gemeente dit wenschelijk maakt. 

2. Tot wijziging of intrekking als in het 
vorige lid bedoeld wordt niet besloten dan 
nadat burgemeester en wethouders , alsmede 
de ondernemer overeenkomstig bij algemee
nen maatregel van bestuur te stellen regelen 
in de gelegenheid zijn gesteld om hun be
langen mondeling of schriftelijk te verdedi
gen. 

Nadere voorschriften bij al
gemeenen maatregel van 
bestuur. 
35. Bij of krachtens algemeenen maat

regel van bestuur kunnen regelen worden ge
steld omtrent hetgeen in het belang van een 
behoorlijke uitoefening van een autobus
dienst binnen een gemeente en van een be
hoorlijke uitvoering van groepsvervoer bin
nen een gemeente in acht moet worden ge
nomen. 

Nadere voorschriften van ge
meentebesturen. 
36. r. Door den gemeenteraad kunnen 

met betrekking tot e m eze paragraaf 
bedoelde vervoer re elen worden gesteld om
trent punten, wáärin niet bij de wet of al
gemeenen maatregel van bestuur is voor
zien. 

2. Door burgemeester en wethouders kun
nen voorschriften worden gegeven ten aan
zien van de indiening en de behandeling van 
aanvragen als in deze paragraaf bedoeld, 
tenzij door den raad hierin wordt voorzien. 

3. Bij de in het eerste lid bedoelde rege
len of de in het tweede lid bedoelde voor
schriften kan worden bepaald, dat, indien 
bijzondere omstandigheden tijdelij ke voor
ziening onverwijld noodig maken, een tijde
lijke vergunning door een bij die regelen of 
voorschriften in afwijking vart artikel 32 aan 
te wijzen autoriteit kan worden verleend. 

4. Door den gemeenteraad kan bij plaat- ( 
selijke belastingverordening worden bepaald, 
dat de kosten , welke aan de behandeling van 
de in artikel 32, eerste lid, bedoelde aanvra
gen en verzoeken zijn verbonden, door den
gene, aan wien vergunning wordt v erleend, 
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of door den aanvrager aan de gemeente wor
den vergoed. 

§ 6. Toerwagenritte,n en ongeregeld vervoer. 

Aanvragen om vergunning. 
37. 1 . Aanvragen om vergunning voor 

de uitvoering van toerwagenritten en onge
regeld vervoer worden, met uitzondering van 
die, bedoeld in artikel 39, gericht tot de 
Commissie, doch ingediend bij den Inspec
teur-Generaal. 

2 . De Inspecteur-Generaal zendt de aan
vraag onder bijvoeging van zijn met redenen 
omkleed advies aan de Commissie. 

3. De Commissie neemt een met redenen 
omkleede beschikking. 

4 . In de beschikking kan een termijn wor
den bepaald, waarbinnen de vergunning op 
straffe van verval moet zijn aanvaard. 

5. De kosten, uit de toepassing van dit 
artikel voortvloeiend, worden door den aan
vrager aan het Rijk vergoed. 

6. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen voorschriften worden gegeven om
trent: 

a. vorm en inhoud der aanvragen; 
b. de openbaarmaking van de beschik

kingen der Commissie ; 
c . de wijze, waarop de aanvaarding van 

de vergunning moet geschieden, en waarop 
het vervallen van de vergunning ingevolge 
het vierde lid openbaar wordt gemaakt; 

d. het bedrag van de vergoeding in het 
vorige lid bedoeld en de wijze, waarop zij 
wordt ingevorderd. 
Inwerkingtreden van een be-

schikking. 
38. Een beschikking der Commissie 

treedt, tenzij de Commissie in bijzondere 
gevallen daarbi_i ander~. bepaalt, niet i~ wer
king, voordat de term1Jn van beroep 1s ver
streken of, ingeval van beroep, op het be
roep is beslist. 
Aanvragen om vergunning 

uitsluitend voor een be
paalde gemeente. 
39. 1 . Op aanvragen om vergunning 

voor de uitvoering van toerwagenritten - en 
ongeregeld vervoer uitsluitend binnen een 
bepaalde ~meçnts:, wordt beschikt aoor bur
geme~ en wethouders dier gemeente. 

2 . Elke ingevolge dit artikel genomen be
schikking, waarbij een vergunning; wordt ver
leend wordt onverwijld in afschnft medege
dee!ct' aan den Rijksinspecteur, in wiens dis
trict de gemeente gelegen is. 
Omvang van de vergunning. 

4 0 . In een ingevolge artikel 3 7 of artikel 
39 verleende vergunning kunnen voorschrif
ten worden opgenomen betreffende het aan
tal motorrijtuigen, dat mag worden gebezigd, 
en het aantal zitplaatsen. 
Duur van de vergunning ; 

verlenging, overdr'!cht, 
wijziging en intrekkmg. 
41. 1 . De vergunning wordt verleend 

voor ten hoogste vijf jaren, doch kan te al-
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!en tijde door het Gezag, dat haar verleen
de, worden ingetrokken wegens niet-uitoe
fening van het vervoer of uitoefening van 
het vervoer in strijd met bij of krachtens 
deze wet gegeven voorschriften. De door 
burgemeester en wethouders ingevolge dit 
lid genomen beschikking wordt onverwijld 
in afschrift medegedeeld aan den Rijksin
specteur, in wiens district de gemeente ge
legen is. 

2. Op verzoeken van den ondernemer om 
verlenging, overdracht, wijziging of intrek
king van de vergunning vindt artikel 3 7 of 
artikel 39 overeenkomstige toepassing. 

Toegela ten vervoer. 
42. 1. Een ingevolge artikel 17 of arti

kel 39 verleende vergunning geeft slechts de 
bevoegdheid tot het uitvoeren van die rit
ten, waarvoor overeenkomstig artikel 43 toe
stemming is verleend. 

2 . De toestemming kan, voor zoover 
toerwagenritten betreft, zoowel voor een of 
meer bepaalde ritten als voor volgens een 
vastgesteld plan gedurende een bepaalden 
tijd uit te voeren ritten worden verleend; 
voor zoover ongeregeld vervoer betreft, kan 
zij uitsluitend voor een of meer bepaalde rit
ten worden verleend. Zij kan te allen tijde 
door het Gezag, dat haar verleende, worden 
ingetrokken. 

Aanvragen om toest emming. 
43. 1. Krachtens een ingevolge artikel 

3 7 verleende vergunning mogen worden uit
gevoerd: 

a . de ritten in meer dan een gemeente , 
waarvoor de daartoe in de vergunning aan
gewezen Rijksinspecteur toestemming heeft 
verleend; 

b. de ritten binnen een gemeente, waar
voor door of vanwege burgemeester en wet
houders van die gemeente toestemming is 
verleend. 

2. Krachtens een ingevolge artikel 39 
verleende vergunning mogen worden uitge
voerd de ritten binnen de gemeente, waar
voor door of vanwege burgemeester en wet
houders toestemming is verleend. 

Nadere voorschriften bij al-
gemeenen maatregel van 
bestuur. 
44. Bij of krachtens algemeenen maat

regel van bestuur kunnen regelen worden ge
steld: 

a. omtrent de vaststelling en aankondi
ging van de tarieven met de daarbij behoo
rende vervoervoorwaarden; 

b. omtrent tijdelijke voortzetting van het 
vervoer na het overlijden van den vergun
ninghouder; 

c . omtrent den vorm, den inhoud, de in
diening en de behandeling van verzoeken om 
toestemming als bedoeld in het eerste lid on
der a van artikel 43; 

d . omtrent hetgeen verder in het belang 
van een behoorlijke uitvoering van toerwa
genritten en ongeregeld vervoer in acht moet 
worden genomen; 
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e. de verstrekking van gegevens betref
fende het vervoer. 

Nadere voorschriften van ge-
meentebesturen. 
45. 1. Door den gemeenteraad kunnen 

met betrekking tot toerwagenritten en onge
regeld vervoer als bedoeld in het eerste lid 
-0nder b en het tweede lid van artikel 43 re
gelen worden gesteld omtrent punten, waar
in niet bij de wet of algemeenen maatregel 
van bestuur is voorzien. 

2. Door burgemeester en wethouders kun
nen voorschriften worden gegeven ten aan
zien van de indiening en de behandeling van 
aanvragen als bedoeld in artikel 39 en ver
zoeken om toestemming als bedoeld in het 
eerste lid onder b en het tweede lid van arti
kel 43 , tenzij door den raad hierin wordt 
voorzien. 

3. Door den gemeenteraad kan bij plaat
selijke belastingverordening worden bepaald, 
dat de kosten, welke aan de behandeling van 

a. de in artikel 39 bedoelde aanvragen 
b. de in artikel 41 bedoelde verzoeken, 

voorzoover deze betrekking hebben op een 
ingevolge artikel 39 verleende vergunning, 

c. de verzoeken om toestemming als be-
doeld in het eerste lid onder b en het twee
de lid van artikel 43. 

zijn verbonden, door dengene, aan wien 
vergunning of toestemming wordt verleend, 
of door den aanvrager aan de gemeente wor
,den vergoed. 

§ 7. Huurauto's. 

Aanvragen om vergunning; 
verlenging, overdracht, 
wijziging en intrekking. 
46. 1. Op aanvragen om vergunning 

voor vervoer van personen met huurauto's, 
alsmede op verzoeken van den ondernemer 
om verlenging, overdracht, wijziging of in
trekking van de vergunning, wordt beschikt 
door burgemeester en wethouders van de ge
meente, waar het bedrijf is of zal worden ge
vestigd. 

2. Elke ingevolge dit artikel genomen be_ 
schikking, waarbij een vergunning wordt ver-
1eend, verlengd, overgedragen, gewijzigd of 
ingetrokken, wordt onverwijld in afschrift 
medegedeeld aan den Rijksinspecteur, in 
wiens district de gemeente gelegen is . 
Duur en omvang van de ver-

gunning. 
47. 1 . De vergunning wordt voor een 

bepaalden tijd verleend, doch kan te allen 
tijde ambtshalve door burgemeester en wet
houders worden gewijzigd of ingetrokken 
wegens niet-uitoefening van het vervoer, niet 
geregeld uit oefenen van het vervoer of uit
oefening van het vervoer in strijd met bij 
of krachtens deze wet gegeven voor schrif
ten, alsmede op grond van daartoe krachtens 
artikel 50 of artikel 51, eerste lid, vastge
stelde bepalingen. D e intrekking wordt on
verwijld in afschrift medegedeeld aan den 
Rijksinspecteur, in wiens district de gemeen
te gelegen is. 
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2 . In de vergunning wordt het aantal huur
auto's dat mag worden gebezigd, vermeld. 

Inschrijving van huurauto's. 
48. 1 . Tot het vervoer mogen slechts 

worden gebezigd personenauto's, die zijn in
geschreven in een door of vanwege burge
meester en wethouders van de in artikel 46 
bedoelde gemeente bij te houden register van 
huurauto's. 

2. Een huurauto mag slechts zijn inge
schreven in het register van huurauto's van 
één gemeente; een huurauto, die gelijktijdig 
in het register van meer dan één gemeente 
is ingeschreven, wordt geacht niet te zijn in
geschreven. 

Toegelaten vervoer. 
49. 1. Vervoer van personen met huur

auto's mag slechts geschieden door verhu
ring van de geheele huurauto voor den ge
heelen te maken rit. 

2. Buiten de gemeente, in welker regis
ter de huurauto is ingeschreven, mogen tot 
het vervoer slechts worden opgenomen de 
personen, die zich doen afhalen na bestel
ling aan het kantoor van het bedrijf, behou
dens ontheffing door Onzen M inister op ver
zoek van burgemeester en wethouders der 
gemeente, waar de reizigers zullen worden 
opgenomen, en met inachtneming van de aan 
zoodanige ontheffing verbonden voorwaar
den. Wederopneming tot voortgezet of terug
keerend vervoer na een oponthoud, geduren
de hetwelk de huurauto ter beschikking van 
de vervoerde personen is gebleven, wordt 
niet als het opnemen van personen in den 
zin van dit lid beschouwd. 
Nadere voorschriften bij al-

gemeenen maatregel van 
bestuur. 
50. Bij of krachtens algemeenen maat

regel van bestuur kunnen regelen worden 
gesteld omtrent : 

a. de inschrijving bedoeld in artikel 48, 
en de doorhaling daarvan; 

b. hetgeen verder in het belang van een 
behoorlijke uitvoering van het vervoer met 
huurauto's in acht moet worden genomen. 
Nadere voorschriften van ge-

meentebesturen. 
51. I • Door den gemeenteraad kunnen 

met betrekking tot het vervoer van perso
nen met huurauto's regelen worden gesteld 
omtrent punten, waarin niet bij de wet of 
algemeenen maatregel van bestuur is voor
zien. Daarbij kunnen bijzondere voorschrif
ten worden gegeven omtrent het vervoer van 
andere personen, dan die zich aanmelden 
aan de stalling of zich doen afhalen na be
stelling aan de stalling of het kantoor van 
het bedrijf, en kan worden bepaald, dat een 
afzonderlijke vergunning voor dat vervoer 
zal zijn vereischt. 

2. Door burgemeester en wethouders 
kunnen voorschriften worden gegeven ten 
aanzien van de indiening en behandeling van 
aanvragen, als in deze paragraaf bedoeld, 
tenzij door den raad hierin wordt voorzien. 
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3. Bij de in het eerste lid bedoelde rege: 
len of de in het tweede lid bedoelde voor
schriften kan een regeling worden vastge
steld betreffende tijdelijke voortzetting van 
het vervoer na het overlijden van den ver
gunninghouder. 

4 . Door den gemeenteraad kan bij plaat
selijke belastingverordening worden bepaald, 
dat de kosten, welke aan de behandeling van 
de in artikel 46 bedoelde aanvragen zijn ver
bonden, door dengene, aan wien vergunning 
wordt verleend, of door den aanvrager aan 
de gemeente worden vergoed. 

§ 8. Beroep. 

Beroep tegen beschikkingen 
van de Commissie. 
52. Van een beschikking der Commissie 

op aanvragen om vergunning voor de uitoe
fening van een autobusdienst in meer dan 
een gemeente, voor de uitvoering van groeps
vervoer in meer dan een gemeente, voor de 
uitvoering van toerwagenritten en ongere
geld vervoer, alsmede van een beschikking 
op een verzoek om verlenging, overdracht, 
wijziging of intrekking van zulk een vergun
ning en van een op verzoek van een Rijks
inspecteur of ambtshalve genomen beschik
king tot wijziging of intrekking van zulk een 
vergunning, staat voor ieder belanghebben
de en voor de betrokken Rijksinspecteurs 
beroep op Ons open binnen dertig dagen na 
de openbaarmaking van de beschikking, of, 
voor zoover betreft beschikkingen, welke 
niet openbaar worden gemaakt, binnen dertig 
dagen na den dag, waarop de beschikking is 
uitgereikt of aan den belanghebbende toege
zonden. 

53. H et adres van beroep wordt aan Ons 
gericht, doch ingediend bij den Inspecteur
Generaal, die den dag van ontvangst daarop 
aanteekent. Indien het adres van beroep bij 
Ons mocht zijn ingediend, wordt het geacht 
bij den Inspecteur-Generaal te zijn inge
diend op den dag, waarop het bij Ons is in
gekomen. 

Beroep tegen beschikkingen 
van den Inspecteur-Gene
raal of van een Rijksin
specteur. 
54. 1. Van een beschikking van den 

Inspecteur-Generaal op een verzoek om tij
delijke vergunning voor de uitoefening van 
een autobusdienst in meer dan een gemeente 
of voor de uitvoering van groepsvervoer in 
meer dan een gemeente, en van een beschik
king van een Rijksinspecteur op een verzoek 
om toestemming tot het uitvoeren van ritten 
krachtens een vergunning voor de uitvoe
ring van toerwagenritten en ongeregeld ver
voer, alsmede van een beschikking tot in
trekking van zulk een vergunning of toestem
ming, kan de betrokkene binnen vijftien da
gen na de dagteekening van de beschikking 
bij Onzen Minister in beroep komen. 

2 . Van de beslissing in beroep wordt on
verwijld mededeeling gedaan aan de Com
missie. 

L . & S. 193Q. 

Beroep tegen beschikkingen 
van of vanwege burgemeester 
en wethouders. 
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55. 1. Van een beschikking van burge
meester en wethouders op aanvragen om 
vergunning voor de uitoefening van een auto
busdienst binnen een gemeente, voor de uit
voering van groepsvervoer binnen een ge
meente, voor de uitvoering van toerwagen
ritten en ongeregeld vervoer uitsluitend bin
nen een bepaalde gemeente, of voor het ver
voer van personen met huurauto's, alsmede 
van een beschikking op een verzoek om ver
lenging, overdracht, wijziging of intrekking 
van zulk een vergunning en van een op voor
stel van de Commissie of ambtshalve geno
men beschikking tot wijziging of intrekking 
van zulk een vergunning, staat voor belang
hebbenden, voor de Commissie en voor den 
Rijksinspecteur, in wiens district de gemeen
te is gelegen, beroep op Gedeputeerde Sta
ten open binnen dertig dagen na de dag
teekening van de beschikking. 

2. Van de beslissing in beroep wordt on
verwijld mededeeling gedaan aan de Com
missie. 

56. r. Door den gemeenteraad kunnen 
voorschriften worden gegeven betreffende 
beroep tegen beschikkingen op verzoeken 
om vergunning, waarop overeenkomstig ar
tikel 36, derde lid, is beschikt, en op verzoe
ken om toestemming als bedoeld in het eer
ste lid onder b en het tweede lid van artikel 
43· 

2. Door burgemeester en wethouderskun
nen voorschriften worden gegeven betreffen
de beroep tegen van hunnentwege genomen 
beschikkingen als in het vorige lid vermeld, 
tenzij hierin ingevolge dat lid is voorzien. 

§ 9. Vergunnings- en toestemmings
bewijzen; veiligheidsbepalingen. 

Vergunnings- en toestemmings
bewijzen. 
57. 1. Zoodra een ingevolge deze wet 

genomen beschikking tot verleening van een 
vergunning, dan wel tot verlenging, over
dracht of wijziging van zulk een vergunning 
in werking is getreden, worden aan den on
dernemer kosteloos de noodige vergunnings
bewijzen verstrekt. 

2. Zoodra toestemming is gegeven als be
doeld in artikel 43, worden aan den onderne
mer kosteloos de noodige toestemmingsbe
wijzen verstrekt. 

58. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kunnen regelen worden gesteld omtrent 
de verstrekking der vergunnings- en toestem
mingsbewijzen, alsmede omtrent hun vorm, 
inhoud, geldigheidsduur, vernieuwing en in
levering. 

59. 1. Hij, die personen vervoert of doet 
vervoeren met een autobus of tegen vergoe
ding personen vervoert of doet vervoeren 
met een personenauto als bedrijf of neven
bedrijf, is verplicht zorg te dragen, dat in 
het motorrijtuig het geldige vergunningsbe
wijs als bedoeld in artikel 5 7, eerste lid, als
mede, indien dit vergunningsbewijs betrek-

21 
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king heeft op toerwagenritten en ongeregeld 
vervoer, het geldige toestemmingsbewijs als 
bedoeld in artikel 57, tweede lid, aanwezig is. 

2 . Op de eerste vordering van de in arti
kel 6,, eerste lid, bedoelde ambtenaren is de 
bestuurder van een autobus of van een per
sonenauto, waarmede personen tegen ver
goeding worden vervoerd, verplicht het mo
torrijtuig te doen stilhouden, het vergun
ningsbewijs en, indien dit vergunningsbewijs 
betrekking heeft op toerwagenritten en on
geregeld vervoer, het toestemmingsbewijs 
behoorlijk ter inzage af te geven en de hem 
door den ambtenaar met het oog op den goe
den gang van het verkeer gegeven bevelen 
op te volgen. 

3. De bestuurder van een motorrijtuig 
als in het vorige lid bedoeld en de daarmede 
vervoerde personen zijn verplicht aan de in 
dat lid bedoelde ambtenaren overeenkom
stig de waarheid onverwijld de inlichtingen 
te geven , die door dezen in verband met de 
toepassing van deze wet worden verlangd. 

Toezicht op materieel en per -
soneel ; veiligheid . 
60. Bij of krachtens algemeenen maat

regel van bestuur kunnen regelen worden 
gesteld omtrent: 

a. de inrichting en het onderzoek van 
autobussen en van personenauto's, waarmede 
personen tegen vergoeding worden vervoerd, 
alsmede het toezicht op die motorrijtuigen en 
de vergoeding, d ie ter zake van het onder
zoek van die motorrijtuigen verschuldigd is ; 

b. den leeftijd, beneden welken het ver
boden is een motorrijtuig, als onder a be
doeld, te besturen; 

c. de aan de geschiktheid van de bestuur
ders van de onder a genoemde motorrijtuigen 
te stellen eischen; 

d. hetgeen verder in het belang van de 
veiligheid van het vervoer van personen en 
ter verzekering van een ordelijk vervoer met 
de onder a genoemde motorrij tuigen in acht 
moet worden genomen. 

61. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kan worden bepaald, dat de regeling 
van de rechten en verplichtingen van per
sonen in dienst van de vergunninghouders, 
aan de goedkeuring van Onzen Minister zijn 
onderworpen , behalve in het geval, dat deze 
rechten en verplichtingen zijn geregeld bij 
collectieve arbeidsovereenkomst. 

§ 10. Bepalingen van strafrechte/ijken aard. 
Strafbepalingen. 

62. Overtreding van het bepaalde in ar
tikel 4, artikel 5, artikel 6, artikel 7, artikel 
22, artikel 29, artikel 48, artikel 49, artikel 
.59 of artikel 67, derde lid, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van ten hoogste vijfhonderd gul
den. 

63. Overtreding van voorschriften, krach
tens deze wet gegeven, voor zoover uitdruk
kelijk als strafbaar feit in den zin van dit 
artikel aangeduid, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste twee maanden of geld-
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boete van ten hoogste vijfhonderd gulden. 
64. De bij deze wet strafbaar gestelde 

feiten worden beschouwd als overtredingen. 

Opsporing van overtredingen . 
65. 1. Met het opsporen van d e bij deze 

wet strafbaar gestelde feiten zijn belast, be
halve de bij artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen ambtenaren: 

a. de overige ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepolitie; 

b . de door Onzen Minister aangewezen 
ambtenaren van de Rijksverkeersinspectie. 

2 . De ingevolge het vorige lid aangewe
zen ambtenaren van de Rijksverkeersinspec
tie hebben voor de uitoefeningvanhundienst 
recht op kosteloos vervoer in alle motorrij 
tuigen, welke worden gebezigd in de uit
oefening van een autobusdienst of de uit
voering van groepsvervoer. 

66. 1 . Zij, die met het opspore n van de 
overtredingen van deze wet zij n belast , zij n 
bevoegd daartoe elke plaats, daaronder be
grepen besloten lokalen, erven en woningen , 
alsmede alle motorrijtuigen te betreden. 

2. Indien hun de toegang wordt gewei
gerd, verschaffen zij zich dien desnoods met 
inroeping van den sterken arm. 

3 . In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan op ver
toon van een bijzonderen schriftelijken last 
van den kantonrechter of van een commis
saris van politie, en in gemeenten, waar geen 
commissaris is, van den burgemeester. Van 
dit binnentreden wordt binnen tweemaal 
vier en twintig uren proces-verbaal opge
maakt. Daarin wordt mede van h e t tijdsti p 
van het binnentreden en van het daarmede 
beoogde doel melding gemaakt. 

P olitiedwang. 
67. 1 . Zij , die met het opsporen van de . 

overtredingen van deze wet zijn belast, zijn 
bevoegd de personen, die zich aan overtre
ding van een bij of krachtens deze wet ge
geven voorschrift schuldig maken , uit de 
motorrijtuigen te weren of te verwijderen. 

2. Zij zijn bevoegd het vervoer van per
sonen in strijd met de bepalingen van deze 
wet of met krachtens deze wet gegeven voor
schriften te beletten en het motorrijtuig , 
waarme d e d e overtreding wordt gepleegd , 
naar een door hen aangewezen plaats t e ver
voeren of te doen vervoeren en aldaar in be
waring te doen stellen. De kosten komen t en 
laste van den houder van het motorrijtuig , 
waarmede de overtreding is gepleegd, en 
kunnen van dien houder worden teruggevor
derd en bij gebreke van betaling op zijn ver
mogen worden verhaald. 

3. De bestuurder van het motorrijtuig is 
verplicht desgevorderd zijne medewerking in 
verband met het bepaalde in het eerste en 
het tweede lid te verleenen. 

4. De ingevolge artikel 65, eerste lid on
der b, aangewezen ambtenaren zijn bevoegd 
zich bij de toepassing van dit artikel zoo noo
dig te doen bijstaan door de ambtenaren van 
Rijks- en gemeentepolitie. 
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5. In geval van toepassing van het twee
de lid van dit artikel kan elke belanghebben
de bij bezwaarschrift daartegen opkomen op 
grond, dat geen redelijk vermoeden van een 
overtreding aanwezig is of herhaling van 
overtreding niet is te verwachten. 

6. Het bezwaarschrift wordt ingediend 
bij het gerecht in feitelijken aanleg binnen 
welks rechtsgebied het feit dat tot toepas
sing van het tweede lid van dit artikel heeft 
aanleiding gegeven werd gepleegd. 

7. Het gerecht geeft binnen drie dagen, 
na den belanghebbende, desverlangd bijge
staan door diens raadsman, te hebben ge
hoord, althans opgeroepen, zijn met redenen 
omkleede beschikking, welke onverwijld aan 
den belanghebbende wordt beteekend. Tegen 
de beschikking kan door het Openbaar Mi
nisterie binnen drie dagen daarna en door 
den belanghebbende binnen drie dagen na de 
beteekening beroep in cassatie worden inge
steld. De Hooge Raad beslist zoo spoedig 
mogelijk. 

§ II. Overgangsbepalingen. 
Overgangsbepalingen. 

68. 1. Vergunningen voor het exploitee
ren van autobussen in de uitoefening van een 
·autobusdienst, welke ingevolge het Regle
m ent Autovervoer Personen ,939 op het tijd
stip van inwerking treden van deze wet van 
kracht zijn of daarna in beroep worden ver
leend, worden: 

a. voor zoover niet uitsluitend tot een be
perkte groep behoorende personen mogen 
worden vervoerd, geacht ingevolge deze wet 
verleende vergunningen voor de uitoefening 
van een autobusdienst te zijn; 

b . voor zoover uitsluitend tot een beperk
te groep behoorende personen mogen worden 
vervoerd, geacht ingevolge deze wet ver
leende vergunningen voor groepsvervoer t e 
zijn. 

2. Vergunningen voor het exploiteeren 
van taxi's of huurauto's, welke ingevolge het 
Reglement Autovervoer Personen I939 op 
het tijdstip van in werking treden van deze 
wet van kracht zijn of daarna in be:-oep 
worden verleend, worden geacht ingevolge 
deze wet verleende vergunningen voor het 
vervoer van personen met huurauto's te zijn. 

3. Vergunningen als bedoeld in het eerste 
lid onder a, welke ingevolge het Reglement 
Autovervoer Personen ,939 zouden gelden 
tot 3, December ,940, blijven van kracht tot 
het eind van het eerste door Ons ter uitvoe
ring van artikel ,4, tweede lid, vastgestelde 
tijdvak. D e andere vergunningen, bedoeld in 
de voorgaande leden van dit artikel, blijven 
van kracht gedurende den termijn, waarvoor 
zij zijn verleend. 

4. Indien in de vergunningen, bedoeld in 
de voorgaande leden van dit artikel, hetzij 
bepalingen ontbreken, welke bij of krachtens 
deze wet zijn voorgeschreven, hetzij bepalin
gen voorkomen, welke strijden met bij of 
krachtens deze wet gegeven voorschriften, 
wordt hierin voorzien door het Gezag, dat 
ingevolge deze wet bevoegd zou zijn de ver-
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gunning te verleenen. Bij algemeenen maat
regel van bestuur kunnen hieromtrent rege
len worden gesteld. 

5. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen voorschriften worden gegeven om
trent: 

a. de verdere behandeling van overeen
komstig het Reglement Autovervoer Perso
nen of het Reglement Autovervoer Personen 
,939 ingediende aanvragen om vergunning 
of om verlenging, wijziging, overdracht of 
intrekking van een vergunning, waarop nog 
niet is beschikt; 

b. het beroep tegen beschikkingen op aan
vragen om vergunning of om verlenging, wij
ziging, overdracht of intrekking van een ver
gunning en tegen ambtshalve genomen be
schikkingen tot wijziging of intrekking van 
een vergunning, waartegen ingevolge het 
Reglement Autovervoer Personen I939 be
roep openstaat; 

c. de geldigheid van vóór het in werking 
treden van deze wet vastgestelde uitvoe
ringsvoorschriften of uitgereikte vergun
ningsbewijzen. 

6 9 . , . T en aanzien van hen, die op het 
tijdstip van in werking treden van deze wet 
van het uitvoeren van toerwagenritten of 
ongeregeld vervoer een beroep maken en 
binnen vijftien dagen na dat tijdstip een aan
vraag om vergunning als bedoeld in artikel 3 7 
of artikel 3Q hebben ingediend, wordt, totdat 
een beschikking op die aanvraag in werking 
zal zijn getreden, aangenomen, dat de ge
vraagde vergunning is verleend. 

2. Ten aanzien van hen, die op het tijd
stip van in werking treden van deze wet 
overeenkomstig het Reglement Autovervoer 
Personen of het R eglement Autovervoer Per
sonen ,939 zijn ingeschreven voor het be
werkstelligen van eigen vervoer en binnen 
vijftien dagen na dat tijdstip een aanvraag 
hebben ingediend om vergunning voor groeps
vervoer, beperkt tot d e personen, die bij het 
bewerkstelligen van het eigen vervoer wor
den vervoerd, en tot het traject, waarlangs 
het eigen vervoer geschiedt, wordt, totdat 
een beschikking op die aanvraag in werking 
zal zijn getreden, aangenomen, dat de ge
vraagde vergunning is verleend. 

3. De noodige vergunningsbewijzen als 
bedoeld in artikel 57, eerste lid, worden ver
strekt op vertoon van een afschrift van de 
in het eerste of het tweede lid bedoelde aan
vraag, gewaarmerkt door of vanwege het Ge
zag, waarbij die aanvraag behoort t e worden 
ingediend; zij zullen telkens gedurende ten 
hoogste zes maanden geldig zijn. 

§ I2. Wijziging van de Wet Openbare Ver
voermiddelen; slotbepalingen. 

Wijziging van de Wet Open
bare Vervoermiddelen. 
7 0 . De Wet Openbare Vervoermiddelen 

wo,dt gewijzigd als volgt : 
I. In artikel I vervalt: ,,behalve in de 

gevallen, dat vervoer van personen zal ge
schieden met autobussen". 

II . De artikelen 2 , 3 en 4 vervallen. 
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III. In het derde lid van artikel 7 wordt 
na "spoorwegen" ingevoegd: ,, , van auto
busdiensten". 

IV. Het tweede lid van artikel 10 vervalt. 
Het derde lid wordt genummerd 2. 
V. Het eerste lid van artikel 12 vervalt. 
In het vierde lid van artikel 12 vervallen 

de woorden van "voor zooveel betreft auto
busdiensten" tot en met "bij het Wetboek 
van Strafrecht is voorzien;". 

De leden 2 tot en met 8 worden genum
merd 1 tot en met 7. 

Vl. In het derde lid van artikel 13 ver
valt: ,,het in werking brengen of houden van 
een autobusdienst zonder vergunning, als be
doeld in de artikelen 2 en 3, te beletten, als
mede". 

VII. In het tweede lid van artikel 15 
wordt "Motorrijtuigen en vaartuigen" ver
vangen door "Vaartuigen", vervalt ,,- voor 
zooveel motorrijtuigen betreft - ten minste 
acht personen buiten den bestuurder en -
voor zooveel vaartuigen betreft - van", en 
vervallen in den laatsten zin de woorden 
,,motorrijtuigen en". 

In het derde lid van artikel 15 wordt na 
,,personen" ingevoegd "met motorrijtuigen, 
het vervoer van personen". 
Inwerkingtreden van de wet. 

71. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip, dat niet later 
zal worden vastgesteld dan 16 Augustus 1939. 
Verkorte titel . 

72. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel "Wet Autovervoer Personen". 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten 

Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J. V. BUUREN. 

(Uitgeg. II Juli 1939.) 

I DEELINO DER WET. 
§ 1. Inleidende bepalingen. 

Artt. 
Definities 
Toepasselijkheid van de wet . 
Uitzonderingen 
Algemeene voorschriften . 
Aansprakelijkheid; verzekering . 
Adviescommissie . 

4, 5, 

§ 2. Commissie Vergunningen 
Personenvervoer. 

I 

2 
3 
6, 
8 
9 

Bevoegdheid 10 

Samenstelling; nadere voorschriften 
bij algemeenen maatregel van be-
stuur . 11 

§ 3. Autobusdiensten in meer 
dan een gemeente. 

Aanvragen om vergunning 12 
Omschrijving van den dienst in de 

vergunning . 13 
Duur van de vergunning . 14 
Verlenging van een vergunning 15 
Overdracht van een vergunning 16 
W ijziging van een vergunning . 17 

7 

Intrekking van een vergunning . 
Wijziging of intrekking in het alge-

meen vervoersbelang 
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Artt. 
18, 19 

20 
Inwerkingtreden van een beschikking 21 
Vervoerplicht . 22 

23 Tijdelijke vergunningen 
Nadere voorschriften bij algemeenen 

maatregel van bestuur 

§ 4 . Groepsvervoer in meer 
dan een gemeente. 

Aanvragen om vergunning 2 5 
Omschrijving van het vervoer in de 

vergunning . 26 
Duur van de vergunning; verlenging, 

overdracht, wijziging en intrekking 2 7 
Inwerkingtreden van een beschikking 28 
Vervoerplicht . 29 
Tijdelijke vergunningen 30 
Nadere voorschriften bij algemeenen 

maatregel van bestuur 3 1 

§ 5. Autobusdiensten en groeps
vervoer binnen een gemeente. 

Aanvragen om vergunning; verlen
ging, overdracht, wijziging en in-
trekking . 32 

Duur van de vergunning . 33 
Wijziging of intrekking bij Koninklijk 

besluit 34 
Nadere voorschriften bij algemeenen 

maatregel van bestuur . 35 
Nadere voorschriften van gemeente-

besturen 36 

§ 6. Toerwagenritten en onge-
regeld vervoer. 

Aanvragen om vergunning . 3 7 
Inwerkingtreden van een beschikking 38 
Aanvragen om vergunning uitsluitend 

voor een bepaalde gemeente . 39 
Omvang van de vergunning . 40 
Duur van de vergunning; verlenging, 

overdracht, wijziging en intrekking 41 
Toegelaten vervoer . 42 
Aanvragen om toestemming . 43 
N adere voorschriften bij algemeenen 

maatregel van bestuur . 44 
Nadere voorschriften van gemeente-

besturen . 45 

§ 7. Huurauto 's. 

Aanvragen om vergunning; verlen
ging, overdracht, wijziging en in-
trekking . 46 

Duur en omvang van de vergunning 47 
Inschrijving van huurauto's . 48 
Toegelaten vervoer . 49 
Nadere voorschriften bij algemeenen 

maatregel van bestuur . 50 
Nadere voorschriften van gemeente-

besturen . 51 

§ 8. Beroep. 

Beroep tegen beschikkingen van de 
Commissie . 52, 53 

Beroep tegen beschikkingen van den 
Inspecteur-Generaal of van een 
Rijksinspecteur 54 
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Beroep tegen beschikkingen van of 
vanwege burgemeester en wethou-

Artt. 

ders 55, 56 

§ 9. Vergunnings- en toestem
mingsbewijzen; veiligheidsbe

palingen. 
Vergunnings- en toestemmingsbewij-

zen . 57, 58, 59 
Toezicht op materiaal en personeel; 

veiligheid 

§ IO . Bepalingen van straf
rechtelijken aard. 

60,61 

Strafbepalingen 
Opsporing van overtredingen 
Politiedwang . 

. 62, 63, 64 
65,66 
67 

§ 11. Overgangsbepalingen. 
Overgangsbepalingen 68, 69 

~ 12. Wijziging van de Wet 
Openbare Vervoermiddelen; 

Slotbepalingen. 
Wijziging van de Wet Openbare Ver-

voermiddelen 70 
Inwerkingtreden van de wet 71 
Verkorte titel 72 

s. 564 

zo Augustus 1939. BESLUIT tot uitvoe
ring van de Wet Autovervoer Personen. 
(Uitvoeringsbesluit Autovervoer Per· 
sonen 1939.) 

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

Waterstaat van II Juli 1939, La. D.D., af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op de Wet Autovervoer Personen; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

25 Juli 1939, N ° . 36); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 8 Augustus 1939, La. 
C ., Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen de volgende bepalingen ter 

uitvoering van de WetAutovervoerPersonen: 

§ 1. Definities. 

Art. 1. 1. In dit besluit wordt onder " On
ze Minister", ,,Commissie", ,,Inspecteur-Ge
neraal", ,,R ijksinspecteur", ,,motorrijtuigen", 
,,autobussen", ,,personenauto's", ,,autobus
diensten", ,,groepsvervoer", ,,ongeregeld ver
voer", ,,toerwagenritten", ,,huurauto's" en 
,,vervoer in meer dan een gemeente" ver
staan, hetgeen daaronder in de Wet Auto
vervoer P ersonen wordt verstaan. 

2. In dit besluit wordt onder "de Wet" 
verstaan de "Wet Autovervoer Personen". 

§ 2. Uitzondering"n ingevolge artikel 3 
der Wet . 

2 . De artikelen 4, 5, 6, 22, 29, 42, 43, 48, 
49 en 59 der Wet zijn niet van toepassing: 

a. op vervoer met militaire motorrijtui-
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gen en met motorrijtuigen in gebruik voor 
militaire doeleinden ; 

b. op vervoer van de ambtenaren van 
Rijks- en gemeentepolitie in de uitoefening 
van hun functie en van personen onder ge
leide van politie of justitie; 

c. op vervoer voor de uitoefening van 
brandweer-. burgerwacht- en luchtbescher
mingsdiensten; 

d. op vervoer van zieken of gewonden en 
hun begeleiders met in het bijzonder daar· 
voor ingerichte motorrijtuigen. 

3. 1. De artikelen 4, 42 en 43 der Wet, 
alsmede artikel 59, eerste en tweede lid, zijn 
niet van toepassing op toerwagenritten of 
ongeregeld vervoer, uitgevoerd met auto
bussen, blijkens het kenteeken thuisbehoo
rend in het buitenland, mits van het binnen
komen in Nederland tot het verlaten daarvan 
dezelfde reizigers worden vervoerd, de be
stuurder van de autobus op eerste vordering 
van de in artikel 65, eerste lid, der Wet be
doelde ambtenaren het motorrijtuig doet stil
houden, en de voorschriften in acht worden 
genomen, welke door Onzen Minister zoo 
noodig ter verzekering van de nakoming de
zer voorwaarden worden vastgesteld en in 
de Staatscourant openbaar worden gemaakt. 

2. Artikel 4 der Wet, alsmede artikel 59, 
eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing 
op toerwagenritten of ongeregeld vervoer, uit
gevoerd met autobussen als in het vorige lid 
bedoeld, waarbij niet aan de daar vermelde 
voorwaarde met betrekking tot de vervoerde 
reizigers wordt voldaan, mits het vervoer ge
schiedt of de rit wordt uitgevoerd krachtens 
een toestemming, verleend door den Rijks
inspecteur van het district, waarbinnen het 
vervoer of de rit aanvangt of waarbinnen bij 
binnenkomst in Nederland de grens wordt 
overschreden, en de bestuurder van de auto
bus op eerste vordering van de in artikel 65, 
eerste lid, der Wet bedoelde ambtenaren het 
motorrijtuig doet stilhouden en het toestem
mingsbewijs behoorlijk ter inzage afgeeft. 

3. De artikelen 4, 48 en 49 der Wet, als
mede artikel 59, eerste en tweede lid, zijn 
niet van toepassing op vervoer van personen 
met huurauto's, blijkens het kenteeken thuis
behoorend in het buitenland, mits in Neder
land geen reizigers worden opgenomen, de 
bestuurder van de huurauto op eerste vorde
ring van de in artikel 65, eerste lid, der Wet 
bedoelde ambtenaren het motorrijtuig doet 
stilhouden, en de voorschriften in acht wor
den genomen, welke door Onzen Minister zoo 
noodig ter verzekering van de nakoming de
zer voorwaarden worden vastgesteld en in de 
Staatscourant openbaar worden gemaakt. 

4 . De artikelen 4, 22, 29, 42, 43, 48 en 49 
der Wet, alsmede artikel 59, eerste en tweede 
lid, zijn niet van toepassing op in opdracht 
van een Inspecteur bij den Rijksdienst voor 
de Werkverruiming of van of vanwege een 
gemeentebestuur uitgevoerd vervoer van bij 
wijze van werkverschaffing te werk gestelden 
naar of van van Rijkswege gesubsidiëerde 
werkverschaffingsobjecten, mits de zoo noo
dig door Onzen Minister hieromtrent vastge-
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stelde nadere voorschriften worden nageleefd. 
5 . 1. De artikelen 4 , 48, 49 en 59. eerste 

en tweede lid, der Wet zijn niet van toepas 
sing op vervoer voor de uitvoering van be
grafenissen, met inbegrip van het afhalen en 
terugbrengen der deelnemers. 

2 . De artikelen 5 en 6 der Wet zijn niet 
van toepassing op vervoer in de uitvoering 
van optochten, gehouden krachtens vergun
ning van het gemeentelijk gezag. 

6. Indien in een vergunning voor de uit 
oefening van een autobusdienst in meer dan 
een gemeenté het vervoer op bepaalde tra
jectsgedeelten is beperkt, geldt deze beper
king niet voor het vervoer van militairen als 
bedoeld in artikel 22 , lid 2 , der Wet. 

§ 3. Verzekering . 
7. Behoudens ontheffing door Onzen Mi

nister mag het vervoer, waarvoor vergunning 
is verleend op den voet van artikel 4 der Wet, 
slechts geschieden, indien voldaan is aan de 
artikelen 8, 9, ro en II van dit besluit. 

8. 1. Tot dekking van de aansprakelijk
heid, voortvloeiende uit artikel 8, eerste lid, 
der Wet, moet een verzekering zijn gesloten 
overeenkomstig de artikelen 9 en ro van dit 
besluit. 

2. Onze Minister is bevoegd voorschrif
ten te geven ten aanzien van de verzekeraars, 
bij wie de verzekering, in het vorige lid be
doeld, moet zijn gesloten. 

9 . De verzekering moet de aansprakelijk
heid v an den ondernemer dekken: 

a. ingeval van dood of lichamelijk letsel 
tot een bedrag van f 2 0 ,000 voor ieder ver
voerd persoon met dien verstande, dat het 
verzekerde bedrag per gebeurtenis even zoo
vele malen f 20,000 moet bedragen als het 
aantal personen bedraagt, tot welker vervoer 
het motorrijtuig is ingericht, den bestuurder 
daaronder niet begrepen, tot ten hoogste 
f 400,000 voor één gebeurtenis ; 

b. ingeval van door de vervoerde perso
nen geleden zaakschade tot een bedrag van 
f 5000 per gebeurtenis. 

10. De verzekering moet zijn aangegaan 
onder de volgende voorwaarden: 

I. Met betrekking tot de verzekering van 
verzekerde's aansprakelijkheid gelden, onge
acht verder gaande beperkingen van de ver
plichtingen van verzekeraar, welke in de po
lis mochte n zijn opgenome n, de regelen hier
onder vermeld onder II tot en met V. 

II . 1. Onverminderd het onder IV be
paalde, vrijwaart verzekeraar den verzekerde 
tegen de geldelijke gevolgen zijner aanspra
kelijkheid, voortvloeiende uit artikel 8 der 
Wet. 

2. Nadat verzekerde's aansprakelijkheid 
door verzekeraar is erkend of bij rechterlijk 
gewijsde is vastgesteld, vergoedt verzekeraar 
aan verzekerde de uit dien hoofde door dezen 
verschuldigde geldsommen, zooals die - on
der verzekeraars goedkeuring - in minnelijk 
overleg met de benadeelden zijn vastgesteld 
of waartoe verzekerde bij onherroepelijk ge
worden rechterlijke uitspraak is veroordeeld. 

3 . Verzekeraar is gerechtigd deze geld-
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sommen rechtstreeks aan de benadeelden uit 
te keeren; een van hunnentwege ontvangen 
kwijting geldt als een van den verzekerde 
verkregene voor de voldoening door verze
keraar van zijn uit deze overeenkomst jegens 
verzekerde voortvloeiende verplichtingen. 

III. De verzekering dekt het risico van 
schaden, ontstaan binnen de grenzen van 
Nederland, België, Denemarken, Duitsch
land met inbegrip van het protectoraat Bo
hemen en Moravië, Frankrijk, Groot-Brit
tannië en Ierland, Hongarije, Italië, Jougo
Slavië, Luxemburg, Noorwegen, Zweden en 
Zwitserland. 

IV. Verzekeraar zal van zijn in artikel II 
bedoelde verplichting tot vrijwaring van den 
verzekerde uitsluitend in de navolgende ge
vallen zijn ontslagen: 

a. ingeval van nietigheid der verzekerin g 
ingevolge artikel 251 van het Wetboek van 
Koophandel; 

b. indien aan vervoerde personen schade 
werd toegebracht, terwijl het motorrijtuig 
werd bestuurd door iemand, die nimmer in 
het bezit is geweest van een geldig wettelijk 
rijbewijs of wiens rijbewijs bij rechterlijkvon
nis zijn geldigheid heeft verloren, tenzij dit 
besturen geschiedde zonder medeweten of 
goedvinden van den verzekerde of van den
gene, aan wien deze het motorrijtuig ter be
sturing had toevertrouwd; in laatstbedoeld 
geval behoudt verzekerde zijn aanspraak op 
schadeloosstelling, mits hij niet nalatig is ge
weest in de zorg, welke redelijkerwijze van 
hem mocht worden verlangd, om te voorko
men, dat het motorrijtuig door den onbe
voegde werd bestuurd. Voor de toepassing 
van het hier bepaalde wordt als bestuurder 
uitsluitend aangemerkt d egene, die het mo
torrijtuig daadwerkelijk bestuurt; 

c . indien de schade is ontstaan, hetzij 
doordat verzekerde in ernstige mate heeft 
verzuimd zorg te dragen voor het goed en 
veilig functioneeren van de rem- en stuur
inrichting van het motorrijtuig, hetzij door 
opzet van den verzekerde of terwijl verze
kerde als bestuurder van het motorrijtuig 
door gebruik van alcohol of eenig ander be
dwelmend middel in een toestand verkeer
de, waardoor de kans op schade kennelijk 
was vergroot; 

d. indien de schade is ontstaan door on
lusten, oproer, burgeroorlog of oorlogsge
weld, ook al behoort het land, binnen welks 
grenzen het ongeval plaats had, niet tot de 
krijgvoerende mogendheden; 

e. indien de verzekerde - nadat zich een 
geval heeft voorgedaan, waarin derden aan
leiding kunnen vinden tot het instellen van 
een vordering tot schadevergoeding - in 
gebreke is gebleven daarvan binnen veer
tien dagen, nadat hij van zoodanig voorval 
heeft kennis gekregen, aan verzekeraar me
dedeeling te doen. 

V. Ingeval van schorsing of royement 
van deze verzekering, zoomede indien verze
kerde in gebreke is gebleven met de beta
ling van de verschuldigde premie, zal ver
zekeraar van zijn verplichtingen eerst ont-
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slagen zij n nadat twee volle werkdagen zul
len zijn verloopen sedert den dag, waarop 
hij aan den Rijksinspecteur van het Ver
keer in het district, alsmede aan burgemees
ter en wethouders der gemeente, waarin het 
bedrijf van den ondernemer gevestigd is, bij 
aangeteekend schrijven in tweevoud bericht 
heeft gezonden van de schorsing, het roye
ment of de wanbetaling. 

11. Aan den Rijksinspecteur van het 
Verkeer in het district, alsmede aan burge
meester en wethouders van de gemeente, 
waarin het bedrijf van een ondernemer als 
bedoeld in artikel 8 der Wet is gevestigd, 
moet mededeeling zijn gedaan van het slui
ten en van de opzegging van de verzekering 
en van alle daarin aangebrachte wijzigingen. 

12. 1. D e polissen, betrekking hebbend 
o p de in artikel 8 bedoelde verzekering, en 
de laatstverschenen premiekwitantie, moe
t e n door den ondernemer op eerste vorde
ring behoorlijk ter inzage worden verstrekt 
aan de ambtenaren, bedoeld in artikel 65, lid 
1, der W et. 

2. Indien de ondernemer een rechtsper
soon is, rust de verplichting, bedoeld in het 
voorgaande lid , op de hoofden en bestuur
ders van den rechtspersoon. 

13. 1. De ondernemer is verplicht, in
dien zich een geval heeft voorgedaan, dat 
bij het vervoer door de vervoerde personen 
k ennelijk schade is geleden , daarvan binnen 
veertien dagen kennis te geven aan de ver
zekering-maatschappij, bij wie de in artikel 
8 b edoelde verzekering is gesloten. 

2. Indien de ondernemer een rechtsper
soon is , rust de verplichting, bedoeld in het 
voorgaande lid, op de hoofden en bestuur
ders van den rechtspersoon. 

§ 4. Commissie Vergunningen Personen
vervoer. 

14. 1. De Commissie is gevestigd te 
's-Gravenhage. 

2. Zij bestaat uit t en minste drie leden. 
3. D e leden en plaatsvervangende leden 

worden telkens voor vijf jaren benoemd. 
4 . Door Ons wordt aan de leden en aan 

de plaatsvervangende leden een vergoeding 
voor tijdsverzuim of, voor zoover de leden 
betreft , een bezoldiging toegekend. Boven
dien ontvangen zij vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten . 

15. Aan de Commissie worden de door 
Onzen Minister aan t e wijzen ambtenaren 
van de Rijksverkeersinspectie toegevoegd . 
Een van deze ambtenaren wordt door hem 
aangewezen als secretaris. 

16. D e Commissie is bevoegd tot schrif
telijk en mondelin g ove rleg met autoriteiten 
en belanghebbenden . 

17. I. De voorzitter regelt de werk
zaamheden der Commiss ie, behoudens het 
bepaalde in artikel 20, lid 1 van dit besluit. 

2 . Hij wordt bij afwezigheid vervangen 
door het oudste lid in diensttijd, en, bij ge
l ij ken diensttijd, door het oudste lid in ja
~en . 

18. 1 . D e gedachtenwisseling over de te 
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behandelen zaken geschiedt in de vergade
ringen des Commissie. 

2. Besluiten kunnen slechts worden ge
nomen, indien ten minste drie leden of 
plaatsvervangende leden aanwezig zijn. D e 
besluiten worden genomen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen; bij staking van 
stemmen beslist de voorzitter. D e leden of 
plaatsvervangende leden mogen zich niet 
van stemming onthouden. 

19. D e Inspecteur-Generaal heeft het 
recht de vergaderingen der Commissie bij te 
wonen of door een vertegenwoordiger te doen 
bijwonen. Hij neemt geen deel aan de stem
mingen. 

20. 1. Onze Minister kan een reglement 
van orde voor de Commissie vaststellen. 

2 . D e Commissie kan instructies voor den 
secretaris en de verder toegevoegde ambte
naren vaststellen. 

3 . Jaarlijks brengt zij aan Onzen Minis
ter verslag uit over de door haar in het afge
loopen kalenderjaar verrichte werkzaamhe
den. 

§ 5. Adviescommissie. 

21. 1. Er is een Adviescommissie voor 
het vervoer van personen met motorrijtui
gen, die in de volgende artikelen wordt aan
geduid als de Adviescommissie. 

2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. 
22. 1. De leden van de Adviescommis

sie worden telkens voor den tijd van vijf ja
ren benoemd door Onzen Minister, die uit 
hun midden den voorzitter aanwijst. 

2 . Aan de Adviescommissie wordt door 
Onzen Minister een S ecretaris toegevoegd. 

3. D e leden en de Secretaris ontvangen 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Aan 
den Secretaris kan een belooning worden 
toegekend. 

23. De Adviescommissie is bevoegd aan 
het Gezag, ingevolge de Wet belast met het 
verleenen van vergunningen, advies uit te 
brengen omtrent aangelegenheden, die het 
algemeen vervoersbelang raken. 

24. 1. D e Adviescommissie wordt door 
de Commissie in de gelegenheid gesteld om 
haar advies uit te brengen, voordat de Com
missie: 

a. ingevolge artikel 20 der Wet in het al
gemeen vervoersbelang beslist tot wijziging 
of intrekking van een vergunning voor de 
uitoefening van een autobusdienst in meer 
dan een gemeente ; 

b . ingevolge artikel 27 der Wet in het al
gemeen vervoersbelang beslist tot wijziging 
of intrekking van een vergunning voor de 
uitvoering van groepsvervoer in meer dan 
een gemeente. 

2 . D e Adviescommissie wordt door On
zen Minister in de gelegenheid gesteld om 
haar advies uit te brengen, voordat Onze 
Minister aan de Commissie de mededeeling 
doet, bedoeld in artikel 44 van dit besluit. 

25. De Adviescommissie zendt aan On
zen Minister afschrift van haar ingevolge 
de artikelen 23 en 24, eerste lid, van dit be
sluit uitgebrachte adviezen. 
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26. De leden van de Adviescommissie, 
die een persoonlijk belang hebben bij een 
zaak, waarover advies wordt uitgebracht, 
onthouden zich van deelneming aan de be
raadslagingen en de samenstelling van het 
advies. 

27. De leden van de Adviescommissie 
zijn bevoegd in de adviezen van een afwij
kende meening te doen blijken. 

28. De Adviescommissie stelt een Re
glement van Orde vast, dat de goedkeuring 
van Onzen Minister behoeft. 

§ 6. Aanvraagprocedure. 
29. Alle tot de Commissie gerichte aan

vragen om vergunning en verzoeken om ver
lenging, overdracht, wijziging of intrekking 
van een vergunning moeten schriftelijk wor
den ingediend, met gebruikmaking van daar
toe door Onzen Minister vastgestelde for
mulieren, welke bij den Inspecteur-Generaal 
en bij de Rijksinspecteurs verkrijgbaar zijn. 

30. r. In de aanvragen om vergunning 
voor de uitoefening van een autobusdienst 
in meer dan een gemeente worden gegevens 
verstrekt omtrent: 

naam en adres van den aanvrager, met Op
gave van plaats van vestiging van bedrijf, 
kantoren en stallingen; 

begin- en eindpunt van den dienst, te vol
gen wegen, benevens vaste en andere halte
plaatsen, onder bijvoeging van een duidelij
ke teekening of overzichtskaart, waarop de
ze gegevens in hoofdlijnen zijn aangegeven, 
en onder vermelding van alle gemeenten, 
waarin de dienst zal worden uitgeoefend; 

de voorgenomen dienstregeling, met ver
melding van eventueele dagen, waarop en 
tijdvakken, gedurende welke de dienst uit
sluitend of niet zal worden uitgeoefend; 

de voorgenomen tarieven; 
het aantal vermoedelijk voor den dienst 

te bezigen motorrijtuigen en beschikbare re
servemotorrijtuigen, met opgave van het 
aantal zitplaatsen van elk motorrijtuig; 

het voorgenomen tijdstip van aanvang van 
den dienst; 

hetgeen blijkens het formulier van aan
vraag overigens wordt verlangd, benevens 
hetgeen naar het oordeel van den aanvrager 
voor de juiste beoordeeling van de aanvraag 
van belang is. 

2. In de aanvragen om vergunning voor 
de uitvoering van groepsvervoer in meer dan 
een gemeente worden de gegevens verstrekt, 
in het vorige lid aangeduid, benevens een 
omschrijving van de te vervoeren groep per
sonen. 

3. In de tot de Commissie gerichte aan
vragen om vergunning voor de uitvoering 
van toerwagenritten en ongeregeld vervoer 
worden gegevens verstrekt omtrent: 

naam en adres van den aanvrager, met 
opgave van plaats van vestiging van be
drijf, kantoren en stallingen; 

het aantal te bezigen motorrijtuigen, met 
opgave van het aantal zitplaatsen van elk 
motorrijtuig; · 

hetgeen blijkens het formulier van aan-
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vraag overigens wordt verlangd, benevens 
hetgeen naar het oordeel van den aanvra
ger voor de juiste beoordeeling van de aan
vraag van belang is. 

31. In alle tot de Commissie gerichte 
verzoeken om verlenging van een vergunning 
worden gegevens verstrekt omtrent: 

naam en adres van den ondernemer, met 
opgave van de beschikkingen en besluiten, 
waarbij de vergunning is verleend, verlengd, 
overgedragen of gewijzigd; 

den voorgestelden duur der verlenging, met 
inachtneming van de artikelen 14, 27 of 41 
der Wet; 

hetgeen blijkens het voor het verzoek be
stemde formulier overigens wordt verlangd, 
benevens hetgeen naar het oordeel van den 
verzoeker voor de juiste beoordeeling van 
het verzoek van belang is. 

32. r. Alle tot de Commissie gerichte ver
zoeken om overdracht van een vergunning 
moeten worden onderteekend zoowel door 
den ondernemer als door dengene, aan wien 
verzocht wordt de vergunning over te dragen. 

2. In het verzoek worden gegevens ver
strekt omtrent: 

naam en adres van den ondernemer m et 
opgave van de beschikkingen en besluiten , 
waarbij de vergunning is verleend, verlengd, 
overgedragen of gewijzigd; 

naam en adres van dengene, aan wien ver
zocht wordt de vergunning over te dragen, 
met- opgave van plaats van vestiging van be
drijf, kantoren en stallingen; 

hetgeen blijkens het voor het verzoek be
stemde formulier overigens wordt verlangd, 
benevens hetgeen naar het oordeel van de 
verzoekers voor de juiste beoordeeling van 
het verzoek van belang is. 

33. In alle tot de Commissie gerichte 
verzoeken om wijziging van een vergunning 
worden gegevens verstrekt omtrent: 

naam en adres van den ondernemer, met 
opgave van de beschikkingen en besluiten, 
waarbij de vergunning is verleend, verlengd, 
overgedragen of gewijzigd; 

de voorgestelde wij ziging, met bij voeging, 
indien het verzoek betrekking heeft op den 
door een autobusdienst of groepsvervoer ge
volgden weg, van een duidelijke teeke ning of 
overzichtskaart, waarop de wijziging van den 
weg in hoofdlijnen is aangegeven; 

hetgeen blijkens het voor het verzoek be
stemde formulier overigens wordt verlangd, 
benevens hetgeen naar het oordeel van den 
verzoeker voor de juiste beoordeeling van 
het verzoek van belang is. 

34. In alle tot de Commissie gerichte 
verzoeken om intrekking van een vergunning 
worden gegevens verstrekt omtrent : 

naam en adres van den ondernemer met 
opgave van beschikkingen en besluiten, waar
bij de vergunning is verleend, verlengd, over
gedragen of gewijzigd; 

hetgeen blijkens het voor het verzoek be
stemde formulier overigens wordt verlangd, 
benevens hetgeen naar het oordeel van den 
verzoeker voor de juiste beoordeeling van 
het verzoek van belang is . 
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35. 1. Indien een verzoek om wijziging 
of intrekking van een vergunning door een 
of meer Rijksinspecteurs is gedaan op grond 
van artikel 19, 20 of 27 der Wet, wordt van 
deze omstandigheid in het verzoek melding 
gemaakt, en worden de redenen, die tot het 
verzoek hebben geleid, in het verzoek om
schreven. 

2. Alvorens tot ambtshalve wijziging of 
intrekking van een vergunning kan worden 
overgegaan, neemt de Commissie een met 
redenen omkleed besluit tot het in overwe
ging nemen van die wijziging of intrekking. 
Zij zendt afschrift van dat besluit aan den 
Inspecteur-Generaal. 

3. Indien een verzoek als bedoeld in het 
eerste lid of een besluit als bedoeld in het 
tweede lid is gedaan of genomen op grond 
van artikel 19 of 20 der Wet, zendt de In
specteur-Generaal onverwijld afschrift aan 
den ondernemer met mededeeling, ten kan
tore van welke Rijksinspecteurs en gedurende 
welken tijd het verzoek of het besluit ter 
inzage wordt gelegd, alsmede waar en wan
neer de ingevolge het derde lid van artikel 
12 der Wet te houden openbare zitting zal 
plaats hebben. 

4. Indien een verzoek als bedoeld in het 
eerste lid is gedaan op grond van artikel 2 7 
der Wet, of een besluit als bedoeld in het 
tweede lid is genomen op grond van artikel 
27 of 4I der Wet, stelt de Inspecteur-Gene
raal, alvorens zijn advies aan de Commissie 
uit te brengen, den ondernemer in de gele
genheid, schriftelijk zijn bezwaren tegen de 
wijziging of intrekking kenbaar te maken. 
Hij legt deze bezwaren bij zijn advies aan de 
Commissie over. 

36. 1. De verklaringen. bedoeld in de 
artikelen 12 en 25 der Wet, moeten schrifte
lijk worden ingediend met gebruikmaking 
van daartoe door Onzen Minister vastgestel
de formulieren, welke bij den Inspecteur-Ge
neraal en bij de Rijksinspecteurs verkrijgbaar 
zijn. 

2. In een verklaring worden, onder ver
melding van de aanvraag, waarop zij betrek
king heeft, gegevens verstrekt omtrent: 

naam en adres van dengene, die de verkla 
ring inzendt; 

omschrijving van het door hem verrichte 
vervoer, in verband waarmede hij de verkla
ring inzendt; 

hetgeen blijkens het voor de verklaring be
stemde formulier overigens wordt verlangd, 
alsmede hetgeen naar het oordeel van den in
zender voor de juiste beoordeeling van de 
verklaring van belang is. 

3. Een verklaring kan slechts betrekking 
hebben op één aanvraag. 

37. Een schriftelijk ingediend bezwaar 
als -bedoeld in artikel 12 der Wet kan slechts 
op één aanvraag betrekking hebben. 

38. De Rijksinspecteur, die overeenkom
stig artikel 12 der Wet verklaringen of be
zwaarschriften ontvangt, zendt hiervan on
verwijld, onder vermelding van den datum 
van ontvangst, afschrift aan den aanvrager, 
aan de Commissie, aan den Inspecteur-Gene-
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raai en, indien de aanvraag mede ter inzage 
ligt ten kantore van andere Rijksinspecteurs, 
aan die Rijksinspecteurs, die het afschrift 
terstond bij de ter inzage liggende stukken 
voegen. 

39. 1. De openbare zitting, bedoeld in 
artikel 12 der Wet, wordt gehouden door een 
lid der Commissie, en wordt, tenzij de In
specteur-Generaal zulks onnoodig oordeelt, 
bijgewoond door de Rijksinspecteurs, in wier 
districten de ter inzageligging plaats heeft 
gevonden, of door hen aan te wijzen plaats
vervangers. 

2 . De Rijksinspecteur, in wiens district 
de zitting plaats vindt, draagt zorg voor het 
opmaken van een proces -verbaal van de zit
ting, dat de goedkeuring behoeft van het in 
het vorige lid bedoelde lid der Commissie, en 
zendt dit proces-verbaal aan de Commissie. 

4 0 . Indien in een beschikking der Com
missie is bepaald, dat de vergunning binnen 
zekeren termijn moet zijn aanvaard, moet de
ze aanvaarding geschieden door een schrifte
lijke mededeeling, welke is gericht tot de 
Commissie, doch wordt ingediend bij den In
specteur-Generaal. 

41. Uiterlijk acht dagen, nadat de ter
mijn van beroep, bedoeld in artikel 52 der 
Wet, is verstreken, bericht de Inspecteur
Generaal aan den aanvrager, of beroep is in
gesteld. 

42. 1. De openbaarmaking van: 
a. aanvragen om vergunning voor de uit

oefening van een autobusdienst in meer dan 
een gemeente, alsmede verzoeken om ver
lenging, overdracht, wijziging of intrekking 
van zulk een vergunning, 

b. de tijd en de plaats van de krachtens 
artikel 12 der Wet te houden openbare zit
tingen, 

c. de beschikkingen der Commissie om
trent vergunningen ingevolge de Wet. 

d. Onze beslissingen ingevolge artikel 52 

der Wet, 
e. het vervallen van door de Commissie 

verleende vergunningen, 
geschiedt in een bijvoegsel van de Staats

courant, met dien verstande, dat de open
baarmaking, bedoeld onder d, kan geschie
den door plaátsing van een uittreksel. 

2. Het bepaalde in het voorgaande lid 
onder a is niet van toepassing op verzoeken 
om verlenging, overdracht, wijziging of in
trekking, waarop zonder ter inzagelegging of 
openbare zitting wordt beschikt. 

3. De Inspecteur-Generaal zendt onver
wijld een exemplaar van het bijvoegsel, voor 
zoover daarin openbaar zijn gemaakt aan
vragen of verzoeken als bedoeld in het eerste 
lid onder a, alsmede op autobusdiensten be
trekking hebbende bekendmakingen als be
doeld in dat lid onder c, d en e aan de be
sturen van alle gemeenten, waarin de auto
busdienst wordt of zal worden uitgeoefend. 

43. De Inspecteur-Generaal is bevoegd 
ter vergoeding van de in artikel 12, lid 9, ar
tikel 25, lid 6, of artikel 37, lid 5, der Wet 
bedoelde kosten door den aanvrager of ver
zoeker, alsmede door dengene, die een ver-
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klaring als bedoeld in artikel 12, lid 2, of ar
tikel 2s, lid 2, ·der Wet inzendt, een bedrag 
op afrekening te doen storten dat, voor zoo
ver betreft de kosten, bedoeld in artikel 12, 

niet grooter zal zijn dan vijf en zeventig gul
den, en overigens niet grooter dan vijftig 
gulden, onverminderd de verplichting tot bij
storting, indien deze bedragen onvoldoende 
blijken te zijn, of tot terugbetaling van het 
te veel gestorte. 

§ 7. Wijziging of intrekking ingevolge 
artikel 34 der Wet. 

44. Indien Onze Minister van oordeel is, 
dat ingevolge artikel 34 der Wet wijziging of 
intrekking van een vergunning voor de uit
oefening van een autobusdienst binnen een 
gemeente of voor de uitvoering van groeps
vervoer binnen een gemeente in het belang 
van het vervoer van personen in meer dan 
een gemeente in overweging behoort te wor
den genomen, deelt hij dit bij gemotiveerd 
schriiven aan de Commissie mede. 

45. 1. De Commissie zendt afschrift van 
het in het vorige artikel bedoelde schrijven 
aan burgemeester en wethouders en aan den 
ondernemer, onder mededeeling, dat zij hun 
bezwaren tegen de wijziging of intrekking 
binnen een daarbij aangegeven termijn van 
ten minste twintig dagen schriftelijk bij de 
Commissie kunnen inzenden en op een nader 
door den Voorzitter der Commissie te bepa
len dag mondeling op een hiervoor te houden 
openbare zitting van een of meer leden der 
Commissie kunnen uiteenzetten. 

2. De Commissie zendt tevens afschrift 
van het in het vorige artikel bedoelde schrij
ven aan den Rijksinspecteur, in wiens dis
trict de gemeente is gelegen. Deze Rijks
inspecteur wordt op de openbare zitting ge
hoord. 

3. Van de zitting wordt door of vanwege 
den Secretaris der Commissie een proces
verbaal opgemaakt. 

4. De Commissie zendt de schrifteliik in
gediende bezwaren en het proces-verbaal der 
zitting aan Onzen Minister, met bijvoeging 
van haar advies. 

46. Indien Onze Minister pns voorstelt 
tot wijziging of intrekking van een vergun
ning ingevolge artikel 34 der Wet te beslui
ten, legt hij daarbij de in artikel 44 en 4~ 
van dit besluit genoemde stukken over. 

§ 8. Overlijden van een ondernemer van 
toerwagenritten en ongeregeld vervoer. 

47. r. Indien een ondernemer van toer
wagenritten en ongeregeld vervoer, aan wien 
een vergunning als bedoeld in artikel 3 7 der 
Wet was verleend, overlijdt, kan de in artikel 
43 der Wet bedoelde Rijksinspecteur op ver
zoek van de erven een of meer in overleg 
met hen aan te wijzen personen toestaan ge
durende ten hoogste zes maanden de uitvoe
ring van de toerwagenritten en het ongere
geld vervoer ten name van de erven van den 
overledene voort te zetten, onder de voor
waarde, dat binnen een door den Rijks-
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inspecteur te bepalen tijd door een of meer 
der erven of een door hen aan te wijzen per
soon een aanvraag als bedoeld in artikel 37 
der Wet wordt ingediend. 

2 . Indien een ondernemer van toerwagen
ritten en ongeregeld vervoer, aan wien een 
vergunning als bedoeld in artikel 39 der Wet 
was verleend, overlijdt, kunnen burgemees
ter en wethouders met overeenkomstige toe
passing van het bepaalde in het vorige lid 
voortzetting van de uitvoering van de toer
wagenritten en het ongeregeld vervoer toe
staan. 

3. De bevoegdheid tot voortzetting van 
het vervoer vervalt: 

a. indien niet binnen den bepaalden tijd 
de in het eerste lid bedoelde aanvraag is in
gediend; 

b . door het in werking treden van de be
schikking op die aanvraag. 

§ 9. Vergunningsbewijzen . 
48. r. In de vergunningsbewijzen, be

doeld in artikel 57, eerste lid, der Wet, wordt 
het vervoer, waarvoor de vergunning is ver
leend, nauwkeurig omschreven, en worden de 
beschikkingen of de besluiten vermeld, waar
bij de vergunning is verleend, en waarbij zij 
het laatst is verlengd, overgedragen of ge
wijzigd. Indien de vergunning vóór het einde 
van het kalenderjaar afloopt, wordt hiervan 
in het vergunningsbewijs melding gemaakt. 

2. Voor elk te bezigen motorrijtuig wordt 
een vergunningsbewijs verstrekt. 

3. Indien het te bezigen aantal motorrij
tuigen in de vergunning is vermeld, wordt 
een daarmede overeenkomend aantal vergun
ningsbewijzen verstrekt. 

4. Ten aanzien van huurauto's wordt voor 
iedere huurauto een in het bijzonder daarvoor 
bestemd vergunningsbewijs verstrekt, waar
op het motorrijtuig door vermelding van fa
brieksmerk, met opgave van motor- en chas
sisnummer wordt omschreven. Op het ver
gunningsbewijs wordt het volgnummer, waar
onder de huurauto is ingeschreven in het re
gister, bedoeld in artikel 48 der Wet, aange
teek,end. 

49. r. Vergunningsbewi.izen, welke be
trekking hebben op autobusdiensten in meer 
dan een gemeente of op groepsvervoer in 
meer dan een gemeente, worden v e rstrekt 
door den Rijksinspecteur, aangewezen bij of 
krachtens artikel 56, lid 2, van dit besluit; 
vergunningsbewijzen, welke betrekking heb
ben op toerwagenritten en ongeregeld vervoer 
als bedoeld in artikel 3 7 der Wet, worden ver
strekt door den in de vergunning aangewe
zen Riiksinspecteur. 

2. De formulieren voor de in het vorige 
lid bedoelde vergunningsbewijzen worden 
door den Inspecteur-Generaal vastgesteld. 

3. Vergunningsbewijzen, welke betrek
king hebben op autobusdiensten of groeps
vervoer binnen een gemeente, toerwagenrit
ten en ongeregeld vervoer als bedoeld in ar
tikel 39 der Wet of huurauto's, worden ver
strekt door of vanwege burgemeester en wet
houders. 
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5 0 . 1. D e vergunningsbewijzen worden 
gesteld op linnen of duurzaam papier. 

2. Zij zijn behoudens vroegeren afloop 
der vergunning voor een kalenderjaar geldig, 
en worden binnen den duur der vergunning 
t elkenmale v e rnieuwd of verlengd. 

3. Vergunningsbewijzen, die hun geldig
heid hebben verloren, moeten op eerste vor
dering door hem, aan wien zij waren ver
strekt , worden teruggegeven of teruggezon
den. 

4. Indien de vergunningsbewijzen waren 
verstrekt aan een rechtspersoon, rust de ver
plichting, bedoeld in het voorgaande lid, op 
de hoofden en bestuu rders van den rechtsper
soon. 

§ 10. Toestemming, toestemmingsbewijzen. 
5 1. I. Verzoeken om toestemming tot 

het uitvoeren van toerwagenritten of onge
regeld v ervoer in meer dan een gemeente, 
worden ten minste drie dagen te voren bij 
den in de vergunning aangewezen Rijksin
specteur ingediend met gebruikmaking van 
daartoe door Onzen Minister vastgestelde 
formulieren, welke bij den Rijksinspecteur 
verkrijgbaar zijn. 

2 . In het verzoek worden gegevens ver
strekt omtrent: 

naam en adres van den ondernemer, met 
opgave van de beschikkingen en besluite n, 
waarbij de vergunning. op grond waarvan de 
toestemming wordt verzocht, is verleend of 
het laatst is verlengd, overgedragen of ge
wijzigd ; 

nauwkeurige omschrijving van het l>eoov,de 
vervoer, met vermelding van tijdstip(pen), 
plaats van aanvang en van einde, te volgen 
weg, aantal t e bezigen autobussen, tarief, 
aard van het t e v e rvoeren gezelschap; 

hetgeen volgens het voor he t verzoek ge
bezigde formulie r overigens wordt verlangd, 
benevens hetgeen naar het oordeel van den 
verzoeker voor de juiste beoordeeling van 
het verzoek van belang is . 

3. In spoedeischende gevallen is de Rijks
inspecteur b evoegd te beschikken op ver
zoeken, die anders dan met inachtneming 
van het eerste en tweede lid worden inge
diend. 

52. Indien een Rijksinspecteur ingevolge 
a rtikel 42, lid 2, der Wet een door hem ver
leende toestemming intrekt, geschiedt dit b ij 
gemotiveerde beslissing; de intrekking wordt 
Onverwijld bij aangeteekend schrijven ter 
k ennis van den ondernemer gebracht, onder 
mededeeling, d at het toest emmingsbewijs 
terstond moet worden teruggezonden . 

53. r. In de toestemmingsbewijzen wordt 
het vervoer, waarvoor de toestemming is ver
l eend, omschreven . 

2. Voor elk te bezigen motorrij tuig wordt 
een exemplaar van het toestemmingsbewijs 
verstrekt. 

54. 1. T oestemmingsbewijzen, welke be
trekking hebben op toerwage nritten of onge
regeld v ervoer in meer dan een gemeente, 
worden verstrekt door den Rijksinspecteur , 
door wien de toestemming is verleend, met 
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gebruikmaking van daartoe door den Inspec
t eur- G eneraal vastgestelde formulieren. 

2. De toestemmingsbewijzen worden ver
strekt voor een of m eer bepaalde ritten . 

55. 1. . Indien een toestemming ov ereen
komstig artikel 52 van dit besluit is ingetrok
ken, is degene, aan wien de toestemming was 
verleend, verplicht het in verband met die 
toestemming v erstrekte toestemmingsbewijs 
onverwijld terug te gev en of terug te zenden . 

2. Indien d e toestemming was verleend 
aan een rechtspersoon, rust de verplichting, 
bedoeld in het voorgaande lid, op de hoofden 
en bestuurders van den rechtspersoon. 

§ 11. Dienstregeling en Tarieven . 

56. 1. De dienstregeling en d e tarieven 
van een autobusdienst in meer dan een ge
m eente , zoomede de dienstregeling en de 
tarieven van groepsvervoer in meer dan een 
gemeente worden niet vastgesteld dan nadat 
zij door den ingevolge het tweede lid aange
wezen Rijksinspecteur zijn goedgekeurd. 

2. Indien de dienst wordt uitgeoefend of 
h et groepsvervoer wordt verricht binnen het 
district van één Rij ksinspecteur , besluit deze 
omtrent het verleenen van de goedkeuring; 
indien de dienst wordt uitgeoefend of het 
groepsvervoer wordt verricht in m eer dan 
een district, wijst de Inspecteur-Generaal 
den tot goedkeuring bevoegden Rijksinspec
teur aan. 

57. 1. Ter verkrijging van de in het 
vorige artikel bedoelde goedkeuring, zendt 
de ondernemer van een autobusdienst in 
m eer dan een gemeente zoo mogelijk acht 
weken voordat d e dienstregeling of het ta
rief in werking moet treden het ontwerp in 
drievoud bij den Rijksinspecteur in. 

2. Bij de beoordeeling van het ontwerp 
der dienstregeling let de Rijksinspecteur er 
onder meer op: 

a. of de dienstregeling in overeenstem
ming is met de vergunning; 

b . of de dienstregeling kan worden uitge
voerd zonder strijd met wettelijke bepalingen 
betreffende het vrekeer; 

c. of genoegzaam aan de behoefte van het 
reizend publiek voldaan wordt; 

d. of de noodige aansluitingen aan an
dere vervoersdiensten gegeven worden; 

e. of de belangen van andere vervoers
dienste n niet op onredelijke wijze geschaad 
worden . 

3. Bij d e beoordeeling van het ontwerp 
der tarieven let de Rijksinspecteur e r onder 
m eer op: 

a. of de tarieven in overeenstemming zijn 
met de vergunning; 

b . of zij redelij k moeten geacht worden 
in verband m et de belangen van het reizend 
publiek; 

c. of de belangen van andere vervoers
diensten niet op onredelijke wijze geschaad 
worden . 

4. De R ijksinspecteur is bevoegd om in 
spoedeischende gevallen toe te staan, dat de 
dienstregeling en de tarieven, in afwachting 
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van zijn beslissing omtrent goedkeuring, 
voorloopig worden vastgesteld. 

5. De goedkeuring van de dienstregeling 
wordt in den regel verleend voor een gelijk 
tijdvak als de geldigheidsduur van de dienst
regeling der Nederlandsche Spoorwegen ; de 
Rijksinspecteur kan tusschentijdsche wijzi
ging van de dienstregeling goedkeuren. 

6. De goedkeuring van de tarieven ge
schiedt voor onbepaalden tijd, doch kan door 
den Rijksinspecteur te allen tijde met een 
opzeggingstermijn van acht weken worden 
ingetrokken; de Rijksinspecteur deelt aan 
den ondernemer de gronden mede, waarop de 
intrekking berust. 

58. 1. Het vervoer van personen in de 
uitoefening van een autobusdienst in meer 
dan een gemeente mag slechts geschieden, in
dien voldaan is aan de volgende leden van 
dit artikel. 

2 . De datum van invoering van dienstre
geling en tarieven van den dienst, alsmede 
van de daarin aangebrachte wijzigingen, moe
ten zoo mogelijk tijdig vóór de invoering en 
behoudens het bepaalde in het vierde lid , 
zijn aangekondigd in een nieuwsblad, ver
schijnende of verspreid wordende in de streek 
waar de dienst wordt of zal worden uitge
oefend. 

3. De aankondiging mag niet geschieden, 
voordat de goedkeuring, bedoeld in artikel 56, 
of de toestemming, bedoeld in artikel 57, lid 
4, van dit besluit, is verkregen. 

4. Indien de dienstregeling is opgenomen 
in een door den Rijksinspecteur daartoe er
k enden reisgids, kan met aankondiging van 
den reisgids volstaan worden, mits de onder
nemer een exèmplaar van het nieuwsblad, 
waarin de aankondiging heeft plaats gehad, 
aan den Rijksinspecteur, door wien de goed
keuring is verleend. heeft gezonden. 

5. De dienstregeling en de tarieven of 
door den R ijksinspecteur goedgekeurde uit
treksels moeten voor de reizigers en voor de 
ambtenaren, bedoeld in artikel 65 der W et, 
ter inzage aanwezig zijn in elk motorrijtuig, 
dat voor den dienst wordt gebezigd en, voor 
zoover de R ijksinspecteur dit noodig oor
deelt, in de wachtlokalen en bij de halte
plaatsen. 

59. De R ijksinspecteur kan, indien zulks 
door den Chef van den Generalen Staf noo
dig wordt geoordeeld, voor de dagen van op
komst van militairen in werkelij ken dienst 
bij buitengewone oproeping van dienstplich
tigen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden, met 
afwijking van artikel 56, 57 en 58 van dit 
besluit, een dienstregeling vaststellen. 

6 0 . Het vervoer van personen in de uit
oefening van een autobusdienst in meer dan 
een gemeente m ag slechts geschieden met af
gifte voor eiken reiziger van een voor de af 
te leggen reis geldig plaatsbewijs, waarop, be
houdens door den Rijksinspecteur toegestane 
afwijkingen, het traject, waarop het geldig 
is, en de prijs duidelijk vermeld zijn. 

61. 1. Ter verkrijging van de in artikel 
56 van dit besluit bedoelde goedkeuring, 
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zendt de ondernemer van groepsvervoer in 
meer dan een gemeente, voordat de dienst
regeling of het tarief in werking moet tre
den, het ontwerp in drievoud bij den Rijks
inspecteur in. 

6-. . Bij de beoordeeling van het ontwerp 
vain de dienstregeling geeft de Rijksinspec
teur onder meer acht of deze voorziet in de 
belangen van de groep van personen, die ver
voerd moet worden. 

3 Bij de beoordeeling van het ontwerp 
van de tarieven geeft de Rijksinspecteur acht 
of deze aan redelijke eischen voldoen. 

!4. De Rijksinspecteur is bevoegd om in 
spbedeischende gevallen toe te staan, dat de 
diJ,nstregeling en de tarieven in afwachting 
vah zijn beslissing voorloopig worden vastge
steld. 

5. De goedkeuring van d e dienstregeling 
en de tarieven geschiedt voor onbepaalden 
tij d , áoch kan door den Rijksinspecteur te 
allen tijde worden ingetrokken; bij de intrek
ki1i'g deelt de Rijksinspecteur aan den onder
ner1er de gronden mede, waarop de intrek
king berust. 

62. 1. Groepsvervoer in meer dan een 
gemeente mag slechts worden verricht, in
dien voldaan is aan de volgende leden van 
dit artikel. 

2.. De dienstregeling en de tarieven moe
ten op een door den Rijksinspecteur goedge
kei.irde wijze zijn bekend gemaakt aan de 
gróep van personen, die vervoerd moet wor
den. In bijzondere gevallen is de Rijksin
specteur bevoegd aankondiging in een nieuws
blad te verlangen. 

3. Indien de Rijksinspecteur dit verlangt, 
moeten de dienstregeling en/of de tarieven in 
elk motorrijtuig, waarmede het groepsver
voèr verricht wordt, voor de reizigers en voor 
de j ambtenaren, bedoeld in artikel 65 der 
Wet, ter inzage aanwezig zijn. 

63. Indien de Rijksinspecteur dit ver
langt , mag groepsvervoer in meer dan een 
gemeente slechts worden verricht met afgifte 
van plaatsbewijzen. 

64. 1. De ondernemer van een autobus
dü1nst in meer dan een gemeente of van 
groepsvervoer in meer dan een gemeente is 
veqJ,licht. indien het hem onmogelijk is de 
wegen, die hij voor uitvoering van de vast
gestelde dienstregeling moet volgen, te be
rijden, zoo mogelijk in het vervoer van de 
reizigers m et afwijking van die wegen te 
voorzien. 

2. Vervoer als in het eerste lid mag slechts 
geschieden met onverwijlde mededeeling aan 
den Rijksinspecteur, die de dienstregeling 
heeft goedgekeurd, en overeenkomstig de 
aanwijzingen, die de Rijksinspecteur den on
dernemer geeft omtrent de wijze van uit
oefening van den autobusdienst of van het 
groepsvervoer volgens de gewijzigde route, 
alsmede die omtrent bekendmaking van de 
wijziging. 

65. Het is verboden een autobusdienst 
in meer dan een gemeente of groepsvervoer 
in meer dan een gemeente behoudens in de 
gevallen, bedoeld in artikel 64 van dit be-
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sluit, uit te oefenen volgens een andere dan 
de goedgekeurde of de ingevolge artikel 57, 
lid 4, of 59 van dit besluit vastgestelde dienst
regeling, of in de uitoefening van een auto
busdienst in meer dan een gemeente of in de 
uitvoering van groepsvervoer in meer dan 
een gemeente personen te vervoeren, anders 
dan tegen betaling van de volgens de goed
gekeurde tarieven vastgestelde vrachtprijzen, 
behoudens het bepaalde in artikel 65, lid 2, 

der Wet. 

§ 12. Autobussen en in de uitoefening van 
autobusdiensten of de uitvoering van groeps-

vervoer of van toerwagenritten gebezigde 
personenauto's. 

6 6 . r. Een autobus wordt niet in dienst 
gesteld of na wijziging opnieuw in dienst ge
steld dan na vanwege den Inspecteur-Gene
raal te zijn onderzocht en goedgekeurd. 

2. De eigenaar of houder verstrekt aan 
den Inspecteur-Generaal alle voor een goede 
beoordeeling noodige teekeningen en gege
vens. 

3. Ten bewijze van de goedkeuring wordt 
den eigenaar of houder een keuringsbewijs 
uitgereikt, waarvan het formulier door den 
Inspecteur-Generaal wordt vastgesteld. 

4. I n het keuringsbewijs wordt onder 
meer bepaald het grootste aantal personen 
buiten den bestuurder, benevens het grootste 
gewicht aan goederen, dat met de autobus 
mag worden vervoerd, alsmede tot wanneer 
de goedkeuring van kracht is. 

5. De Inspecteur-Generaal is bevoegd 
aan de goedkeuring van autobussen, waar
van de inrichting afwijkt van de gebruike
lijke, de voorwaarde te verbinden, dat deze 
autobussen slechts gebezigd mogen worden 
voor het in het keuringsbewijs omschreven 
vervoer. 

6 7 . r. Een autobus wordt bovendien 
onderzocht door of vanwege den Rijksinspec
teur, in wiens district de eigenaar of houder 
zijn kantoor gevestigd heeft of de autobus 
in den regel gestald wordt: 

a. uiterlijk drie maanden na de indienst
stelling en telkenmale voordat de laatste 
goedkeuring !}aar kracht verliest; 

b . na elke belangrijke herstelling; 
c. na aanrijding of ongevallen, waardoor 

beschadiging is ontstaan; 
d. wanneer de Rijksinspecteur onderzoek 

om redenen van veiligheid noodig acht. 
2. Indien het onderzoek onvoldoende uit

komsten oplevert mag de autobus niet weder 
in gebruik worden genomen, dan nadat uit 
een hernieuw onderzoek gebleken is, dat de 
door of vanwege den Rijksinspecteur noodig 
geachte voorzieningen zijn aangebracht; in 
afwachting van het hernieuwd onderzoek 
kan de Rijksinspecteur het keuringsbewijs 
innemen, of doen innemen. 

3. Bij goedkeuring wordt in het keu
ringsbewijs bepaald tot wanneer de goedkeu
ring van kracht is; dit tijdstip kan niet later 
gesteld worden dan drie maanden na den dag 
tot welken de vorige goedkeuring van kracht 
was, met dien verstande, dat voor een auto-
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bus, die na laatstbedoeld tijdstip onderzocht 
wordt de goedkeuring van kracht is tot uiter
lijk drie maanden na den dag, waarop het 
onderzoek plaats vindt. 

68. r. Voor het vervoer van personen 
mogen geen andere autobussen worden ge
bezigd, dan waarop van buiten duidelijk 
zichtbaar is aangegeven : 

a. de naam of een andere duidelijke aan
duiding van den eigenaar of houder; 

b. het volgnummer; 
c. het grootste aantal personen buiten 

den bestuurder alsmede het grootste gewicht 
aan goederen, dat mag worden vervoerd; 

en waarop van binnen duidelijk leesbaar 
het grootste aantal personen buiten den be
stuurder, dat mag worden vervoerd, is aan
gegeven. 

2. In de uitoefening van een autobus
dienst mogen geen andere autobussen worden 
gebezigd, dan waarop de plaats van bestem
ming is aangegeven. 

3. De Inspecteur-Generaal is bevoegd 
nadere voorschriften omtrent plaats, vorm 
en afmetingen van de in het eerste, tweede 
en derde lid bedoelde opschriften te geveri, 
alsmede omtrent het aanbrengen van andere 
opschriften in het belang van een behoorlijk 
gebruik van de autobus. 
· 6 9 . r. Het is verboden een autobus tot 

het vervoer van personen te bezigen, indien 
daarin niet aanwezig is het geldig keurings
bewijs, of, in het geval, bedoeld in artikel 66 , 
lid 5, tot ander vervoer te bezigen dan waar
toe de autobus blijkens dat keuringsbewijs 
mag worden gebezigd. 

2. De bestuurder van een autobus, waar
mede personen worden vervoerd, moet het 
keuringsbewijs op eerste vordering aan de 
ambtenaren, bedoeld in artikel 65, eerste lid, 
der Wet, behoorlijk ter inzage afgeven. 

70 . Onze Minister stelt de vergoedingen 
vast, welke verschuldigd zijn voor het onder
zoek, bedoeld in de artikelen 66 en 67 van 
dit besluit. 

71. Personen, die den leeftijd van 21 ja
ren niet hebben bereikt of met de voor het 
besturen van een autobus van belang zijnde 
voorschriften niet bekend zijn, mogen geen 
autobus bestu ren, noch met het besturen van 
een autobus worden belast. 

72. r. Met het besturen van een auto
bus mogen slechts worden belast zij, die in 
het bezit zijn van een niet ouder dan vijf 
jaren zijnde geneeskundige verklaring, dat 
de betrokkene geen lichamelijke of geestelijke 
afwijkingen heeft, welke hem zouden kunnen 
beletten een autobus naar behooren te be
sturen, en dat hij in het bezit is van een vol
doende gehoor- en gezichtsvermogen. 

2 . De bestuurder van een autobus moet 
bij het vervoer van personen de in het vorige 
lid bedoelde verklaring bij zich hebben en 
op eerste vordering aan de ambtenaren, be
doeld in artikel 65, eerste lid der Wet, be
hoorlijk ter inzage afgeven. 

3. Indien de Rijksinspecteur, bedoeld in 
artikel 67 van dit besluit, vermoedt, dat een 
bestuurder niet meer voldoet aan de in het 
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eerste lid bedoelde eischen, is hij bevoegd te 
verlangen, dat die bestuurder zich binnen 
een door hem vast te stellen termijn aan een 
nieuw geneeskundig onderzoek onderwerpt. 
Door dit nieuwe onderzoek verliest een reeds 
afgegeven verklaring haar geldigheid. 

73. 1. Indien een bestuurder van een 
autobus naar het oordeel van Onzen Minis
ter getoond heeft voor dat besturen niet be
kwaam te zijn, of op grond van zijn gedrag 
ongeschikt te zijn , is Onze Minister bevoegd 
bij in de Staatscourant aan te kondigen 
beschikking te bepalen, dat die persoon on
bevoegd is om een autobus te besturen. 

2 . Een ingevolge het vorige lid aange
wezen persoon mag geen autobus besturen, 
noch met het besturen van een autobus wor
den belast. 

74. Het vervoer van personen met een 
autobus of een in de uitoefening. van een 
autobusdienst of in de uitvoering van groeps
vervoer of van een toerwagenrit gebezigde 
personenauto mag slechts geschieden, indien 
voldaan is aan de artikelen 75, 76, 77 en 78 
van dit besluit. 

75. 1. In elke autobus moeten in be
hoorlijken staat aanwezig zijn middelen tot 
het blusschen van brand en tot het leggen 
van een snelverband. De Inspecteur-Geoe
raal is bevoegd hieromtrent nadere voor
schriften te geven . 

2. Elke autobus, die voor het vervoer in 
meer dan een gemeente wordt gebezigd, moet 
voorzien zijn van een reserveband. De I n
specteur-Generaal is bevoegd hiervan ont
heffing te verleenen of voor te schrijven, dat 
meer dan een reserveband aanwezig moet 
zijn; dit wordt door of vanwege den Inspec
teur-Generaal op het keuringsbewijs aange
teekend. 

76. 1. Elke autobus moet iederen dag, 
vóórdat daarmede een rit wordt aangevan
gen, behoorlijk en overeenkomstig de zoo 
noodig door den Inspecteur- Generaal gege
ven voorschriften worden nagezien; daarbij 
moet er in het bijzonder op worden gelet, dat : 

a. het motorrijtuig geen gebreken ver
toont, die voor de veiligheid gevaar kunnen 
opleveren; 

b. de remmen, de stuurinrichting, de rich
tingaanwijzers en de verlichting goed wer
ken · 

c.' de banden op spanning zijn, de smering 
behoorlijk verzorgd en de noodige brandstof 
aanwezig is . 

77. E en autobus, welke tot vervoer van 
personen wordt gebezigd, moet behoorlijk 
worden gereinigd en onderhouden. 

78. I· Van I November tot en met 3 1 

Maart moet elke autobus, die voor vervoer 
van personen wordt gebezigd, behoorlijk zijn 
verwarmd behoudens ontheffing door den In
specteur-Generaal. De ontheffing wordt door 
of vanwege den Inspecteur-Generaal op het 
keuringsbewijs aangeteekend. 

2. Van een half uur na zonsondergang tot 
een half uur vóór zonsopkomst moet iedere 
autobus, die voor het vervoer wordt gebe
zigd, van binnen behoorlijk zijn verlicht. 
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79. 1. In een autobus mogen niet meer 
personen buiten den bestuurder of goederen 
w1rden vervoerd of t en vervoer opgenom en, 
dan blijkens het keuringsbewijs mogen wor
den vervoerd. 

\a· Tenzij in het keuringsbewijs anders is 
voorgeschreven, wordt voor het bepaalde in 
het vorige lid met kinderen beneden vier ja
ren, waarvoor geen afzonderlijke plaats wordt 
ver langd, geen rekening gehouden, en wor
den twee op dezelfde bank geplaatste kinde
re? beneden tien jaren voor één persoon, en 
dne op dezelfde bank geplaatste kinderen 
vap ouder dan tien, doch beneden veertien 
ja~en, voor twee personen gerekend. 

80. 1. De Inspecteur-Generaal is be
vobgd, omtrent het vervoer van andere goe
deren dan handbagage met een autobus, 
w~armede tevens personen worden vervoerd, 
voorschriften te geven of voor bepaalde ge
vallen dit vervoer te verbieden of de aanwe
zi~heid van bijzondere ruimten voor dit ver
voer voor te schrijven. 

2. Het vervoer van de in het vorige lid 
bedoelde goederen mag slechts geschieden 
opl zoodanige wijze, dat de reizigers daarvan 
geen hinder ondervinden, en, indien door den 
Inspecteur-Generaal voorschriften als be
dobld in dat lid zijn gegeven, met inachtne
ming van die voorschriften. 
~ 1. 1. Indien een ambtenaar, bedoeld in 

artikel 65, eerste lid, der Wet, van oordeel is, 
dat de toestand van een autobus gevaar op
le'iert voor de veiligheid, is hij bevoegd het 
vertrek of de voortzetting van den rit te ver
bieden. 

2 . In dit geval mag de bestuurder niet 
vertrekken, noch den rit voortzetten, dan na
dat het gebrek naar genoegen van dien amb
tenaar is hersteld. 

82. Indien zich gedurende den rit feiten 
of \omstandigheden voordoen, waardoor de 
veiligheid van de met een autobus vervoerde 
personen in gevaar wordt gebracht of waar
uitjblijkt, dat die veiligheid in gevaar is, moet 
de bestuurder de autobus onverwij ld doen 
sti houden; hij mag den rit niet voortzetten 
daili nadat de noodige voorzieningen zijn ge
troffen. 

83. 1. Indien bij het vervoer met een 
autobus een ongeval plaats vindt, is de be
stuurder verplicht hiervan zoo spoedig mo
gelijk mededeeling te doen aan den onderne
met; deze moet van het ongeval onverwij ld 
scHriftelijk kennis geven aan den Rijksin
specteur, bedoeld in artikel 67 van dit be
slujt, en, indien het ongeval plaats had bij 
vervoer krachtens een door of vanwege bur
gemeester en wethouders eener gemeente ver
leerde vergunning of toestemming, tevens 
aan dat college. 

2I. Indien de ondernemer een rechtsper
soop is, rust de verplichting, bedoeld in de 
tweede zinsnede van het voorgaande lid, op 
de hoofden en bestuurders van den rechts
persoon. 

31. De Inspecteur-Generaal is bevoegd 
formulieren voor de in het eerste lid bedoelde 
kel nisgevingen vast te stellen. 
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84. 1. De bestuurder van een autobus 
moet bij het stoppen voor het opnemen of 
uitlaten van reizigers zorgdragen, dat het 
overige verkeer zoo weinig mogelijk wordt 
gehinderd en de reizigers, waar mogelijk, 
kunnen in- en uitstappen zonder zich op den 
rijweg te begeven. Binnen de bebouwde kom 
mag hij voor het opnemen of uitlaten van 
reizigers slechts stoppen bij een door een dui
delijk kenteeken aangeduide halteplaats. 

2. D e bestuurder is verplicht, voordat hij 
zich van de autobus verwijdert, den motor 
te doen sti lhouden en de parkeerrem aan t e 
zetten. 

85. 1. Handbagage mag slechts zooda
nig worden geplaatst, dat zij de nooduitgan
gen niet verspert, het in- en uitstappen van 
reizigers niet belemmert en hen ook overi
gens niet hindert. 

2. De reizigers zijn verplicht de door den 
bestuurder met het oog op het b epaalde in 
het vorige lid gegeven aanwijzingen op te 
volgen. 

86. D e bestuurder van een autobus mag 
gedurende zijn diensttijd geen alcoholhou
dende dranken gebruiken of bij zich hebben. 

87. Personen in kennelijk beschonken toe
stand of lijdende aan besmettelijke ziekten 
of die om andere redenen hinder of gevaar 
kunnen opleveren, mogen in een autobus niet 
worden toegelaten, en moeten de autobus op 
aanzegging van den bestuurder onverwijld 
verlaten. 

88. 1. Het is verboden den bestuurder 
van een autobus op eenigerlei wijze te hin
deren in de uitoefening van zijn taak. 

2. D e bestuurder van een autobus, welke 
wordt gebezigd in de uitoefening van een 
autobusdienst, m oet toezien, dat plaatsen 
naast de bestuurdersplaats eerst worden in
genomen, nadat alle andere plaatsen bezet 
zijn, en dat zij, zoodra andere plaatsen vrij 
komen, worden ontruimd. 

3. D e reizigers zijn verplicht de door den 
bestuurder met het oog op het bepaalde in 
de vorige leden gegeven aanwijzingen op te 
volgen. 

89. De reizigers zijn verplicht gedurende 
den rit de voor hen bestemde plaatsen in te 
nemen. 

90. 1. Het is verboden in een autobus 
te vervoeren of als reiziger in een autobus bij 
zich te hebben: 

dieren, lijdende aan besmettelijke ziekten 
of die om andere redenen hinder of gevaar 
kunnen opleveren; 

geladen vuurwapenen; 
ontplofbare stoffen; 
samengeperste gassen in reservoirs; 
voor zelfontbranding vatbare of licht ont

vlambare stoffen; 
walging wekkende of kwalijk riekende stof

fen. 
2. Het in het vorige lid bepaalde geldt 

niet voor: 
de brandstof in het daarvoor bestemde re

servoir van de autobus; 
vuurwapenen, munitie en patronen, welke 
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in dienst zijnde militairen of politie-ambte
naren bij zich hebben; 

jachtpatronen, die jagers in geringe hoe
veelheid voor de jachtgeweren, welke zij bij 
zich hebben , medevoeren; 

voorwerpen en stoffen, welke de reizigers 
in geringe hoeveelheid als dagelijksche be
noodigdheid bij zich hebben, als lucifers, aan
stekers, en dergelijke. 

91. D e reiziger van een autobusdienst in 
meer dan een gemeente of vangroepsvervoer 
in meer dan een gemeente is verplicht den in
gevolge de tarieven verschuldigden vracht
prijs te bet'llen, en het hem ingevolge artikel 
60 of 63 van dit besluit afgegeven plaatsbe
wijs te toonen en desverlangd te overhandi
gen aan het kennelij k met de contröle be
last e personeel van den ondernemer, alsmede 
aan de ambtenaren, bedoeld in artikel 65, 
eerst e lid, der Wet. 

92. Het is aan de reizigers verboden: 
a. een autobus zonder noodzaak in te gaan 

of te verlaten anders dan door de daarvoor 
bestemde in- of uitgangen; 

b. een in beweging zijnde autobus in te 
gaan of te verlaten; 

c . de autobus onklaar te maken of buiten 
noodzaak t e besturen; 

d. de autobus door spuwen of op andere 
wijze te v erontreinigen ; 

e . in strijd te handelen met de aanwijzin
gen van den bestuurder, gegeven tot hand
having van eenige bepaling van dit besluit 
of in het belang van de veiligheid en de or
delijkheid van het vervoer. 

93. H et is verboden in een autobus, 
waarmede een autobusdienst wordt onder
houden, te rooken, of zich daarin te bevinden 
met een brandende pijp, sigaar of sigaret. 

94. In artikel 71, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, lid 1, 89, 90, 91, 92 en 93 van 
dit besluit wordt onder "autobus" begrepen 
een personenauto, welke wordt gebezigd tot 
het vervoer v an personen in de uitoefening 
van een autobusdienst of in de uitvoering van 
groepsvervoer of van een toerwagenrit. 

95. 1. In artikel 68, 72 en 73 van dit be
sluit wordt onder "autobus" begrepen een 
personenauto, welke geregeld wordt gebezigd 
tot het vervoer van personen in de uitoefe
ning van een autobusdienst of in de uitvoe
ring van groepsvervoer of van toerwagenrit
ten. 

2 . In artikel 66, 67 en 69 van dit besluit 
wordt onder "autobus" begrepen een perso
nenauto, welke geregeld Wordt gebezigd tot 
het in het vorige lid bedoelde vervoer, tenzij 
de personenauto is een huurauto, ten aanzien 
waarvan voldaan is aan het bepaalde in de 
artikelen 96, 97 en 100 van dit besluit. 

§ 13. Huurauto's. 
96. 1. Een huurauto wordt niet in dienst 

gesteld of na wijziging opnieuw in dienst ge
steld dan na door of vanwege een ambtenaar 
of instelling, aangewezen door Onzen Minis
ter, te zijn onderzocht en goedgekeurd. 

2. D e eigenaar of houder verstrekt aan 
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den ambtenaar of de instelling, in het vorige 
lid bedoeld, alle voor een goede beoordeeling 
noodige gegevens. 

3. Ten bewijze van de goedkeuring wordt 
den eigenaar of houder een keuringsbewijs 
uitgereikt. waarin onder meer wordt bepaald 
het grootste aantal personen buiten den be
stuurder, benevens het grootste gewicht aan 
goederen, dat met de huurauto mag worden 
vervoerd, alsmede tot wanneer de goedkeu
ring van kracht is. 

4. De in het eerste lid bedoelde ambtenaar 
of instelling is bevoegd aan de goedkeuring 
van huurauto's , waarvan de inrichting af
wijkt van de gebruikelijke, de voorwaarde te 
verbinden, dat deze huurauto's slechts gebe
zigd mogen worden voor het in het keurings
bewiis omschreven vervoer. 

97. 1 . Een huurauto wordt bovendien 
door of vanwege den ambtenaar of de instel
ling, aangewezen overeenkomstig het vorige 
artikel, onderzocht: 

a. uiterlijk drie maanden na de indienst
stelling en telkenmale voordat de laatste 
goedkeuring haar kracht verliest; 

b . na elke belangrijke herstelling ; 
c. na aanrijdingen of ongevalJen, waar

door beschadiging is ontstaan; 
d . wanneer die ambtenaar of instelling 

onderzoek om redenen van veiligheid noodig 
acht. 

2. Indien het onderzoek onvoldoende uit
komsten oplevert mag de huurauto niet we
der in gebruik worden genomen, dan nadat 
uit een hernieuwd onderzoek gebleken is, dat 
de door of vanwege den ambtenaar of de in
stelling, bedoeld in het vorige lid, noodig ge
achte voorzieningen zijn aangebracht; in af
wachting van het hernieuwd onderzoek kan 
de ambtenaar of de instelling het keurings
bewijs innemen, of doen innemen. 

3. Bij goedkeuring wordt in het keurings
bewijs bepaald tot wanneer de goedkeuring 
van kracht is ; dit tijdstip kan niet later ge
steld worden dan drie maanden na den dag 
tot welken de vorige goedkeuring van kracht 
was , met dien verstande, dat voor een huur
auto, die na laatstbedoeld tijdstip onderzocht 
wordt, de goedkeuring van kracht is tot uiter
lijk drie maanden na den dag, waarop het 
onderzoek plaats vindt. 

98. Onze Minister is bevoegd, regelen 
vast te stellen omtrent het onderzoek en de 
goedkeuring, bedoeld in de artikelen 96 en 
97 van dit besluit, alsmede omtrent het keu
ringsbewijs. 

99. Behoudens ontheffing door of van
wege burgemeester en wethouders mogen 
voor het vervoer van personen geen andere 
huurauto's worden gebezigd, dan waarop van 
buiten duidelijk zichtbaar een door of van
wege burgemeester en wethouders aangege
ven kenteeken is aangebracht, en waarop van 
binnen duidelijk leesbaar het grootste aantal 
personen buiten den bestuurder, dat mag 
worden vervoerd, is aangegeven. 

100. 1 . Het is verboden een huurauto tot 
het vervoer van personen te bezigen, indien 
daarin niet aanwezig is het geldig keurings-

~ 
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ewijs, of, in het geval, bedoeld in artikel 96, 
1d 5, van dit besluit tot ander ve rvoer te 
pezigen, dan waartoe de huurauto blijkens 
het keuringsbewijs mag worden gebezigd. . 
\ 2. De bestuurder van een huurauto moet 
het keuringsbewijs op eerste vordering aan 
~e ambtenaren, bedoeld in artikel 65, eerste 
lid, der Wet, behoorlijk ter inzage afgeven . 

101. Onze Minister stelt de vergoedin
gen vast. welke zijn verschuldigd voor het 
pnderzoek, bedoeld in de artikelen 96 en 97 

ran dit besluit. 
102. r. De inschrijving, bedoeld in arti

el 48 der Wet, geschiedt op verzoek van den 
ondernemer. Zij wordt geweigerd indien de 
huurauto blijkt nog te zijn ingeschreven in 
het register eener andere gemeente, of indier. 
ten name van den ondernemer een grooter 
àantal huurauto's zou worden ingeschreven 
dan waarvoor vergunning is verleend. 

f 
:i.d: In het register worden ten minste ver-

a. naam en adres van den ondernemer en 
an zijn kantoren en stallingen ; 
b. fabrieksmerk van de huurauto met op

gave van motor- en chassisnummer; 

1 

c. volgnummer van de inschrijving. 
3. Van elke inschrijving wordt onverwijld 

~oor toezending in afschrift mededeeling ge
daan aan den R ijksinspecteur, in wiens dis
trict de gemeente is gelegen. 

103. r. Doorhaling van de inschrijving 
geschiedt op verzoek van den ondernemer, 
onder overlegging van het vergunningsbewijs. 

1 2 . Doorhaling van de inschrijving ge
schiedt ambtshalve: 

1 1 °. bij het einde van den duur der ver
gunning; 

2 °. indien de huurauto niet meer als zoo
qanig in het bedrijf van den ondernemer 

iordt gebezigd. 
3. Van de doorhaling wordt onverwijld 

mededeeling gedaan aan den Rijksinspecteur. 
104. Personen, die den leeftijd van 2 1 

jaren niet hebben bereikt of met de voor een 
~oede uitoefening van hun werkzaamheden 
~an belang zijnde voorschriften niet bekend 
~ijn, mogen geen huurauto besturen, ~och 
met het besturen van een huurauto worden 
belast. 
\-105. 1. Met het besturen van een huur

af, to mogen slechts worden belast zij, die in 
~et bezit zijn van een niet ouder dan vijf 
jaren zijnde geneeskundige verklaring, dat 
de betrokkene geen lichamelijke of geestelijke 
afwijkingen heeft, welke hem zouden kunnen 
beletten een huurauto naar behooren te be
sfuren, en dat hij in het bezit is van een vol
doende gehoor- en gezichtsvermogen. l 2 . De bestuurder van een huurauto moet 
de in het vorige lid bedoelde verklaring bij 
zich hebben en op eerste vordering aan de 
apbtenaren, bedoeld in artikel 65, eerste lid, 
der Wet, behoorlijk ter inzage afgeven. 
13· Indien burgemeester en wethouders 

vermoeden, dat een bestuurder niet meer vol
doet aan de in het eerste lid bedoelde eischen 
zijn zij bevoegd te verlangen, dat die bestuur~ T ûch Mnnen ~n don, hen vos< re srell= 
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termijn aan een nieuw geneeskundig onder
zoek onderwerpt. Door dit nieuwe onderzoek 
verliest een reeds afgegeven verklaring haar 
geldigheid. 

106. Het vervoer van personen met 
huurauto's mag slechts geschieden, indien 
voldaan is aan de artikelen 107 en 108 van 
dit besluit. 

107. De huurauto moet iederen dag, 
voordat hij tot vervoer van personen wordt 
gebezigd, behoorlijk en, indien daaromtrent 
bij of krachtens gemeenteverordening voor
schriften zijn gegeven, overeenkomstig die 
voorschriften zijn nagezien; daarbij moet er 
in het bijzonder op zijn gelet dat 

a. het motorrijtuig geen gebreken ver
toont, die voor de veiligheid gevaar ople
veren; 

b . de remmen, de stuurinrichting, de rich
tingaanwijzers en de verlichting goed werken; 

c. de banden op spanning zijn, de sme
ring behoorlijk verzorgd en de noodige brand
stof aanwezig is . 

108. Een huurauto, welke tot vervoer 
van personen wordt gebezigd, moet behoor
lijk zijn gereinigd en onderhouden. 

109. 1. In een huurauto mogen niet 
meer personen of goederen worden vervoerd 
of ten vervoer opgenomen, dan blijkens het 
keuringsbewijs mogen worden vervoerd. 

2. Tenzij in het keuringsbewijs anders is 
voorgeschreven, wordt voor het bepaalde in 
het vorige lid met kinderen beneden vier ja
ren, waarvoor geen afzonderlijke plaats wordt 
verlangd, geen rekening gehouden, en worden 
twee op dezelfde bank geplaatste kinderen 
beneden tien jaren voor één persoon, en drie 
op dezelfde bank geplaatste kinderen van 
ouder dan tien doch beneden veertien jaren 
voor twee personen gerekend. 

110. 1. Indien een ambtenaar, bedoeld 
in artikel 65, eerste lid, der Wet, van oordeel 
is, dat de toestand van een huurauto gevaar 
oplevert voor de veiligheid, is hij bevoegd het 
vertrek of de voortzetting van den rit te ver
bieden. 

2 . In dit geval mag de bestuurder niet 
vertrekken, noch den rit voortzetten, dan na
dat het gebrek naar genoegen van dien amb
tenaar is hersteld. 

111. Indien zich gedurende den rit fei 
ten of omstandigheden voordoen, waardoor 
de veiligheid van de met een huurauto ver
voerde personen in gevaar wordt gebracht, of 
waaruit blijkt, dat die veiligheid in gevaar 
is, moet de bestuurder de huurauto onver
wijld doen stilhouden; hij mag den rit niet 
voortzetten dan nadat de noodige voorzie
ningen zijn getroffen. 

112. 1. Indien met een huurauto een on
geval plaats vindt, is de bestuurder verplicht 
hiervan zoo spoedig mogelijk mededeeling te 
doen aan den ondernemer; deze moet van het 
ongeval onverwijld schriftelij k kennis geven 
aan burgemeester en wethouders, alsmede 
aan dengene, door of vanwege wien de huur
auto is goedgekeurd. 

2. Indien de ondernemer een rechtsper
soon is, rust de verplichting, bedoeld in de 
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tweede zinsnede van het voorgaande lid, op 
de hoofden en bestuurders van den rechts
persoon. 

3. Voor de in het eerste lid bedoelde ken
nisgeving kunnen van gemeentewege formu
lieren worden vastgesteld. 

113. 1. D e bestuurder van een huur
auto moet bij het stoppen voor het opnemen 
of uitlaten van reizigers zorg dragen, dat het 
overige verkeer zoo weinig mogelijk wordt 
gehinderd en de reizigers, waar mogelijk, 
kunnen in- en uitstappen zonder zich op den 
rijweg te begeven. 

2 . De bestuurder is verplicht, voordat hij 
zich van den huurauto verwijdert, den motor 
te doen stilhouden en de parkeerrem aan te 
zetten. 

114. D e bestuurder van een huurauto 
mag gedurende zijn diensttijd geen alcohol
houdende dranken gebruiken of bij zich heb
ben. 

115. 1. Het vervoer van personen met 
een huurauto binnen de gemeente, in welker 
register het motorrijtuig is ingeschreven, mag, 
indien en voor zoover door of vanwege het 
gemeentebestuur tarieven zijn goedgekeurd 
of vastgesteld, slechts tegen deze t arieven 
geschieden. 

2. Onze Minister is bevoegd, voorschrif
ten vast te stellen betreffende de tarieven 
voor het vervoer van personen met huur
auto's buiten de in het vorige lid bedoelde 
gemeente. 

§ 14. Verstrekking van gegevens. 
116. 1. D e ondernemer van een auto

busdienst in meer dan een gemeente of van 
groepsvervoer in meer dan een gemeente is 
verplicht, binnen veertien dagen na afloop 
van eiken kalendermaand aan den tot goed
keuring van de dienstregeling en de tarieven 
bevoegden Rijksinspecteur overeenkomstig 
het bepaalde bij artikel u7 van dit besluit 
een opgave te verstrekken van het aantal 
gedurende die maand in dien dienst of dat 
vervoer afgelegde ritten en de daarbij ver
voerde reizigers. 

2 . De ondernemer van toerwagenritten en 
ongeregeld vervoer in meer dan een gemeente 
is verplicht, binnen veertien dagen na afloop 
van eiken kalendermaand aan den Rijksin
specteur, bedoeld in artikel 43 der Wet, over
eenkomstig het bepaalde bij artikel II 7 van 
dit besluit een opgave te verstrekken van 
de gedurende die maand afgelegde ritten en 
van het aantal daarbij vervoerde reizigers. 

3. Indien een rechtspersoon ondernemer 
is van een autobusdienst in meer dan een 
gemeente, van groepsvervoer in meer dan een 
gemeente of van toerwagenritten en ongere
geld vervoer in meer dan een gemeente, rus
ten de verplichtingen, bedoeld in de beide 
voorgaande leden , op de hoofden en bestuur
ders van den rechtspersoon. 

117. 1. De in het vorige artikel bedoel
de opgaven worden verstrekt op door den In
specteur-Generaal vastgestelde formulieren, 
die op aanvrage door den Rijksinspecteur 
worden verstrekt. 

22 



1939 

2 . De Rijksinspecteur is bevoegd aanwij
zingen te geven omtrent de indeeling der ge
gevens. 

118. De in artikel II6 van dit besluit 
bedoelde personen zijn v erplicht den Rijks
inspecteur alle op het in dat artikel bedoelde 
vervoer betrekking hebbende inlichtingen te 
verstrekken, met u itzondering van die om
trent de geldelijke uitkomsten van het be
drijf. 

§ 15. Toepasselijkheid van dit besluit. 

119. Dit besluit is niet van toepassing 
op vervoer, waarop ingevolge de artikelen 2 

en 3 van dit besluit artikel 4 der Wet niet 
van toepassing is, noch op motorrijtuigen, 
waarmede geen ander dan zoodanig vervoer 
wordt verricht. 

120. Voor zoover vervoer van personen, 
waarvoor krachtens de Wet vergunning is 
verleend, geschiedt met motorrijtuigen, blij
kens het kenteeken thuisbehoorend in het 
buitenland, kan door den Inspecteur-Gene
raal worden bepaald, dat de voorschriften, 
vervat in artikel 66, 67, 68, 69, 72, 96, 97, 99, 
100 en 105 van dit besluit geheel of ten deele 
niet van toepassing zijn. 

§ 16. Beroep. 

121. 1. Van elke beslissing, krachtens 
eenig artikel van dit besluit door of vanwege 
den Inspecteur-Generaal, of een Rijksinspec
teur genomen, kan de betrokkene binnen acht 
dagen na de dagteekening bij On:zen Minis
ter in beroep komen. 

2. Van het ingestelde beroep wordt on
verwijld kennis gegeven aan dengene, die de 
beslissing heeft genomen. Deze is bevoegd 
in afwachting van de beschikking op het be
roep de genomen beslissing buiten werking te 
stellen. 

3 . On:ze Minister is bevoegd zoo n oodig 
in afwachting van zijn beschikking op het 
beroep een tijdelijke voorziening te treffen, 
in welk geval hij van de getroffen voorziening 
onverwijld kennis geeft aan hem, die de in 
beroep aangevallen beslissing heeft genomen. 

§ 17. Strafbepaling. 

122. Overtreding van de voorschriften, 
vervat in de artikelen 7, 12, 13, 50, lid 3 en 4, 
55, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 72 , lid 1 
en 2, 73, Jid 2, 74, 79, Bo, lid 2, 81, lid 2, 82, 
83, lid I en 2. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 99, 100, 104, 105, lid 1 en 2, 106, 109, 
110, lid 2 , x11, 112, lid r en 2, 113, 114, 115, 

lid 1, II6 en n8 van dit besluit, vormt een 
strafbaar feit in den zin van artikel 63 der 
Wet. 

§ 18. Overgangsbepalingen. 

123. 1. Op ingevolge het Reglement 
Autovervoer P ersonen of het Reglement 
Autovervoer Personen 1939 ingediende aan
vragen om vergunning voor het exploiteeren 
van autobussen in de uitoefening van een 
autobusdienst of om verlenging, wijziging, 
overdracht of intrekking van zulk een ver
gunning in meer dan een gemeente wordt 
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door de Commissie beschikt, a ls waren die 
aanvragen ingevolge de Wet ingediende aan
vragen of verzoeken, met dien verstande, dat 
die aanvragen: 

a . voor zoover zij betrekking hebben op 
vervoer van niet uitsluitend tot een beperkte 
g~oep behoorende personen, zullen worden 
geacht betrekking te hebben op de uitoefe
ning van autobusdiensten; lb. voor zoover zij betrekking hebben op 
vervoer van uitsluitend tot een beperkte 
groep behoorende personen, zullen worden 
geacht betrekking te hebben op het uitvoe
ren van groepsvervoer. 

2 . Hetgeen ingevolge het Reglement Au
tovervoer Personen of het R eglemen t Auto
vervoer Personen 1939 bij de behandeling 
van de in het eerste lid bedoelde a anvragen 
is verricht, wordt geacht ingevolge de W et 
of dit besluit te zijn verricht, voor zoover d ie 
verrichtingen bij de Wet of bij dit besluit zijn 
voorgeschreven. 

124. Burgemeester en wethouders zijn 
b 9voegd op ingevolge het R eglement Auto
vervoer P ersonen of het R eglement Autover
voer Personen 1939 ingediende aanvragen om 
vergunning voor het exploiteeren van auto
,mssen in de uitoefening van een autobus
dienst binnen een gemeente of voor het ex
ploiteeren van taxi's of van huurauto's te be
schikken, als waren die aanvragen ingevolge 
de Wet ingediende aanvragen , met dien ver
stande, dat die aanvragen: 

a . voor zoover zij betrekkin g hebben op 
vervoer van niet uitsluitend tot een beperkte 
groep behoorende personen, zullen worden 
geacht betrekking te hebben op de uitoefe
ning van autobusdiensten; 

~- voor zoover zij betrekking hebben op 
vervoer van uitsluitend tot een beperk te 
groep behoorende personen, zullen worden 
gekcht betrekking te hebben op het uitvoe
ren van groepsvervoer; 

c. voor zoover zij betrekking hebben op 
het exploiteeren van taxi's, zullen worden ge
acht betrekking te hebben op het exploitee
rer;i van huurauto's. 

125. Op beroepen tegen beschikkingen 
op aanvragen om vergunning of om verlen
ging, wijziging, overdracht of intrekking van 
een vergunning en tegen ambtshalve geno
men beschikkingen tot wijziging of intrek
king van een vergunning, waartegen inge
volge het Reglement Autovervoer Person en 
1939 beroep open staat, wordt a lsnog be
scliikt met inachtneming van het bij of krach
t eris dat Reglement bepaalde. 

126. Tot I October 1939 worden verze
keringen. gesloten vóór het in werking treden 
van de Wet, en welke voldoen aan de inge
volge artikel 3 van het Reglement Autover
voer Personen door On:zen Minister gestelde 
regelen, geacht verzeke ringen te zijn over
eenkomstig het bepaalde in § 3 van dit be
sluit. 

127 . Vergunningsbewijzen en keurings
bewijzen, akten van vergunning daaronder 
begrepen, welke ingevolge het R eglement 
Aut overvoer Personen 1939 op het tijdstip 
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van in werking treden van de Wet geldig zijn, 
worden geacht in gevolge de Wet en dit be
sluit uitgereikt te zijn; zij behouden hun gel
digheid gedurende den tijd, waarvoor zij zijn 
afgegeven, behoudens eerdere vervanging of 
vroegeren afloop der vergunning. 

§ 19. Inwerkingtreden, verkorte titel. 

128. De Wet Autovervoer Personen (Wet 
van 24 Juni 1939, Staatsblad n ° . 527) en dit 
besluit treden in werking met ingang van 16 
Augustus 1939. 

129. Dit besluit kan worden aangehaald 
als Uitvoeringsbesluit Autovervoer P ersonen 
1939. 

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

Soestdijk, den rnden Augustus 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. W. ALBARDA. 

(Uitgeg. I2 Aug. I939.) 
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s. 586 

21 Juli _I939· BESLUIT, houdende voor
z1enmgen ten aanzien van de inschrij
ving voor den dienstplicht voor de lich
ting 1941. 

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

Defensie van 18 Juli 1939, Vlle afdeeling, 
nr. 483 H ; 

Overwegende, dat wijzigingen, die in de 
Dienstplichtwet (Staatsblad 1922, n ° . 43) 
zijn gebracht, in afwachting van een alge
meene herziening van het D ienstplichtbe
sluit (Staatsblad 1929, n ° . 21) eenige voor
ziening noodig maken met betrekking tot de 
inschrijving voor de lichting 1941 en andere 
verrirh t,ngen en handelingen, die daarmede 
in verband staan; 

Gelet op Ons besluit van 25 Juli 1938 
(Staatsblad n °. 584); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor de lichting 1941 wordt voor 

den dienstplicht ingeschreven hij, die in een 
der gevallen, omschreven in art. 6, eerste 
lid, der Dienstplichtwet, verkeert op 1 Oc
tober 1939. 

2 . Voor de lichting 1g41 geschiedt de 
aangifte ter inschrijving, bedoeld in art. 8, 
vierde lid, der Dienstplichtwet: 

a. voor de ingevolge art. 6 dier wet in te 
schrijven personen in October 1939; 

b. voor de ingevolge art. 7 dier wet in te 
schrijven personen b innen dertig dagen na 
den dag, waarop het in dat artikel bepaalde 
op hen van toepassing is geworden. 

3 . Voor zoover in verband met het be
paalde in de artikelen 1 en 2 afwijkin gen 
noodig zijn van andere bepalingen van het 
Dienstplichtbesluit, worden deze afwijkingen 
vastgesteld door Onzen Minister van D efen
sie. 

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

's-Gravenhage, den 21sten Juli 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van D efensie, VAN DIJK. 
(Uitgeg. II Augustus I939.) 

s. 587 

2 Augustus 1939. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het contingent gewone 
dienstplichtigen der lichting 1940. 

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

van Defensie, van 29 Juli 1939, VIIde Af
deeling, n°. 435 0 ; 

Gelet op art. 25, eerste en derde lid, der 
Dienstplichtwet, art. II , derde en zesde lid, 
der wet van 21 Februari 1938 (Staatsblad 
n°. 500), en op art. 55, tweede lid, van het 
Dienstplichtbesluit ; 

Hebben goed gevonden en verstaan : 
Art . 1. Met betrekking tot de lichting 

1940 wordt als jaar, bedoeld in art. 25, eerste 
lid, der Dienstplichtwet, aangewezen het 
jaar 1938. 
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2. Van de ingeschrevenen voor de lichting 
1940, die moeten worden ingelijfd, worden 
43,069 bestemd tot gewoon dienstplichtige. 

3. Van de 43,069 tot gewoon dienstplich
tige bestemde ingeschrevenen der lichting 
1940 worden 1074 bestemd voor de zeemacht. 

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

's-Gravenhage , den 2den Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, VAN DIJK. 
( Uitgeg. 18 Augustus 1939.) 

s. 588 

24 Augustus 1939. BESLUIT, betreffende 
machtiging tot vordering van spoor
wegen en toebehoorend materieel in 
verband met het belang van 's Lands 
verdediging. 

\ .ïj WILHELMINA, enz.; 
Op voordracht van Onze Ministers van 

Defensie en van Waterstaat van 24 Augustus 
1939, Geh. Litt. Mob. 237 en van 24 Augustus 
1939, n°. 150 Afd. Vervoer- en Mijnwezen 
(Kabinet). 

Gelet op de tweede alinea van art. 50 der 
Wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), 
zooals die Wet nader is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Den Opperbevelhebber van Land- en Zee

macht te machtigen van alle Nederlandsche 
Spoorwegmaatschappijen het geheel of ge
deeltelijk gebruik te vorderen van de door 
die ondernemingen geëxploiteerde spoorwe
gen en van het aan die ondernemingen toe
behoorende materieel en zulks voor zooveel 
hem dat gebruik voor 's Rijks dienst in het 
belang van 's Lands verdediging noodig voor
komt. 

Onze Ministers van Defensie en van W ater
staat zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit Besluit, 
hetwelk in de Staatscourant en in het Staats
blad zal worden geplaatst en waar"an af
schrift zal worden gezonden aan de Algemee
ne Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten Augustus 1939. 

s. 589 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, 

A. Q. H . DIJXHOORN. 
De Minister van Waterstaat, 

J. W. ALBARDA. 
( Uitgeg. 24 Augustus 1939). 

24 Augustus 1939. BESLUIT, betreffende 
het onbruikbaar maken van spoorwegen 
met de daarop aanwezige bruggen, tele
graaflijnen en seintoestellen in verband 
met de belangen van 's Lands verdedi
ging. 

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

Defensie en van Waterstaat van 24 Augustus 
1939, Geh . Litt . Mob . 238 en van 241?-_ugustus 
1939, no. 151 Afd. Vervoer- en M1Jnwezen 
(Kabinet) . 

340 

Gelet op artikel 23 der Wet van 9 Apri 
1875 (Staatsblad n°. 67), zooals die Wet thans 
luidt en art. r der Wet van 15 December 
1917 (Staatsblad n°. 703), zooals die Wet thans 
luidt; 

1 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
dat de spoorwegen met de daarop aan

~ezige bruggen, telegraaflijnen en seintoestel
len, voor zooveel de belangen van 's Lands 
verdediging dit vorderen, onbruikbaar moe
ten worden gemaakt. 

Onze Ministers van Defensie en van Water
staat zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit Besluit, 
hetwelk in de Staatscourant en in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Algemee
ne Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten Augustus 1939. 

s. 630 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, 

A . Q. H. DIJXHOORN . 
De Minister van Waterstaat , 

J. W. ALBARDA. 
( Uitgeg. 24 Augustus 1939). 

24 Juni r939. WET, houdende regelen met 
betrekking tot de medewerking van alle 
personen en lichamen aan de voorberei
ding van de voorziening in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante 
of daarmede verband houdende buiten
gewone omstandigheden in de behoeften 
van volkshuishouding en landsverdedi
ging, zoomede aan de voorbereiding van 
de financiering dier voorziening (Wet 
medewerking verdedigingsvoorbereiding 
r939). 

Bijl. Hand. Il r938/39, 267. 
Hand. Il r938/39, bladz. r796-r8II. 
Bijl. Hand. 1 r938/39, 267. 
Hand. 1 r938/39, bladz. 707-710. 

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

dat het noodzakelijk is regelen te stellen met 
betrekking tot de medewerking van alle per
sonen en lichamen aan de voorbereiding van 
de voorziening in geval van oorlog, oorlogs
ge vaar, daaraan verwante of daarmede ver
band houdende buitengewone omstandighe
den in de behoeften van volkshuishouding en 
landsverdediging, zoomede aan de voorbe
reiding van de financiering dier voorziening ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vanState,enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. ,.personen": ingezetenen des Rijks, als

mede binnen het Rij k in Europa verblijf
houdende niet-ingezetenen; 

b . ,,lichamen" : 
r O • publiekrechtelij ke lichamen , met uit

zondering van Staat, provinciën en gemeen
t en · 

2 ~ . binnen het Rijk in Europa gevestigde 
ondernemingen, diensten en instellingen ; 

3 °. binnen het Rijk in Europa gevestigde 
filialen , bijkantoren of andere nederzettin-
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gen van een buiten het Rijk in Europa ge
vestigde onderneming, dienst of instelling. 

2. 1. Alle personen en lichamen, wier 
medewerking naar het oordeel van Onze Mi
nisters van Economische Zaken, van Defen
sie of van Financiën noodzakelijk is ter voor
bereiding van de voorziening in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of 
daarmede verband houdende buitengewone 
omstandigheden in de behoeften van volks
huishouding en landsverdediging, zoomede 
ter voorbereiding van de financiering dier 
voorziening, zijn verplicht deze medewerking 
te verleenen, indien zij overeenkomstig de 
bepalingen dezer wet wordt gevorderd. 

2 . De medewerking wordt gevorderd: 
a. met betrekking tot de behoeften der 

volkshuishouding, door O1'7'.'!n Minister van 
Economische Zaken; 

b. met betrekking tot de behoeften der 
landsverdediging, door Onzen Minister van 
Defensie ; 

c. met betrekking tot de financiering der 
in het eerste lid bedoelde voorziening, door 
Onzen Minister van Financiën. 

3. De besturen van provinciën en ge
meenten verleenen de in deze wet bedoelde 
medewerking, indien daartoe door Onze Mi
nisters van Economische Zaken, van Defen
sie of van Financiën het verzoek wordt ge
daan. Het bepaalde in lid 2 vindt te dezen 
overeenkomstige toepassing. 

4. Ten aanzien van de in het vorige lid 
· bedoelde medewerking vindt het bepaalde 

in de artikelen 128 en 129 van de provinciale 
wet en in de artikelen 151 en 156 van de 
gemeentewet overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande, dat, in afwijking in zoo
verre van het bepaalde in artikel 129 van de 
provinciale wet en in artikel 156 van de ge
meentewet, Onze Commissaris in de provin
cie machtiging van den betrokken Minister 
en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken behoeft om in de medewerking te 
voorzien. 

3 . 1. Alvorens tot een vordering, als be
doeld in artikel 2, wordt besloten, zal Onze 
daartoe aangewezen Minister overleg plegen 
met den betrokken persoon of het betrokken 
lichaam. 

2. Wanneer zoodanig overleg zou moeten 
plaats hebben met een groep van personen 
of lichamen , die eenzelfde beroep, bedrijf of 
werkzaamheid uitoefenen of bij wie met be
trekking tot de te vorderen medewerking 
overeenkomstige belangen aanwezig zijn, kan 
de Minister het overleg plegen met enkele 
dier personen of lichamen, door hem aan te 
wijzen. De aanwijzing geschiedt bij voorkeur, 
nadat de beroeps- of bedrijfsorganisaties der 
betrokkenen terzake zijn gehoord. 

4 . Indien op grond van het overleg, be
doeld in artikel 3 , vrijwillige medewerking 
wordt toegezegd, kan een vordering achter
wege blijven. 

5 . 1. De in artikel 2 bedoelde medewer
king kan uitsluitend bestaan in: 

a. het verstrekken van zoodanige opga
ven en inlichtingen, als met het oog op de 
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in dat artikel bedoelde voorbereiding door 
den betrokken Minister noodzakelijk worden 
geacht; 

b. het gedoogen van zoodanig persoonlijk 
onderzoek - inzage van boeken, bescheiden 
en geschriften daaronder begrepen - door 
ambtenaren en deskundigen, daartoe door 
den betrokken Minister bij de vordering aan 
te wijzen, als met het oog op de in dat artikel 
bedoelde voorbereiding door dien Minister 
noodzakelijk wordt geacht; 

c. het uitvoeren van opdrachten en het 
verrichten van werkzaamheden, welke ver
band houden met het onderzoek naar de pro
ductiemogelijkheden of met de voorberei
ding van de aanpassing in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar, daaraan verwante of daar
mede verband houdende buitengewone om
standigheden aan de behoeften van volks
huishouding en landsverdediging; 

d. het vormen en aanhouden van door 
den betrokken Minister te bepalen voorra
den; 

e. het voorbereiden van de geheele of ge
deeltelijke overbrenging van bedrijven, werk
zaamheden, administraties of voorraden, naar 
door den betrokken Minister aan te wijzen 
plaatsen; 

!. het gedoogen van het treffen van een
voudige, bij algemeenen maatregel van be
stuur nader te bepalen voorbereidingen ten 
behoeve van de landsverdediging. 

2. De in lid 1, onder a en b, bedoelde 
medewerking kan niet worden gevorderd van 
bankinstellingen, voorzoover betreft de uit
oefening van het bankbedrijf. 

3. De opdrachten en werkzaamheden, 
bedoeld in lid 1 , onder c, kunnen niet strek
ken tot het telen van landbouwgewassen, 
noch tot het aanmaken van industrieele pro
ducten, anders dan bij wijze van proefne
ming. 

6 . 1. Bij de vordering tot het verleenen 
van medewerking wordt nauwkeurig om
schreven , waartoe de vordering strekt, als
mede de wijze, waarop daaraan moet worden 
voldaan; behoudens het gestelde in lid 2 van 
dit artikel wordt zij bij aangeteekend schrij
ven ter kennis gebracht van den betrokkene. 

2 . Indien eenzelfde vordering moet wor
den gericht tot een groep van personen of 
lichamen, die eenzelfde beroep, bedrijf of 
werkzaamheid uitoefenen of bij wie met be
trekking tot de te vorderen medewerking 
overeenkomstige belangen aanwezig zijn, kan 
zij geschieden door publicatie in de Neder
landsc he Staatscourant. 

3. Bij de vordering kunnen termijnen 
worden gesteld, binnen welke daaraan moet 
worden voldaan. 

7 . 1. In verband met een vordering tot 
medewerking kan de betrokken Minister een 
of meer ambtenaren of deskundigen aanwij
zen tot het houden van toezicht op de vol
doening aan de vordering. 

2 . Van de aanwijzing wordt kennis ge
geven aan den betrokkene, overeenkomstig 
het daaromtrent bepaalde in de leden 1 en 2 

van artikel 6. 
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3. Een vordering tot medewerking ver
plicht den betrokkene om te allen tijde nauw
keurig de aanwijzingen op te volgen, door de 
in lid 1 bedoelde ambtenaren of deskundigen 
gedaan, inzake de wijze, waarop aan de vor
dering moet worden voldaan. 

8 . 1. Tegen een vordering tot medewer
king en tegen een aanwijzing, als bedoeld in 
artikel 7, liêl r, kunnen bij Ons bezwaren 
worden ingebracht bij een met redenen om
kleed bezwaarschrift. 

2. H et bezwaarschrift moet worden inge
diend binnen veertien dagen na de verzen
ding van den aangeteekenden brief, bedoeld 
in artikel 6, lid I , of, voor wat betreft de aan
wijzing van de ambtenaren of deskundigen, 
bedoeld in artikel 7, lid 1, binnen veertien 
dagen na de dagteekening van de in lid 2 van 
dat artikel bedoelde kennisgeving; ingeval 
van publicatie in de N eder/andsche Staats
courant, bedoeld in de artikelen 6, lid 2, en 
7, lid 2, loopt genoemde termijn van de dag
teekening, onderscheidenlijk de eerste dag
teekening van de Staatscourant, waarin de 
publicatie is geschied. 

3. Nadat een door Ons te benoemen Com
missie van deskundigen is gehoord, wordt 
door Ons op het bezwaarschrift beslist bij een 
met redenen omkleed besluit; artikel 23 der 
Wet op den Raad van State blijft buiten 
toepassing. 

4. Hij, die een bezwaarschrift bij Ons in
dient, zendt daarvan tegelijkertijd een af
schrift aan Onzen Ministe r , die de vordering 
heeft gedaan. 

S- Het indienen van een bezwaarschrift 
. schort de v erplichting om aan de vordering 

te voldoen niet op. 
9 . De kosten , verbonden aan de in deze 

wet bedoelde medewerking, zullen niet wor
den vergoed, tenzij de daarbij betrokken Mi
nister anders bepaalt. 

10. Zij, die uit hoofde van hun stand, 
hun beroeo of hun ambt tot geheimhouding 
verplicht zijn , kunnen zich van het v erstrek
ken van opgaven en inlichtingen, van het 
gedoogen van onderzoek en van het verlee
n"en van inzage in boeken, bescheiden en ge
schriften verschoonen, doch uitsluitend met 
betrekking tot he tgeen , waarvan de weten
schap hun als zoodanig is toevertrouwd. 

11. Een ieder is verplicht tot geheim
houding van al hetgeen hem in verband met 
de uitvoering van deze wet is bekend ge
worden. 

12. 1. Hij die opzettelijk niet voldoet 
aan een vordering tot medewerking of aan 
de daaruit voortvloeiende verplichtingen, 
dan wel door handelen of nalaten opzettelijk 
bewerkt of opzettelijk medebewerkt, dat aan 
een zoodanige vordering of aan zoodanige 
verplichtingen niet wordt voldaan, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren of geldboete van t en hoogste tien
duizend gulden. 

2 . Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
aan een vordering tot medewerking of aan de 
daaruit voortvloeiende verplichtingen niet 

342 

wordt voldaan, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

3 . Hij die opzettelijk een toegezegde vrij
willige medewerking, als bedoeld in artikel 
4r niet verleent, dan wel door handelen of 
nalaten opzettelijk bewerkt of opzettelijk 
medebewerkt, dat een zoodanige medewer
king niet wordt verleend, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren 
of geldboete van ten hoogste tienduizend 
gulden. 

4. Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
een toegezegde vrijwillige m edewerking, als 
bedoeld in artikel 4, niet wordt verleend, 
Wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste duizend gulden. 

5. Hij die - door zijn ambt, beroep of 
werkzaamheid betrokken bij de voldoening 
aan een vordering tot medewerking, aan een 
ander gedaan, of bij de verleening van door 
een ander toegezegde vrijwillige medewer
king, als bedoeld in artikel 4, - iets doet 
of nalaat, waardoor het voldoen aan die vor
dering of aan de daaruit voortvloeiende ver
plichtingen, dan wel het verleenen van die 
medewerking in gevaar wordt gebracht, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste zes
honderd gulden. 

[6. Hij die opzettelijk de bij artikel 11 op
gelegde geheimhouding schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste · 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden . 

7. Hij aan wiens schuld schending van de 
bi,i artikel 11 opgelegde geheimhouding te 
wijten is, wordt gestraft met hechtenis van 
teh hoogste drie maanden of geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden. 

8. D e in de leden 1 , 2, 3, 4 , 6 en 7 straf
baar gestelde feiten worden beschouwd als 
misdrijven, de in lid 5 strafbaar gestelde 
feiten als overtredingen . 

13. D e opsporingsambtenaren, belast 
met het opsporen van de feiten, bij deze wet 
strafbaar gesteld, zijn, behalve de b ij artikel 
I41 van h et Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen: 

a. de ambtenaren van Rijks- en Gemeen
tepolitie; 

b. zij die door een Onzer met de uitvoe
ring van deze wet belaste Ministers daartoe 
zijn aangewezen. 

14. De opsporingsambtenaren kunnen te 
allen tijde inzage vorderen van alle boeken, 
bescheiden en geschriften, waarvan zij voor 
de goede vervulling van hun taak inzage 
noodig oordeelen. Personen die uit hoofde 
van hun stand , hun beroep of hun ambt tot 
geheimhouding verplicht zijn, kunnen de in
zage weigeren van bescheiden, tot welke hun 
plicht tot geheimhouding zich uitstrekt. 

15. I. D e opsporingsambtenaren heb
ben te allen tijde toegang tot alle plaatsen , 
voorzoover zij betreding daarvan voor een 
goede vervulling van hun taak redelijker-



wijze noodig kunnen oordeelen. Zoo noodig 
verschaffen zij zich den toegang met behulp 
van den sterken arm. 

2. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester van de gemeente, dan wel voor
zien een algemeenen of bijzonderen schrifte
lijken last van den procureur-generaal bij het 
gerechtshof of van den officier van justitie, 
of van een bijzonderen schriftelijken last van 
den commissaris van politie of in gemeenten, 
waar geen commissaris is, van den burge
meester. Van dit binnentreden wordt binnen 
tweemaal 24 uren proces-verbaal opgemaakt. 
Daarin wordt mede van het tijdstip van het 
binnentreden en van het daarmede beoogde 
doel melding gemaakt. 

3. Zij zijn bevoegd zich van bepaalde 
door hen aan te wijzen personen te doen 
vergezellen. In het geval , bedoeld in lid 2, 
wordt alsdan hiervan melding gemaakt in 
het proces-verbaal. 

16. Vorderingen, gedaan uit krachte van 
de Wet economische verdedigingsvoorberei
ding 1938, en vrijwillige medewerking, over
eenkomstig die wet toegezegd worden geacht 
te zijn gedaan, onderscheidenlijk toegezegd 
uit kracht van en overeenkomstig deze wet. 

17. Deze wet treedt in werking met in
gang van 1 Juli 1939. 

18 . Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel "Wet medewerking verdedi
gingsvoorbereiding 1939". 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24stenJuni 

1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

De Minister van Defensie, VAN DIJK. 

s. 631 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën a. i., 

H. COLIJN. 

(Uitgeg. 30 Juni 1939.) 

24 Juni 1939. WET, houdende regelen met 
betrekking tot het vorderen, in geval 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere bui
tengewone omstandigheden, van goede
ren ten behoeve van volkshuishouding, 
landsverdediging en veiligheid van niet
militaire personen of lichamen ( Alge
meene Vorderingswet 1939). 

Bijl. Hand. Il 1938/.~9, 268. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 18II-1817. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 268. 
Hand. l 1938/39, bladz. 707-7rn. 

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

dat het noodzakelijk is regelen te stellen met 
betrekking tot het vorderen, in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitenge
wone omstandigheden, van goederen ten be
hoeve van volkshuishouding, landsverdedi-
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ging en veiligheid van niet-militaire perso
nen of lichamen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De maatregelen, krachtens deze 

wet genomen, blijven zonder gevolg, indien 
en voorzoover zij onvereenigbaar zijn met 
maatregelen, ten behoeve van de landsver
dediging genomen krachtens : 

de Wet van 14 September 1866,Staatsblad 
n °. 138 (Inkwartieringswet); 

de Wet van 23 Mei 1899, Staatsblad n °. 
128 (Wet op den Staat van Oorlog en van 
Beleg); 

de Wet van 15 April 1896, Staatsblad n °. 
171 (Wet militaire inundatiën) ; 

de Wet van 21 December 1853 , Staatsblad 
n °. 128 (Kringenwet); 

de <Jnteigeningswet; 
de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, Staats

blad n 0. 7; 
de Luchtvaartwet ; 

de Spoorwegwet; 
de Wegenverkeerswet; 
de Wet betreffende bescherming tege n 

luchtaanvallen. 
2. 1. Onze Minister van Economische 

Zaken is bevoegd, zonder eenige formaliteit , 
met inachtneming van de regelen , bij deze 
wet gesteld, en in zooverre in afwijking van 
de Onteigeningswet en van wetten, krachtens 
welke ingébruikneming van goederen kan 
worden gevorderd, ten behoeve van devolks
huishouding of van de veiligheid van niet
militaire personen of lichamen de ter be
schikkingstelling van goederen te vorderen 
of te doen vorderen. 

2. Dezelfde bevoegdheid komt toe aan 
Onzen Minister van Defensie, in overleg met 
Onzen Minister van Economische Zaken, ten 
behoeve van de landsverdediging. · 

3. Vorderingen, krachtens deze wet ge
daan ten behoeve van de landsverdediging, 
hebben voorrang boven zoodanige vorderin
gen ten behoeve van de volkshuishouding of 
van de veiligheid van niet-militaire personen 
of lichamen, ook al waren deze eerder ge
daan. 

3 . Voor de toepassing van deze wet wor
den onder goederen verstaan alle zaken, roe
rende zoowel als onroerende, lichamelijke 
zoowel als onlichamelijke, met uitzondering 
van zeeschepen, welke gevorderd kunnen 
worden ingevolge de Zeeschepenvorderings
wet 1939. 

4. 1. Behoudens het bepaalde in lid 2 
moet ieder, die door of - overeenkomstig 
door Ons te stellen reg ele n - vanwege een 
Onzer in artikel 2 genoemde Ministers is 
aangewezen om namens hem vorderingen 
krachtens deze wet te doen, voorzien zijn 
van een daartoe strekkende, algemeene of 
bijzondere schriftelijke machtiging, inhou
dende gedurende welken termijn en binnen 
welk gebied de gemachtigde tot vorderen be
voegd is. 

2. De eisch, in het vorige lid gesteld, 
geldt niet in spoedeischende gevallen, mits 
de beschikking, waarbij de personen zijn aan
gewezen, die bevoegd zijn namens een On-
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zer genoemde Ministers vorderingen te doen, 
in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst 
en zoo mogelijk door middel van den radio
omroep bekend gemaakt is. 

5. r. Een vordering krachtens deze wet 
geschiedt, doordat aan den persoon, van wien 
gevorderd wordt, of aan diens woon- of ver
blijfplaats een schriftelijke, gedagteekende 
last wordt afgegeven, welke met vermelding 
van zijn hoedanigheid onderteekend is door 
hem, die de vordering doet. 

2. In den last wordt aangegeven de tijd, 
binnen welken, en zoo noodig de plaats, waar 
aan de vordering moet worden voldaan. 

3. Een afschrift van den last wordt on
verwijld toegezonden aan Onzen Minister, 
namens wien de vordering geschiedt. 

6. r. Aan dengene, die ingevolge een 
vordering krachtens deze wet goederen ter 
beschikking heeft gesteld, wordt onverwijld 
een gedagteekend schriftelijk bewijs ver
strekt, onderteekend door hem, die de vor
dering heeft gedaan; dit bewijs bevat, be
halve een vermelding, overeenkomstig arti
kel II, lid 7 van de daar bedoelde aansprake
lijkheid, een nauwkeurige aanduiding van de 
ter beschikking gestelde goederen en ver
meldt den tijd en de plaats der terbeschik
kingstelling, alsook, naar de onderscheiding 
van artikel 7, lid 1 , haren aard. 

2. Indien het bedrag der in artikel 10 be
doelde schadeloosstelling of vergoeding reeds 
is vastgesteld, wordt dit bedrag in het be
wijs vermeld. 

3. Een afschrift van het bewijs wordt on
verwijld toegezonden aan Onzen betrokken 
Minister. 

7 . r. Een vordering kan strekken tot 
terbeschikkingstelling in eigendom of in ge
bruik. 

2. Indien ten aanzien van eenig goed ter
beschikkingstelling in eigendom is gevorderd, 
is dit goed eigendom van den Staat, te re
kenen van het tijdstip, waarop aan de vor
dering is voldaan of, bij toepassing van ar
tikel g, van het tijdstip , waarop het goed in 
bezit is genomen. 

3 . De eigendom gaat over vrij van alle 
lasten en rechten daarop rustende; alleen 
erfdienstbaarheden kunnen op het onteigen
de goed gevestigd blijven, doch niet dan met 
goedkeuring door of vanwege den betrokken 
Minister. De in artikel 60 der Onteigenings
wet bedoelde lasten en belastingen, waarme
de het gevorderde goed is bezwaard, gaan 
van den dag van den eigendomsovergang 
over op den Staat. 

8 . r. In alle gevallen, waarin tengevolge 
van een vordering krachtens deze wet de 
eigendom is overgegaan van goederen, te wel
ker aanzien ingevolge eenig wettelijk voor
schrift inschrijving in openbare registers is 
vereischt, zal Onze Minister, door of namens 
wien de vordering is gedaan, onverwijld voor 
de inschrijving van dien overgang in de daar
voor bestemde registers zorg dragen. 

2 . De op het oogenblik van den eigen
domsovergang op het gevorderde goed rus
tende hypothecaire inschrijvingen worden 
ambtshalve doorgehaald. 
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9 . Indien goederen, waarvan krachtens 
deze wet de terbeschikkingstelling in eigen
dom of in gebruik is gevorderd, niet over
eenkomstig de vordering binnen den gestel
den tijd, dan wel desgevorderd onmiddellijk 
ter beschikking worden gesteld, kan degene, 
die de vordering heeft gedaan, de uitleve
rir:g daarvan vorderen, en dezelve zoo noo
dig met behulp van den sterken arm in bezit, 
onderscheidenlijk in gebruik nemen. 

10. 1. Wanneer ingevolge een krachtens 
deze wet gedane vordering eenig goed in 
eigendom of in gebruik aan den Staat over
gaat, stelt deze de belanghebbenden - te 
weten den eigenaar, de zakelijk gerechtigden 
ed den huurder, voor zoover zij althans scha
de hebben geleden - schadeloos overeen
komstig regelen, bij algemeenen maatregel 
van bestuur te stellen ; hierbij vinden, in ge
val van eigendomsovergang, de artikelen 
40--49 der Onteigeningswet zooveel moge
lijk overeenkomstige toepassing. Betreft het 
den overgang in eigendom van een goed, ten 
laste waarvan een hypotheek in de openbare 
registers is ingeschreven, dan wordt den hou
ders van deze hypotheken zoo spoedig mo
gelijk een kennisgeving van de gedane vor
dering gezonden. Deze kennisgeving wordt 
gestuurd aan de bij de inschrijving der hy
potheken gekozene woonplaatsen. 

2 . De bedragen der schadeloosstellingen 
worden, zoo mogelijk, in onderling overleg 
vastgesteld tusschen di;ngene, die de__yorde
ring doet en de in lid 1 genoemde belang
hepbenden; indien ten aanzien van den prijs 
van gevorderde goederen voorschriften zijn 
gegeven, als bedoeld in artikel 3 der Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939, moeten 
deze worden in acht genomen. 

B· Behoudens in de gevallen, bedoeld in 
artikel 8, lid 1, wordt den belanghebbende, 
met wien overeenstemming wordt bereikt, 
de schadeloosstelling terstond tegen quitan
tie uitbetaald. Is zulks niet mogelijk, dan 
geeft degene, die de vordering gedaan heeft, 
hem een door hen beiden . te onderteekenen 
ber,ijs , vermeldende: 

a. wie de vordering gedaan heeft ; 
b. naam, voornaam, hoedanigheid en 

woonplaats van den belanghebbende ; 
c. een omschrijving van de gevorderde 

zaak of goederen onder vermelding van de 
wetsbepaling, op grond waarvan gevorderd 
is; 

IJ. het overeengekomen bedrag der scha
deloosstelling; 

e. de autoriteit, die dit bedrag zal uitbe
talen. 

1" In de gevallen, bedoeld in den laatsten 
zin van het eerste lid, wordt een schadeloos
stelling niet uitbetaald binnen één maand 
na de verzending van de in dien zin voorge
schreven kennisgeving. 

11. 1. Een belanghebbende, als bedoeld 
in artikel 10, lid 1, met wien geen overeen
stemming bereikt wordt, ontvangt van den
gene, die de vordering gedaan heeft, een door 
dezen onderteekend bewijs, dat behalve de 
gegevens, genoemd in artikel 10, lid 3 , on-
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der a, b en c de bedragen vermeldt, die als 
schadeloosstelling zijn aangeboden, onder
scheidenlijk verlangd. Hetzelfde vindt plaats 
in de gevallen, bedoeld in artikel 8, lid 1. 

2 . Bedoelde belanghebbende kan zich bij 
ongezegeld verzoekschrift tot onzen betrok
ken Minister wenden, ten einde het bedrag, 
waarop hij meent recht te hebben, van den 
Staat te vorderen; gelijke bevoegdheid komt 
toe aan een belanghebbende, als in artikel 
10, lid 1, genoemd, die niet bij het in lid 2 

van dat artikel bedoe äe overleg is betrokken 
geweest. 

3. Indien Onze betrokken Minister het 
van den Staat gevorderde bedrag betwist, 
wordt de schadeloosstelling in het hoogste 
ressort vastgesteld door commissiën, welke 
daartoe door Ons worden ingesteld. 

4. Door Ons worden bij algemeenen maat
regel van bestuur regelen gesteld over de 
samenstelling en benoeming, de werkwijze 
en de bevoegdheid dezer commissiën. 

5. Behoudens in de gevallen, waarin ar
tikel 10, lid 4, van toepassing is, wordt de 
overeenkomstig de leden 3 en 4 vastgestelde 
schadevergoeding terstond betaalbaar gesteld 
op de wijze, door Onze met de uitvoering van 
deze wet belaste Ministers te bepalen. 

6. Behoudens in geval van oorlog, zal, 
wanneer niet binnen 6 maanden, nadat de 
in lid 2 bedoelde vordering bij den betrok
ken Minister is ingekomen, overeenkomstig 
de leden 3 en 4 de schadeloosstelling is vast
gesteld, deze geacht worden te zijn vastge
steld op het bedrag, dat blijkens het in lid 1 

bedoelde bewijs, door den belanghebbende 
verlangd is. Dit bedrag zal hem alsdan on
verwijld op de wijze, bij algemeenen maat
regel van bestuur te bepalen, worden uitbe
taald. 

7. De Staat der Nederlanden is aanspra
kelijk voor de overeenkomstig dit en het 
voorgaande artikel vastgestelde schadeloos
stellingen. Deze aansprakelijkheid wordt ver
meld aan het hoofd van het in artikel 6, lid 
1, bedoelde bewijs. 

12. Wanneer de Minister, door of na
mens wien terbeschikkingstelling van goede
ren in eigendom is gevorderd, den eigendom 
daarvan tot het beoogde doel niet langer 
voor den Staat noodig acht en er nog geen 
drie jaren sedert het tijdstip van den eigen
domsovergang zijn verloopen, is degene, die 
op dat tijdstip eigenaar was, bij voorkeur 
boven ieder ander, gerechtigd dezelve tegen 
betaling van een overeenkomstig de artike
len IO en 1: 1 vast te stellen prijs te koope n . 

13. 1. Regelen ter uitvoering van deze 
wet kunnen bij of krachtens algemeenen 
maatregel van bestuur worden gesteld. 

2 . Niet-naleving van de voorschriften, bij 
of krachtens zoodanigen algemeenen maat
regel van bestuur gesteld, voorzoover uit
drukkelijk als strafbaar feit in den zin van dit 
artikel aangeduid, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste twee maanden of geld
boete van ten hoogste vijfhonderd gulden. 
Het feit wordt beschouwd als een overtre
ding. 
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14. 1 . Hij die opzettelijk niet voldoet 
aan een vordering, als bedoeld in artikel 2, 

dan wel door handelen of nalaten opzettelijk 
bewerkt of opzettelijk medebewerkt, dat aan 
een zoodanige vordering niet wordt voldaan, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren of geldboete van ten hoog
ste tienduizend gulden. 

2. Hij aan wiens schuld te wijten is , dat 
aan een vordering, als bedoeld in artikel 2, 

niet wordt voldaan, wordt gestraft met ge
vangenisstraf of hechtenis van ten hoogste 
één jaar of geldboete van ten hoogste drie
duizend gulden. 

3. Hij die niet voldoet aan een vordering, 
als bedoeld in artikel 18, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van t en hoogste tweeduizend gul
den. 

4. Bij veroordeeling wegens een feit , 
strafbaar gesteld bij dit artikel, kunnen goe
deren, door middel van dat feit verkregen, 
of waarmede of met betrekking tot welke dat 
feit is gepleegd, met hun verpakking worden 
verbeurdverklaard, ongeacht of zij den ver
oordeelde toebehooren. 

5. De in de leden 1 en 2 strafbaar ge
stelde feiten worden beschouwd als misdrij
ven, het in lid 3 strafbaar gestelde feit als 
een overtreding. 

6. Door Ons worden bij algemeenen 
maatregel van bestuur regelen gesteld met 
betrekking tot de bestemming van de krach
tens dit artikel verbeurdverklaarde goederen. 

15. Hij die terzake van een vordering, 
krachtens deze wet gedaan, aan de met de 
uitvoering daarvan belaste ambtenaren on
juiste of onvoldoende mededeelingen doet, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
één jaar of geldboete van ten hoogste 
vijfduizend gulden; het feit wordt beschouwd 
als een overtreding. 

16. De opsporingsambtenaren, belast met 
het opsporen van de feiten, bij deze wet 
strafbaar gesteld, zijn, behalve de bij artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen: 

a. de ambtenaren der Rijks- en Gemeen
tepolitie; 

b . de ambtenaren der Invoerrechten en 
Accijnzen; 

c. zij die door Onze genoemde Ministers 
daartoe zijn aangewezen. 

17. De opsporingsambtenaren zijn te al
len tijde bevoegd om in beslag te nemen zoo
mede ter inbeslagneming de uitlevering te 
vordere n van alle voorwerpe n, welke tot ont
dekking der waarheid kunnen dienen, of wel
ker verbeurdverklaring, vernietiging of on
bruikbaarmaking kan worden bevolen. 

18. De opsporingsambtenaren, alsmede 
degenen, die ingevolge deze wet bevoegd zijn 
een vordering te doen, kunnen te allen tijde 
inzage vorderen van alle bescheiden, waar
van zij voor de goede vervulling van hun 
taak inzage noodig oordeelen. Personen, die 
uit hoofde van hun stand, hun beroep of 
hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn, 
kunnen de inzage weigeren van bescheiden, 

I 
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tot welke hun plicht tot geheimhouding zich 
uitstrekt. 

19. r. De personen, in den eersten zin 
van artikel 18 bedoeld, hebben te allen tijde 
toegang tot alle plaatsen, voorzoover zij be
treding daarvan voor een goede vervulling 
van hun taak redelijkerwijze noodig kunnen 
oordeelen. Zoo noodig verschaffen zij zich 
den toegang met behulp van den sterken 
arm. 

2. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester der gemeente, dan wel voor
zien van een algemeenen of bijzonderen 
schriftelijken last van den procureur-gene
raal hij het gerechtshof of van den officier 
van justitie, of van een bijzonderen schrifte-
1ijken last van den commissaris van politie 
of in gemeenten, waar geen commissaris is, 
van den burgemeester. Van dit binnentreden 
wordt binnen twee maal 24 uren proces-ver
baal opgemaakt. Daarin wordt mede van het 
tijdstip van het binnentreden en van het 
daarmede beoogde doel melding gemaakt. 

3. Zij zijn bevoegd, zich van bepaalde, 
door hen aan te wijzen personen te doen 
vergezellen. In het geval, bedoeld in lid 2, 
wordt hiervan melding gemaakt in het pro
ces-verbaal. 

20. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel " Algemeene Vorderingswet 
1939". 

21. r. De tijdstippen van inwerkingtre
ding dezer wet worden telkens door Ons bij 
besluit bepaald 

2. Het besluit wordt in het Staatsblad 
en in de Nederlandsche Staatscourant ge
plaatst. Het treedt in werking met ingang 
van den dag der afkondiging in het Staats
blad, tenzij bij het besluit een later tijdstip 
is bepaald. 

3. Na de afkondiging van een besluit, be
palende een tijdstip van inwerkingtreding 
dezer wet, wordt binnen veertien dagen een 
voorstel aan de Staten-Generaal gedaan om 
het besluit bij de wet te bekrachtigen. H et 
voorstel vermeldt tevens den tijdsduur, waar
voor de wet ten hoogste in werking zal zijn . 
Indien het voorstel wordt ingetrokken of door 
een van beide Kamers der Staten-Generaal 
verworpen, wordt het besluit terstond inge
trokken. 

4. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor ten allen tijde de buitenwerkingtreding 
der wet bij besluit t e bepalen. Het bepaalde 
in het tweede lid is hierop van toepassing. 

5. In afwijking van het in lid 1 omtrent 
de inwerkingtreding bepaalde, treedt deze 
wet voor de eerste maal in werking met in
gang van den dag volgende op dien harer af
kondiging voor den tijd van ten hoogste een 
jaar. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten 

Juni 1939. WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

De Minister van D efensie, VAN DIJK. 
(Uitgeg. 30 Juni 1939.) 

• 
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s. 632 

2)4 Juni 1939. WET, houdende regelen met 
betrekking tot de bodemproductie in ge
val van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden (Bodem
productiewet 1939). 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 269. 
Hand. Il 1918/39, bladz. 1817- 1819. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 269. 
Hand. I 1938i3 Q, bladz. 707-710. 

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

dat het noodzakelijk is regelen te stellen met 
bètrekking tot de bodemproductie in geval 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstandigheden; 

\
Zoo is het, datWij, den Raad vanState,enz. 
Art. 1. D eze wet verstaat onder: 
a. ,,Onze Minister": Onzen met de zaken 

van den landbouw belasten Minister ; 
b. ,,bodemproductie": elke handeling, 

welke een onderdeel uitmaakt of kan uitma
ken van den akkerbouw, den weidebouw, den 
tuinbouw, de ooftteelt, de veeteelt, de pluim
veeteelt, de houtteelt en den boschbouw. 

2. De maatregelen, krachtens deze wet 
genomen, blijven zonder gevolg, indien en 
voorzoover zij onvereenigbaar zijn met maat
regelen, ten behoeve van de landsverdedigin g 
genomen krachtens: 

de Wet van 14 September 1866, Staats
blad n ° . 138 (Inkwartieringswet) ; 

de Wet van 23 Mei 1899, Staatsblad n ° . 
128 (Wet op den Staat van oorlog en van 
beleg); 

!de Wet van 15 April 1896, Staatsblad n °. 
71 (Wet militaire inundatiën) ; 

de Wet van 21 December 1853, Staatsblad 
n ° . 128 (Kringenwet); 

l

de Onteigeningswet; 
de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, Staats-

blad n 0. 7; 
de Luchtvaartwet; 
de Spoorwegwet; 
de Wegenverkeerswet; 
de Wet betreffende bescherming tegen 

luchtaanvallen. 
13. Bij of krachtens algemeenen maatre

gel van bestuur kunnen algemeene en bij
zondere voorschriften worden gegeven met 
betrekking tot de bodemproductie en de be
stemming van den bodem. 

14 . In verband met de in het vorige ar
tikel bedoelde voorschriften kunnen uitkee
ringen in geld worden gedaan overeenkom
stig bij of krachtens algemeenen maatregel 
v~n bestuur t e stellen regelen. 

5. Bij de uitvoering van deze wet doet 
Onze Minister zich bijstaan door een regee
ringscommissaris voor de bodemproductie; 
deke wordt door Ons benoemd, geïnstrueerd, 
geschorst en ontslagen. 

6 . Er is een adviescommissie voor de 
bodemproductie, welke tot taak heeft Onzen 
Minister desgevraagd of uit eigen beweging 
van advies te dienen met betrekking tot de 
uitvoering dezer wet en de daaruit voort
vloeiende zaken. 

1 
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7 . I. De adviescommissie voor de bo
demproductie bestaat uit zeven leden. 

2 . De regeeringscommissaris voor de bo
demproductie is ambtshalve lid en voorzit
ter; de overige leden worden door Ons be
noemd, geschorst en ontslagen. 

3. Wij kunnen nadere regelen stellen met 
betrekking tot de bevoegdheid, samenstel
ling, benoeming en werkwijze der commissie. 

8 . Krachtens beschikking van Onzen Mi
nister kan, desnoods met behulp van den 
sterken arm, worden tenietgedaan of ver
richt, hetgeen in strijd met eenig krachtens 
deze wet gegeven voorschrift is verricht of 
nagelaten, en wel op kosten van den over
treder. 

9 . 1. Onze Minister kan bij dwangbe
vel de ingevolge het vorige artikel verschul
digde kosten invorderen. 

2. Het dwangbevel wordt op kosten van 
den schuldenaar bij deurwaardersexploit be
teekend en ten uitvoer gelegd op de wijze, 
bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor
dering ten aanzien van vonnissen en authen
tieke akten voorgeschreven. 

3. Binnen 30 dagen na de beteekening 
staat verzet tegen het dwangbevel open door 
dagvaarding van den Staat. 

4. Het verzet schorst de tenuitvoerleg
ging. 

10. 1. Indien de regeeringscommissaris 
v oor de bodemproductie of door hem ge
machtigde personen het voor de uitvoering 
van deze wet noodig achten iemands grond 
te betreden of bedrijfsgebouwen binnen te 
gaan, moeten zoowel de eigenaren als de ge
bruikers van dien grond en die bedrijfsge
bouwen dit te allen tijde gedoogen. 

2. Worden de in het vorige lid bedoelde 
handelingen niet gedoogd, dan wordt de tus
sthenkomst van den burgemeester of van 
d en kantonrechter ingeroepen, op wiens be
vel het v errichten der handelingen, desnoods 
met behulp van den sterken arm, wordt mo
gelijk gemaakt. 

11. x. Hij die een bij of krachtens deze 
wet vastgesteld voorschrift opzettelijk niet 
nakomt, dan wel door handelen of nalaten 
opzettelijk bewerkt of opzettelijk medebe
werkt , dat een zoodanig voorschrift niet 
wordt nagekomen, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste vier jaren of geld
boete van ten hoogste tienduizend gulden. 

2. Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
een bij of krachtens deze wet vastgesteld 
voorschrift niet wordt nagekomen, wordt ge
straft met gevangenisstraf of hechte nis van 
ten hoogste één jaar of geldboete van ten 
hoogste vijfduizend gulden. 

3. Bij veroordeeling wegens een feit, 
strafbaar gesteld bij dit artikel, kunnen de 
goederen, door middel van het feit verkregen, 
of waarmede of met betrekking tot welke het 
feit is gepleegd, worden verbeurdverklaard, 
ongeacht of zij den veroordeelde toebehoo
ren. 

4. Door Ons kunnen bij algemeenen maat
regel van bestuur regelen worden gesteld met 
betrekking tot de bestemming der krachtens 
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het vorige lid verbeurdverklaarde goederen. 
5. De bij dit artikel strafbaar gestelde 

feiten worden als misdrijven beschouwd. 
12. De opsporingsambtenaren, belast met 

het opsporen van de feiten, bij deze wet 
strafbaar gesteld, zijn, behalve de bij artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen : 

a. de ambtenaren van Rijks- en Gemeen
tepolitie; 

b. de regeeringscommissaris voor de bo
demproductie; 

c. zij die door Onzen Minister daartoe 
zijn aangewezen. 

13. De opsporingsambtenaren zijn te al
len tijde bevoegd om in beslag te nemen zoo
mede ter inbeslagneming de uitlevering te 
vorderen van alle voorwerpen , welke tot ont
dekking der waarheid kunnen dienen, of wel
ker verbeurdverklaring, vernietiging of on
bruikbaarmaking kan worden bevolen. 

14. De opsporingsambtenaren kunnen te 
allen tijde inzage vorderen van alle beschei
den, waarvan zij voor de goede vervulling 
van hun taak inzage noodig oordeelen. Per
sonen, die uit hoofde van hun stand, hun be
roep of hun ambt tot geheimhouding ver
plicht zijn, kunnen de inzage weigeren van 
bescheiden, tot welke hun plicht tot geheim
houding zich uitstrekt. 

15. x. De opsporingsambtenaren heb
ben te allen tijde toegang tot alle plaatsen, 
voorzoover zij betreding daarvan voor een 
goede vervulling van hun taak redelijker
wijze noodig kunnen oordeelen. Zoo noodig 
verschaffen zij zich den toegang met behulp 
van den sterken arm. 

2. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester der gemeente, dan wel voorzien 
van een algemeenen of bijzonderen schrifte
lijken last van den procureur-generaal bij 
he t gerechtshof of van den officier van ju
stitie, of van een bijzonderen schriftelijken 
last van den commissaris van politie of in 
gemeenten, waar geen commissaris is, van 
den burgemeester. Van dit binnentreden 
wordt binnen twee maal 24 uren proces-ver
baal opgemaakt. Daarin wordt mede van het 
tijdstip van het binnentreden en van het 
daarmede beoogde doel melding gemaakt. 

3 . Zij zijn bevoegd, zich van bepaalde, 
door hen aan te wijzen personen te doen ver
gezellen. In het geval, bedoeld in lid 2, wordt 
hiervan melding gemaakt in het proces-ver
baal. 

16. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel "Bodemproductiewet 1939". 

1 7 . 1. Deze wet treedt in werking, voor 
wat betreft de artikelen 1, 5, 6 en 7, met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

2. De tijdstippen van inwerkingtreding 
der overige artikelen worden telkens door 
Ons b ij besluit bepaald. 

3 . Het besluit wordt in het Staatsblad 
en in de Nederlandsche Staatscourant ge
plaatst. Het treedt in werking met ingang 
van den dag der afkondiging in het Staats-
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blad, tenzij bij het besluit een later tijdstip 
is bepaald. 

4. Na de afkondiging van een besluit, be
palende de inwerkingtreding van de in lid 2 
bedoelde artikelen, wordt binnen veertien da
gen een voorstel aan de Staten-Generaal ge
daan om het besluit bij de wet te bekrachti
gen. Het voorstel vermeldt tevens den tijds
duur, waarvoor de in lid 2 bedoelde artikelen 
ten hoogste in werking zullen zijn. Indien het 
voorstel wordt ingetrokken of door een van 
beide Kamers der Staten-Generaal verwor
pen, wordt het besluit terstond ingetrokken. 

5. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor ten allen tijde de buitenwerkingtreding 
der in lid 2 bedoelde artikelen bij besluit te 
bepalen. Het bepaalde in het derde lid is 
hierop van toepassing. 

6 . In afwijking van het in lid 2 omtrent 
de inwerkingtreding bepaalde, treden de 
daar bedoelde artikelen voor de eerste maal 
in werking met ingang van den dag volgende 
op dien der afkondiging dezer wet voor den 
tijd van ten hoogste een jaar. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten 

Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 30 Juni 1939.) 

s. 633 

24 Juni 1939. WET, houdende regelen ten
einde in geval van oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buitengewone omstandighe
den een doelmatige distributie van goe
deren in het belang van volkshuishou
ding, landsverdediging en veiligheid van 
niet-militai re personen of lichamen mo
gelijk te maken (Distributiewet 1939). 

Bijl. Hand. II 1938/39, 270. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1815r-1825. 
Bijl. Hand. 1 1938/39, 270. 
Hand. I 1938/39, bladz. 707-710 . 

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

dat het noodzakelijk is regelen te stellen ten
einde in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden een 
doelmatige distributie van goederen in het 
belang van volkshuishouding, landsverdedi
ging en veiligheid van niet-militaire perso
nen of lichamen mogelijk te maken; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vanState, enz. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder "Onze 

Minister": Onzen Minister van Economische 
Zaken. 

2 . D e maatregelen, krachtens deze wet 
genomen, blijven zonder gevolg, indien en 
voor zoover zij onvereenigbaar zijn met 
maatregelen, ten behoeve van de landsverde
diging genomen krachtens : 

de Wet van 14 September 1866, Staatsblad 
n °. 138 (Inkwartieringswet); 

de Wet van 23 Mei 1899, Staatsblad n °. 
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128 (Wet op den staat van oorlog en van be
leg); 

lde W et van 15 April 1896, Staatsblad n °. 
71 (Wet militaire Inundatiën); 

de Wet van 21 December 1853, Staatsblad 
n °. 128 (Kringenwet); 

de Onteigeningswet; 
de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, Staats-

blad n °. 7; 
de Luchtvaartwet; 
de Sooorwegwet; 
de Wegenverkeerswet: 
de Wet betreffende bescherming tegen 

luchtaanvallen . 
3. Onze Minister is belast m et de zorg 

voor een doelmatige distributie van goede
ren in het belang van volkshuishouding, 
landsverdediging en veiligheid van niet-mili
talre personen of lichamen, met dien ver
stande, dat hij nopens de hoeveelheden goe
deren, welke ten behoeve van de landsver
dediging beschikbaar behooren te blijven , 
overleg pleegt met Onzen Minister van D e
fensie. 

4. De soorten van goederen, welke wor
den beschouwd als distributiegoederen in den 
zin dezer wet, worden door Onzen Minister 
aangewezen. Ten aanzien van deze soorten 
van goederen stelt hij een distributieregeling 
vah, waarbij aan de voorziening in de be
hoefte van de landsverdediging voorrang 
verleend wordt. 

5 . 1. Onze Minister kan bepalen, dat 
dis,tributiegoederen niet mogen worden ge
kocht, verkocht, te koop aangeboden, afge
leverd, of voorhanden of in voorraad gehou
den dan met inachtneming van de door hem 
va~tgestelde distributieregeling. 

2. Hij kan daarbij bepalen, dat de in lid 
1 genoemde handelingen niet zullen mogen 
geschieden zonder schriftelijke vergunning, 
door of namens hem verleend; aan deze ver
gunning kunnen voorwaarden worden ver
bonden. In spoedeischende gevallen kan zij 
ooJl: anders dan schriftelijk worden verleend. 

6. 1. Onze Minister is bevoegd, regelen 
te stellen met betrekking tot het gebruik , 
het verbruik, de bewerking of de verwerking 
van distributiegoederen. 

2. Hij kan daarbij het gebruik, het ver
bruik, de bewerking of de verwerking dier 
go7deren tot bepaalde doeleinden verbieden, 
dan wel ui tsluitend tot bepaalde doeleinden, 
al dan niet voorwaardelijk, toestaan. 

l 1. Onze Minister kan regelen stellen 
met, betrekking tot het vervoer van distri
butiegoederen. 

2. Hij kan dat vervoer in door hem aan 
te wijzen gebieden geheel of gedeeltelijk ver
biec;len, of niet dan voorwaardelijk toestaan. 

8 . 1. Onze Minister kan, hetzij voor het 
Ri_ik in Europa, hetzij voor door hem aan te 
wijzen gedeelten daarvan , bepalen, dat ieder, 
die distributiegoederen voorhanden of in 
voorraad heeft, verplicht is, van aard, hoe
veelheid en plaats dier goederen opgave te 
doen, hetzij aan den Minister, hetzij aan de 
door dezen aangewezen instanties of perso
nen. 
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2. De opgave geschiedt op tijdstippen, te 
bepalen door Onzen Minister en overeenkom
stig regelen door hem te stellen. 

3. De in lid 1 bedoelde verplichting kan 
door of namens den Minister ook aan be
paalde personen of lichamen worden opge
legd. 

9. De burgemeesters verleenen de mede
werking, welke de voorschriften, bij of krach
t ens deze wet gegeven, van hen zullen ver
langen. 

10. x. Ter bestrijding van kosten, ver
bonden aan de uitvoering van deze wet, kun
nen van belanghebbenden geen gelden wor
den gevorderd, dan met inachtneming van 
regelen bij algemeenen maatregel van be
stuur gesteld. 

2 . In de kosten door de gemeentebestu
ren bij de uitvoering van deze wet gemaakt, 
wordt, volgens bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen regelen, aan die gemeente
besturen een tegemoetkoming verleend, welke 
in geen geval minder zal mogen bedragen 
dan 7 5 % van de werkelijk gemaakte kosten. 

§ 2. Van de distributiekringen. 

11. x. Voor de toepassing van deze wet 
wordt het Rijk verdeeld in distributiekrin-
gen. 

2. Elke gemeente vormt een kring. 
3 . Wij kunnen bepalen: 
a. dat twee of meer gemeenten tezamen 

één kring zullen vormen; 
b . dat, met inachtneming van door Onzen 

Minister te bepalen grenzen, een gemeente 
in twee of meer kringen zal worden verdeeld. 

12. r. In eiken kring is een distributie
dienst. 

2. De burgemeester is het hoofd van den 
dienst en als zoodanig met de leiding daar
van belast. Hij kan, onder goedkeuring van 
Onzen Minister, een ander aanwijzen, die 
namens hem met de dagelijksche leiding van 
den dienst is belast. Hij stelt voor dezen een 
instructie vast. 

3. In het geval, bedoeld in lid 3, onder a 
van het vorig artikel, regelen de burgemees
ters onder Onze goedkeuring de inrichting 
van den distributiedienst in den kring. Zij 
kunnen daarbij één der gemeenten als cen
trale gemeente aanwijzen. Ten aanzien van 
de door de burgemeesters te treffen gemeen
schappelijke regeling vinden de artikelen 
129, lid 2 en lid 3, 130, lid 1 onder a en lid 2, 
131, 132, 133, lid 1, lid -~ en lid 4, 136 en 137 
der gemeentewet overeenkomstige toepas
sing. 

4. Indien binnen een door Onzen Minis
ter te bepalen termijn een regeling niet aan 
Onze goedkeuring is onderworpen of Wij die 
niet goedkeuren, wordt de regeling door Ons 

· vastgesteld. 
5. Het bepaalde in de leden 3 en 4 vindt 

overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
wijziging en opheffing van een gemeenschap
peli_ike regeling. 

13. x. De burgemeester benoemt, schorst 
en ontslaat de ambtenaren van den distribu
tiedienst. H ij kan ook andere gemeente-
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ambtenaren met werkzaamheden, dien dienst 
betreffende, belasten. 

2. In het geval, bedoeld in lid 3 onder a 
van artikel II, voorziet de in artikel 12 be
doelde gemeenschappelijke regeling in het 
onderwerp, bedoeld in het vorig lid. 

14. D e kosten van den distributiedienst 
worden geacht te behooren tot de uitgaven, 
bedoeld in artikel 240 der gemeentewet. Ar
tikel 247 dier wet is van toepassing. 

15. x. De burgemeesters treffen de 
maatregelen, noodig om de juiste uitvoering 
van de bij of krachtens deze wet gegeven 
voorschriften te verzekeren. 

2. In het belang van een goedè distribu
tie geven zij algemeen verbindende voor
schriften. Deze worden na vaststelling ter
stond aan Onzen Minister medegedeeld. 

3 . De voorschriften worden afgekondigd 
op de wijze, bepaald voor gemeentelijke straf
verordeningen; zij treden, voor zoover zij 
zelf niet een later tijdstip aanwijzen, in wer
king met ingang van den dag na dien der 
afkondiging. 

4. Indien de burgemeester nalatig blijft 
aan het bepaalde in de vorige leden uitvoe
ring te geven, of wel - in geval Onze Mi
nister aanvulling, wijziging of intrekking van 
gegeven voorschriften gewenscht acht -
zoodanige aanvulling, wijziging of intrekking, 
ondanks daartoe strekkende aanmaning, bin
nen een te stellen termijn van ten minste 
vier en twintig uur niet tot stand brengt, 
geschiedt de vaststelling van de noodige 
voorschriften door dien Minister; zoodanige 
voorschriften worden geacht van den burge
meester afkomstig te zijn. De afkondiging 
geschiedt terstond nadat de beschikking door 
den burgemeester is ontvangen. D e voor
schriften treden in werking met ingang van 
den dag na dien der afkondiging, tenzij door 
Onzen Minister een ander tijdstip is be
paald. 

5. In het geval, bedoeld in lid 3 onder a 
van artikel II, worden de in lid 1 bedoelde 
maatregelen getroffen en de in lid 2 bedoelde 
voorschriften gegeven door het orgaan of de 
organen, bij de in artikel 12 bedoelde ge
meenschappelijke regeling daartoe aangewe
zen. Deze worden alsdan voor de t oepassing 
van lid 4 gelijkgesteld met den burgemeester. 

16. Indien zulks naar Ons oordeel voor 
een doelmatige distributie noodzakelijk is, 
kunnen Wij, met afwijking van de artikelen 
II tot en met 1 5 van deze wet, de noodige 
voorzieningen treffen. 

17. ,. leder, die distr.ibutiegoederen, be
stemd voor huishoudelijk gebruik, anders 
dan voor gebruik van zichzelf of zijn gezin 
voorhanden of in voorraad heeft, is ver
plicht van aard, hoeveelheid en plaats dier 
goederen opgave te doen aan den burgemees
ter of aan het orgaan of de organen, daartoe 
aangewezen bij de in artikel 12 bedoelde ge
meenschappelijke regeling, tenzij Onze Mi
nister anders bepaalt. 

2. De opgave geschiedt op tijdstippen, 
te bepalen door Onzen Minister, en overeen
komstig ,foor hem te stellen regelen. 
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§ 3. Straf- en slotbepalingen. 

18. 1. Hij die een bij of krachtens deze 
wet vastgesteld voorschrift of opgelegde ver
plichting opzettelijk niet nakomt dan wel 
door handelen of nalaten opzettelijk bewerkt 
of opzettelijk medebewerkt, dat een zoodanig 
voorschrift of een zoodanige verplichting niet 
wordt nagekomen, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste vier jaren of 
geldboete van ten hoogste tien duizend gul
den. 

2. Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
een bij of krachtens deze wet vastgesteld 
voorschriît of opgelegde verplichting niet 
wordt nagekomen, wordt gestraft met ge
vangenisstraf of hechtenis van ten hoogste 
een jaar of geldboete van ten hoogste vijf 
duizend gulden. 

3. Hij die, bij gelegenheid van of in ver
band met de uitvoering van een bij of krach
tens deze wet gegeven voorschrift, aan met 
de uitvoering daarvan belaste ambtenaren 
dan wel aan met medewerking aan die uit
voering belaste personen of lichamen, opzet
telijk onjuiste of onvoldoende mededeelingen 
doet, wordt gestraft met gevangenisstraf of 
hechtenis van ten hoogste een jaar of geld
boete van ten hoogste vijf duizend gulden. 

4. Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
bij gelegenheid van of in verband met de uit
voering van een bij of krachtens deze wet 
gegeven voorschrift, aan met de uitvoering 
daarvan belaste ambtenaren dan wel aan 
met medewerking aan die uitvoering belaste 
personen of lichamen, onjuiste of onvoldoen
de mededeelingen worden gedaan, wordt ge
straft met gevangenisstraf of hechtenis van 
ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste twee duizend gulden. 

5. Bij veroordeeling wegens een feit, 
strafbaar gesteld bij dit artikel, kunnen voor
werpen, door middel van dat feit verkregen, 
of waarmede of met betrekking tot welke dat 
feit is gepleegd, met hun verpakking worden 
verbeurdverklaard, ongeacht of zij den ver
oordeelde toebehooren. 

6. De bij dit artikel strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven. 

7. i;:>oor Ons worden bij algemeenen maat
regel van bestuur regelen gesteld met be
trekking tot de bestemming van de krachtens 
dit artikel verbeurdverklaarde goederen. 

8. In afwijking in zooverre van het in de 
vorige leden van dit artikel bepaalde wordt 
overtreding van voorschriften, krachtens ar
tikel 15, lid 2, dezer wet gegeven, gestraft 
met hechtenis van ten hoogste twee maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd 
gulden. De in dit lid strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen. 

19. De opsporingsambtenaren, belast met 
het opsporen van de feiten bij deze wet straf
baar gesteld, zijn, behalve de bij artikel 141 

van het W etboek van Strafvordering aange
wezen personen: 

a. de ambtenaren van Rijks- en Gemeen
tepolitie; 

b . de ambtenaren der Invoerrechten en 
Accijnzen; 
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c . zij, die door Onzen Minister daartoe 
zijn aangewezen. 

20. D e opsporingsambtenaren zijn te al
ldn tijde bevoegd om in beslag te nemen zoo
mede ter inbeslagneming de uitlevering te 
vorderen van alle voorwrpeen, welke tot ont
dekking der waarheid kunnen dienen, of 
welker verbeurdverklaring, vernietiging of 
onbruikbaarmaking kan worden bevolen. 

21. D e opsporingsambtenaren kunnen te 
allen tijde inzage vorderen van alle beschei
den, waarvan zij voor de goede vervulling 
van hun taak inzage noodig oordeelen. Per
sonen, die uit hoofde van hun stand, hun be
roep of hun ambt tot geheimhouding ver
pficht zijn, kunnen de inzage weigeren van 
bescheiden, tot welke hun plicht tot geheim
houding zich uitstrekt. 

22. 1. D e opsporingsambtenaren heb
ben te allen tijde toegang tot alle plaatsen, 
voorzoover zij betreding daarvan voor een 
goede vervulling van hun taak redelijkerwijze 
noodig kunnen oordeelen. Zoonoodig ver
schaffen zij zich den toegang met behulp van 
den sterken arm. 

2. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
vJn een commissaris van politie of van den 
burgemeester der gemeente, dan wel voorzien 
van een algemeenen of bijzonderen schrifte
lijfen last van den procureur-generaal bij het 
gerechtshof of van den officier van justitie, 
of van een bijzonderen schriftelijken last van 
dep commissaris van politie of in gemeenten, 
waar geen commissar is is, van den burge
meester. Van dit binnentreden wordt binnen 
twee maal 24 urenproces-verbaalopgemaakt. 
Daarin wordt mede van het tijdstip van het 
binnentreden en van het daarmede beoogde 
doel melding gemaakt. 

3. Zij zijn bevoegd, zich van bepaalde, 
door hen aan te wijzen personen te doen ver
gezellen. In het geval, bedoeld in lid 2, wordt 
hiervan melding gemaakt in het proces-ver
baal. 

23. Deze wet kan worden aangehaald 
onper den titel "Distributiewet 1939". 

24. , . D eze wet treedt in werking, voor 
wat betreft de artikelen 1, 11 en 12 , met in
gang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

2. De tijdstippen van inwerkingtreding 
der overige artikelen worden telkens door 
Ons bij besluit bepaald. 

3. Het besluit wordt in het Staatsblad 
en in de N ederlandsche Staatscourant ge
plaatst. Het treedt in werking met ingang 
yan den dag der afkondiging in het Staats
blB;d, tenzij bij het besluit een later tijdstip 
is bepaald. 

4. Na de afkondiging van een besluit, 
bepalende de inwerkingtreding van de in lid 
2 bedoelde artikelen, wordt binnen veertien 
dagen een voorstel aan de Staten-Generaal 
gedaan om het besluit bij de wet te bekrach
tigen. Het voorstel vermeldt tevens den tijds
duur, waarvoor de in lid 2 bedoelde artikelen 
ten hoogste in werking zullen zijn. Indien 
het voorstel wordt ingetrokken of door een 
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van beide Kamers der Staten-Generaal ver
worpen, wordt het besluit terstond ingetrok
ken. 

5. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor ten allen tijde de buitenwerkingtreding 
der in lid 2 bedoelde artikelen bij besluit te 
bepalen. Het bepaalde in het derde lid is 
hierop van toepassing. 

6. In afwijking van het in lid 2 omtrent 
de inwerking der daar bedoelde artikelen 
bepaalde, treden die artikelen voor de eer
ste maal in werking met ingang van den dag 
na dien der afkondiging van de2e wet voor 
den tijd van ten hoogste een jaar. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Ju

ni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. 30 Juni ,939.) 

s. 634 

24 Juni ,939. WET, houdende regelen ten
einde het opdrijven van prijzen van goe
deren en diensten, alsmede het hamste
ren van goederen, in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden te voorkomen (Prijsop
drijvings- en hamsterwet ,939). 

Bijl. Hand. Il ,938/39, 27,. 
Hand. Il ,938/39, bladz. ,825/6; 
Bijl. Hand. I ,938/39, 27z. 
Hand. I ,938/39, bladz. 707-7w. 

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

dat het noodzakelijk is regelen te stellen, 
teneinde het opdrijven van prijzen van goe
deren en diensten, alsmede het hamsteren 
van goederen, in geval van oorlog, oorlogsge
vaar of andere buitengewone omstandighe
den te voorkomen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vanState,enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. .,Onze Minister" : Onzen Minister van 

Economische Zaken; 
b . .,goederen" : roerende goederen. 
2. De maatregelen, krachtens deze wet 

genomen, blijven zonder gevolg, indien en 
voorzoover zij onvereenigbaar zijn met maat
regelen, ten behoeve van de landsverdediging 
genomen krachtens: 

de Wet van 23 Mei 1899, Staatsblad n ° . 
128 (Wet op den Staat van oorlog en van 
beleg); 

de Wet van 14 September 1866, Staatsblad 
n ° . 138 (Inkwartieringswet); 

3. 1. Onze Minister kan, voor wat be
treft de binnenlandsche markt, hetzij voor 
het Rijk in Europa, hetzij voor bepaalde ge
deelten daarvan, voorschriften geven met be
trekking tot de prijzen, tegen welke de door 
hem aangewezen goederen ten hoogste mo
gen worden te koop aangeboden, verkocht, 
te huur aangeboden of verhuurd. 
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2 . Deze voorschriften kunnen ten aan
zien van een zelfde goed verschillend zijn 
voor wat betreft de verschillende stadia van 
het distributie-proces, alsmede voor de ver
schillende soorten van koop- en huurover
eenkomsten. 

4. Onze Minister kan, voor wat betreft 
de binnenlandsche markt, hetzij voor het 
Rijk in Europa, hetzij voor bepaalde gedeel
ten daarvan, voorschriften geven met be
trekking tot de prijzen, tegen welke de door 
hem aangewezen diensten ten hoogste mo
gen worden verricht. 

5. Met betrekking tot het te koop aan
bieden, verkoopen, te huur aanbieden of 
verhuren van goederen en het verrichten van 
diensten, ten aanzien waarvan het bepaalde 
in de artikelen 3 of 4 geen toepassing heeft 
gevonden, is prijsopdrijving verboden. 

6. 1. Indien een burgemeester gegron
de verdenking koestert, dat het krachtens ar
tikel 3 of bij artikel 5 bepaalde wordt over
treden, kan hij den in zijn gemeente aanwe
zigen voorraad van de door hem verdachte 
personen of ondernemingen - voor zooverre 
het betreft de soort goederen, ten aanzien 
waarvan hij overtreding vermoedt - zonder 
eenige formaliteit doen inbezitnemen. 

2. Ingeval de verkoop van goederen uit 
den voorraad eener onderneming geweigerd 
wordt, is het vorige lid van overeenkomstige 
toepassing, indien de burgemeester de weige
ring ongegrond of in strijd met het doel de
zer wet acht. 

3. Van elke inbezitneming overeenkom
stig de beide voorgaande leden geeft de bur
gemeester onverwijld kennis aan Onzen Mi
nister. 

4. Voorzoover niet de Minister, binnen 
een week na ontvangst van die kennisgeving, 
heeft bevolen, dat in bezit genomen goede
ren ter beschikking zullen worden gesteld 
van de bevolking of van bepaalde groepen 
der bevolking van één of meer andere ge
meenten dan wel van één of meer door hem 
aan te wijzen personen of ondernemingen, 
stelt de burgemeester de goederen onverwijld 
ter beschikking van de bevolking - of ze
kere groepen van de bevolking - zijner ge
meente, dan wel van bepaalde personen of 
ondernemingen. De terbeschikkingstelling 
geschiedt tegen prijzen, die de krachtens ar
tikel 3 geldende prijzen of - voor zoover 
artikel 3 niet is toegepast - de normale 
prijzen niet te boven gaan en op de wijze 
te bepalen door den burgemeester der ge
meente, waar de goederen worden ter be
schikking gesteld. 

5. In afwijking van het bepaalde bij lid 
4 gaat de burgemeester, na een inbezitne
ming, onverwijld tot de in dat lid bedoelde 
terbeschikkingstelling over, wanneer de aard 
van de goederen geen uitstel toelaat. 

6. De burgemeester en de door hem aan 
te wijzen ambtenaren zijn bevoegd de uit
levering te vorderen van de in bezit te ne
men goederen. Zij hebben te allen tijde toe
gang tot alle plaatsen, waar redelijkerwijze 
vermoed kan worden, dat zich deze goederen 
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bevinden. Zoo noodig verschaffen zij zich 
den toegang met behulp van den sterken 
arm. 

7. De burgemeester der gemeente is be
voegd, in woningen binnen te treden ook 
tegen den wil van den bewoner; de door den 
burgemeester krachtens lid 6 aangewezen 
ambtenaren zijn daartoe bevoegd mits ver
gezeld van den burgemeester of van een 
commissaris van politie, dan wel voorzien 
van een algemeenen of bijzonderen schrifte
lijken last van den procureur-generaal bij 
het gerechtshof of van den officier van jus
titie, of van een bijzonderen schriftelijken 
last van den commissaris van politie of in 
gemeenten, waar geen commissaris is, van 
den burgemeester. Van het binnentreden 
wordt binnen twee maal 24 uren proces-ver
baal opgemaakt. Daarin wordt mede van het 
tijdstip van het binnentreden en van het 
daarmede beoogde doel melding gemaakt. 

8. De burgemeester en de door hem aan
gewezen ambtenaren zijn bevoegd zich van 
bepaalde door hen aan te wijzen personen te 
doen vergezellen. In het geval, bedoeld in 
lid 7, wordt hiervan melding gemaakt in het 
proces-verbaal. 

7 . 1. De gemeente is gehouden voor de 
in bezit genomen goederen, bedoeld in het 
eerste en tweede lid van artikel 6, een scha
deloosstelling te betalen. 

2. Behalve in gevallen, waarin oorlog, 
oorlogsgevaar, oproer, brand of watersnood 
eer, onverwijlde inbezitneming vordert, zal 
hiertoe niet worden overgegaan, dan nadat 
deze schadeloosstelling is genoten dan wel 
daarvoor, volgens door Ons te stellen rege
len, persoonlijke of zakelijke zekerheid is 
gesteld. 

3. Het bedrag der schadeloosstelling 
wordt bij schatting vastgesteld door een des
kundige, aangewezen door Onzen Minister 
of wel namens hem door burgemeester en 
wethouders; zij bedraagt in geen geval meer 
dan 90 % van den hoogsten prijs, waarvoor 
de goederen ingevolge het vierde lid van ar
tikel 6 kunnen worden ter beschikking ge
steld. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen nopens de bepaling der schadeloos
stelling nadere regelen worden gesteld. 

4. Indien Onze Minister gebruik maakt 
van de hem in artikel 6, lid 4, verleende be
voegdheid, bepaalt hij zoo noodig, welk be
drag aan de gemeente, waar de inbezitne
ming heeft plaats gevonden, zal worden te
rugbetaald, alsmede wie tot deze terugbeta
ling verplicht is en hoe deze zal geschieden. 

5. Indien een gemeente voor krachtens 
artikel 6 in bezit genomen goederen niet 
het volle bedrag der door haar daarvoor be
taalde schadeloosstelling terugontvangt, zal 
haar van Rijkswege, overeenkomstig bij 
algemeenen maatregel van bestuur te stellen 
regelen een tegemoetkoming worden ver
leend van ten minste 75 pct. van het nadee
lig verschil. 

8. Hij, die goederen, ten aanzien van 
welker koopprijs artikel 3 toepassing heeft 
gevonden, in het klein te koop aanbiedt of 
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verkoopt, dan wel goederen, ten aanzien van 
welker huurprijs artikel 3 toepassing heeft 
gevonden, te huur aanbiedt of verhuurt, is 
verplicht bij die goederen op voor het pu
bliek duidelijk zichtbare wijze den prijs te 
vermelden. 

9. 1. Behoudens het bepaalde in lid 2 is 
het een ieder verboden zich van door Onzen 
Minister aan te wijzen soorten van goederen 
binnen een kalenderweek meer te verschaffen 
dan hij of de groep van personen, voor welke 
hij gewoon is zich die goederen te verschaf
fen, daarvan gedurende een week pleegt te 
verbruiken. 

2. Het verbod geldt niet voor hem, die 
gewoon is, in bedoelde soorten van goederen 
handel te drijven. 

3. Onze Minister kan met betrekking tot 
het koopen, verkoopen, afleveren, voorhan
den of in voorraad hebben, alsmede tot het 
vervoeren van de door hem ingevolge lid r 
aangewezen goederen, de voorschriften ge
yen , welke hij voor de handhaving van het in 
lid r omschreven verbod bevorderlijk acht; 
hij kan daarbij genoemde handelingen geheel 
of gedeeltelijk verbieden dan wel uitsluitend 
?nder door hem te stellen voorwaarden toe
staan. 

4. Een aanwijzing krachtens lid r of een 
voorschrift krachtens lid 3 kan worden ge
geven hetzij voor het Rijk in Europa, hetzij 
voor een bepaald gedeelte daarvan. 

5. De burgemeesters zijn verplicht, de 
medewerking te verleenen, welke de voor
schriften, door Onzen Minister gegeven, van 
hen zullen verlangen. 

6. Van het in lid r vervatte verbod kan 
Onze Minister ontheffing verleenen. 

10. r. Indien een burgemeester gegron
de verdenking koestert, dat goederen in over
treding van artikel 9, lid r, zijn verkregen, 
kan hij deze zonder eenige formaliteit doen 
in bezit nemen. 

2. Ten aanzien van een inbezitneming, 
als bedoeld in lid r, zijn artikel 6, leden 3- 8 
en artikel 7, leden r, 2 en 3, van overeen
komstige toepassing. 

11. Beschikkingen van Onzen Minister, 
waarbij voorschriften worden gegeven inge
volge de artikelen 3, 4 en 9, lid 3, worden in 
de Nederlandsche Staatscourant bekend ge
maakt. Tenzij bij de beschikking anders is 
bepaald, treedt deze in werking met ingang 
yan den dag na dien der dagteekening, on
<11erscheidenlijk der eerste dagteekening van 
de Nederlandsche Staatscourant, waarin zij 
is bekend gemaakt. 

12. r. Met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren of geldboete van ten hoog
ste tienduizend gulden wordt gestraft: 

a. hij die een voorschrift , gegeven k l ach
tens de artikelen 3 of 4 opzettelijk niet na
komt dar;i wel door handelen of nalaten op
zettelijk bewerkt of opzettelijk medebe
werkt, dat een zoodanig voorschrift niet 
wordt nagekomen; 

b. hij die het verbod van artikel 9, lid r, 
opzettelijk overtreedt dan wel door handelen 
of nalaten opzettelijk bewerkt of opzettelijk 
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medebewerkt, dat dit verbod wordt overtre
den. 

2. Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
een voorschrift, gegeven krachtens de arti
kelen 3 of 4, niet wordt nagekomen of het 
verbod van artikel 9, lid 1, wordt overtreden, 
wordt gestraft met gevangenisstraf of hech
tenis van ten hoogste één jaar of geldboete 
van ten hoogste drieduizend gulden. 

3. De bij dit artikel strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven. 

13. r. Hij die het bepaalde bij artikel 5 
o pzettelijk niet nakomt dan wel door hande
len of nalaten opzettelijk bewerkt of opzet
telijk medebewerkt, dat het daarbij bepaal
de niet wordt nagekomen, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren 
of geldboete van ten hoogste vijfduizend 
gulden. 

2 . Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
het bepaalde bij artikel 5 niet wordt nage
komen, wordt gestraft met gevangenisstraf 
o f hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste tweeduizend gul
den. 

3. De bij dit artikel strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven. 

14. 1. Hij die een voorschrift, gegeven 
krachtens artikel 9, lid 3, overtreedt dan wel 
een voorwaarde, krachtens die bepaling ge
s teld, niet nakomt, of de uitvoering van zoo
danig voorschrift dan wel de vervulling van 
zoodanige voorwaarde belet, belemmert of 
verijdelt, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste één jaar of geldboete van ten 
hoogste vijfduizend gulden. 

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij 
die het voorschrift van artikel 8 niet naleeft. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij dit ar
tikel, worden beschouwd als overtredingen. 

15. 1. Bij veroordeeling wegens een feit, 
strafbaar gesteld bij een der voorgaande drie 
artikelen kunnen goederen, door middel van 
het feit verkregen of waarmede of met be
trekking tot welke het feit is gepleegd, met 
hunne verpakking worden verbeurdverklaard, 

o ngeacht of zij den veroordeelde toebehoo
ren. 

2 . Door Ons worden bij algemeenen maat
regel van bestuur regelen gesteld met be
trekking tot de bestemming van de krachtens 
dit artikel verbeurdverklaarde goederen. 

16. De opsporingsambtenaren, belast met 
het opsporen van de bij deze wet strafbaar 
gestelde feiten, zijn, behalve de bij artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen: 

a . de ambtenare n van Rijks- e n Gemee n
tepolitie ; 

b. andere door Onzen Minister daartoe 
aan te wijzen personen. 

17. De opsporingsambtenaren zijn te al
len tijde bevoegd om in beslag te nemen zoo
mede ter inbeslagneming de uitlevering te 
vorderen van alle voorwerpen, welke tot ont
dekking der waarheid kunnen dienen, of 
welker verbeurdverklaring, vernietiging of 
o nbruikbaarmaking kan worden bevolen . 

L . & S. 1939. 
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18. De opsporingsambtenaren kunnen te 
allen tijde inzage vorderen van alle beschei
den, waarvan zij voor de goede vervulling 
van hun taak inzage noodig oordeelen. Per
sonen, die uit hoofde van hun stand, hun be
roep of hun ambt tot geheimhouding ver
plicht zijn, kunnen de inzage weigeren van 
bescheiden, tot welke hun plicht tot geheim
houding zich uitstrekt. 

19. 1. De opsporingsambtenaren heb
ben te allen tijde toegang tot alle plaatsen, 
voor zoover zij betreding daarvan voor een 
goede vervulling van hun taak redelijker
wijze noodig kunnen oordeelen. Zoonoodig 
verschaffen zij zich den toegang met behulp 
van den sterken arm. 

2. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester der gemeente, dan wel voor
zien van een algemeenen of bijzonderen 
schriftelijken last van den procureur-gene
raal bij het gerechtshof of van den officier 
van justitie, of van een bijzonderen schrifte
lijken last van den commissaris van politie 
of in gemeenten, waar geen commissaris is, 
van den burgemeester. Van dit binnentreden 
wordt binnen twee maal 24 uren proces-ver
baal opgemaakt. Daarin wordt mede van het 
tijdstip van het binnentreden en van het 
daarmede beoogde doel melding gemaakt. 

3. Zij zijn bevoegd, zich van bepaalde, 
door hen aan te wijzen personen te doen ver
gezellen. In het geval, bedoeld in lid 2, wordt 
hiervan melding gemaakt in het proces-ver
baal. 

20. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel " Prijsopdrijvings- en ham
sterwet 1939". 

21. 1. De tijdstippen van inwerkingtre
ding dezer wet worden telkens door Ons bij 
besluit bepaald. 

2. Het besluit wordt in het Staatsblad 
en in de Nederlandsche Staatscourant ge
plaatst. Het treedt in werking met ingang 
van den dag der afkondiging in het Staats
blad, tenzij bij het besluit een later tijdstip 
is bepaald. 

3. Na de afkondiging van een besluit, be
palende een tijdstip van inwerkingtreding 
dezer wet wordt binnen veertien dagen een 
voorstel aan de Staten-Generaal gedaan om 
het besluit bij de wet te bekrachtigen. Het 
voorstel vermeldt tevens den tijdsduur, waar
voor de wet ten hoogste in werking zal zijn. 
Indien het voorstel wordt ingetrokken of 
door een van beide Kamers der Staten
Generaal veTwOTpen , woTdt het besluit ter
stond ingetrokken. 

4. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor ten allen tijde de buitenwerkingtreding 
der wet bij besluit te bepalen. Het bepaalde 
in het tweede lid is hierop van toepassing. 

5. In afwijking van het in lid 1 omtrent 
de inwerkingtreding bepaalde, treedt deze 
wet voor de eerste maal in werking met in
gang van den dag volgende op dien harer af
kondiging voor den tijd van ten hoogste een 
jaar. 

23 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24stenJuni 

1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 30 juni z939.) 

s. 635 

24 juni z939. WET, houdende regelen met 
betrekking tot het vorderen, in geval 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere bui
tengewone omstandigheden, van Neder
landsche zeeschepen ten behoeve van 
Volkshuishouding en landsverdediging 
( Zeeschepenvorderingswet I 939). 

Bijl. Hand. Il z938/39, 272. 
Hand. Il z938/39, bladz. z826/7. 
Bijl. Hand. I z938/39, 272. 
Hand. I z938/39, bladz. 707-7zo. 

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

dat het noodzakelijk is regelen te stellen met 
betrekking tot het vorderen, in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitenge
wone omstandigheden, van Nederlandsche 
zeeschepen ten behoeve van volkshuishou
ding en landsverdediging; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. ,,zeeschepen": alle vaartuigen, hoe ook 

genaamd en van welken aard ook, welke wor
den gebruikt voor de vaart ter zee of daar
toe bestemd zijn; 

b. ,,Nederlandsche" zeeschepen: 
1°. die, welke de Nederlandsche natio

naliteit bezitten, ingevolge artikel 311 of 312 
van het Wetboek van Koophandel, en 

2 ° . de zee- en kustvisschersschepen, wel
ke in Nederland thuis behooren. 

2 . D e maatregelen, krachtens deze wet 
genomen, blijven zonder gevolg, indien en 
voorzoover zij onvereenigbaar zijn met maat
regelen, ten behoeve van de landsverdedi
ging genomen krachtens: 

de Wet van 14 September 1866, Staats
blad n °. 138 (lnkwartieringswet) ; 

de Wet van 23 Mei 18qq, Staatsblad n° . 
128 (Wet op den staat van oorlog en van 
beleg); 

de Wet van 15 April 1896, Staatsblad n °. 
71 (Wet militaire inundatiën); 

de Wet van 21 December 1853, Staatsblad 
n° . 128 (Kringenwet); 

de Onteigeningswet; 
de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, Staats-

blad n ° . 7; 
de Luchtvaartwet; 
de Spoorwegwet; 
de Wegenverkeerswet; 
de Wet betreffende bescherming tegen 

lucht aanvallen. 
3 . 1. Onze Minister van Economische 

Zaken kan ten behoeve van de volkshuis
houding van den reeder of, bij gebreke van 
dezen, van den eigenaar van een Neder
landsch zeeschip vorderen, dat hetzelve be-
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schikbaar wordt gesteld om overeenkomstig 
zijne - des Ministers - aanwijzingen te 
worden gebruikt, als ware te dier zake een 
bevrachtingsovereenkomst dan wel een over
eenkomst tot het gebruik gesloten. 

2. Ten behoeve van de landsverdediging_ 
komt gelijke bevoegdheid toe aan Onzen Mi
nister van D efensie. 

3. De vorderingen kunnen betreffen: 
a. 1. de geheele passagiersruimte 

2. de geheele laadruimte 
van het schip ten behoeve van het ver
voer van personen, onderscheidenlijk 
van goederen voor een bij de vorde
ring te bepalen reis , of tijdsduur ; 

b. zoodanig gedeelte 
1. der passagiersruimte 
2. der laadruimte 
van het schip, als benoodigd voor het 
vervoer van het aantal personen, on
derscheidenlijk van de hoeveelheid 
goederen, bij de vorderingaangegeven, 
voor de reis waartoe het schip bestemd 
is; 

o. het geheele schip voor andere voor den 
Staat te verrichten diensten, met uit
zondering van dienst als oorlogsschip 
voor zoover de vordering hiertoe kan 
geschieden uit hoofde van een andere 
wet. 

4. Bij de vordering worden vermeld de 
plaats waar en de tijd waarop, alsmede de 
toestand waarin het schip beschikbaar ge
steld moet worden. Een mondelinge vorde
ring wordt schriftelijk bevestigd . 

5! Voorzoover hij zulks m ogelijk acht, 
houtlt Onze Minister, die een vordering, als 
bedoeld in lid 3, onder a of b, doet, bij zijn 
ingevolge lid 1 gegeven aanwijzingen reke
ning met de in de betrokken vaart gebruike
lijke bevrachtingsvoorwaarden. 

6. Voorzoover de belangen van den Staat 
dit toelaten, worden in geval van een vorde
ring op grond van lid 3 , onder c, de diensten, 
waarvoor het schip gevorderd wordt, nauw
keurig omschreven. 

4 1 1. De vergoeding voor de beschik
baarstelling wordt zoo mogelijk door Onzen 
Minister, die de vordering heeft gedaan, en 
den reeder of, bij gebreke van dezen, den 
eige?aar van het schip in onderling overleg 
vastgesteld. 

2. Bij gebreke van overeenstemming 
daaromtrent geschiedt de vaststelling door 
een door Ons te benoemen commissie. In 
deze commissie zijn de scheepvaartbelangen 
vertegenwoordigd. Wij kunnen nadere rege
len stellen met betrekking tot e benoeming, 
sam(ïnstelling en werkwijze derl commissie. 

3. De vergoeding wordt vastgesteld over
eenkomstig regelen bij algemeenen maatre
gel van bestuur te stellen. 

5 . 1. Indien en voorzoover Onze Minis
ter van Economische Zaken of van Defensie 
zulks verlangt, wordt hem door de reeders , 
onderscheidenlijk de eigenaren, van Neder
landsche zeeschepen schriftelijk kennis ge
geven: 

a. van overeenkomsten, waarbij zooda-



nige schepen worden vervracht, verhuurd of 
in gebruik gegeven, alsmede van vervoers
overeenkomsten, die schepen betreffende, en 
wel binnen 24 uur na de afsluiting en ten
minste 48 uur voor het begin der uitvoering 
van die overeenkomsten; 

b. van de bij de inwerkingtreding dezer 
wet nog niet of niet geheel uitgevoerde over
eenkomsten, als onder a bedoeld, en wel bin
nen tien dagen na die inwerkingtreding. 

2. Van het in lid 1 bedoelde verlangen 
wordt schriftelijk mededeeling gedaan aan 
betrokken.en. 

6. Onze Ministers van Economische Za
ken en van Defensie kunnen in bepaalde 
gevallen met den reeder of, bij gebreke van 
dezen, met den eigenaar van een Neder
landsch zeeschip overeenkomen, dat vorde
ringen krachtens artikel ., dezer wet t en aan
zie:, van een of meer zijner schepen geduren
de een bepaald tijdperk niet zullen worden 
gedaan, indien door hem op eene bij de over
eenkomst bepaalde wijze wordt medege
werkt om tot de in genoemd artikel omschre
ven doeleinden schepen voor de Regeering 
be•rhikbaar te stellen. 

7. 1. In geval aan de in artikel 3 ge
noemde vordering niet of niet tijdig wordt 
gevolg gegeven, zal Onze Minister, die de 
vordering heeft gedaan, bevoegd zijn ver
goeding der dientengevolge door den Staat 
geleden schade te vorderen De rechter, die 
van zulk een vordering kennis neemt, zal, 
voordat hij zijn beslissing geeft, de leden der 
in artikel 4 genoemde commissie als deskun
digen hoeren. 

2. Bij niet-voldoening aan een vordering, 
als bedoeld in artikel .,, kan de in Jid 1 van 
dit artikel bedoelde Minister zich zoo noodig 
met behulp van den sttrken arm de beschik
king over het gevorderde verschaffen, onver
minderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel 
en onverminderd zijn bevoegdheid de krach
tens artikel 4 verschuldigde vergoeding -
de aldaar genoemde commissie gehoord - te 
verminderen of geheel achterwege te laten. 

8 . 1. Wij benoemen een commissie, wel
ke tot taak heeft Onze Ministers van Eco
nomische Zaken en van Defensie desgevraagd 
of eigener beweging van advies te dienen 
met betrekking tot de uitvoering van deze 
wet; in deze commissie zijn de belangen van 
den handel en de scheepvaart vertegenwoor
digd. 

2. Wii kunnen nadere regelen stellen met 
betrekking tot de benoeming, samenstelling, 
we..-1.{-wiize en bevoegdheid der commissie. 

9 . 1 . Regelen ter uitvoering van deze 
wet kunnen bij of krachtens algemeenen 
maatregel van bestuur worden gesteld. 

2 . Niet-naleving van de bij of krachtens 
zoodanige algemeenen maatregel van bestuur 
gestelde voorschriften, voorzoover uitdruk
keliik als overtreding in den zin van dit ar
tikel aangeduid, wordt gestraft met hechte
nis van ten hoogste twee maanden of geld
boete van ten hoogste duizend gulden. 

10 . r. Hij die opzettelijk niet voldoet 
aan een vordering, als bedoeld in artikel 3, 
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dan wel door handelen of nalaten opzettelijk 
bewerkt of opzettelijk medebewerkt, dat aan 
een zoodanige vordering niet wordt voldaan, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren of geldboete van ten hoog
ste tienduizend gulden. 

2. H ij aan wiens schuld te wijten is, dat 
aan een vordering, als bedoeld in artikel 3, 
niet wordt voldaan, wordt gestraft met ge
vangenisstraf of hechtenis van ten hoogste 
één -jaar of geldboete van ten hoogste vijf
duizend gulden. 

3. Hij die opzettelijk een bij overeen
komst bepaalde wijze van medewerking, als 
bedoeld in artikel 6, niet verleent, dan wel 
door handelen of nalaten opzettelijk bewerkt 
of opzettelijk medebewerkt, dat een zooda
nige medewerking niet wordt verleend, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren of geldboete van t en hoogste tien
duizend gulden. 

4. Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
een bij overeenkomst bepaalde wijze van 
medewerking, als bedoeld in artikel 6, niet 
wordt verleend, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

5. De bij dit artikel strafbaar gestelde fei
ten worden beschouwd als misdrijven. 

6. Dit artikel is ook van toepassing op 
feiten, buiten het Rijk in Europa gepleegd. 

11. 1. H ij die opzettelijk geen gevolg 
geeft, dan wel door handelen of nalaten op
zettelijk bewerkt of opzettelijk medebewerkt, 
dat geen gevolg wordt gegeven aan een ver
langen tot kennisgeving, als bedoeld in arti
kel 5, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste twee iaren of geldboete van ten 
hoogste vijfduizend gulden. 

2 . Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
geen gevolg wordt gegeven aan een verlan
gen tot kennisgeving, als bedoeld in artikel 5, 
wordt gestraft met gevangenisstraf of hech
tenis van ten hoogste één jaar of geldboete 
van ten hoogste drieduizend gulden. 

.,. De bij dit artikel strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven. 

4. Dit artikel is ook van toepassing op 
feiten, buiten het Rijk in Europa gepleegd. 

12. 1. D e opsporingsambtenaren, belast 
met het opsporen van de feiten, bij deze wet 
strafbaar gesteld, zijn, behalve de bij artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen: 

a. de ambtenaren van R ijks- en Ge
meentepolitie; 

b . de officiet"en der Koninkliike Marine , 
behoorende tot het Korps zeeofficieren, 
en, voorzoover zij in werkelijken dienst 
zijn, de tot dit Korps behoorende of
ficieren der Koninklijke Marine Re
serve; 

c. de ambtenaren van de Scheepvaart
inspectie; 

d. de ambtenaren der Invoerrechten en 
Accijnzen; 

e. de Nederlandsche consulaire ambtena
ren; 

/. de ambtenaren in de overzeesche ge-
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biedsdeelen, die daartoe door de over
zeesche overheden worden aangewe
zen. 

2. Processen-verbaal, opgemaakt door een 
ambtenaar, als onder e of f genoemd, gelden 
als wettig bewijsmiddel, mits zij bevestigd 
worden door zijn daarin opgenomen schrifte
lijken eed (belofte) . 

13. De opsporingsambtenaren kunnen te 
allen . tijde inzage vorderen van alle beschei
den, waarvan zij voor de goede vervulling 
van hun taak inzage noodig oordeelen. Per
sonen die uit hoofde van hun stand, hun be
roep of hun ambt tot geheimhouding ver
plicht zijn, kunnen de inzage weigeren van 
bescheiden, tot welke hun plicht tot geheim
houding zich uitstrekt. 

14. 1. De opsporingsambtenaren heb
ben te allen tijde toegang tot alle plaatsen 
voorzoover zij betreding daarvan voor een 
goede vervulling van hun taak redelijkerwijze 
noodig kunnen oordeelen . Zoo noodig ver
schaffen zij zich den toegang met behulp van 
den sterken arm. 

2. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan : 

a. vergezeld van een commissaris van po
litie of van den burgemeester der ge
meente, of wel 

b. voorzien van een algemeenen of bij
zonderen schriftelijken last van den 
procureur-generaal bij het gerechtshof 
of van den·officier van justitie, of van 
een bijzonderen schriftelijken last van 
den commissaris van politie of in ge
meenten, waar geen commissaris is, 
van den burgemeester, of wel, 

c. voor wat betreft de overzeesche ge
biedsdeelen, vergezeld door of op last 
van de ambtenaren daartoe aangewe
zen door den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië, onderscheidenlijk 
door den Gouverneur van Suriname of 
van Curaçao. 

Van dit binnentreden wordt binnen twee
maal 24 uren proces-verbaal opgemaakt. 
Daarin wordt mede van het tijdstip van het 
binnentreden en van he t daarmede beoogde 
doel melding gemaakt. 

3 . Zij zijn bevoegd zich van bepaalde, 
door hen aan te wijzen personen te doen ver
gezellen. In het geval, bedoeld in lid 2, wordt 
hiervan melding gemaakt in het proces
verbaal. 

15. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel "Zeeschepenvorderingswet 
1939". 

16. 1. De tijdstippen van inwerkingtre
ding dezer wet worden telkens door Ons bij 
besluit bepaald. 

2. Het besluit wordt in het Staatsblad 
en in de Neder/andsche Staatscourant ge
plaatst. Het treedt in werking met ingang 
van den dag der afkondiging in het Staats
blad, tenzij bij het besluit een later tijdstip 
is bepaald. 

3. Na de afkondiging van een besluit, be
palende een tijdstip van inwerkingtreding 
dezer wet, wordt binnen veertien dagen een 
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voorstel aan de Staten-Generaal gedaan om 
het besluit bij de wet te bekrachtigen. Het 
voorstel vermeldt tevens den tijdsduur , 
waarvoor de wet ten hoogste in werking zal 
zijn. Indien het voorstel wordt ingetrokken 
of door een van beide Kamers der Staten
Generaal verworpen, wordt het besluit ter
stond ingetrokken. 

4. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor ten allen tijde de buitenwerkingtreding 
der wet bij besluit te bepalen. Het bepaalde 
in het tweede Jid is hierop van toepassing. 

5. In afwijking van het in lid 1 omtrent 
de inwerkingtreding bepaalde, treedt deze 
wet voor de eerste maal in werking met in
gang van den dag volgende op dien harer af
kondiging voor den tijd van ten hoogste een 
jaar. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24stenJuni 

1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

De Mini ster van Defensie, VAN DIJK. 
(Uitgeg . 30 Juni 1939.) 

s. 636 

24 Juni 1939. WET, houdende regelen ten
einde te waarborgen, dat Nederland, in 
geval van oorlog, oorlogsgevaar of an
dere buitengewone omstandigheden, in 
voldoende mate de beschikking blijft be
houden over scheepsruimte (Wet be
houd scheepsruimte 1939.) 

Bijl. Hand. II 1938/39, 273. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1827/8. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 273. 
Hand. I 1938/39, bladz. 707-7rn. 

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

ben, dat het noodzakelijk is regelen te stel
len, teneinde te waarborgen, dat Nederland, 
in geval van oorlog, oorlogsgevaar of ande
re buitengewone omstandigheden, in vol
doende mate de beschikking blijft behouden 
over scheepsruimte; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vanState,enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. .,schepen" : alle vaartuigen, hoe ook 

genaamd en van welken aard ook; 
b. ,,zeeschepen" : alle schepen, welke wor

den gebruikt tot de vaart ter zee of daartoe 
bestemd zijn; 

c. ,,binnenschepen": die welke tot de 
vaart op de binnenwateren en niet tot de 
vaart ter zee gebruikt worden of bestemd 
zijn; 

d . ,,Nederlandsche zeeschepen": 
1°. die, welke de Nederlandsche natio

naliteit bezitten ingevolge artikel 311 of 312 
van het W etboek van Koophandel; 

2 °. de zee- en kustvisschersschepen, wel
ke in Nederland thuis behooren; 

e . ,,binnenschepen, die in Nederland 
thuisbehooren": die, welke voor meer dan 
de helft toebehooren aan Nederlanders, van 
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wie niet blijkt, dat zij hun gewoon verblijf 
buiten Nederland hebben, of aan hier te 
lande gevestigde vennootschappen, vereeni
gingen, stichtingen of andere rechtspersonen, 
tenzij blijkt, dat de zetel van haar scheeps
bedrijf buiten Nederland is gelegen. 

2. r. Onze Minister van Economische 
Zaken kan verbieden op eenigerlei wijze te 
bewerken of ertoe mede te werken, dat een 
Nederlandsch zeeschip zonder door of na
mens hem verleende vergunning: 

a. zijn hoedanigheid van Nederlandsch 
zeeschip verliest; 

b. in e~· endom, in gebruik of ter be
schikking w rdt overgedragen; 

c. een v art, een reis of een reeks van rei
zen aanvan , welke niet geheel binnen het 
Rijk in Eur , pa valt; 

d. een aart, een reis of een reeks van 
reizen verv 

I 
gt, welke niet geheel binnen het 

Rijk in Eurppa valt, indien deze vaart, reis 
of reeks var reizen was aangevangen voor 
het in werking treden van het verbod. 

2 . Aan nzen Minister van Waterstaat 
komt een o ereenkomstige bevoegdheid toe 
met betrek ing tot binnenschepen, die in 
Nederland huisbehooren. 

3· De ia de leden 1 en 2 omschreven be
voegdheden komen insgelijks toe aan Onzen 
Minister v n Defensie; hij maakt hiervan 
evenwel sle/:hts gebruik in overleg met On
zen Minist~r van Economische Zaken, on
derscheidenr'jk met Onzen Minister van Wa
terstaat. 

3. E en J er bod, als bedoeld in artikel 2, 

kan ook uitsluitend bepaalde schepen of 
groepen van schepen betreffen. 

4 . 1. ]3i~j het aanvragen van een vergun
ning betreft ende een vaart, een reis of een 
reeks van eizen, moeten deze nauwkeurig 
worden om chreven. 

2. Aan tle in artikel 2 bedoelde vergun
ningen kunpen voorwaarden worden verbon
den. Bescl'kbaarstelling van scheepsruimte 
zal niet al voorwaarde gesteld worden. 

3. Het erleenen van een vergunning laat 
onverkort edere wettelijke bevoegdheid tot 
het vorder n van schepen of scheepsruimte. 

4. Onz~ in artikel 2 genoemde Ministers 
gedragen zfch bij het verleenen en onthou
den van Vf rgunningen tot handelingen, als 
omschrevei;i in lid 1, onder a en b, van dat 
artikel, naar regelen bij algemeenen maatre
gel van be~ tuur gesteld. 

5. r. lfiij die door handelen of nalaten 
een verbod, als bedoeld in artikel 2, opzette
lijk overtr .edt, wordt gestraft met gevange
nisstraf vî: ten hoogste vier jaren of geld
boete van en hoogste tienduizend gulden. 

2 . Hij an wiens schuld te wijten is, dat 
een verbod, als bedoeld in artikel 2, wordt 
overtrede~•I, hetzij door hemzelf, hetzij door 
een ander wordt gestraft met gevangenis
straf of h chtenis van ten hoogste één jaar 
of geldboe e van ten hoogste vijfduizend gul
den. 

3. De ij dit artikel strafbaar gestelde 
feiten wo den beschouwd als misdrijven. 

4. Dit artikel is ook van toepassing op 
feiten, bu ten het Rijk in Europa gepleegd. 
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5. Niet strafbaar is de overtreding van 
een verbod, als bedoeld in artikel 2, voorzoo
ver betreft het aanvangen of vervolgen van 
een vaart, een reis of een reeks van reizen 
in het buitenland, indien kan worden aan
nemelijk gemaakt, dat gedurende vijf dagen 
onmiddellijk hieraan voorafgaande, geener
lei berichtgeving tusschen het schip en het 
Rijk in Europa mogelijk is geweest. 

6. r. Hij die een voorwaarde, als be
doeld in artikel 4, Jid 2, opzettelijk niet na
komt, dan wel door handelen of nalaten op
zettelijk bewerkt of opzettelijk medebewerkt, 
dat een zoodanige voorwaarde niet wordt na
gekomen, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vier jaren of geldboete van 
ten hoogste tienduizend gulden. 

2. Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
een voorwaarde, als bedoeld in artikel 4, lid 
2, niet wordt nagekomen, wordt gestraft met 
gevangenisstraf of hechtenis van ten hoog
ste één jaar of geldboete van ten hoogste 
vijfduizend gulden. 

3. De bij dit artikel strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven . 

4. Dit artikel is ook van toepassing op 
feiten, buiten het Rijk in Europa gepleegd. 

7. r. De opsporingsambtenaren, belast 
met het opsporen van de feiten, bij deze wet 
strafbaar gesteld, zijn, behalve de bij artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen: 

a. de ambtenaren van Rijks- en Gemeen
tepolitie; 

b. de officieren der Koninklijke Marine, 
behoorende tot het Korps · zeeofficieren, en, 
voorzoover zij in werkelijken dienst zijn, de 
tot dit Korps behoorende officieren der Ko
ninklijke Marine Reserve; 

c. de ambtenaren van de Scheepvaartin
spectie, de Verkeersinspectie en den Rijks
waterstaat; 

d. de ambtenaren der Invoerrechten en 
Accijnzen; 

e. de Nederlandsche consulaire ambtena
ren; 

f. de ambtenaren in de overzeesche ge
biedsdeelen, die daartoe door de overzeesche 
overheden worden aangewezen. 

2. Processen-verbaal opgemaakt door een 
ambtenaar, als onder e of f genoemd, gel
den als wettig bewijsmiddel, mits zij beves
tigd worden door zijn daarin opgenomen 
schriftelijken eed (belofte) . 

8 . De opsporingsambtenaren kunnen te 
allen tijde inzage vorderen van alle beschei
den, waarvan zij voor d e goede vervulling 
van hun taak inzage noodig oordeelen. Per
sonen die uit hoofde van hun stand, hun be
roep of hun ambt tot geheimhouding ver
plicht zijn, kunnen de inzage weigeren van 
bescheiden, tot welke hun plicht tot geheim
houding zich uitstrekt. 

9. r. De opsporingsambtenaren hebben 
te allen tijde toegang tot alle plaatsen, voor
zoover zij betreding daarvan voor een goede 
vervulling van _hun taak redelijkerwijze noo
dig kunnen oordeelen. Zoo noodig verschaf
fen zij zich den toegang met behulp van den 
sterken arm. 
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2. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan: 

a. vergezeld van een commissaris van po
li tie of van den burgemeester der gemeente, 
ofwel, 

b. voorzien van een algemeenen of bij
zonderen schriftelijken last van den procu
reur-generaal bij het gerechtshof of van den 
officier van justitie, of van een bijzonderen 
schriftelijken last van den commissaris van 
politie of in gemeenten, waar geen commis
saris is, van den burgemeester, ofwel, 

c. voorwat betreft de overzeesche ge
biedsdeelen, vergezeld door of op last van 
de ambtenaren, daartoe aangewezen door den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië, onderscheidenlijk door den Gouverneur 
van Suriname of van Curaçao. 

Van dit binnentreden wordt binnen twee
maal 24 uren proces-verbaal opgemaakt. 
Daarin wordt mede van het tijdstip van het 
binnentreden en van het daarmede beoogde 
doel melding gemaakt. 

3. Zij zijn bevoegd zich van bepaalde, 
door hen aan te wijzen, personen te doen ver
gezellen. In het geval, bedoeld in lid 2, wordt 
hiervan melding gemaakt in het proces-ver
baal. 

10. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel "Wet behoud scheepsruimte 
1939" 

11. r. De tijdstippen van inwerkingtre
ding dezer wet worden telkens door Ons bij 
besluit bepaald. 

2. Het besluit wordt in het Staatsblad 
en in de Neder/andsche Staatscourant ge
plaatst. Het treedt in werking met ingang 
van den dag der afkondiging in het Staats
blad, tenzij bij het besluit een later tijdstip 
is bepaald. 

3. Na de afkondiging van een besluit, be
palende een tijdstip van inwerkingtreding 
dezer wet, wordt binnen veertien dagen een 
voorstel aan de Staten-Generaal gedaan om 
het besluit bij de wet te bekrachtigen. Het 
voorstel vermeldt tevens den tijdsduur, 
waarvoor de wet ten hoogste in werking zal 
zijn. Indien het voorstel wordt ingetrokken 
of door een van beide Kamers der Staten
Generaal verworpen, wordt het besluit ter
stond ingetrokken. 

4. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor ten allen tijde de buitenwerkingtreding 
der wet bij besluit te bepalen. Het bepaalde 
in het tweede lid is hierop van toepassing. 

5. In afwijking van het in lid I omtrent 
de inwerkingtreding bepaalde, treedt deze 
wet voor de eerste maal in werking met in
gang van den dag volgende op dien harer af
kondiging voor den tijd van ten hoogste een 
jaar. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24stenJuni 

i939. WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 
De Minister van Waterstaat, 

J. V. BUUREN. 
De Minister van Defensie, VAN DIJK. 

(Uitgeg. 30 Juni z939.) 
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24 Juni z939. WET, houdende regelen ten
einde de Regeering te machtigen tot het 
aangaan in geval van oorlog, oorlogsge
vaar of andere buitengewone omstan
digheden van verzekeringsovereenkom
sten op het terrein van de scheepvaart 
en de luchtvaart (Zee- en luchtvaartver
zekeringswet z939) . 

Bijl. Hand. Il z938/39, 274. 
Hand. Il z938/39, bladz. z828. 
Bijl. Hand. 1 z938/39, 274. 
Hand. 1 z938/39, bladz. 707-710 . 

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

dat het noodzakelijk is regelen te stellen, 
teneinde de Regeering te machtigen in geval 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstandigheden maatregelen te ne
men betreffende de verzekering van zeesche
pen, luchtvaartuigen en de daarmede te ver
voeren goederen, alsmede van goederen met 
Nederlandsche bestemming, welke zich be
vinden buiten het Rijk in Europa; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vanState,enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. ,,Onze Minister": Onzen Minister van 

Economische Zaken; 
b. ,,zeeschepen": alle vaartuigen hoe ook 

genaamd en van welken aard ook, welke wor
den gebruikt tot de vaart ter zee of daartoe 
bestemd zijn; 

c. ,,Nederlandsche zeeschepen": die, wel
ke de Nederlandsche nationaliteit bezitten 
ingevolge artikel 3n of 3i2 van het Wet
boek van Koophandel; 

d . ,,luchtvaartuig": wat daaronder wordt 
verstaan in artikel r van de Luchtvaartwet; 

e . ,,Nederlandsch luchtvaartuig" : ieder 
luchtvaartuig, dat in een Nederlandsch lucht
vaartuigregister is ingeschreven; 

f. ,,Nederlandsch verzekeraar": ieder ver
zekeraar, wiens hoofdkantoor in het Konink
rijk is gevestigd. 

2 . r. Onze Minister wordt gemachtigd 
voor den Staat der Nederlanden met Neder
landsche verzekeraars herverzekeringsover
eenkomsten aan te gaan tegen het gevaar 
van molest, zoomede tegen de gewone trans
portgevaren~ mits: 

a. het risico voor een door Onzen Minis
ter aan te geven gedeelte ten laste van den 
oorspronkelijken verzekeraar blijft; 

b. de voorwaarden, waaronder de oor
spronkelijke verzekering wordt gesloten, niet 
in strijd zijn met door Onzen Minister vast 
te stellen regelen; 

c. de premiën van de oorspronkelijke 
verzekering niet lager zijn dan het door On
zen Minister vast te stellen percentage of 
bedrag. 

2. Bedoelde herverzekeringsovereenkom-
sten kunnen uitsluitend betreffen: 

a. Nederlandsche zeeschepen; 
b. Nederlandsche luchtvaartuigen; 
c. goederen, waarbij Nederlandsche be

langen zijn betrokken en welke: 



,359 

1 ° . zich bevinden in zeeschepen of lucht
vaartuigen, of 

2 °. met bestemming naar het Rijk in Eu
ropa buiten het Rijk in Europa liggen opge
slagen. 

3 . Bij de in het voorgaande artikel be
doelde herverzekering zullen gelden de vol
gende bijzondere bepalingen: 

1°. de vordering van den oorspronkelij
ken verzekeraar op den Staat der Nederlan
den zal ten behoeve van den oorspronkelijken 
verzekerde bij voorrecht zijn verbonden; 

2 °. tot het door den Staat der Nederlan
den verzekerde bedrag zal een schaderegeling 
in der minne alleen kunnen geschieden on
der goedkeuring van Onzen Minister. 

4 . r. Indien Nederlandsche belangheb
benden bij N ederlandsche zeeschepen of 
luchtvaartuigen, dan wel bij goederen, wel
ke zich bevinden in zeeschepen of luchtvaar
tuigen, of goederen, welke met bestemming 
naar het Rijk in Europa liggen opgeslagen, 
niet tegen een redelijke premie voldoende 
dekking kunnen vinden tegen het gevaar van 
molest, dan wel tegen de gewone transport
gevaren, is Onze Minister - in gevallen, 
waarin naar zijn oordeel het algemeen belang 
zulks vordert - gemachtigd ten opzichte van 
de vorenbedoelde zeeschepen, luchtvaartui
gen en goederen op voorwaarden en tegen 
p remiën, als door hem t e bepalen, voor den 
Staat der Nederlanden, als verzekeraar ver
zekeringsovereenkomsten tegen vorenbedoel
de gevaren aan te gaan. 

2. Zeeschepen en luchtvaartuigen, welke 
ingevolge de wet worden gevorderd, zullen 
in omstandigheden, als in lid 1 bedoeld, 
steeds door Onzen Minister worden verze
kerd. 

5 . Onze Minister wordt voorts gemach
tigd de ingevolge deze wet voor den Staat 
der Nederlanden aangenomen risico's door 
herverzekering te dekken. 

6 . Deze wet kan worden aangehaald on
der den titel "Zee- en luchtvaartverzeke
ringswet 1939". 

7 . r. De tijdstippen van inwerkingtre
ding d ezer wet worden telkens door Ons 
bij besluit bepaald. 

2. Het besluit wordt in het Staatsblad 
en in de N ederlandsche Staatscourant ge
plaatst. Het treedt in werking met ingang 
van den dag der afkondiging in het S taats
blad, tenzij bij het besluit een later tijdstip 
is bepaald. 

~- Na de afkondiging van een besluit, be
palende een tijdstip van inwerkingtreding 
dezer wet, wordt binnen veertien dagen een 
voorstel aan de Staten-Generaal gedaan om 
het besluit bij de wet te bekrachtigen. Het 
voorstel vermeldt tevens den tijdsduur, 
waarvoor de wet ten hoogste in werking zal 
zijn. Indien het voorstel wordt ingetrokken 
of door een van beide Kamers der Staten
Generaal verworpen, wordt het besluit ter
stond ingetrokken. 

4. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor ten allen tijde de buitenwerkingtreding 
der wet bij besluit te bepalen. Het bepaalde 
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in het tweede lid is hierop van toepassing. 
5. In afwijking van het in lid 1 omtrent 

de inwerkingtreding bepaalde, treedt deze 
wet voor de eerste maal in werking met in
gang van den dag volgende op dien harer af
kondiging voor den tijd van ten hoogste een 
jaar. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24stenJuni 

1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zake n, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 30 Juni 1939.) 

s. 638 

1 Juli 1939. WET, houdende bekrachtiging 
van het Koninklijk besluit van 27 De
cember 1938, n ° . 35, tot regeling van 
den invoer van papierwaren. 

Bijl. Hand. IJ 1938/39, 330. 
Hand. IJ 1938/39, bladz . 1902. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 330. 
Hand. I 1938/39, bladz. 728. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n°. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 27 
December 1938, n °. 35, tot regeling van den 
invoer van papierwaren, bekrachtiging bij 
de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n ° . 639 N) 
genomen besluit van 27 December 1938, n °. 
.15 (Nederlandsche Staatscourant van 30 en 
31 December 1038, n ° . 25:-i), tot regeling van 
den invoer van papierwaren, wordt bekrach
tigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten Juli 

1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. z8 Juli 1939.) 

s. 639 

z Juli 1939. WET, houdende bekrachtiging 
van het K oninklijk besluit van 20 Ja
nuari 1939, n °. 13 , tot regeling van den 

invoer van klompen en klompenmakerswerk. 
Bijl. Hand. IJ 1938/39, 332. 
Hand. IJ 1938/39, bladz. 1902. 
Bijl. Hand. I 1938/s o. 332. 
Hand. I 1938/39, bladz. 728. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 20 
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Januari 1939, n °. 13, tot regeling van den 
invoer van klompen en klompenmakerswerk 
bekrachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) 
genomen besluit van 20 Januari 1939, n°. 
13 (Nederlandsche Staatscourant van 24 Ja
nuari 1939, n °. 17), tot regeling van den in
voer van klompen en klompenmakerswerk, 
wordt bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten Juli 

19,9. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg. 18 Juli 19 ,9.) 

S. 639A 

1 Juli 1939. WET, houdende bekrachtiging 
van het Koninklijk besluit van 27 De
cember 1938, n °. 34, tot regeling van 
den invoer van cement. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 333. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1902. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 333. 
Hand. I 1938/39, bladz. 728. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n ° . 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 27 
D ecember 1938, n °. 34, tot regeling van den 
invoer van cement, bekrachtiging bij de wet 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vanState,enz. 
Ar t . 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet I 0?7 (Staatsblad n °. 639 N) 
genomen besluit van 27 December 10,8, n °. 
34, (Neder/andsche Staatscourant van 30 en 
31 December 1938, n ° . 253), tot regeling van 
den invoer van cement, wordt bekrachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten Juli 

1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg . ,8 Juli I 939.) 

s. 6 72 

10 Juni z939. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 3 der Bedrijfsvergunningenwet 
1938 ten aanzien van de cottonkousen
industrie. 

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

Economische Zaken van 18 April 1939, n° . 
20498 N ., Directie van Handel en Nijverheid; 
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Overwegende, dat op grond van het be
paalde in het eerste lid van artikel 3 der Be
drijfsvergunningenwet 1938 door eenige on
dernemers in de cottonkousenindustrie het 
verzoek is gedaan tot toepassing van deze 
wet ten aanzien van dezen tak van nijver
heid; 

Gelet op artikel 3 van hoogergenoemde 
wet; 

Overwegende, dat het algemeen belang 
naar Ons oordeel wenschelijk maakt, tot zoo
danige toepassing over te gaan; 

Overwegende, dat vestiging en uitbreiding 
van bedrijven in den bovenbedoelden tak 
van nijverheid, welke ongewenscht is in ver
band met de aanwezigheid van een omstan
digheid, als bedoeld in het tweede lid, onder 
a, van hoogergenoemd wetsartikel, dient te 
worden tegengegaan; 

Overwegende, dat de vaste commissie van 
den Economischen Raad, bedoeld in artikel 
7 van hoogergenoemde wet, te dezer zake 
is gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Mei 1939, n ° .. ,5); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken van 7 Juni 
1939, n °. 31573 N., Directie van Handel en 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
Onze Minister: den Minister van Econo

mische Zaken; 
wet: de Bedrijfsvergunningenwet 1938; 
cottonkousenindustrie: het vervaardigen 

van geminderde kousen en sokken op zooge
naamde cottonmachines; 

uitbreiding van een bedrijf: vergrooting 
van het in een bedrijf aanwezige aantal fon
turen; 

fonturen: koppen of fonturen van cotton
machines ; 

cottonmachines: machines van een fijn
heid van meer dan 30 gauge, welke zich ken
merken door de uitsluitende aanwezigheid 
van één rij breinaalden, verticaal als zooge
naamde stoelnaalden in vaste verbinding op 
één doorloopend naaldenbed of op meerdere 
in één vlak liggende naaldenbedden aange
bracht, welke machines voor het vervaardi
gen van geminderde kousen en sokken uit
sluitend met behulp van een minderinrich
ting toepassing vinden. 

2 . Het is verboden een bedrijf, waarin 
de cottonkousenindustrie al dan niet uit
sluitend wordt uitgeoefend, voorzoover die 
uitoefening betreft, zonder daartoe ingevolge 
de wet verkregen vergunning te vestigen of 
uit te breiden. 

3. Als grondslag, naar welke uitbreiding 
van een bedrijf, als bedoeld in artikel 2, zal 
worden gemeten, wordt vast gesteld : 

a. voor een bedrijf, hetwelk vóór 16 Au
gustus 1938 is gevestigd in den zin der wet 
en op het tijdstip van inwerkingtreding van 
dit besluit in werking is: het op 16 Augus
tus 1938 in dat bedrijf aanwezige aantal .fon
turen, vermeerderd met tien t en honderd, en 
in het geval, dat door Onzen Minister , inge-
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volge het bepaalde in de artikelen 4 en 8 
der wet, vergunning tot uitbreiding van dat 
bedrijf is verleend, bovendien vermeerderd 
met het in die vergunning vermelde aantal 
fonturen, voorzoover van die vergunning ge
bruik is gemaakt; 

b. voor een bedrijf, hetwelk op het tijd
stip van inwerkingtreding van dit besluitbui
ten werking is en na dat tijdstip weder in 
werking wordt gesteld: het in dat bedrijf op 
het tijdstip, waarop het buiten werking is 
gesteld, aanwezige aantal fonturen; 

c. voor een bedrijf, hetwelk na 16 Augus
tus 1938 is gevestigd in den zin der wet: het 
aantal fonturen, vermeld in de vergunning 
tot vestiging van dat bedrijf, voorzoover van 
die vergunning gebruik is gemaakt. 

4 . Aan een vergunning, als bedoeld in ar
tikel 3 der wet, kunnen de navolgende voor
waarden of beperkingen worden verbonden : 

a. dat het aantal fonturen in het te ves
tigen of uit te breiden bedrijf een door Onzen 
Minister vast te stellen maximum niet zal 
mogen overschrijden ; 

b. dat degene, die ten aanzien van het te 
vestigen of uit te breiden bedrijf als onder
nemer optreedt of zal optreden, Onzen Mi
nister aan het eind van elk kwartaal de door 
dezen gewenschte inlichtingen omtrent hoe
veelheid, soort, grondstof en fijnheid der ge
durende dat tijdvak in dat bedrijf op cotton
machines vervaardigde kousen en sokken, 
alsmede opgave van de gedurende dien tijd 
ontvangen orders tot levering van die goe
deren, zal verstrekken. 

5 . Dit besluit treedt in werking met in
··cing van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. Het vervalt met ingang van I Mei 
1942. 

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

's-Gravenhage, den 1oden Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg. 23 Juni 1939.) 

s. 673 

14 Juni 1939. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Tarwebesluit 1936 II. 

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

Economische Zaken van 12 Mei 1939, n ° . 
9928, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Gelet op het Crisis-Tarwebesluit 1936 II, 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 2 7 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van 14 April 1939, n °. 1052); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
23 Mei 1939, n ° . 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 8 Juni 1939, n ° . 
n613 , Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. voornoemd besluit te wijzigen in dier 

voege, dat artikel 1, onder 3 ° ., wordt gele
zen als volgt: 

,,3 ° . ,,Vitatarwe": 
a . inheemsche tarwe voor de levering van 

welke de bemiddeling is verleend van de 
Stichting Gewestelijke Tarwe-Organisatie, 
binnen welker werkgebied die tarwe is 
geteeld, de Stichting Nederlandsche Tarwe
Centrale en de Stichting V.I.T.A., voorheen 
Vereeniging voor Inheemsche Tarwe-Afne
mers, gevestigd te 's-Gravenhage; 

b. nader door Onzen Minister aan te wij
zen tarwe, voor de levering van welke de be
middeling is verleend van de Stichting Ne
derlandsche Tarwe-Centrale en de Stichting 
V.I.T.A., voorheen Vereeniging voor Inheem
sche Tarwe-Afnemers, gevestigd te 's-Gra
venhage;"; 

B. dit besluit in werking te doen treden 
met ingang van den tweeden dag na dien 
van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 14den Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg. 29 juni 1939.) 

s. 674 

24 Juni 1939. BESLUIT, tot wijziging van 
het Consumptie- Garnalenbesluit 1936. 

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

Economische Zaken van 15 Juni 1939, n ° . 
13747, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden ; 

Gelet op het Consumptie-Garnalenbesluit 
1936 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 30 Mei 1939, n °. 1060) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
20 Juni 1939, n ° . 47); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Juni 1939, n ° . 
14574, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . in artikel 2, alsmede in het tweede lid 

van artikel 3, en het tweede lid onder a 
van artikel 4 van het Consumptie-Garnalen
besluit 1936 in plaats van "tusschen I Janu
ari 1937 en I Juli 1938" te doen lezen " tus
schen I Juli 1938 en I Juli 1939". 

B. In het eerste lid van artikel 3 van het 
onder A genoemde besluit te doen vervallen 
de woorden "door Nederlandsche visschers" . 

C. In het tweede lid van artikel 3 van 
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het onder A genoemde besluit vóór de woor
den "hem reeds in eigendom toebehoorende" 
in plaats van "1 Juli 1938" te doen lezen "1 
Juli 1939". 

D. In het tweede lid van artikel 6 van 
het onder A genoemde besluit de woorden 
.,tusschen 1 Januari 1934 en 1 April 1935" 
te doen luiden "tusschen 1 Juli 1938 en 1 
Juli 1939". 

E. In het tweede lid van artikel 6 van 
het onder A genoemde besluit vóór de woor
den "geregeld hebben verhandeld" in te voe
gen de woorden "ten minste gedurende één 
maand". 

F. In het eerste lid van artikel 12 van 
het onder A genoemde besluit in plaats van 
,,1 Juli 1939" te doen lezen "1 Juli 1940". 

G. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 24sten Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 29 Juni 1939.) 

s. 675 

24 Juni 1939. BESLUIT, tot wijziging van 
het Crisis-Oesterbesluit 193 7. 

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

Economische Zaken van 15 Juni 1939, n ° . 
13 746, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Gelet op het Crisis-Oesterbesluit 1937; 
Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 

in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 3 Juni 1939, n °. 1063); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
20 Juni 19:'lQ, n ° . 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken, van 22 Juni 
1939, n ° . 14575, afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. Het tweede lid van artikel 2 van het 

Crisis-Oesterbesluit 1937 te doen luiden als 
volgt: 

"2. Door de Crisis-Organisatie kan tot de 
groep "oesterkweekers" slechts worden toe
gelaten degene, die pachter is van een of 
meer oesterperceelen in hun geheel, of die 
door Onzen Minister hiertoe is toegelaten." 

B . In het eerste lid van artikel 6 van 
het onder A genoemde besluit in plaats van 
.,1 Juli 1939" te doen lezen "1 Juli 1940". 

C. T e bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 24sten Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE • 

(Uitgeg. 29 Juni 1939.) 

S.676 

24 Juni 1939. BESLUIT, tot wijziging van 
het Crisis-Tongbesluit 1935 I. 

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

Economische Zaken van 15 Juni 1939, n °. 
13 748, Afdeeling Landbouw- Crisis-Aangele
genheden; 

Gelet op het Crisis-Tongbesluit 1015 I; 
Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 

in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 30 Mei 1939, n ° . 1061); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
20 Juni 1939, n ° . 48); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Juni 1939, n °. 
14573, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
A. in artikel 6 van het Crisis-Tongbesluit 

1935 I wordt in plaats van "1 Juli 1939" ge
lezen "1 Juli 1940". 

B . dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 24sten Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken , 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg . 29 Juni 1939.) 

s. 677 

4 Juli 1939. BESLUIT, tot w1Jz1gmg van 
artikel 9, lid 2 onder a van het Crisis
Akkerbouwbesluit 19.~4. 

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

E conomische Zaken van den 8 Juni 1939, 
n °. u631, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden; 

Gelet op het Crisis-Akkerbouwbesluit 
1934, zooals dit laatstelijk is gewijzigd; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 2 7 van de Landbouw-Crisis wet 
1933 (advies van den 4 Mei 1939, n ° . 1057) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 20 Juni 1939, n ° . 49); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken van den 30 
Juni 1939, n ° . 14667, Afd. Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat artikel 9, lid 2 onder a 

van bovengenoemd besluit wordt gewijzigd 
in dier voege, dat in plaats van "1938 I" 
wordt gelezen ,11939 I". 

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

's-Gravenhage, den 4den Juli 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 28 Juli 1939.) 

·. 678 

I2 juli 1939. BESLUIT, houdende voor
waarden, waaronder een ondernemers
overeenkomst in het lederbedrijf alge
meen verbindend kan worden verklaard. 

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

Economische Zaken van 29 Juni 1939, n ° . 
37815 N, Directie van Handel en Nijver
heid; 

Overwegende, dat met inachtneming van 
het bepaalde bij en krachtens artikel 4 der 
Wet op het algemeen verbindend en onver
bindend verklaren van ondernemersovereen
komsten 19J5, door de Federatie van Ver
eenigingen van Nederlandsche Lederfabri
kanten en de Vereeniging van Lederimpor
teurs een verzoek is ingediend tot algemeen 
verbindendverklaring van een in den vorm 
van een voor de leden dezer organisaties bin
dend besluit tot stand gekomen ondernemers
overeenkomst tot verbetering van de toe
standen in het lederbedrijf, welk bindend 
besluit beoogt in de plaats te treden van het 
besluit, dat op 18 Juli 1938 algemeen ver
bindend werd verklaard; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in artikel 2, eerste lid , van voornoem
de Wet, zoodanige algemeen verbindendver
klaring slechts kan geschieden onder voor
waarden, door Ons bij algemeenen maatregel 
van bestuur te stellen; 

Gelet op artikel 10 van Ons besluit van 
14 September 1936, Staatsblad n ° . 646, tot 
uitvoering van artikel 12 , tweede en vierde 
lid, van voornoemde Wet; 

Overwegende, dat de vaste commissie van 
den Economischen Raad, bedoeld in artikel 
8 van genoemde Wet, terzake is gehoord; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
4 Juli 1939, n °. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Juli 1939, n °. 39271 
N, Directie van Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onze Minister van Economische 

Zaken kan de daarvoor in aanmerking ko
mende bepalingen van de ondernemersover
eenkomst ter verbetering van de toestanden 
in het lederbedrijf, op welke betrekking had 
het verzoek tot algemeen verbindendverkla
ring, op 25 Januari 1939 door de Federatie 
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van Vereenigingen van Nederlandsche Le
derfabrikanten en d e Vereeniging van Leder
importeurs ingediend, onder de navolgende 
voorwaarden algemeen verbindend verkla
ren : 

a. aan vertegenwoordigers van verkoo
pers van leder, die geen lid zijn van de Fe
deratie van Vereenigingen van Nederland
sche Lederfabrikanten of van de Vereeniging 
van L ederimporteurs en van de afnemers 
van leder, zal gelegenheid moeten worden 
gegeven zitting te nemen in het orgaan, dat 
belast zal zijn met de uitvoering van de over
eenkomst; 

b . het onder a . bedoelde orgaan zal zich 
uitdrukkelijk moeten beperken tot de aan 
dat orgaan bij de overeenkomst opgedragen 
taak ; 

c. de benoeming en het ontslag van het 
hoofd van het bureau, dat belast zal zijn 
met de dagelijksche werkzaamheden ter uit
voering van de overeenkomst, zullen afhan
kelijk zijn van een verklaring van Onzen Mi
nister van Economische Zaken, inhoudende, 
dat bij dezen tegen de benoeming respectie
velijk het ontslag geen bezwaar bestaat ; 

d. het hoofd van het onder c. bedoelde 
bureau noch iemand van het overige daarbij 
werkzame personeel zal belang mogen heb
ben bij de vervaardiging van of den handel 
in leder; 

e. in aangelegenheden van financieelen 
of administratieven aard zal het hoofd van 
het onder c. bedoelde bureau moeten wor
den bijgestaan door een accoutant, die niet 
de accoutant van een verkooper van leder 
zal mogen zijn; 

/. het onder c. bedoelde bureau zal, voor 
wat het toezicht op de naleving van de over
eenkomst betreft, ter beschikking moeten 
staan van de Commissie, bedoeld in artikel 
12 der Wet op het algemeen verbindend en 
onverbindend verklaren van ondernemers
overeenkomsten 193 5; 

g. Onze Minister van Economische Za
ken zal een vertegenwoordiger zijnerzijds 
aanwijzen, die tot taak zal hebben bij de uit
voering van dè overeenkomst te waken voor 
het algemeen belang; 

h . de onder g. bedoelde vertegenwoordi
ger zal daartoe het recht moeten verkrijgen 
alle vergaderingen van het onder a . bedoelde 
orgaan bij te wonen en voorts inzage te ne
men van alle bescheiden, op de uitvoering 
van de overeenkomst betrekking hebbende. 

2 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den twee den dag na die n d er dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den I2den Juli 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. I 5 Juli 1939.) 



1939 

s. 679 

18 Juli 1939. BESLUIT tot wijziging van 
hetBloembollensaneeringsplan 193 7 (In

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

Economische Zaken van den I Juli 1939, n °. 
15138, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Gezien artikel 12 der Landbouw-Crisiswet 
1933, het Crisis-Organisatiebesluit 1933, het 
Crisis-Monopoliebesluit 1933 en het Bloem
bollensaneeringsplan 193 7 (Invoermonopo
lie) ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 2 7 van de Landbouw-Crisis wet 
1933 (advies van den 19 Juni 1939, n °. 1071); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 4 Juli 1939, n ° . 39); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van den 14 Juli 1939, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenhe
den, n °. 15606; 

Hebben goedgevonden en v erstaan: 
A. het Bloembollensaneeringsplan 193 7 

(Invoermonopolie) te wijzigen in dier voege, 
dat in artikel 2 het jaartal: ,,19::19" wordt 
vervangen door het jaartal : ,,1940", zoome
de, dat in hetzelfde artikel het woord: 
"Crisis-Organisatie" wordt vervangen door 
de woorden : ,,rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam als bedoeld in artikel 13 der wet" ; 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 18den Juli 1019. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 28 Juli 1939.) 

S. 679A 

r8 Juli 1939. BESLUIT tot regeling van 
den herijk der maten en gewichten in 
1940 en 1941. 

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

van Economische Zaken van 26 Mei 1939, 
N°. 30362 J.A., Directie van Handel en 
Nijverheid; 

Gelet op artikel IS , tweede lid , letter a, 
der Wet van 7 April 1869 (Staatsblad N°. 57), 
laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 25 Juli 
r9r9 (Staatsblad N°. 522); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
I3 Juni 1939, n°. 45) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen 
Minister van Economische Zaken van r4 
Juli 1939, n°. 35789 J .A ., Directie van Handel 
en Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
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r0. de maten en gewichten moeten in het 
jaar 1940 of r94r worden onderworpen aan 
den herijk , bedoeld bij artikel rs, tweede lid , 
letter a der bovengenoemde wet ; 

20. de herijk heeft plaats binnen het tijd
vak van r Januari 1940 tot en met 30 Sep
tember r94r ; 

3°. aan Gedeputeerde Staten der provin
ciën wordt opgedragen de data te bepalen, 
waarop de herijk voor elke gemeente binnen 
het ond er 20. genoemde tijdvak zal geschie
den· 

4~. het merk der goedkeuring, dat in 
1938 en 1939 bij den ijk en den herijk der 
maten en gewichten is gebezigd, is geldig 
tot en met 30 September 1941. 

Onze Minist~r van Economische Zaken 
is belast met de u itvoering van d it besluit , 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en in afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den r8den Juli 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van E conomische Zaken, 
STEENBERGHE. 

( Uitgeg . 28 Juli 1939.) 

S. 679B 

2r Juli 1939. BESLUIT tot vaststelling 
van het Bloembollensan~eringsplan 1939 
(Teelt). 

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

Economische Zaken van den rsten Juli 1939, 
N°. r5r36, afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden; 

Gelet op de artikelen 9, r3, r3b en r4 van 
de Landbouw-Crisiswet 1933, op het Crisis
Organisatiebesluit 1933 en op het Crisis
Heffingsbesluit I933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 
I933 (advies van den I9 Juni 1939, N°. 1070) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den II Juli 1939, N°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den I7 Juli I939, N°. 
16029, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genhed en ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voor het tijdvak, ingaande op den dag van 

het in werking treden van dit besluit en ein
digende op den 3rsten Juli 1940 te bepalen: 

Art . 1. 1. Dit besluit neemt over de termi
nologie van artikel r van het Crisis-Organi
satiebesluit 1933 en van artikel r van het 
Crisis-Heffingsbesluit r 933 en verstaat voorts 
onder : 

r0. ,,bloembollen" : bollen van hyacinthen, 
tulpen en narcissen ; 

2°. ,,vergunning": de vergunning bedoeld 
in artikel 2, lid 2, onder b van dit besluit; 

3°. ,,teeltjaar": het jaar, loopende van r 
Augustus van eenig, kalenderjaar tot r Au
gustus van het daaropvolgend kalenderjaar; 

4°. ,,Centrale": een door Onzen Minister 
aan te wijzen Crisis-organisatie; 

5°. ,,soorten " : de soorten hyacinthen, tul
pen en narcissen ; 

6°. ,,aangeslotene" : dengene, die als geor-
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ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
door haar is toegelaten tot de groep bloem
bollentelers; 

70 . .,bolbloemen": bloemen van hyacin
then, tulpen en narcissen. 

2. Voor de toelating tot de in het vorig lid 
onder 6°. genoemde groep kunnen door Ons 
vereischten worden gesteld, als zijn bedoeld 
in artikel 11 van het Crisis-Organisatiebesluit 
1933. 

3 . In afwijking van het bepaalde in artikel 
11, lid za, van het Crisis-Organisatiebesluit 
1933 kunnen georganiseerden, die niet vol
doen aan de in het vorig lid bedoelde ver
eischten, behalve, door Onzen Minister, 
eveneens door de, ingevolge het bepaalde 
in artikel 12 van evengenoemd besluit voor 
sierteeltaangelegenheden aangewezen beroeps
instantie, zoomede door de Centrale, op de 
in voornoemd artikel 11, lid za, vermelde 
wijze, tot de in het eerste lid onder 6°. ge
noemde groep worden toegelaten. 

2. 1 . Het telen van bloembollen, waaron
der mede is te begrijpen: 

a. het, ter bevordering van het verkrijgen 
van een oogst aan bloembollen, brengen, 
hebben, of houden van bloembollen in den 
al of niet overdekten grond ; 

b. het, ter bevordering van het verkrijgen 
van een oogst aan bloembollen, verrichten, 
doen verrichten, of doen plaats vinden van 
alle wijzen van behandelen, bewerken, be
schermen, bewaren en verzorgen van bloem
bollen; 

c. het oogsten van bloembollen; 
is verboden. 

2. Het in het vorig lid gesteld verbod 
geldt niet: 

1°. voor een teler van bloembollen, die kan 
aantoonen : 

a. dat hij is aangeslotene; 
b. dat hij in het bezit is van een door of 

vanwege Onzen Minister te verleenen vergun
ning, waarvan het model door of vanwege 
Onzen Minister wordt vastgesteld; 

c. dat hij zich tegenover de Centrale heeft 
verbonden, om met, als zoodanig bij de Cen
trale aangesloten telers, exporteurs en han
delaren van bloembollen, zoomede bloem
kweekers, die bloembollen als grondstof voor 
hun bloemkweekerijbedrijf bezigen, betref
fende bloembollen, welke voldoen aan door 
Onzen Minister vast te stellen vereischten, 
een overeenkomst te zullen aangaan tot het 
verleenen van een korting op de verkoop
nota 's tot een beloop van, door Onzen Minis
ter vast te stellen, percentages van door 
Onzen Minister vast te stellen prijzen per 
eenheid, met dien verstande, dat de voor
melde vereischten en percentages verschil
lend kunnen zijn voor de verschillende oog
sten, soorten, kwaliteiten, variëteiten en 
maten, terwijl voor zoover het betreft mud
en kilogramgoed, de korting zal worden 
vastgesteld door een door Onzen Minister 
aan te wijzen rechtspersoonlijkheid bezitten
de instelling; 

d. dat hij , door Onzen Minister vast te 
stellen bedragen vóór een door Onzen Minis
ter vast te stellen tijdstip aan de Centrale 
heeft betaald, dan wel ter zake van de beta-
1ing met en ten genoegen van de Centrale 
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een regeling heeft getroffen, dan wel, over
eenkomstig door Onzen Minister daartoe te 
stellen regelen, in plaats van en ter voldoe
ning aan de verplichting tot betaling der 
voornoemde bedragen, de door Onzen Minis
ter vast te stellen hoeveelheden bloembollen, 
per door Onzen Minister vast te stellen op
pervlakte-eenheden, vóór een door Onzen 
Minister vast te stellen tijdstip aan de Cen
trale heeft ingeleverd, met dien verstande, 
dat de voornoemde tijdstippen, bedragen 
en in te leveren hoeveelheden bloembollen, 
verschillend kunnen zijn en afzonderlijk 
kunnen worden vastgesteld voor de verschil
lende soorten, kwaliteiten, variëteiten en 
maten van bloembollen; 

e. dat hij alle door hem aan de Centrale 
uit welken hoofde ook verschuldigde gelden 
heeft betaald, dan wel ter zake van die be
taling met en ten genoegen van de Centrale 
een regeling heeft getroffen; 

f. dat hij, in eenig voorafgaand teeltjaar 
bloembollen geteeld hebbende, bij den aan
vang van het loopende teeltjaar heeft vol
daan aan alle voorwaarden, van de voldoe
ning waaraan in het betreffende voorafgaand 
teeltjaar op grond van artikel 14 der wet de 
bevoegdheid tot het telen van bloembollen , 
dan wel het verkrijgen van een daartoe strek
kende vergunning, afhankelijk was gesteld; 

2°. ten aanzien van een persoon, te wiens 
opzichte aannemelijk is, dat hij de bloembol
len niet teelt met het doel, om de te verkrij
gen producten uiteindelijk geheel of gedeelte
lijk te verhandelen; 

3°. ten aanzien van een persoon, die bloem
bollen teelt uitsluitend als grondstof voor 
het eigen bloemkweekerijbedrijf. 

3 . Het model der vergunning, bedoeld in 
het tweede lid onder b, kan verschillend zijn , 
naar mate het betreft al of niet tevens als 
bloemkweekers bij de Centrale aangesloten 
bloembollentelers. 

4. Het verhandelen der door een bloem
bollenteler geoogste bolbloemen is verboden, 
tenzij deze zijn gesneden van den kouden 
grond. 

3. I. In den aanvang van elk teeltjaar 
wordt door of vanwege Onzen Minister aan 
een aangeslotene op zijn verzoek een vergun
ning uitgereikt, indien deze kan aantoonen, 
dat hij in het vorig teeltjaar rechtmatig, 
bloembollen heeft geteeld, dan wel van ie
mand, die in genoemd teeltjaar rechtmatig 
bloembollen heeft geteeld, onder goedkeu
ring van de Centrale een vergunning heeft 
overgenomen. 

2. Door of vanwege Onzen Minister kan 
aan een aangeslotene een vergunning worden 
uitgereikt, indien deze aan één of meer der 
in het eerste lid van dit artikel gestelde ver
eischten niet voldoet . 

3 . In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel kan door of vanwege 
Onzen Minister worden bepaald, dat als 
vergunning, bedoeld in dat lid, zal gelden de 
over het vorig teeltjaar van kracht geweest 
zijnde vergunning, waarvan de geldigheids
duur wordt verlengd voor ten hoogste den 
tijd van één jaar. 

4. Bij toepassing van het bepaalde in het 
tweede lid van dit artikel kan dan wel kun-
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nen door of vanwege Onzen Minister: 
a. de daar bedoelde uitreiking afhankelijk 

worden gesteld van het al of niet voldoen aan 
één of meer bijzondere voorwaarden, welke 
voorwaarden mede kunnen inhouden het 
betalen van een geldsom aan de Centrale 
ten behoeve van het Fonds; 

b. ten opzichte van de vergunning bij de 
uitreiking één of meer bijzondere bepalingen 
worden vastgesteld, welke bepalingen onder 
meer kunnen inhouden een beperking van de 
mogelijkheid van overschrijving van de ver
gunning en van het daarin uitgedrukt teelt
recht op naam van derden, zoomede een 
beperking van den duur, waarvoor het in de 
vergunning uitgedrukt teeltrecht zal gelden. 

4. De vergunning geldt uitsluitend : 
a. voor den duur van een teeltjaar; 
b. voor den persoon van den in het bewijs 

der vergunning vermelden aangeslotene; 
c. voor de oppervlakte, zoomede voor het 

perceel of de perceelen gronds, vermeld in 
het bewijs der vergunning of in eenig ander 
door of vanwege Onzen Minister uitgereikt 
bewijsstuk, op grond van ingevolge door of 
vanwege Onze Minister te stellen regelen, door 
de Centrale goedgekeurde opgave van den 
aangeslotene; 

d. voor de in het bewijs der vergunning 
vermelde soorten of variëteiten. 

5. 1. De vergunning moet inhouden de 
oppervlakten gronds, waarop door den in de 
vergunning genoemden aangeslotene bloem
bollen mogen worden geteeld, welke opper
vlakten worden berekend naar, door Onzen 
Minister vast te stellen, percentages van de 
oppervlakten gronds, welke hij op den laatst
geleden 31en Juli ingevolge de toen geldende 
wettelijke voorschriften met onderscheiden
lijk bollen van hyacinthen, bollen van tulpen 
en bollen van narcissen mocht betelen, met 
dien verstande , dat deze percentages ver
schillend kunnen zijn voor de verschillende 
soorten of variëteiten van bloembollen. 

2. In geval van toepassing van verschil
lende percentages voor één of meer der onder
scheidene soorten of variëteiten van bloe 3 -
bollen wordt de in de vergunning te ver
melden, totale oppervlakte gesplitst in af
zonderlijk aan te duiden gedeelten, met aan
wijzing voor elk gedeelte van de daarop te 
telen soorten of variëteiten. 

3. In geval slechts één percentage voor 
de in het eerste lid bedoelde berekening 
wordt toegepast, kan de totale oppervlakte 
in de vergunning eveneens worden gesplitst 
in afzonderlijk aan te duiden gedeelten, met 
aanwijzing voor elk gedeelte van de daarop 
te telen soorten of variëteiten. 

6 . 1. In afwijking van het bepaalde in 
het voorgaand artikel kan door of vanwege 
Onzen Minister ten behoeve van dengene, die 
als aangeslotene bij de Centrale is toege
laten: 

a. de oppervlakte gronds worden vast
gesteld, waarop krachtens een, op grond van 
artikel 3 , lid 2 , uit te reiken vergunning door 
den aangeslotene bloembollen zullen mogen 
worden geteeld ; 

b. vergunning worden verleend tot het 
betelen van een gelijktijdig vast te stellen 
grootere oppervlakte gronds dan die, waarop 
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een bestaande vergunning recht geeft. 
2. De op grond van het eerste lid onder 

a of b van dit artikel vast te stellen opper
vlakten worden in de vergunning gesplitst 
volgens de in het tweede en derde lid van 
het voorgaand artikel gestelde voorschriften. 

3 . Bij toepassing van het bepaalde in het 
eerste lid onder b van dit artikel kunnen door 
of vanwege Onzen Minister ter zake van de 
daar bedoelde verleening voorwaarden wor
den gesteld, dan wel of zoomede bepalingen 
worden vastgesteld, als bedoeld in het vierde 
lid van artikel 3 van dit besluit. 

7. Door Onzen Minister kunnen regelen 
worden gesteld krachtens welke ten ver
zoeke van tot den grond gerechtigde-, dan 
wel andere belanghebbenden bij het bedrijf 
van den houder eener vergunning, deze 
vergunning aan den houder geheel of gedeel
telijk kan worden onthouden dan wel ont
nomen, indien de houder de belangen van 
bovengenoemde belanghebbenden heeft ge
schaad, schaadt of dreigt te schaden. 

8. 1. Door Onzen Minister kunnen regelen 
worden gesteld krachtens welke onder door 
hem te bepalen voorwaarden: 

a. het perceel of de perceelen, vermeld 
in het bewijs der vergunning dan wel in het 
in artikel 4 onder c van dit besluit genoemd 
bewijsstuk kan dan wel kunnen worden ver
vangen door één of meer andere; 

b. de vergunning geheel of gedeeltelijk 
kan worden overgeschreven op naam van 
één of meer andere aangeslotenen. 

2. Bij toepassing van het bepaalde in het 
vorig lid onder b kan de daar bedoelde over
schrijving door of vanwege Onzen Minister 
afhankelijk worden gesteld van het al of niet 
voldoen aan één of meer bijzondere voor
waarden, welke voorwaarden mede kunnen 
inhouden het betalen van een geldsom aan de 
Centrale ten behoeve van het Fonds. 

9. I. Het verhandelen van bloembollen 
is verboden. 

2. Uitsluitend ten opzichte van, voor 
levering in het binnenland bestemde, bloem
bollen geldt het in het eerste lid gesteld ver
bod niet ten opzichte van een aangeslotene, 
die de , in artikel 2, lid 2, onder 1°. vermelde 
feiten kan aantoonen, mits hij : 

a. indien hij de bloembollen groen ver
handelt, van een door Onzen Minister aan te 
wijzen rechtspersoonlijkheid bezittende in
stelling van te voren een bewijs heeft ver
kregen, dat hij heeft voldaan aan de door 
deze instelling voor het groen verhandelen 
van bloembollen gestelde voorwaarden; 

b. indien hij anders dan groen verhandelt, 
bloembollen, voor den binnenlandschen ver
koop waarvan door Onzen Minister minimum
prijzen zijn vastgesteld, deze bloembollen 
verhandelt tegen vergoeding van een waarde, 
welke ten minste beloopt die der vastgestelde 
minimumprijzen. 

3. De in het vorig lid bedoelde minimum
p rijzen kunnen verschillend zijn voor de 
verschillende oogsten, alsmede voor de ver
schillende soorten, kwaliteiten, variëteiten 
en maten van bloembollen. 

10. 1. Dit besluit kan door Ons te allen 
tijde geheel of gedeeltelijk worden ingetrok
ken. 
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2. Van het bepaalde in de artikelen 2, 3, 
4, 5, 6 , 7, 8, en 9 van dit besluit kan door 
Ons al dan niet onder daarbij te stellen voor
waarden geheele of gedeeltelijke ont heffing 
worden verleend. 

11 . Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel : 

,,Bloembollensaneeringsplan 1939 (Teelt) " 
en treedt in werking met ingang van den 
tweeden dag na dien zijner afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 21sten Juli 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken , 
STEENB ERGHE . 

(Uitgeg. 29 Juli 1939.) 

s. 679(' 

21 Juli 1939. BESLUI T tot vaststelling 
van het Bloembollensaneeringsplan 1939 
(Handel). 

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

Economische Zaken van l Juli 1939, N°. 
15137, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Gelet op de artikelen 9, 13 en 14 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933, op het Crisis
Organisatiebesluit 1933 en op het Crisis
Heffingsbesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 19 Juni 1939, N°. 1069); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 4 Juli 1939, N°. 38) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 17 Juli 1939, 
N°. 15607, Afdeeling Land bouw-Crisis-Aan
gelegenheden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen voor het tijdvak, ingaande op 

den dag van het in werking treden van dit 
besluit en eindigende den 31sten Juli 1940: 

Art. 1. 1. Dit besluit neemt over de 
terminologie van het Crisis-Organisatiebe
sluit 1933 en verstaat voorts onder : 

10. ,,bloembollen": bollen van hyacinthen, 
tulpen en narcissen ; 

20. ,,vergunning" : de vergunning, bedoeld 
in de artikelen 2, 3 en 4 van dit besluit; 

30. ,,handelsjaar" : het jaar loopende van 
1 Augustus van eenig kalenderjaar tot 1 
Augustus van het daaropvolgend kalende r
jaar ; 

40. .,Centrale": een door Onzen Minister 
aan te wijzen Crisis-Organisatie ; 

50. ,,soorten" : de soorten hyacinthen, 
t ulpen en narcissen ; 

60. .,aangeslotene" : dengene, die als ge
organiseerde is aangesloten bij de Centrale 
en door haar is toegelaten tot de groep bloem
bollenhandelaren . 

2. Voor de toelating tot de in het vorig 
lid onder 6° bedoelde groep kunnen door Ons 
vereischten worden gesteld, als zijn bedoeld 
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in artikel 11 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933. 

3. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 11, lid 2a, van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 kunnen georganiseerden, die 
niet voldoen aan de in het vorig lid bedoelde 
vereischten, behalve door Onzen Minister, 
eveneens door de, ingevolge het bepaalde 
in artikel 12 van evengenoemd besluit voor 
sierteeltaangelegenheden aangewezen be
roepinstantie , zoomede door de Centrale, op 
de in voornoemd artikel II, lid 2a, vermelde 
wijze , tot de in het eerste lid onder 60 ge
noemde groep worden toegelaten. 

2. 1. Het verhandelen van bloembollen 
is verboden. 

2. Het in het vorig lid gesteld verbod 
geldt n iet : 

1°. voor een handelaar, die kan aantoo
nen : 

a. dat hij is aangeslotene ; 
b. dat hij in het bezit is van een door of 

vanwege Onzen Minister te verleenen ver
gunning, waarvan het model door of van
wege Onzen Minister wordt vastgesteld; 

c. dat hij zich tegenover de Centrale heeft 
verbonden, om met , als zoodanig bij de 
Centrale aangesloten telers , exporteurs en 
handelaren van bloembollen zoomede bloem
kweekers, die bloembollen als grondstof voor 
hun bloemkweekerijbedrijf bezigen, betref
fende bloembollen, welke voldoen aan door 
Onzen Minister vast te stellen vereischten, 
een overeenkomst te zullen aangaan tot het 
verleenen van een korting op de verkoop
nota 's tot een beloop van door Onzen Mi
nister vast te stellen percentages van door 
Onzen Minister vast te stellen prijzen per een
heid, met dien verstande, dat de voormelde 
vereischten en percentages verschillend kun
nen zijn voor de verschillende oogsten, soor
ten, qualiteiten, variëteiten en maten, ter
wijl voor zoover het betreft mud- en kilo
gramgoed, de korting zal worden vastgesteld 
door een door Onzen Minister aan te wijzen 
rechtspersoonlijkheid bezittende instelling ; 

d. dat hij aan de Centrale alle door hem 
uit welken hoofde ook verschuldigde gelden 
heeft betaald, dan wel terzake van die be
taling met en ten genoegen van de Centrale 
een regeling heeft getroffen ; 

e. dat hij de bloembollen uitsluitend ver
handelt met bestemming tot levering in het 
binnenland ; 

f. dat hij, indien hij de bloembollen groen 
verhandelt, van een door Onzen Minister 
aan te wijzen rechtspersoonlijkheid bezit
tend lichaam van te voren een bewijs heeft 
verkregen, dat hij heeft voldaan aan de door 
d e z e instelling voor h e t g roe n v e rhande len 
van bloembollen gestelde voorwaarden ; 

g. · dat hij, indien hij anders dan groen ver
handelt bloembollen, voor den binnenland
schen verkoop waarvan door Onzen Minister 
minimumprijzen zijn vastgesteld, deze bloem
bollen verhandelt tegen vergoeding van een 
waarde, welke ten m inste beloopt die der 
vastgestelde minimumprijzen ; 

2°. voor, tot de groep bloembollentelers 
dan wel exporteurs door de Centrale toe
gelaten georganiseerden , indien en voor 
zoover zij krachtens de voor die groepen gel-
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<lende bepalingen het recht hebben, bloem
bollen te verhandelen; 

3°. voor degenen, die bloembollen uit
sluitend in eigen winkelbedrijf verhandelen. 

3. r. In den aanvang van elk handelsjaar 
wordt door of vanwege Onzen Minister aan 
een aangeslotene op zijn verzoek een ver
gunning uitgereikt, indien deze kan aantoo
nen, dat hij in het vorig handelsjaar recht
matig bloembollen heeft verhandeld. 

2. Door of vanwege Onzen Minister kan 
aan een aangeslotene een vergunning worden 
uitgereikt, indien deze aan het in het vorig 
lid vermeld vereischte niet voldoet. 

4. De vergunning geldt uitsluitend: 
a. voor den duur van een handelsjaar; 
b. voor den persoon van den in het bewijs 

der vergunning vermelden aangeslotene. 
5. 1. Dit b esluit kan door Ons te allen 

tijde geheel of gedeeltelijk worden ingetrok
ken. 

2. Van het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4 kan door Ons al dan niet onder daarbij 
te stellen voorwaarden geheele of gedeelte
lijke ontheffing worden verleend. 

6. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel "Bloembollensaneeringsplan 
1939 (Handel)" en treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien zijner 
afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 21sten Juli 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

( Uitgeg. 29 Juli 1939.) 

s. 679]) 

25 Juli 1939. BESLUIT tot uitvoering 
van de Paardenwet 1939 (,,Paarden
besluit 1939"). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Mi ister van 

Economische Zaken van 20 Mei f 939 , N°. 
4916, Afdeeling V, Letter Jur. , Directie van 
den Landbouw ; 

Gelet op de artikelen 2, 3, 15, 21, 22, 29, 
33 en 42 van de Paardenwet I 939; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Juni 1939, N°. 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Juli 1939, N°. 7135, 
Afdeeling V, Letter Jur., Directie van den 
Landbouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

§ r. Inleidende B epaling. 

Art. 1 . In d it besluit wordt verstaan 
onder: 

1° Onze Minister"· 
O~z~• met de zaken· van den Landbouw 

belaste Minister; 
2°. ,,stamboek", ,,Stamboekvereeniging", 

,,Stamboek-Keuring" en "Keuring in Be
roep'': 
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hetgeen daaronder wordt verstaan onder
scheidenlijk onder 2°., 3°., 4°. en 60. van 
artikel I van de Paardenwet 1939; 

3°. ,,Commissie van Beroep" : 
een Commissie van Beroep , als bedoeld 

in artikel 19 van de Paardenwet 1939: 
4°. .,Controleurs-Paardenwet 1939": 
zij. die krachtens artikel 32, onder 2°., 

van de Paardenwet 1939 door Onzen Minister 
zijn aangewezen als belast met het opsporen 
van b ij die wet strafbaar gest elde feiten. 

§ 2 . Van hetgeen de statuten der Stamboek
uereenigingen moeten inhouden . 

(Art . 2, onder 3°. , Paardenwet 1939) 

2. Rechtspersoonlijkheid bezittende in
stellingen, die zich - mede door middel van 
het zelf aanleggen en bijhouden van stam
boeken - de bevordering van de paarden
fokkerij ten doel stellen, moeten om door 
Ons als Stamboekvereeniging te worden 
erkend, in haar statuten bepalen, dat : 

1°. zoowel haar statuten als wijzigingen 
en aanvullingen daarvan, alvorens van kracht 
te zijn, de goedkeuring behoeven van Onzen 
Minister; 

20. slechts dieren in haar stamboeken 
mogen worden ingeschreven, welke zijn of 
waarvan redelijkerwijze mag worden ver
wacht, dat zij zullen zijn in overeenstemming 
met een fokdoel, dat in de statuten, hetzij 
in een harer reglementen nauwkeurig om
schreven is; 

3°. voor dieren met bekende afstamming 
en voor dieren met gedeeltelijk bekende of 
onbekende afstamming afzonderlijke. stam
boeken moeten worden gehouden ; 

4°. zij jaarlijks of - voor wat betreft de 
in artikel 8 genoemde gevallen - driejaar
lijks of vierjaarlijks, op door Onzen Minister 
goedgevonden plaatsen en tijden, de in haar 
stamboeken ingeschreven hengsten, welke 
haar daartoe worden aangeboden, zullen 
onderwerpen aan een keuring voor dekking 
van merriën; 

5°. houders van in haar stamboeken in
geschreven hengsten, welke zijn afgekeurd 
bij die keuring, deze hengsten kunnen laten 
herkeuren; 

6°. die keuring en herkeuring niet dan 
met inachtneming van de door haar daartoe 
in een Keuringsreglement vast te stellen 
voorschriften zullen geschieden; 

7°. het Keuringsreglement wijders moet 
voldoen aan de voorschriften, te dien aan
zien in dit besluit gegeven ; 

8°. zoowel het Keuringsreglement en 
andere reglementen of instructiën , welke 
eenig voorschrift ter uitvoering van de 
Paardenwet 1939 inhouden, als wijzigingen 
en aanvullingen daarvan, alvorens van 
kracht te zijn, de goedkeuring behoeven van 
Onzen Minister. 

3. Het Keuringsreglement der Stamboek
vereenigingen moet bepalen, dat : 

1°. bij het keuren zooveel doenlijk reke
ning zal worden gehouden niet slechts met 
het exterieur en de verrichtingen, maar ook 
met de afstamming en de kwaliteit der af
stammelingen; 

2°. bij het keuren mede een onderzoek 
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zal worden ingesteld naar eventueele erfelijke 
gebreken; 

3°. het keuren en herkeuren zal geschieden 
hetzij door een Commissie van ten minste 
drie leden, welke, indien geen hunner veearts 
is, door een veearts wordt bijgestaan, hetzij 
door een Commissie van twee leden, bijge
staan door één arbiter, welke Commissie, 
indien een der leden of de arbiter geen vee
arts is, door een veearts wordt bijgestaan ; 

4°. van degenen, die gekeurd hebben, ten 
hoogste één mag deelnemen aan het her
keuren. 

4. Rechtspersoonlijkheid bezittende in
stellingen, die zich - mede door middel van 
het aanleggen en bijhouden van stamboeken 
door rechtspersoonlijkheid bezittende instel
lingen, welke lid zijn van haar of aangesloten 
zijn bij haar - de bevordering van de paar
denfokkerij ten doel stellen, moeten om door 
Ons als Stamboekvereeniging te worden er
kend , in haar statuten bepalen, dat de sta
tuten van haar leden of aangeslotenen al 
datgene moeten inhouden, wat in artikel 2 
ter verkrijging van erkenning als Stamboek
vereeniging is voorgeschreven ten aanzien 
van de statuten van rechtspersoonlijkheid 
bezittende instellingen, die zich, mede _door 
middel van het zelf aanleggen en bijhouden 
van stamboeken, de bevordering van de 
paardenfokkerij ten doel stellen. 

§ 3. Van het schorsen en intrekken der erken
ning van een Stamboekvereeniging. 

(Art. 3 Paardenwet 1939). 

5. Indien Onze Minister van oordeel is, 
dat een door Ons ingevolge het bepaalde 
onder 3°. van artikel I van de Paardenwet 
1939 als Stamboekvereeniging erkende in
stelling niet meer voldoet aan een of meer 
vereischten, voor die erkenning gesteld, of 
te zeer aan beteekenis heeft ingeboet, of 
indien zulk een instelling overigens op eeni
gerlei wijze heeft gehandeld in strijd met de 
door haar te behartigen belangen, de uit
voering der Paardenwet 1939 betreffende, is 
Onze Minister bevoegd de erkenning te 
schorsen voor den duur van ten hoogste één 
jaar. 

6. Onze Minister brengt een beslissing, 
door hem ingevolge het bepaalde in het 
vorige artikel genomen, te Onzer kennis. 
Indien hij intrekking van de erkenning 
noodig oordeelt, zendt hij Ons, zoo spoedig 
mogelijk na de schorsing, een daartoe strek
kende voordracht . 

7. Alvorens Wij een besluit nemen tot 
intrekking van de erkenning van een door 
Ons ingevolge het bepaalde onder 3°. van 
artikel I van de Paardenwet 1939 erkende 
instelling, zal het advies van den Raad van 
State worden ingewonnen. 

§ 4. Van de niet-jaarlijksche Stamboek
Keuring. 

(Art. 15 Paardenwet 1939). 

8. Stamboekvereenigingen behoeven een 
Stamboek-Keuring niet jaarlijks, doch slechts 
om de drie of - voor wat betreft het type 
Trekpaard - om de vier jaren te doen plaats 
hebben, ten aanzien van hengsten: 

L. & S . 1939, 
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a. welke drie achtereenvolgende jaren bij 
een Stamboek-Keuring of een herkeuring na 
afkeuring bij een Stamboek-Keuring, zijn 
goedgekeurd voor dekking; 

b. van welke, naar het oordeel der Stam
boekvereenigingen, de kwaliteit der afstam
melingen van dien aard is, dat het daaruit 
gebleken overervingsvermogen gedoogt, dat 
de keuring eerst na een veelvoud van jaren 
geschiedt. 

§ 5. Van de Commissiën van Beroep . 
(Artt . 21 en 22 Paardenwet 1939) . 

9 . Er zijn drie Commissiën van Beroep 
te weten : 

a. Commissie van Beroep voor hengsten 
van het type Trekpaard ; 

b. Commissie van Beroep voor hengsten 
van het type Landbouwtuigpaard ; 

c. Commissie van Beroep voor hengsten 
van andere typen. 

10. 1. De Commissiën van Beroep be
staan elk uit drie leden en drie plaatsver
vangende leden. 

2. De leden en plaatsvervangende leden 
worden door Ons benoemd. Wij benoemen 
een voorzitter uit de leden. Deze benoemin
gen geschieden voor den duur van vijf jaren. 

3. Wij kunnen te allen tijde de leden en 
de plaatsvervangende leden schorsen of 
ontslaan. 

11 . 1. De Commissiën van Beroep worden 
voor het veeartsenijkundig onderzoek elk 
bijgestaan door één veearts. 

2. Wij benoemen den veearts en, naar 
gelang van de behoefte, een of meer plaats
vervangers van hem. Deze benoemingen 
geschieden voor den duur van vijf jaren. 

12. 1. Indien een Commissie van Beroep 
een verzoek tot Keuring in Beroep heeft 
ontvangen, roept de voorzitter van die Com
missie haar bijeen. 

2. Een Commissie van Beroep neemt haar 
beslissing slechts bij meerderheid van stem
men van het voltallig college. Elk lid heeft 
één stem; de veearts heeft een adviseerende 
stem. 

13. De leden van een Commissie van Be
roep , alsmede de veearts ontvangen: 

a. vergoeding van reis- en verblijfkosten 
volgens de tweede klasse van het Reisbesluit 
1916, zooals dat laatstelijk is gewijzigd; 

b. voor zoover zij niet zijn Rijksambtena
ren, een vacatiegeld ten bedrage van f 10.
per dag of gedeelte daarvan. 

§ 6. Van de beëediging der Controleurs
Paardenwet r939. 

(Art . 33 Paardenwet 1939). 

14. De Controleurs-Paardenwet 1939 leg
gen in handen van een der door Onzen 
Minister aan te wijzen ambtenaren den na
volgenden eed of belofte en verklaring af: 

,.Ik zweer/verklaar, dat ik om iets hoe
genaamd in mijn ambt van Controleur
Paardenwet 1939 te doen of te laten, van 
niemand, wie hij ook zij, middellijk of on
middellijk, onder welken naam of welk voor
wendsel ook, iets ontvangen heb noch ont
vangen zal. Ik zweer/verklaar, dat ik het 
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mij opgedragen ambt met getrouwheid zal 
waarnemen. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig! 
Dat verklaar en beloof ik! " 
15. r. De eed of belofte en verklaring 

wordt afgelegd in tegenwoordigheid van 
twee getuigen, die het proces-verbaal van 
eedsaflegging mede onderteekenen. 

2. Degene, die den eed of belofte en ver
klaring afneemt, wijst, alvorens dit te doen, 
op het gewicht van den eed of belofte en ver
klaring. 

16. r. Na het afleggen van den eed of 
belofte en verklaring ontvangen de Contro
leurs-Paardenwet 1939 een acte van aan
stelling, welke door of vanwege Onzen 
Minister wordt geteekend. 

2. De acte van aanstelling, waarvan het 
model door Onzen Minister wordt vast
gesteld, strekt tot bewijs van identiteit. 

§ 7. Van de inwerkingtreding der Paarden
wet 1939. 

(Art. 42 Paardenwet 1939). 
17. De Paardenwet 1939 treedt in werking 

met ingang van r September 1939. 

§ 8. Slotbepalingen. 

18. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van " Paardenbesluit 1939". 

19. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van I September 1939, met uitzon
dering van de artikelen 2, 3 en 4, welke in 
werking treden met ingang van I Januari 
1940. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit , 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 25sten Juli 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Economische Zaken a. i., 

H . COLIJN. 
( Uitgeg . 4 Augustus 1939.) 

, . 679E 

2 Augustus 1939. BESLUIT tot w1iz1gmg 
van het Crisis-Organisatiebesluit 1933 

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

Economische Zaken van I Juli 1939, N°. 
15140, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Gelet op de artikelen 13 en 42 der Land
bouw-Crisiswet 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den r9en Juni 1939, N°. 1076) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den rren Juli 1939, N°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 17 Juli 1939, 
No. 16030, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden; 

Mede gezien het rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Economische 

370 

Zaken a . i. van 29 Juli 1939, N°. 17026, 
Af deeling Land bouw°Crisis-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A . het Crisis-Organisatiebesluit 1933 te 

wijzigen, in dier voege, dat: 
1. artikel 1 wordt gelezen als volgt : 
,, Dit besluit verstaat onder: 
r0. ,,wet ": de Landbouw-Crisiswet 1933; 
2°. ,,Onze Minister": den met de zaken 

van den Landbouw belasten Minister ; 
3°. ,,crisisorganisatie": elke door of van

wege Ons als rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam, als bedoeld in artikel 13, lid r, der 
wet, aangewezen Stichting, zoomede elke 
door of vanwege Ons krachtens het Crisis
Organisatiebesluit 1933, zooals dit voor IS 
September 1935 luidde, als crisisorganisatie 
aangewezen rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam; 

4°. ,,bedrijfsorgaan": elke door of vanwege 
Ons als rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam, als bedoeld in artikel 13, lid r, der 
wet, aangewezen Vereeniging in den zin der 
wet van 22 April 1855 (Staatsblad n°. 32); 

5°. ,,statuten": de stichtingsbrieven, sta
tuten of andere aan crisisorganisaties of aan 
bedrijfsorganen tot grondslag gestelde re
gelen; 

6°. ,,reglementen": de reglementen van 
een crisis-organisatie of van een bedrijfs
orgaan, welke op de statuten steunen en in 
overeenstemming met de daartoe in de 
statuten gestelde regelen tot stand zijn ge
komen; 

7°. ,,georganiseerde": iedere natuurlijke 
of rechtspersoon dan wel vennootschap, als 
bedoeld in de tweede afdeeling van den der
den titel van het eerste boek van het Wet
boek van Koophandel , die als zoodanig toe
gelaten is tot een crisis-organisatie; 

80. ,,aangeslotene": iedere natuurlijke of 
rechtspersoon dan wel vennootschap, als 
bedoeld in de tweede afdeeling van den 
derden titel van het eerste boek van het 
Wetboek van Koophandel, die in verband 
met het uitoefenen van zijn beroep of bedrijf 
aangesloten is bij een bedrijfsorgaan ; 

90. ,,orgaan": ieder natuurlijk of rechts
persoon of college, zeggenschap hebbend in 
een crisisorganisatie of in een bedrijfsorgaan. 
Colleges, welke met de uitoefening van het 
tuchtrecht zijn belast of aan welke de be
slechting van geschillen met een crisis
organisatie of bedrijfsorgaan is opgedragen, 
zijn niet organen der crisisorganisatie of van 
het bedrijfsorgaan."; 

II. voor artikel 2 en na het opschrift 
,,§ 2. Van de crisis-organisaties" wordt in
gevoegd een nieuw artikel ra, luidende als 
volgt: 

,, De Stichtingen, welke als rechtspersoon
lijkheid bezittend lichaam, als bedoeld in 
artikel 13, lid r, der wet, door of vanwege 
Ons zijn aangewezen, staan Onzen Minister 
bij in de uitvoering van de wet."; 

111. artikel 2 wordt gelezen als volgt : 
" De eischen, waaraan een Stichting moet 

voldoen om te worden aangewezen als 
rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als 
bedoeld in artikel 13, lid r, der wet, zijn die, 
welke ten aanzien van de statuten en/of 
reglementen in de volgende artikelen van 
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§ 2 en in § 3, 4, 5 en 6 van dit besluit zijn 
neergelegd ."; 

IV. artikel 3, onder 1° en onder 2 ° , wordt 
gelezen als volgt : 

., 1° . dat onder de doelstelling der crisis
organisatie wordt opgenomen het verleenen 
van medewerking aan de uitvoering van 
de wet en zoo noodig andere wetten en aan 
tot uitvoering dier wetten genomen of te 
nemen maatregelen; 

2 °. dat wijziging van de statuten door 
het bestuur, welke wijziging zich niet mag 
uitstrekken tot de doelstelling der crisis
organisatie, de goedkeuring behoeft van 
Onzen Minister en dat de statuten door 
Onzen Minister, het bestuur der crisisorgani
satie, behoudens dringende gevallen, ge
hoord, kunnen worden gewijzigd en . door 
andere vervangen·"· 

V. aan artikel 3, ~nder 5°, het navolgende 
wordt toegevoegd: 

.,de uitspraken dezer tuchtrechtelijke col
leges hebben de kracht van bindend advies; " ; 

Vl. in het bepaalde in artikel 5, lid Ia, 
onder c, onder 2 ° , in plaats van: .,crisis
organisaties'' wordt gelezen: .,crisisorgani
satie" ; 

VII. in het bepaalde in artikel 8 lid 1, 

telkens na de letters a. b. c. en d. worden in
gevoegd de woorden : .,of wel" ; 

VIII. in het bepaalde in artikel IO, 2 ° . in 
plaats van: .,deze statuten" wordt gelezen: 
.,de statuten"; 

IX. in het bepaalde in artikel 11, lid ze, 
in plaats van: .,crisisorganisaties" wordt 
gelezen: .,crisisorganisatie" ; 

X. in het bepaalde in artikel 13, lid l, 
telkens na de letters a. b. c. en d. worden in
gevoegd de woorden: .,of wel" ; 

XI. in het bepaalde in artikel 14, onder 
A, onder 4°, in plaats van : .,dier handels
zaak" wordt gelezen: .,van zijn handels
zaak''· 

XII'. in het bepaalde in artikel 15, onder 
d, in plaats van: .,het bepaalde onder 5°" 
wordt gelezen : ,,het bepaalde in artikel 15a, 
onder 3° en onder 6°" ; 

XIII. na artikel 45 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 45a, luidende: 

"In geval van niet verbindend verklaring 
eener tuchtrechtelijke uitspraak zal, indien 
de meest gereede partij den wensch daartoe 
in een schriftelijke mededeeling, gericht aan 
den Secretaris der Commissie, welke in eerste 
instantie uitspraak deed, te kennen heeft 
gegeven, de zaak door die Commissie op
nieuw in behandeling worden genomen. 

Op deze behandeling vinden de bepalingen 
in de artikelen 29 tot en met 45 overeen
komstige toepassing. " ; 

XIV. na artikel 49 wordt het navolgende 
ingevoegd : 

,. § 7. Van de bedrijfsorganen . 

A rt . 50. De eischen, waaraan een Ver
eeniging in den zin der wet van 22 April 
1855 (Staatsblad N°. 3 2) moet voldoen om te 
worden aangewezen als rechtspersoonlijkheid 
bezittend lichaam, als bedoeld in artikel 13, 
lid 1 , der wet, zijn die, welke in § 7 van dit 
besluit zijn neergelegd. 

Art. sr. r. Het bedrijfsorgaan moet naar 
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het oordeel van Onzen Minister geacht kun
nen worden in voldoende mate de belangen 
te vertegenwoordigen, welke het zich blijkens 
zijn statuten voorstelt te behartigen . 

2. De statuten moeten door Onzen Mi
nister zijn goedgekeurd. 

Art. 52. Alvorens aan de statuten zijn 
goedkeuring te verleenen stelt Onze Minister 
als voorwaarden : 

1° . dat een of meer vertegenwoordigers 
van Onzen Minister, hetzij in een of meer 
organen zitting hebben, hetzij de bevoegd
heid verkrijgen de vergaderingen van een of 
meer organen bij te wonen; 

2 ° . dat van de vergaderingen van door 
Onzen Minister aan te wijzen organen no
tulen zullen worden gehouden, welke notulen 
in afschrift aan den Minister en aan de(n) 
vertegenwoordiger(s) van Onzen Minister 
zullen worden gezonden; 

3°. dat besluiten van door Onzen Minister 
aan te wijzen organen of door hem aan te 
w:ijzen soorten van besluiten door hem te 
allen tij de kunnen worden vernietigd ; 

4°. dat Onze Minister zich ten aanzien 
van besluiten van door hem aan te wijzen 
organen of ten aanzien van door hem aan te 
wijzen soorten van besluiten een goedkeu
ringsrecht of een verklaring van geen be
zwaar, af te geven. volgens door hem te 
stellen regelen, voorbehoudt; 

5°. dat het bedrijfsorgaan jaarlijks voor 
door Onzen Minister te bepalen tijdstippen 
een financieel jaarverslag met daarbij be
hoorende balans en winst- en verliesrekening 
over het afgeloopen boekjaar, zoomede een 
begrooting voor het komende boekjaar aan 
Ol}zen Minister ter goedkeuring voorlegt; 

6°. dat financieele controle in het bedrijfs-• 
orgaan wordt uitgeoefend door (een) buiten 
het bedrijfsorgaan en buiten den bedrijfstak, 
welker belangen het orgaan behartigt, staan
de(n) accountant(s), wiens (wier) rapporten 
en verslagen in afschrift aan Onzen Minister 
en/of aan een of meer door hem aan te wijzen 
Overheidsdiensten moeten worden gezonden; 

7°. dat door een of meer door Onzen 
Minister aan te wijzen Overheidsdiensten 
super-controle wordt uitgeoefend zoowel over 
het financieele beheer van het bedrijfsorgaan, 
als over het door dat orgaan uit te oefenen 
toezicht op de nakoming door de aangeslote
nen van de aan deze opgelegde verplichtingen 
en dat de organen , zoomede de accountant, 
verplicht zijn aan de ambtenaren van die 
diensten alle gevraagde inlichtingen te ver
strekken en aan hen inzage van alle door 
hen verlangde boeken, papieren en beschei
den te verleenen ; 

&o. dat wijziging van de statuten en vast
stelling van het huishoudelijk reglement en 
andere door Onzen Minister zoo noodig aan 
te wijzen reglementen aan zijn goedkeuring 
zijn onderworpen. 

Art. 53. r. Alvorens aan de statuten zijn 
goedkeuring te verleenen, stelt Onze Minister 
als voorwaarden, dat deze regelen inhouden, 
in dier voege, dat : 

1° . de samenstelling der bestuursorganen 
zoodanig is geregeld, dat de belangen, welke 
het bedrijfsorgaan zich voorstelt te beharti
gen, daarin in een naar het oordeel van Onzen 
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Minister redelijke onderlinge verhouding zijn 
vertegenwoordigd; 

2°. als aangeslotene op een daartoe strek
kende aanvrage moet worden toegelaten 
ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of 
vennootschap, als bedoeld in de tweede af
deeling van den derden titel van het eerste 
boek van het Wetboek van Koophandel, die 
voldoet aan de vereischten en voorwaarden, 
welke bij een onder goedkeuring van Onzen 
Minister vastgesteld reglement van het be
drijfsorgaan voor de toelating als aangeslote
ne mochten zijn gesteld ; 

3°. indien een aanvrager niet is toegelaten 
of indien op zijn aanvrage niet binnen den 
in de statuten gestelden termijn is beslist, 
hij in beroep kan komen bij een door het 
bedrijfsorgaan in te stellen commissie van 
beroep, waarvan de samenstelling en het 
reglement betreffende hare werkwijze de 
goedkeuring van Onzen Minister behoeven; 

4°. indien de toelating als aangeslotene 
door het bedrijfsorgaan uit welken hoofde 
ook wordt ingetrokken, den aangeslotene 
beroep open staat op de onder 3°. bedoelde 
commissie van beroep; 

5°. indien het bedrijfsorgaan de aange
slotenen in groepen indeelt, iedere aangeslo
tene op een daartoe strekkende aanvrage 
in een groep moet worden toegelaten, indien 
hij voldoet aan de vereischten en voorwaar
den, welke bij een onder goedkeuring van 
Onzen Minister vastgesteld reglement voor 
de toelating in die groep mochten zijn ge
steld; 

6°. bij niet toelating of intrekking der 
toelating tot een groep den aan geslotene 
beroep open staat bij de onder 3° bedoelde 
commissie van beroep . 

7°. bij intrekking als bedoeld onder 4° en 
60 het instellen van beroep schorsende wer
king heeft t en aanzien van het besluit waar
van beroep ; 

so. over de aangeslotenen door tucht
rechtelijke colleges tuchtrecht wordt uit
geoefend met inachtneming van de in artikel 
54 van dit besluit gestelde regelen en deze 
tuchtrechtelijke uitspraken de kracht hebben 
van een bindend advies; 

90. indien de beslechting van rechtsge
schillen tusschen het bedrijfsorgaan eener
zijds en de aangeslotenen anderzijds wordt 
opgedragen aan scheidslieden, hunne be
noeming, zoomede het reglement betreffende 
de wijze, waarop de gedingen zullen worden 
gevoerd, de goedkeuring van Onzen Minister 
behoeven. 

2. Aan de goedkeuring der statuten kun
nen door Onzen Minister nog andere voor
waarden dan die in artikel 52 en in het eerste 
lid van dit artikel vermeld, worden gesteld, 
welke voorwaarden onder meer kunnen 
betreffen het opnemen in de statuten van 
een verplichting van de aangeslotenen om 
nauwgezet in acht te nemen de door Onzen 
Minister aan hen gegeven of te geven voor
schriften omtrent regelingen van en in ver
band met de arbeidsvoorwaarden van de 
arbeiders, die bij hen werkzaam zijn of zullen 
zijn. 

Art. 54. De regelen, bedoeld in artikel 53 , 
onder 8°, zijn de volgende : 
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r. De tuchtrechtspraak wordt in eerste 
instantie uitgeoefend door een of meer door 
het bedrijfsorgaan in te stellen colleges voor 
de tuchtrechtspraak en in hooger beroep 
door een door het bedrijfsorgaan in te stellen 
beroepscollege voor de tuchtrechtspraak. 
Twee of meer bedrijfsorganen kunnen (een) 
gezamenlijk(e) college(s) voor de tuchtrecht
spraak in eerste instantie en/of in hooger 
beroep instellen. 

2 . Zoowel de colleges als de beroeps
colleges voor de tuchtrechtspraak bestaan 
uit een lid-voorzitter, zoo noodig een lid
plaatsvervangend voorzitter , een secretaris, 
zoo noodig een plaatsvervangend secretaris 
en ten minste twee leden en twee plaats
vervangende leden, die allen door Onzen 
Minister op voordracht van een bij de statu
ten aan te wijzen orgaan van het bedrijfs
orgaan worden benoemd, geschorst en ont
slagen. De colleges en beroepscolleges be
raadslagen en beslissen met drie leden , te 
weten : den voorzitter , den secretaris en een 
door den voorzitter voor elke aanhangige 
zaak aan te wijzen lid . 

3 . De voorzitter, de plaatsvervangend 
voorzitter, de secretaris en de plaatsvervan
gend secretaris moeten in het bezit zijn van 
een aan een Rijks- of daarmede gelijkgestelde 
Nederlandsche Universiteit verkregen hoe
danigheid van Meester in de Rechten of 
graad van doctor in de rechtswetenschap of 
rechtsgeleerdheid. De overige leden en 
plaatsvervangende leden moeten zijn des
kundigen hetzij op economisch gebied in 
het algemeen , hetzij op het gebied , waarop 
het bedrijfsorgaan zich beweegt. 

4. De tuchtrechtspraak in een bedrij fs 
orgaan zal zoowel in eersten aanleg als in 
hooger beroep worden uitgeoefend volgens 
regelen, neergelegd in een door de door het 
bedrijfsorgaan ingestelde tuchtrechtcolleges 
vast te stellen reglement, welk reglement 
de goedkeuring van Onzen Minister behoeft, 
met dien verstande, dat daarin zal moeten 
worden bepaald, dat mede door of vanwege 
Onzen Minister zaken bij de colleges aan
hangig kunnen worden gemaakt. 

5. Ten aanzien van de tuchtrechtelijke 
sancties geldt , dat : 

a . geldboete of een te stellen waarborgsom 
het bedrag van f 50,000.- niet mag over
schrijden; 

b. intrekking van een of meer aan een 
aangeslotene als zoodanig toegekende be
voegdheden of verleende vergunningen of 
intrekking van de toelating tot een groep van 
aangeslotenen, zoomede schrapping als aan
geslotene met ontzegging van het recht om 
opnieuw als aangeslotene te worden toe
gelaten, slechts kan geschieden voor een 
termijn van ten hoogste tien jaren. " ; 

XV. De woorden ,,§ 7. Slotbepalingen" 
worden gewijzigd in ,,§ 8. Slotbepalingen", 
zoomede "artikel 50" wordt gewijzigd in 

artikel 55" · 
" B. te bepalen, dat het besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 2den Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Economische Zaken a.i., 

H . COLITN. 
( Uitgeg 15 Augustus 1939.) 

S. 679F 

2 Augustus 1939. BESLUIT, houdende 
voorwaarden, waaronder een onder
nemersovereenkomst n de wollenstof
fen-industrie algemeen verbindend kan 
worden verklaard. 

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

Economische Zaken van 20 Juli 1939 No. 
41414 N ., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Overwegende, dat met inachtneming van 
het bepaalde bij en krachtens artikel 4 der 
Wet op het algemeen verbindend en on
verbindend verklaren van ondernemersover
eenkomsten 1935, door belanghebbenden een 
verzoek is ingediend tot algemeen verbin
dendverklaring van een ondernemers-over
eenkomst tot verbetering van de toestanden 
in de wollenstoffenindustrie , welke een voort
zetting is van de met ingang van 10Augustus 
1938 voor den tijd van een jaar algemeen 
verbindend verklaarde ondernemersovereen
komst; 

Overwegende , dat op grond van het be
paalde in artikel 2, eerste lid, van voor
noemde wet, zoodanige algemeen verbindend
verklaring slechts kan geschieden onder voor
waarden, door Ons bij algemeenen maatregel 
van bestuur te stellen : 

Gelet op artikel 10 van Ons besluit van 
14 September 1936, Staatsblad N°. 646, tot 
uitvoering van art. 12, tweede en vierde lid , 
van voornoemde wet; 

Overwegende, dat de vaste commissie van 
den Economischen Raad , bedoeld in artikel 8 
van genoemde wet, terzake is gehoord; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
25 Juli 1939, N°. 38) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van Staat, Minister van 
Economische Zaken a .i. van 28 Juli 1939, 
N°. 43055 N; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onze Minister van Economische 

Zaken kan de daarvoor in aanmerking ko
mende bepalingen van de ondernemersover
eenkomst ter verbetering van de toestanden 
in de wollenstoffenindustrie, op welke be
trekking had het verzoek tot algemeen ver
bindendverklaring, op 18 April 1939 door 
belanghebbenden ingediend, onder de na
volgende voorwaarden algemeen verbindend 
verklaren: 

a. aan vertegenwoordigers van fabrikan
t en van wollen en/of halfwollen stoffen voor 
bovenkleeding, die niet partij zijn bij de 
overeenkomst, en van de afnemers van wollen 
en/of halfwollen stoffen voor bovenkleeding 
zal gelegenheid moeten worden gegeven zit
ting te nemen in het orgaan, dat belast zal 
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zijn met de uitvoering van de overeenkomst; 
b. het onder a. bedoelde orgaan zal zich 

uitdrukkelijk moeten beperken tot de aan 
dat orgaan bij de overeenkomst opgedragen 
taak; , 

c. de benoeming en het ontslag van het 
hoofd van het bureau , dat belast zal zijn 
met de dagelijksche werkzaamheden ter uit
voering van de overeenkomst, zal afhanke
lijk zijn van een verklaring van Onzen 
Minister van Economische Zaken, inhou
dende, dat bij dezen tegen die benoeming 
respectievelijk dat ontslag geen bezwaar 
bestaat; 

d. het hoofd van het onder c. bedoelde 
bureau noch iemand van het overige daarbij 
werkzame personeel zal belang mogen 
hebben bij de vervaardiging van of den 
handel in wollen en halfwollen stoffen voor 
bovenkleeding; 

e. in aangelegenheden van financieelen 
of administratieven aard zal het hoofd van 
het onder c. bedoelde bureau moeten worden 
bijge~taan door een accountant , die niet de 
accountant van een fabrikant van wollen 
en/of halfwollen stoffen voor bovenkleeding 
zal mogen zijn; 

f . het onder c. bedoelde bureau zal, voor 
wat het toezicht op de naleving van de over
eenkomst betreft , ter beschikking moeten 
staan van de Commissie, bedoeld in artikel 12 
der Wet op het algemeen verbindend en 
onverbindend verklaren van ondernemers
overeenkomsten 1935; 

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

h. de onder g. bedoelde vertegenwoordiger 
zal daartoe het recht moeten verkrijgen alle 
vergaderingen van het onder a. bedoelde 
orgaan bij te wonen en voorts inzage te 
nemen van alle bescheiden, op de uitvoering 
van de overeenkomst betrekking hebbende. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 2den Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat , 
Minister van Economische Zaken a i., 

H. COLIJN. 
(Uitgeg. 8 Augustus 1939.) 

S.679G 

2 Augustus 1939 . BESLUIT, houdende 
voorwaarden, waaronder een onderne
mersovereenkomst in het schoenenbe
drijf algemeen verbindend kan worden 
verklaard. 

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

van Economische Zaken van 20 Juli 1939 
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N°. 41413 N., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Overwegende, dat , met inachtneming van 
het bepaalde b ij en krachtens artikel 4 der 
Wet op het algemeen verbindend en on
verbindend verklaren van ondernemersover
eenkomsten 1935, door de Federatie van 
N ederlandsche Schoenfabrikanten een ver
zoek is ingediend tot algemeen verbindend
verklaring van een in den vorm van een voor 
de leden dezer Federatie bindend besluit tot 
stand gekomen ondernemersovereenkomst 
tot verbetering van de toestanden in het 
schoenenbedrijf, welke ondernemersovereen
komst beoogt in de plaats te treden van die , 
welke met ingang van 10 Augustus 1938 
voor den tijd van een jaar algemeen ver
bindend werd verklaard; 

Overwegende, dat, op grond van het be
paalde in artikel 2, eerste lid, van voren
genoemde wet , zoodanige algemeen verbin
dendverklaring slechts kan geschieden onder 
voorwaarden, door Ons bij algemeenen maat
regel van bestuur te stellen: 

Overwegende , dat de vaste commissie 
van den Economischen Raad , bedoeld in 
artikel 8 van vorengenoemde wet, terzake is 
gehoord; . 

Gelet op artikel 10 van Ons besluit van 
14 September 1936, Staatsblad N°. 646, tot 
uitvoering van artikel 12, tweede en vierde 
lid, van vorengenoemde wet : 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Juli 1939, N°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Economi
sche Zaken a.i., van 28 Juli 1939, No. 
43056 N; 

Heb ben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Onze Minister van Economische 

Zaken kan de daarvoor in aanmerking ko
mende bepalingen van de ondernemersover
eenkomst ter verbetering van de toestanden 
in het schoenenbedrijf, op welke betrekking 
had het verzoek tot algemeen verbindend
verklaring op 19 April 1939 door de Federatie 
van Nederlandsche Schoenfabrikanten in
,gediend, onder de navolgende voorwaarden 
.algemeen verbindend verklaren : 

a. aan vertegenwoordigers van leveran
ciers van schoeisel, die geen lid zijn van de 
Federatie van N ederlandsche Schoenfabri
kanten en van de afnemers van schoeisel, 
zal gelegenheid moeten worden gegeven zit
ting te nemen in het orgaan, dat belast zal 
zijn met de uitvoering van de overeenkomst; 

b. het onder a bedoelde orgaan zal zich 
uitdrukkelijk moeten beperken tot de aan 
dat orgaan bij de overeenkomst opgedragen 
taak ; 

c. de benoeming en het ontslag van het 
hoofd van het bureau, dat belast zal zijn 
met de dagelijksche werkzaamheden ter 
uitvoering van de overeenkomst , zullen 
afhankelijk zijn van een verklaring van 
Onzen Minister van Economische Zaken, 
inhoudende, dat bij dezen tegen de benoe
ming respectievelijk het ontslag geen be
zwaar bestaat : 

d. het hoofd van het onder c bedoelde 
bureau noch iemand van het overige daarbij 
werkzame t,>e rsoneel zal belang mogen 
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hebben bij de vervaardiging van of den 
handel in schoeisel ; 

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

f. het onder c bedoelde bureau zal, voor 
wat het toezicht op de naleving van de over
eenkomst betreft, ter beschikking moeten 
staan van de Commissie, bedoeld in artikel 12 
der Wet op het algemeen verbindend en 
onverbindend verklaren van ondernemers
overeenkomsten 1935 : 

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

h. de onder g bedoelde vertegenwoordiger 
zal daartoe het recht moeten verkrijgen alle 
vergaderingen van het onder a bedoelde 
orgaan bij te wonen en voorts inzage te 
nemen van alle bescheiden, op de uitvoering 
van de overeenkomst betrekking hebbende. 

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

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

's-Gravenhage, den 2den Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister uan Staat, 
Minister uan Economische Zaken a.i. , 

H . COLIJN. 
( Uitgeg. 8 Augustus 1939.) 

8. 679H 

16 Augustus 1939. BESLUIT tot wijziging 
van het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I. 

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

Economische Zaken van 20 Juli 1939, N°. 
15139, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden ; 

Gelet op het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I ; 
Gehoord de Centrale Commissie van Ad

vies, bedoeld in artikel 27 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (advies van 19 Juni 1939, 
N°. 1072); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
25 Juli 1939, N°. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Augustus 1939, 
N°. 17142, afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I wordt 

gewijzigd in dier voege, dat : 
A. het bepaalde in artikel 29 wordt ge

wijzigd als volgt : 
1°. in het eerste lid wordt in plaats van 

,,boter en melkproducten" gelezen: ,,boter, 
kaas en melkproducten" ; 
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2°. in plaats van lid 4, lid 5 en lid 6, 
wordt het navolgende gelezen : 

.,4. Tot de groepen van importeurs onder
scheidenlijk exporteurs van de in het eerste 
lid genoemde producten kunnen door de 
Centrale slechts worden toegelaten degenen, 
die den invoer, onderscheidenlijk den uitvoer, 
van die producten reeds uitoefenden in een 
door Onzen Minister te bepalen basisperiode, 
welke verschillend kan zijn voor verschil
lende producten, verschillende soorten van 
producten, verschillende verwerkingen of 
bewerkingen dier producten, verschillende 
mengsels en voor verschillende landen of 
gedeelten daarvan." ; 

B . in het bepaalde in artikel 37, lid 2, in 
plaats van de woorden "voor vermengde 
margarine, voor onvermengde margarine" 
wordt gelezen : naar gelang van de samen
stelling"; 

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

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

Soest dijk, den 16den Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

( Uitgeg. 1 September 1939.) 

i-.. 6791 

26 Augustus 1939. BESLUIT tot wijziging 
van het Crisis-Suikerbesluit 1933. 

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

Staat, Minister van Economische Zaken 
a.i. en van Onzen Minister van Financiën 
d .d . 3 Augustus 1939, N°. 17194, afdeeling 
Landbouw-Crisis-Aangelegenheden en d.d. 
7 Augustus 1939, N°. 135, afdeeling Invoer
rechten en Accijnzen ; 

Gelet op het Crisis-Suikerbesluit 1933, zoo
als dat is gewijzigd bij Ons Besluit van 12 
Augustus 1938; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 27, lid 1, der Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 19den Juni 1939, 
N°. 1068); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 15den Augustus 1939, N°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen 
Minister van Economische Zaken dd. 18 
Augustus 1939, N°. 18032, afdeeling Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden, en van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Financiën 
dd. 23 Augustus 1939, N°. 144, Afdeelingen 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
I. in artikel 2, lid 1, van het Crisis-Suiker

besluit 1933 wordt in plaats van "den eersten 
September 1939" gelezen "den eersten 
September 1940" ; 

Il. dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 
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Onze Ministers van Economische Zaken en 
van Financiën zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en in afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 26sten Augustus 1939. 
De Minister van Economische Zaken. 

s. 679J 

STEENBERG HE. 
De Minister van Staat 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
( Uitgeg. 30 Augustus 1939.) 

28 Augustus 1939. BESLUIT, houdende 
verplichting tot inventarisatie en tot 
verbod van afleveren, vervoeren, be
en verwerken van crisisproducten . 

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

Economische Zaken van 28 Augustus 1939 , 
No. 264, Afdeeling Voedsel Voorziening in 
Oor Jogstijd ; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 en op de wet van 30 Septem
ber 1938 (Staatsblad 639 C); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 Augustus 1939 . N°. 1/9); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken d.d. 28 
Augustus 1939, N°. 300, Afdeeling Voedsel 
Voorziening in Oorlogstijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art . 1. Dit besluit verstaat onder : 
1. granen, zaden en peulvruchten (geen 

zaaigoed zijnde) : 
Tarwe (ongeden.) , Tarwe (geden.), Spelt, 

Rogge (ongeden.), Rogge (geden.), Gerst , 
Haver, Maïs, Boekweit, Rijst, Paddy of 
voerrijst, Milletzaad, Dari of kaffirkoorn, 
Gemengd graan, Veldboonen (ongeden.) , 
Veldboonen (geden.). Groene erwten (onge
den.), Groene erwten (geden.). Witte en gele 
erwten, Schokkers, Spliterwten, Spliterwten
breuk, Capucijners, grauwe erwten, Parel
erwten, Kadjang idjoe, Witte boonen, 
Bruine boonen, Andere gekleurde boonen, 
Wikken, Lupinen, Serradella, Linzen. 

2. Producten bereid uit granen, zaden en 
peulvruchten : 

A. consumptieproducten : (verpakt of on
verpakt): 

Tarwemeel (ongeden.), Tarwebloem in
landsche, Tarwebloem Amerikaansche, Tar
webloem Australische, Tarwebloem Cana
deesche , Tarwebloem Enge!sche,Tarwebloem 
Hongaarsche, Tarwebloem Fransche, Tarwe
bloem andere soorten, Tarwegriesmeel (Se
molina) , Zelfrijzend bakmeel, Maizena, bak
en puddingpoeders, custard enz., Mout van 
tarwe , Roggemeel (ongeden .), Roggebloem, 
Gerstebloem, Gort , Mout van gerst (voor 
bierbereiding). Mout van gerst (voor andere 
doeleinden), Gerstemoutmeel, Gerstevlokken, 
Havermout, Maisbloem, Maisvlokken, Boek
weitmeel, Boekweitgrutten, Rijstmeel (strooi
meel of gemalen rijst), Griesmeel van rijst 
gek!., Griesmeel van rijst ongekl. , Macaroni 
(en spaghetti) , Vermicelli, Moutextract. 
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B. Voederproducten: 
Tarwemeel (gedenat.), Roggemeel (ge

denat.), Gerstemeel, Havermeel , Havergort 
(gepelde haver), Maismeel, Boonenmeel, 
Erwtenmeel, Erwtenpiksel , Boonenpiksel. 

3. Zetmeel en zetmeelproducten: 
A. consumptieproducten: (verpakt of on

verpakt): 
Aardappelmeel (ongeden.). Arrowroot, Glu

cose (blanke stroop) ongeden., Massée, Sago 
(korrels), Sagomeel, Tapiocameel, Tapioca 
(korrels, enz.), Cassave, Manioc. 

B. Technische- en voederproducten: 
Dextrine, Dextrose, Glucose (geden.), 

Glucose (ongeden.), Stijfsel (brok- en kristal-), 
Stijfselpoeder (ook de eetbare soorten), 
Plantaardige lijm (w.o. alle soorten plant
aardige plakmiddelen) , Aardappelmeel (ge
den.), Aardappelmeel (ongeden.). Aardappel
vezel, Aardappelvezelmeel, Aardappelvlok
ken, Gedroogde aardappelen, Aardappelgries, 
Maiskiemkoek, Maiskiemen, Maisglutenmeel, 
Maisglutenkoek, Maisglutenfeed, Afval van 
rijstzetmeel, Tarwegluten. 

4. Oliehoudende zaden, pitten en noten 
(geen zaaigoed zijnde): 

Lijnzaad, Grondnoten, gepeld, Grondno
ten, ongepeld. Soyaboonen, Sesamzaad, 
Copra, Palmpitten, H ennepzaad, Kool- , 
resp. raapzaad, Zonnebloempitten, Katoen
zaad, Kapokpitten, Maanzaad, Kanariezaad, 
Geel mosterdzaad, Bruin mosterdzaad, Kar
wijzaad, alle andere oliehoudende zaden, 
pitten en noten. 

5. Veekoeken (zoowel voorslag- als mur
we- en kleine koeken, schroot, schilfers, gruis, 
brokken, meel, enz.): 

Lijnkoeken, Grondnotenkoeken, Soyakoe
ken, Sesamkoeken, Cocoskoeken, Palmpit
koeken, Raap- , resp. koolzaadkoeken, Zonne
pitkoeken, Kantoenzaadkoeken, Maanzaad
koeken, Alle andere soorten koeken. 

6. Samengestelde mengvoeders (incl. koek
jes, brokjes, meel, enz.): 

Gemengde Koekjes, brokjes, meel, opfok
voeders, ochtendvoer en kippenvoer. 

7. Bijproducten maalderij en pellerij: 
Tarwepuntj es, Tarwezemelen, Tarwegries, 

Tarwegrint, Tarwekiemen, Tarwevoermeel, 
Tarwevoerbloem, Tarwe-achtermeel, Rogge
puntjes, Roggegrint, R oggegries, Rogge
zemelen, Havervoermeel, Haverdoppen, Voer 
havermout, Gerstepelmeel, Gerstevoermeel, 
Rij stevoermeel, Boekweitvoermeel, R elsel, 
spitsmeel en andere molenafvallen. 

8. Bijproducten alcohol- en bierbereiding : 
Gedroogde bostel, Gedroogde spoeling, 

Gedroogde gist, Moutkiemen. 
9. Dierlijke voedermiddelen : 
Bloedmeel, Levermeel, Vleeschmeel, Dier

meel, Beendermeel, Vleeschbeendermeel, 
Vischmeel, Wit vischmeel , Haringmeel, Sar
dinemeel, Garnalenmeel, Walvischmeel , Pil
chardmeel, Levertraan, Ondermelkpoeder, 
Melkpoeder, K arnemelkpoeder, Weipoeder. 

1 o. Diversen: 
Alfalfameel , Klavermeel, Bakkerij-afvallen 

Kippenbrood , Honden- en kattenbrood, Ge
malen brood, Beschuitmeel (biscuitdust), 
Mineralenmengsels, Vitaminepreparaten,Voe
derkernen, Voederkalk, Geslibd krijt, Land
bouwzouten, Algenmeel. 
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l r. Zaaigranen , -zaden en -peulvrucht : 
Tarwe, Rogge (geden.), Rogge (ongeden.), 

Gerst ,_ Haver, Maïs, Veldboonen, Witte boo
nen, Bruine boonen, Groene erwten, Schok
kers, Capucijners, Grauwe erwten, Peulen en 
doperwten, Snij- en princesseboonen, Kool
zaad, Kanariezaad , Geel mosterdzaad, Bruin 
mosterdzaad, Maanzaad, Lijnzaad, Suiker
bietenzaad, Voederbieten- , mangelwortelzaad 
Radijszaad, Spinaziezaad , Graszaad, Klaver
zaad, Wikken, Lupinen , Lucerne, Spurrie , 
Knolzaad, Wortelzaad (incl. zaad van tuin
bouwwortelen) . 

12. Suiker, stropen en bijproducten sui
kerbereiding: 

Consumptiesuiker, Basterdsuiker, Gedenat. 
suiker, Gekleurde kandij, Limonade stroop 
(vloeibare witte suiker), Suikerstroop, Riet
suikerstroop, Bietsuikerstroop , Bietenstroop, 
Huishoud- en keukenstroop, Kandijstroop, 
Zwarte stroop, Melado (gezuiverde melasse), 
Melasse (voer-), Gedroogde pulp , Suikerpulp, 
Melassepulp , Gedroogde suiker- en voerbie
ten. 

13. Honing : 
Honing, Kunsthoning. 
14. Koffie , thee en cacao: 
Koffie, gebrand, verpakt en onverpakt, 

Koffie, ongebrand, Thee in kisten, Thee in 
klein verpakking, Cacaoboonen, gebrand, 
Cacaoboonen, ongebrand, Cacaomassa, Ca-

- caopoeder, Chocolade, Cacaoboter. 
2. r. Onverminderd het bepaalde in het 

" Landbouwinventarisatiebesluit 1939" is het 
voorhanden of in voorraad hebben van de 
in het vorige artikel vermelde producten 
onder 1, indien de voorraad 

grooter is dan 1000 kg. 
,, 2A, ,, ,, ,, 1000 kg. 

met uitzondering van Tarwebloem A, tarwe
bloem B , tarwemeel, roggemeel, roggebloem 
en/of gebroken rogge, voor zoover het voor
handen of in voorraad hebben daarvan ge
schiedt door degenen, bedoeld in lid 2, onder 
b, van dit artikel, 
onder 2B, indien de voorraad 

grooter is dan 500 kg. 
3A, 500 kg. 
3 B, 500 kg. 
4, IOO kg. 
5, 500 kg. 
6, 500 kg. 
7, 100 kg. 
8, IOO kg. 

,, 9, ,, ,, ,, 100 kg. 
met uitzondering van ondermelk-, melk, en 
karnemelkpoeder en weipoeder, voor zoover 
het voorhanden of in voorraad hebben daar
van geschiedt door degenen bedoeld in lid 2 
onder d van dit artikel, 
onder 10, voor zoover betreft alfalfameel, 

klavermeel , bakkerijafvallen, kip
penbrood, honden- en kattenbrood, 
gemalen brood, beschuitmeel (bis
cuitdust), indien de voorraad groo
ter is dan roo kg., 

10, voor zoover betreft mineralen
mengsels, voederkernen, voeder
kalk, geslibd krijt, landbouwzou
ten, Algenmeel, indien de voorraad 
grooter is dan 50 kg., 
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onder 11, indien de voorraad 
grooter is dan 100 kg. 

12, 1000 kg. 
13 50 kg. 
14: voor ~oover "betreft koffie , indien 

de voorraad grooter is dan 50 kg., 
14, voor zoover betreft thee, indien 

de voorraad grooter is dan 25 kg., 
14, voor zoover betreft cacao, indien 

de voorraad grooter is dan 100 kg. , 
zoomede van tarwebloem A , tarwebloem 

B, tarwemeel, roggemeel, roggebloem en/of 
gebroken rogge, voor zoover het voorhanden 
of in voorraad hebben daarvan geschiedt 
door degenen, bedoeld in lid 2 onder b van 
dit artikel en van ondermelk- , melk- en 
karnemelkpoeder en weipoeder , voor zoover 
het voorhanden of in voorraad hebben daar
van geschiedt door degenen, bedoeld in lid 
2, onder d, van dit artikel, zoomede van 
andere door Ons aan te wijzen crisisproducten 
in den zin van artikel 1, onder 5°, van de 
Landbouw-Crisiswet 1933, verboden. 

2. Dit verbod geldt niet : 
a. indien van de voorhanden of in voor

raad zijnde hoeveelheden producten op door 
Onzen Minister te bepalen wijze en tijdstip
pen opgave is verstrekt en voorraadstaten 
zijn bijgehouden; 

b. ten aanzien van hen, die als georgani
seerden zijn aangesloten bij de Stichting 
Nederlandsche Meelcentrale, gevestigd te 
's-Gravenhage en hun beroep of bedrijf ma
ken van het verwerken van meel of bloem 
t ot brood , voor zo over betreft de in artikel 1, 
onder 2 A vermelde producten, met uitzonde
ring van tarwebloem A, tarwebloem B, 
tarwemeel , roggemeel, roggebloem en/of ge
broken rogge; 

c. ten aanzien van degenen, bedoeld 
onder b, voor zoover betreft tarwebloem A, 
t arwebloem B , tarwemeel , roggemeel , rogge
bloem en/of gebroken rogge, indien zij van 
elke hoeveelheid daarvan opgave verstrek
ken aan genoemde Stichting met inacht
neming van de door Onzen Minister te st ellen 
voorschriften; 

d. ten aanzien van hen, die als georgani
seerden zij n aangesloten bij de Stichting 
Ned . Zuivelcentrale, gevestigd te 's-Graven
hage en zijn toegelaten tot de groep "Pro
ducenten van melkproducten" , voor zoover 
betreft de in lid 1, onder 9 vermelde producten 
met uitzondering van ondermelk-, melk- en 
karnemelkpoeder en weipoeder; 

e. ten aanzien van degenen, bedoeld onder 
d, voor zoover betreft ondermelk-, melk- en 
karnemelkpoeder en weipoeder, indien zij 
van elke hoeveelheid daarvan opgave ver
st rekken aan de Stichting Nederlandsche 
Meelcentrale , gevestigd te 's-Gravenhage, 
met inachtneming van door Onzen Minister 
te stellen voorschriften. 

3. 1. Het afleveren, doen afleveren, ver
voeren, doen vervoeren van de in artikel 1 
opgesomde producten, zoomede van andere 
door Ons aan te wijzen crisisproducten, in 
den zin van artikel 1, onder 5°, van de Land
bouw-Crisiswet 1933, is verboden. 

2. Het verbod in het vorig lid geldt niet 
indien en voor zoover ontheffing hiervan is 
verleend door of vanwege Onzen Minister en 
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indien de voorwaarden , zoo noodig door of 
vanwege Onzen Minister aan deze ontheffing 
te verbinden, zijn nagekomen . 

4. I. Het bewerken, doen bewerken , ver
werken , doen verwerken van de in artikel 1 
vermelde producten, zoomede van andere 
door Ons aan te wij zen crisisproducten, in 
den zin van artikel 1, onder 5°, van de Land
bouw-Crisiswet 1933, is verboden . 

2. Het verbod geldt niet indien en voor 
zoover ontheffing hiervan is verleend door 
of vanwege Onzen Minister en indien de 
voorwaarden, zoo noodig door of vanwege 
Onzen Minister aan deze ontheffing te ver
binden, zijn nagekomen. 

3. Het verbod geldt evenmin voor zoover 
het betreft be- en verwerken van crisis
producten tot veevoeder , ten aanzien waar
van het bepaalde in het veevoederbesluit 
1939 geldt. 

5 . Dit besluit geldt voor een tijdvak, aan
vangend met den dag van zijn inwerking
treding en eindigend op 1 Januari 1940. 

6. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE . 

(Uitgeg. 28 Augustus 1939.) 

S. 679K 

28 Augustus 1939. BESLUIT tot instelling 
van een invoermonopolie voor alle land
bouw-crisisproducten, onverminderd een 
voor sommige dezer reeds bestaand in
voermonopolie (Crisis-Landbouwinvoer
monopoliebesluit 1939). 

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

Economische Zaken van 28 Augustus 1939, 
N°. 263, Afdeeling Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd ; 

Gelet op de artikelen 1 en 12 van de Land
bouw-Crisiswet 1933 en op de W et van 30 
September 1938 (Staatsblad N°. 639 C) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 Augustus 1939, N°. 1/ 9); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Augustus 1939, 
N°. 300, Afdeeling Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art . 1. Dit besluit neemt over de termi

nologie van artikel 1 van de Landbouw
Crisiswet 1933 en verstaat voorts onder : 
,,de wet": de Landbouw-Crisiswet 1933. 

2 . De invoer van alle bij of krachtens 
artikel 1, onder 5°, van de wet aangewezen 
crisisproducten, onverminderd een daarvoor 
reeds ingesteld invoermonopolie, is voor 
nader door Ons te bepalen tijdvakken, welke 
verschillend kunnen zijn voor verschillende 
crisisproducten, slechts toegestaan aan een 
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door Onzen Minister voor elk dier crisis
producten daartoe als monopoliehoudster aan 
te wijzen crisis-organisatie. 

3. Dit besluit, dat in werking treedt met 
ingang van den dag van zijn afkondiging en 
eindigt met ingang van 1 Januari 1940, kan 
worden aangehaald onder den titel van: 
,,Crisis-Landbouwinvoermonopoliebesluit 
1939". 

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

's-Gravenhage, den 28sten Augustus 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

( Uitgeg. 28 Augustus 1939.) 

s. 679J, 

28 Augustus 1939. BESLUIT tot instelling 
van een uitvoermonopolie voor alle land
bouwcrisisproducten, onverminderd een 
voor sommige dezer reeds bestaand uit
voermonopolie (Crisis-Landbouwuitvoer
monopoliebesluit 1939.) 

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

van Economische Zaken van 28 Augustus 
1939, N°. 262, Afdeeling Voedselvoorziening 
in Oorlogstijd ; 

Gelet op de artikelen 1 en 12 van de Land
bouw-Crisiswet 1933 en op de wet van 30 
September 1938 (Staatsblad N°. 639 C); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 Augustus 1939, N°. 1/9); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Augustus 1939, 
N°. 300, Afdeeling Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art . 1. Dit besluit neemt over de termi

nologie van artikel 1 van de Landbouw
Crisiswet 1933 en verstaat voorts onder: 
,,de wet": de Landbouw-Crisiswet 1933. 

2. De uitvoer van alle bij of krachtens 
artikel 1, onder 5°. van de wet aangewezen 
crisisproducten, onverminderd een daarvoor 
reeds ingestelde uitvoermonopolie, is voor 
nader door Ons te bepalen tijdvakken, welke 
verschillend kunnen zijn voor verschillende 
crisisproducten, slechts toegestaan aan een 
door Onzen Minister voor elk dier crisis
producten daartoe als monopoliehoudster 
aan te wijzen crisis-organisatie. 

3. Dit besluit, dat in werking treedt met 
ingang van den dag van zijn afkondiging en 
eindigt met ingang van 1 Januari 1940, kan 
worden aangehaald onder den titel van: 
,,Crisis-Landbouwuitvoermonopoliebesluit 
1939". 

Onze Minister van Economische Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit , 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en in afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 
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's-Gravenhage, den 28sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken , 
STEENBERGHE. 

( Uitgeg. 28 Augustus 1939.) 

s. 679)[ 

28 Augustus 1939. BESLUIT, houdende 
verplichting tot inventarisatie bij den 
landbouw (Landbouwinventarisatiebe
sluit 1939.) 

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

van Economische Zaken van 28 Augustus 
1939, N°. 265, Afdeeling Voedselvoorziening 
in Oorlogstijd; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 en op de Wet van 30 Septem
ber 1938, Staatsblad 639 C; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 Augustus 1939, N°. 1/ 9); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Augustus 1939, 
N°. 300, Afdeeling Voedselvoorzi_ening in 
Oorlogstijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. r. Het voorhanden of in voorraad 

hebben van 
rundvee 
varkens 
paarden 
schapen 
kippen 
eenden 
alsmede van 
tarwe 
gedenatureerde tarwe 
rogge 
gedenatureerde rogge 
gerst 
haver 
veldboonen (gedenatureerd en niet gede

natureerd) 
erwten (gedenatureerd en niet gedenatu-

reerd) 
bruine- en witte boonen 
overige zaden 
gemengd graan 
krachtvoeder 
aardappelen, boven 35 mm uitgezonderd 
pootgoed en het gedeelte bestemd voor 

eigen consumptie 
benedenmaatsche aardappelen, uitgezon

derd pootgoed 
pootgoed bestemd voor den verkoop 
gedenatureerde aardappelen (veevoeder), 

zoowel voor eigen gebruik als voor den ver
koop 

is verboden, indien en voor zooverre deze 
producten bestemd zijn voor of deel uit
maken van het landbouwbedrijf van den
gene, die deze producten voorhanden of in 
voorraad heeft. 

2. Het verbod vervat in het voorgaand lid 
geldt niet voor hem, die op telkens door 
Onzen Minister te bepalen tijdstippen, vol
gens door dien Minister te stellen regelen van 
het voorhanden en in voorraad hebben van 
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die producten op die tijdstippen opgave 
heeft verstrekt . 

2. Dit besluit geldt voor een tijdvak, 
aanvangend met den dag van het inwerking 
treden van dit besluit en eindigend op I 

Januari 1940. 
3. Dit besluit treedt in werking op den 

dag van zijn afkondiging en kan worden 
aangehaald als "Landbouwinventarisatie
besluit 1939". 

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

's-Gravenhage, den 28sten Augustus 1939_ 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 28 Augustus 1939.) 

S.679:K 

28 Augustus 1939. BESLUIT, houdende 
verplichting tot inventarisatie van eeni
ge soorten visch (Visch-inventarisatie
besluit 1939) . 

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

Economische Zaken van 28 Augustus 1939, 
n°. 266, Afd. Voedselvoorziening in Oorlogs
tijd ; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 en op de wet van 30 Septem
ber 1938 (Staatsblad 639 C); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 Augustus 1939, n°. 1/9); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Augustus 1939, 
N°. 300, Afd. Voedselvoorziening in Oorlogs
tijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art . 1 . I. Het voorhanden en in voor

raad hebben van pekel- en steurharing, ge
stoomde en gerookte haring (bokking). in 
blik of in glas verpakte haring, gestoomde 
en gerookte visch, gezouten en gedroogde 
visch, versche, gerookte en in blik of glas 
verpakte aal en paling is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het eerste lid , 
geldt niet indien : 

a. pekel- of steurharing in een kleinere 
hoeveelheid dan 150 kg en de overige in het 
eerste lid genoemde producten ieder voor 
zich in kleinere hoeveelheid dan 100 kilogram 
voorhanden of in voorraad zijn; 

b. overeenkomstig door Onzen Minister 
van Economische Zaken te stellen regelen: 

1°. is opgegeven de juiste hoeveelheid van 
de in lid 1 bedoelde producten, welke voor
handen of in voorraad is; 

2°. wekelijks een opgave wordt verstrekt 
van de plaats gehad hebbende wijzigingen. 

2 . Dit besluit geldt voor het tijdvak aan
vangende op den dag van inwerkingtreding 
van d it besluit en eindigende met ingang van 
I Januari 1940. 

3 . Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging en kan worden 
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aangehaald onder den titel : ,,Visch-inven
tarisatiebesluit 1939 ". 

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

's-Gravenhage, den 28sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Zaken , 
STEENBERG HE. 

( Uitgeg. 28 Augustus 1939.) 

s. 679 0 

28 Augustus 1939. BESLUIT, houdende 
een verbod tot het vervoeren van ge
droogde garnalen (Vervoersbesluit ge
droogde garnalen 1939). 

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

Economische Zaken van 28 Augustus 1939, 
N°. 267, Afdeeling Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 en op de Wet van 30 Septem
ber 1938, Staatsblad 639 C. 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 Augustus 1939 N°. 1/9) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Augustus 1939, 
N°. 300, Afdeeling Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art . 1. Het is verboden gedroogde gar

nalen te vervoeren of te doen vervoeren. 
2. De verbodsbepaling vervat in artikel I 

geldt niet, indien en voorzoover ontheffing 
hiervan is verleend door of vanwege Onzen 
met de uitvoering van dit besluit belasten 
Minister en indien de voorwaarden, zoo 
noodig door of vanwege dien Minister aan 
deze ontheffing te verbinden, zijn nagekomen. 

3. Dit besluit geldt voor het tijdvak, aan
vangende met ingang van den dag van zijn 
in werkingtreding en eindigende met ingang 
van 1 Januari 1940 en kan worden aange
haald onder den titel "Vervoersbesluit ge
droogde garnalen 1939". 

4 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Augustus 1939 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken , 

STEENBERG HE. 
(Uitgeg. 28 Augustus 1939.) 

S.679P 

28 Augustus 1939. BESLUIT, houdende 
verbod van verwerken en bewerken van 
crisisproducten tot veevoeder (Veevoe
derbesluit 1939) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
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Op de voordracht van Onzen Minister 
van Economische Zaken van 28 Augustus 
1939, N°. 268, Afdeeling Voedselvoorziening 
in Oorlogstijd; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw-Crisis
wet 1933 en op de Wet van 30 September 
1938 (Staatsblad N°. 639 C); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 Augustus 1939, N°. 1/9); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Augustus 1939, 
N°. 300, Afdeeling Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Heb ben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. r. Het verwerken of doen ver

werken, alsmede het bewerken of doen be
werken van alle bij of krachtens artikel 1, 
onder 5°. van de Landbouw-Crisiswet 1933 
aangewezen crisisproducten tot veevoeder, 
van welken aard of samenstelling ook, is 
voor een tijdvak, aanvangend met ingang 
van den dag van inwerkingtreding van dit 
besluit en eindigend op 1 Januari 1940; ver
boden. 

2. Het verbod, vervat in het eerste Jid, 
geldt niet, indien en voorzoover daarvan 
door of vanwege Onzen Minister van Econo
mische Zaken ontheffing is verleend en indien 
de voorwaarden, zoonoodig door of vanwege 
Onzen voornoemden Minister aan de ont
heffing te verbinden, zijn nagekomen. 

3. Onder verwerken, doen verwerken, be
werken en doen bewerken wordt in dit be
sluit ten aanzien van nader door Ons aan 
te wijzen crisisproducten mede verstaan het 
voederen en doen voederen aan dieren van 
die producten in onbewerkten toestand. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging en kan worden aan
gehaald onder den titel van: ,,Veevoeder
besluit 1939". 

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

's-Gravenhage, den 28sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

( Uitgeg. 28 Augustus 1939.) 

s. 679Q 

28 Augustus 1939. BESLUIT tot instelling 
van een dorschregeling voor alle Jand
bouwcrisisproducten (Dorschbesluit 
1939) . 

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

Economische Zaken van 28 Augustus 1939, 
n°. 269, Afdeeling Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Gelet op artikel 1, onder 5°., van de Land
bouw-Crisiswet 1933 en op de Wet van 30 
September 1938 (Staatsblad n°. 639 C); 

!'.,ehoord den Raad van State (advies van 
28 Augustus 1939, n°. 1/9); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
Minister van Economische Zaken d .d . 28 
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Augustus 1939, n°. 300, afdeeling Voedsel
voorziening in Oorlogstijd ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. r. Het dorschen van alle bij of 

krachtens artikel 1, onder 5°., van de Land
bouw-Crisiswet 1933 aangewezen crisispro
ducten, voor zoover bij die producten van 
dorschen sprake kan zijn, is verboden. 

2. Het verbod, vermeld in het voorgaande 
lid, geldt niet, indien en voorzoover daarvan 
door of vanwege Onzen Minister voornoemd, 
ontheffing is verleend en de voorwaarden, 
zoo noodig door of vanwege Onzen Minister 
aan die ontheffing te verbinden, zijn na
gekomen. 

2. r. Gedurende de tijdvakken, aanvan
gende en eindigende met ingang van nader 
door Ons te bepalen tijdstippen, is het voor
handen en in voorraad hebben van de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde producten in on
gedorschten toestand verboden. 

2. De in het voorgaande lid bedoelde 
tijdvakken kunnen verschillend worden ge
steld voor verschillende gedeelten des lands 
en voor verschillende producten. 

3, Het verbod, vermeld in lid 1 van dit 
artikel , geldt niet indien en voorzoover 
daarvan door of vanwege Onzen Minister 
voornoemd , ontheffing is verleend en de 
voorwaarden, zoo noodig door of vanwege 
Onzen Minister aan die ontheffing te ver
binden, zijn nagekomen. 

3. Dit Besluit geldt voor het tijdvak, 
aanvangende met ingang van den dag van 
zijn inwerkingtreding en eindigende met in
gang van l Januari 1940. 

4. Dit Besluit treedt in werking met in
gang van den dag van zijn afkondiging en 
kan worden aangehaald onder den titel van: 
,,Dorschbesluit 1939". 

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

's-Gravenhage, den 28sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE . 

( Uitgeg. 28 Augustus 1939.) 

S. 679R 

28 Augustus 1939. BESLUIT, houdende 
verbod tot bewerken en verwerken van 
vetten en oliën tot zeep. 

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

Economische Zaken van 28 Augustus 1939, 
N°. 270, Afdeeling Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 Augustus 1939, N°. 1/9) ; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw-Crisis
wet 1933 , en op de wet van 30 September 
1938, Staatsblad 639 C.; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Augustus 1939, 
N°. 300, Afd . Voedselvoorziening in Oorlogs
tijd; 
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Hebbe n goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. 1. Het bewerken, doen bewerken, 

verwerken en doen verwerken van: 
oliën en vetten tot harde, zachte en vloei

bare zeep, zeeppoeder, -vlokken, -schilvers, 
alsmede waschpoeder, 

is voor een tijdvak aanvangend met ingang 
van den dag van het inwerkingtreden van 
dit besluit en eindigend op l Januari 1940, 
verboden . 

2. Het verbod in het vorige lid vermeld, 
geldt niet, indien en voorzooverre door de 
Stichting N ederlandsche Zuivelcentrale, Af
deeling Margarine.Vetten en Oliën, gevestigd 
te 's-Gravenhage, daarvan ontheffing is ver
leend en indien de voorwaarden, zoonoodig 
door genoemde Centrale aan deze ontheffing 
te verbinden, zijn nagekomen. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

( Uitgeg. 28 Augustus 1939). 

S. 679S 

29 Augustus 1939. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 11, zesde lid, van de · Alge
meene Vorderingswet 1939. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Economische Zaken en van Defensie van 
28 Augustus 1939, N°. 48114 J.A., Directie 
van Handel en Nijverheid; 

Gelet op artikel 11, zesde lid , der Alge
meene Vorderingswet 1939; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Augustus 1939, N°. 46) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 25 Augustus 1939, 
N°. 48269 J .A., Directie van Handel en 
Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art . 1. Het bedrag der in artikel IO , 

eerste lid, van de Algemeene Vorderingswet 
1939 voorziene schadeloosstelling zal in het 
geval, bedoeld in artikel 11 , zesde lid, van 
voornoemde wet den belanghebbende, ter 
keuze van dengene, die met de uitbetaling 
belast is , worden uitbetaald : 

a. door overschrijving op de rekening van 
den belanghebbende of van een door dezen 
aangewezen bankinstelling bij de Hoofd
bank, de Bijbank of een der Agentschappen 
van de Nederlandsche Bank ; 

b. door storting of overschrijving op de 
postrekening van den belanghebbende ; 

c. door afgifte van een ten name van den 
belanghebbende gestelde chèque, betaalbaar 
bij de Hoofdbank, de Bijbank of een der 
Agentschappen van de N ederlandsche Bank; 

d. door afgifte van een ten name van 
den belanghebbende gestelde postchèque ; 
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e. zoo een der onder a tot en met d ge
noemde wijzen van betaling niet mogelijk 
is, op eenigerlei andere wijze, mits tegen 
behoorlijke kwijting. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der af
kondiging. 

Onze Ministers van Economische Zaken 
en van Defensie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en in afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State en 
aar: de Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 29sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken , 
STEENBERG H E. 

De Minister van Defensie, DIJXHOORN. 
( Uitgeg. 29 Augustus 1939.) 

s. 679'1' 

29 Augustus 1939. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel IO en artikel 13 van de 
Algem eene Vorderingswet 1939. 

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

Economische Zaken en van Defensie van 
29 Augustus 1939, N°. 48n3 J .A ., Directie 
van Handel en Nijverheid ; 

Gelet op artikel 10 en artikel 13 van de 
Algemeene Vorderingswet 1939, Staatsblad 
N°. 631 ; 

Den Raad van State gehoord (Advies 
van 29 Augustus 1939, N°. 45) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 Augustus 1939, 
N°. 48270 J .A., Directie van Handel en 
Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art . 1. Dit besluit verstaat onder " Onze 

Minister": Onze Minister van Economische 
Zaken. 

2. Wanneer ingevolge een krachtens de 
Algemeene Vorderingswet 1939 gedane vor
dering eenig roerend goed in eigendom aan 
den Staat overgaat, zal de in artikel 10 dier 
wet bedoelde schadeloosstelling worden vast
gesteld op de overeenkomstig de artikelen 
3 en 4 van dit besluit bepaalde waarde van 
het goed. 

3 . I. Wanneer voor een roerend goed 
naar het oordeel van Onzen Minister hier 
te lande een marktwaarde en een daarop 
steunende openbare prijsnoteering bestaan , 
zal de waarde van het goed worden bepaald 
op het gemiddelde van de noteeringen ge
durende een aan het tijdstip der vordering 
al dan niet onmiddellijk voorafgaand, door 
Onzen Minister aan te wijzen tijdvak van 
ten minste één week. 

2. Onze -Minister wij st de noteeringen 
aan, waarmede voor de toepassing van dit 
artikel rekening zal worden gehouden. 

3 . Ingeval door den Minister voor een 
roerend goed meer dan één noteering is aan
gewezen, wordt bij de vaststelling van de 
schadeloosstelling in acht genomen die no
teering , welke redelijkerwijze daarvoor h et 
meest in aanmerking komt. 

4 . Wanneer voor een roerend goed naar 
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het oordeel van Onzen Minister hier te 
lande geen marktwaarde en een daarop 
steunende openbare prijsnoteering bestaan, 
zal de waarde van het goed worden bepaald 
op het gemiddelde van de normale prijzen, 
waartegen dat goed gedurende een aan het 
tijdstip der vordering al dan niet onmiddel
lijk voorafgaand, door Onzen Minister aan 
te wijzen tijdvak van tenminste één week 
hier te lande uit de eerste hand is verkocht 
of, voorzoover in het aangewezen tijdvak 
geen verkoop heeft plaats gehad, te koop 
aangeboden, zoonoodig verhoogd met een 
redelijk percentage voor kosten en winst 
voor den tusschenhandel en zoo noodig ver
laagd met een redelijk bedrag voor waarde
vermindering. 

5 . 1. Wanneer ingevolge een krachtens 
de Algemeene Vorderingswet 1939 gedane 
vordering eenig onroerend goed in eigen
dom aan den Staat overgaat, zal de in 
artikel 10 dier wet bedoelde schadeloosstel
ling worden vastgesteld op het gemiddelde 
van de werkelijke waarden, welke het goed 
gedurende een door Onzen Minister aan te 
wijzen tijdvak van ten minste drie maanden 
heeft gehad. 

2. Bij de vaststelling van de in het vorige 
lid bedoelde schadeloosstelling wordt zoo 
eenigszins mogelijk, zoowel wat betreft de 
werkelijke waarde als het tijdvak, het advies 
ingewonnen van hetzij den Ontvanger der 
Registratie en Domeinen, hetzij den In
specteur der Domeinen, hetzij den Rent
meester der Domeinen, binnen wiens ressort 
het onderwerpelijke onroerend goed is 
gelegen. 

6. Wanneer ingevolge een krachtens de 
Algemeene Vorderingswet 1939 gedane vor
dering eenig roerend goed in gebruik aan 
den Staat overgaat, zal de in artikel 10 dier 
wet bedoelde schadeloosstelling worden vast
gesteld op basis van de kosten, welke ge
durende het gebruik ten laste van de belang
hebbenden blijven, van de normale waarde
vermindering, van de normale kapitaalrente 
en, indien het goed in de uitoefening van het 
bedrijf of beroep van den belanghebbende 
wordt gebezigd, zoonoodig van een redelijke 
vergoeding voor winstderving. Bij een en 
ander dient te worden rekening gehouden 
met eventueele waardevermeerdering van 
het goed tengevolge van overgang in ge
bruik aan den Staat , die den belanghebbende 
terstond of na teruggave ten goede komt . 

7. 1. Wanneer ingevolge een krachtens 
de Algemeene Vorderingswet 1939 gedane 
vordering eenig onroerend goed, hetwelk 
op het oogenblik van de vordering niet is 
een hoeve of los land in den zin van de Pacht
wet , in gebruik aan den Staat overgaat, zal 
de in artikel 10 der Algemeene Vorderi9gswet 
1939 bedoelde schadeloosstelling worden 
vastgesteld op de huurwaarde, welke het 
onroerende goed gedurende een aan het 
tijdstip der vordering al dan niet onmiddellijk 
voorafgaand, door Onzen Minister aan te 
wijzen tijdvak van ten minste één jaar heeft 
gehad, zoonoodig vermeerderd met een ver
goeding voor rechtstreeksche onkosten, welke 
de gebruiksgerechtigde van het onroerende 
goed tengevolge van de vordering komt te 
lijden. 

382 

2 . Indien de vordering strekt tot een 
beperkt gebruik zal de schadeloosstelling in 
evenredigheid worden verminderd. 

3. Indien het goed gedurende dat tijd
vak of een deel daarvan is verhuurd geweest , 
zal de in lid 1 bedoelde huurwaarde geacht 
worden niet hooger te zijn dan de huurprijs. 

4. Bij de vaststelling van de in de vorige 
leden bedoelde schadeloosstelling wordt zoo 
eenigszins mogelijk , zoowel wat betreft de 
huurwaarde als het tijdvak, het advies in
gewonnen van hetzij den Ontvanger der 
Registratie en Domeinen, hetzij den In
specteur der Domeinen, hetzij den Rent
meester der Domeinen, binnen wiens ressort 
het onderwerpelijke onroerend goed is ge
legen. 

s. Indien het goed bij beëindiging van het 
gebruik door den Staat niet in den toestand, 
waarin het is gevorderd, wederom ter be
schikking wordt gesteld, zal in verband daar
mede zoonoodig een schadeloosstelling wor
d~n toegekend, waarbij rekening zal worden 
gehouden met eventueele waardevermeerde
ring van het goed tengevolge van overgang 
in gebruik aan den Staat, die den belang
hebbende terstond of na teruggave ten goede 
komt. 

8. 1. Wanneer ingevolge een krachtens 
de Algemeene Vorderingswet 1939 gedane 
vordering eenig onroerend goed, hetwelk 
op het oogenblik van de vordering hoeve 
of los land is in den zin van de Pachtwet, in 
gébruik aan den Staat overgaat, zal de in 
artikel 10 der Algemeene Vorderingswet 
1939 bedoelde schadeloosstelling worden 
vastgesteld op de pachtwaarde, welke het 
onroerende goed gedurende een aan de 
vordering voorafgaand, door Onzen Minister 
aan te wijzen tijdvak van tenminste één 
jaar heeft gehad, zoonoodig vermeerderd 
met vergoeding van onkosten, welke de 
gebruiker van het onroerend goed tengevolge 
van de vordering komt te lijden. 

2. Indien het goed gedurende dat tijdvak 
of een deel daarvan is verpacht geweest, zal 
de in lid 1 bedoelde pachtwaarde geacht 
worden niet hooger te kunnen zijn dan de 
pachtprijs. 

3. Bij de vaststelling van de in de vorige 
leden bedoelde schadeloosstelling wordt zoo 
eenigszins mogelijk, zoowel wat betreft de 
pachtwaarde als het tijdvak, het advies in
gewonnen van hetzij den Ontvanger der 
R egistratie en Domeinen, hetzij den In
specteur der Domeinen, hetzij den Rent
meester der Domeinen, binnen wiens ressort 
het onderwerpelijke onroerend goed is ge
legen. 

4. Indien het goed bij beëindiging van het 
gebruik door den Staat niet in den toestand , 
waarin het is gevorderd, wederom ter be
schikking wordt gesteld, zal in verband daar
mede zoonoodig een schadeloosstelling wor
den toegekend, waarbij rekening zal worden 
gehouden met eventueele waardevermeerde
ring van het goed, tengevolge van overgang 
in gebruik aan den Staat, die den belang
hebbende terstond of na teruggave ten goede 
komt. 

9. Wanneer een goed gedurende den tijd, 
dat het krachtens een vordering ingevolge de 



Algemeene Vorderingswet 1939 bij den Staat 
in gebruik is, ingevolge deze wet in eigendom 
wordt gevorderd, zal bij de vaststelling van 
de schadeloosstelling uit hoofde van de 
laatstgenoemde vordering rekening worden 
gehouden met hetgeen uit hoofde van de 
vordering tot terbeschikkingstelling in ge
bruik is vergoed. 

10. Bij vorderingen tot terbeschikking
stelling in gebruik kan de schadeloosstelling 
worden vastgesteld op een bedrag, dat telkens 
verschuldigd wordt over een bij de vaststel
ling te bepalen termijn. 

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

Onze Ministers van Economische Zaken 
t n van Defensie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit , hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en in afschrift zal wor
den medegedeeld aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 29sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE . 

De Minister van Defensie, D1JXHOORN. 
( Uitgeg . 29 Augustus 1939.) 

S. 679U 

29 Augustus 1939. BESLUIT tot uitvoe
ring van artikel II, vierde lid, van de 
Algemeene Vorderingswet 1939. 

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

Economische Zaken en van Defensie van 
28 Augustus 1939, N°. 48II5 , J . A., Directie 
van Handel en Nijverheid ; 

Gelet op artikel II, vierde lid , van de 
Algemeene Vorderingswet 1939; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Augustus 1939, N°. 47); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 Augustus 1939, 
N°. 48271, J. A. , Directie van Handel en 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. r. De commissiën, bedoeld in 

artikel 11, derde lid, van de Algemeene 
Vorderingswet 1939, bestaan uit een voor 
iedere commissie door Ons te bepalen aantal 
leden en zoo noodig plaatsvervangende leden, 
die door Ons op voordracht van Onze Mi
nisters van Economische Zaken en van 
Defensie worden benoemd en ontslagen. 

2. Voor iedere commissie wordt door Ons 
uit de leden een voorzitter aangewezen. De 
voorzitter wijst een lid der commissie a ls 
secretaris aan. 

3. Aan den secretaris kan een door Onze 
voornoemde Ministers gezamenlijk vast te 
stellen toelage worden toegekend. 

2. I. De commissiën vergaderen met 
minstens drie leden en zoo dikwijls als de 
voorzitters dit noodig achten, doch in ieder 
geval op zoodanige tijdstippen, dat de schade
loosstelling vóór afloop van den in artikel 11 , 
zesde lid, van de Algemeene Vorderingswet 
1939 bedoelden termijn zal zijn vastgesteld. 

2. De vergaderingen worden gehouden 

1939 

ter plaatse door den voorzitter voor elke 
vergadering aan te wijzen. 

3. r. De commissiën beslissen bij meer
derheid van stemmen. Staken de stemmen, 
dan beslist de voorzitter. 

2. Indien door ontstentenis of belet van 
een of meer leden of plaatsvervangende 
leden geen beslissingen kunnen worden ge
nomen en indien daardoor een tijdige vast
stelling der schadeloosstelling dreigt niet 
te kunnen geschieden, stelt de voorzitter of 
een der aanwezige leden Onzen betrokken 
Minister daarvan onverwijld in kennis, op
dat deze de tijdelijke aanvulling der com
missie kan bevorderen. 

4. r. De comm1ss1en stellen, overeen
komstig het bepaalde in de Algemeene 
Vorderingswet 1939 en met inachtneming 
van de regelen gesteld bij den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel ro, 
eerste lid, dier wet, de schadeloosstelling in 
hoogste ressort vast. 

2. Zij geven van hare beslissing onverwijld 
schriftelijk kennis aan Onzen Minister, door 
of vanwege wien de vordering is gedaan en 
aan hem, van wien het goed is gevorderd . 

5. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Ministers van Economische Zaken 
en van Defensie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en in afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 29sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken , 
STEENBERGHE. 

De Minister van Defensie, D1JXHOORN. 
(Uitgeg. 29 Augustus 1939.) 

S. 679V 

29 Augustus 1939. BESLUIT tot uitvoe
ring van artikel 4, derde lid van de 
Zeeschepenvorderingswet 1939. 

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

Economische Zaken en van Defensie van 
28 Augustus 1939, N°. 47202N. /J .A., Directie 
van Handel en Nijverheid; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 4, 
derde lid, der Zeeschepenvorderingswet 1939, 
Staatsblad N°. 635, bij algemeenen maatregel 
van bestuur regelen moeten worden gesteld, 
overeenkomstig welke de in artikel 4 be
doelde vergoeding moet worden vastgesteld; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Augustus 1939, N°. 42); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 Augustus 1939, 
No. 48272 J. A., Directie van Handel en 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Wanneer ingevolge artikel 3 van 

de Zeeschepenvorderingswet 1939, een vorde
ring is gedaan, zal de vergoeding, welke door 
den betrokken Minister in onderling overleg 
met den reeder of bij gebreke daarvan met 
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den eigenaar van het schip wordt vast
gesteld , worden bepaald op het gemiddelde 
van de bevrachtingstarieven, geldende ge
durende een aan het tijdstip der vordering 
al dan niet onmiddellijk voorafgaand, door 
Onzen Minister van Economische Zaken aan 
te wijzen tijdvak van ten minste dertig 
dagen. 

2. Wanneer omtrent de vergoeding in 
onderling overleg, als bedoeld in het voor
gaande artikel , geen overeenstemming is 
bereikt, zal de Commissie, bedoeld in artikel 
4, tweede lid , der Zeeschepenvorderingswet 
1939, de vergoeding vaststellen op een rede
lijk cijfer. Zij zal aan de vaststelling van dat 
cijfer ten grondslag leggen een door haar op 
te maken exploitatierekening van het schip 
over de reis of den tijdsduur, waarvoor het 
gevorderd is. Zij stelt den reeder in de ge
legenheid, daartoe gegevens te verstrekken. 
Anderzijds is de reeder verplicht alle ge
gevens te verstrekken, welke de Commissie 
noodzakelijk acht. 

3. Tot de noodzakelijke kosten, die ten 
laste van de exploitatierekening zullen wor
den gebracht, behooren een redelijke bij
drage in de algemeene onkosten van den 
reeder, een redelijk bedrag voor de afschrij
ving op het schip, een redelijke winst, als
mede de premie van de verzekeringen van 
het schip, tegen de risico's van zee- en molest
gevaren gesloten. Voorzoover zulke verzeke
ringen niet zijn gesloten, zal ten laste der 
exploitatierekening een bedrag worden ge
bracht, gelijkstaande aan de premie, die , 
waren zij gesloten, zoude zijn besteed. 

4. Voorzoover voor het opmaken van een 
exploitatierekening, als bedoeld in de arti
kelen 2 en 3, de waarde van het schip in 
aanmerking komt, zal daarvoor het gemid
delde bedrag gelden, waarvoor een nieuw, 
even groot en op gelijke wijze ingericht schip 
gedurende een aan het tijdstip der vordering 
al dan niet onmiddellijk voorafgaand, door 
Onzen Minister van Economische Zaken aan 
te wijzen tijdvak van ten minste negentig 
dagen had kunnen worden verworven, zoo 
noodig verminderd met een redelijk bedrag 
voor waardevermindering. 

5. Bij de berekening der vergoeding, als 
bedoeld in artikel 2, zullen de vracht- en 
passagegelden, die met het schip hadden 
kunnen worden bevaren, ware de vordering 
niet gedaan, niet in aanmerking komen. 

6. Wordt voor de reis, waartoe het schip 
bestemd is, slechts beschikbaarstelling van 
een deel der passagiers- of laadruimte van 
het schip gevorderd, dan wel hetzij de ge
heele passagiers- , hetzij de geheele laad
ruimte, dan wordt bij het vaststellen van 
het bedrag der vergoeding door de Commis
sie, met inachtneming van het bepaalde in 
de artikelen 2, 3, 4 en 5 , rekening gehouden 
met de verhouding tusschen de gevorderde 
en de niet-gevorderde ruimte van het schip 
en zoo noodig met het gebruik, dat de reeder 
van dit laatste gedeelte had kunnen maken. 

7. Wanneer tusschen het tijdstip der 
vordering en dat der beschikbaarstelling van 
het schip een tijd verloopen is, gedurende 
welken de reeder ten gevolge der vordering 
vracht- of passagegelden gedorven heeft , 
welke anders zeker zouden zijn verdiend, of 
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wanneer de reeder ten gevolge van het vol
doen aan de vordering extra kosten heeft 
moeten maken, kan de Commissie zoo noodig 
daarvoor een extra vergoeding toekennen. 

8 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

Soestdijk, den 29sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken , 
STEENBERGHE . 

De Minister van Defensie, DIJXHOORN . 
( Uitgeg . 29 Augustus 1939) . 

S. 679W 

29 Augustus 1939. BESLUIT tot uitvoe
ring van artikel 4, lid 4, van de Wet 
behoud scheepsruimte 1939. 

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

Economische Zaken, van Waterstaat en van 
Defensie van 28 Augustus 1939, n°. 47205 
M/J . A., Afdeeling Directie Handel en Nij
verheid; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 4 , 
lid 4, der Wet behoud scheepsruimte 1939, 
Staatsblad n°. 636, bij algemeenen maatregel 
van bestuur regelen moeten worden gesteld, 
naar welke Onze in artikel 2 dier wet ge
noemde Ministers zich zullen gedragen bij 
het verleenen en onthouden van vergunnin
gen tot handelingen, als omschreven in lid 1, 
onder a en b, van dat artikel; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Augustus 1939, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 Augustus 1939, 
n°. 48273 J . S., Directie van Handel en 
Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art . 1. Dit besluit verstaat onder "wet" : 

de Wet behoud scheepsruimte 1939. 
2. 1. Met betrekking tot het verleenen 

en onthouden van vergunningen tot hande
lingen, als omschreven in artikel 2, lid 1, 
onder a en b, van de wet zullen door Ons 
worden benoemd : 

a . een commissie, welke tot taak zal 
hebben Onzen betrokken Minister van ad
vies te dienen ten aanzien van N ederlandsche 
zeeschepen; 

b. een commissie, welke tot taak zal 
hebben Onzen betrokken Minister van advies 
te dienen ten aanzien van binnenschepen, 
die in Nederland thuisbehooren. 

2. Onze betrokken Ministers kunnen na
dere regelen stellen met betrekking tot de 
werkwijze van de commissiën. 

3 . Behoudens het bepaalde in artikel 5 , 
lid 2, wordt een beslissing omtrent het ver
leenen en onthouden van een vergunning, 
als bedoeld in artikel 4, lid 4, van de wet 
niet genomen dan nadat door Onzen betrok
ken Minister het advies van de in artikel 2, 
lid 1, van dit besluit daartoe aangewezen 
commissie is ingewonnen. 
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4. Wanneer de vergunning betreft een 
handeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, 
onder a, van de wet, zal de betrokken com
missie , bedoeld in artikel 2, lid 1 van dit 
besluit bij het geven van haar adv'ies onder 
meer overwegen of de voorwaarden, waar
onder de vergunning zal worden verleend, 
voldoenden waarborg geven, dat Neder
landsche belangen door de te verleenen ver
gunning geen onnoodige schade zullen lijden. 

5 . I. Wanneer de vergunning betreft een 
handeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, 
onder b, van de wet voorzoover het betreft 
een overdracht in eigendom, in gebruik, of 
ter beschikking aan niet-Nederlanders zal 
de betrokken Commissie , bedoeld in a;tikel 
2 , lid 1 , van dit besluit, bij het geven van 
haar advies onder meer overwegen: 

a. wanneer het betreft de overdracht in 
eigendom: 

1°. of er gebrek aan schepen van dezelfde 
soort hier te lande bestaat, dan wel in de 
naaste toekomst te verwachten is· 

. 2°. of redelijkerwijze vaststaat, dat de 
eigenaar een ander even bruikbaar schip aan 
de N ederlandsche vloot toevoegt of binnen 
redelijken tijd zal toevoegen; 

b. wanneer het betreft de overdracht in 
eigendom van een schip, dat voor buiten
Jandsche rekening hier te lande is gebouwd: 
of vaststaat, dat het schip van den aanvang 
van den bouw af voor het buitenland was 
bestemd en mag worden aangenomen, dat 
er met het oog op de Nederlandsche belangen 
geen behoefte aan het schip bestaat ; 

c. wanneer het betreft de overdracht in 
gebruik of ter beschikking: of gebrek aan 
schepen van dezelfde soort hier te lande 
bestaat, dan wel te verwachten is, dat tijdens 
den duur der betreffende overeenkomst zoo
danig gebrek zal ontstaan. 

2. Wanneer het betreft een overdracht 
in eigendom, in gebruik of ter beschikking 
aan Nederlanders, zal Onze betrokken Mi
nister de vergunning kunnen verleenen zon
der het advies der commissie in te winnen. 

6. Indien Onze betrokken Minister bij 
zijn beslissing inzake het verleenen van een 
v~rgunni~g, als bedoeld in het artikel 3 van 
dit beslmt, van het advies der commissie 
afwijkt , geeft hij hiervan aan de commissie 
kennis onder mededeeling van de redenen 
.die hem tot zijn beslissing hebben geleid' 
voorzoover naar zijn oordeel het Landsbelani 
mededeeling van die redenen toelaat . 

7. Dit besluit treedt in werking met ingang 
v~n den tweeden dag na dien der dagteeke
nmg van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
m het Staatsblad zal worden geplaatst en 
in afschrift zal worden medegedeeld aan den 
Raad van State. 

Soestdijk, den 29sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken , 
STEENBERG HE . 

De Minister van Waterstaat, ALBARDA. 
De Minister van Defensie, DlJXHOORN. 

( Uitgeg. 29 Augustus 1939). 

L . & S. 1939. 
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29 Augustus 1939. BESLUIT tot uitvoe
ring van artikel 10, eerste lid, van de 
Distributiewet 1939 (Distributiehef]ings
besluit 1939). 

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

van Economische Zaken van 29 Augustus 
1939, N°. 47582 M./J.A.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ter 
bestrijding van kosten, verbonden aa~ de 
uitvoering van de Distributiewet 1939, gel
den te vorderen van belanghebbenden en het 
mitsdien noodzakelijk is te dien aanzien 
regelen te stellen; 

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de 
Distributiewet 1939, Staatsblad 633; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Augustus 1939, N°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 29 Augustus 1939 
N°. 48274 J.A. , Directie van Handel e~ 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art . 1. In dit besluit is te verstaan onder : 
,,Onze Minister": Onzen Minister van Eco-

nomische Zaken; 
,,de wet": de Distributiewet 1939 · 
,,distributiegoederen" : de door O~zen Mi

nister van Economische Zaken krachtens 
artikel 4 van de Distributiewet 1939 aan
gewezen distributiegoederen. 

2. I. Onze Minister is bevoegd te bepalen, 
dat door hem aangewezen distributiegoede
ren door een ieder, dan wel door nader door 
hem aan te wijzen personen, groepen van 
personen of lichamen slechts dan overeen
komstig de bepalingen, krachtens de wet 
gesteld, zullen kunnen worden gekocht, ver
kocht, afgeleverd, voorhanden of in voor
raad gehouden, gebruikt , verbruikt, bewerkt, 
verwerkt of vervoerd, nadat een nader door 
of_ namens hem vast te stellen bedrag zal 
Zijn betaald of de verplichting daartoe zal 
zijn aangegaan. · 

2. Het in het vorige lid bedoelde bedrag 
kan voor elk der in dat lid bedoelde hande
lingen en voor elk der distributiegoederen 
verschillend zijn, doch zal ter zake van elk 
dier handelingen telkenmale niet meer be
dragen dan vijf ten honderd van de waarde 
der goederen, welke worden gekocht, ver
kocht, afgeleverd, voorhanden of in voor
raad gehouden, gebruikt, verbruikt, be
werkt, verwerkt of vervoerd. 

3. Onze Minister is bevoegd te bepalen, 
dat een ieder, dan wel nader door hem aan 
te ~ijzen personen, groepen van personen 
o!. hchamen slechts dan worden ingeschreven 
bij ee_n org~an, dat een taak zal hebben bij 
de u1tvoen~g va~ een distributieregeling, 
als bedoeld m artikel 4 der wet, indien een 
nader door of namens dien Minister vast te 
stellen bedrag van ten hoogste honderd gul
den zal zijn voldaan. 

4 . Onze Minister is bevoegd van alle dan 
wel van nader door hem aan te wijzen in
~esch~evenen bij een orgaan, als bedoeld 
m artikel 3, nader door of namens hem aan te 
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wijzen bijdragen in de kosten van dit orgaan 
te heffen. Het totaal dezer heffingen mag 
niet meer bedragen dan het totaal der kosten, 
verbonden aan de u itvoering der d istributie
regeling, waarbij het orgaan een taak zal 
hebben, voorzoover deze kosten niet reeds 
door ingevolge artikel 2 te heffen bedragen 
worden goedgemaakt . 

5. Onze Minister regelt de wijze, waarop 
de in de voorgaande artikelen bedoelde be
dragen moeten worden voldaan. 

6. Onze Minister is bevoegd te bepalen, 
dat de in artikel 2, lid I , bedoelde verplich
ting tot betaling slechts mag worden aan
gegaan, indien door hem, die haar aangaat , 
een door of vanwege Onzen Minister nader 
te bepalen persoonlijke of zakelijke zekerheid 
wordt gesteld. 

7 . Onze Minister is bevoegd te bepalen, 
dat indien bij vermissing of anderszins in het 
ongereede geraken van bescheiden, welke 
overeenkomstig de krachtens de wet gestelde 
bepalingen zijn verstrekt, tot uitreiking van 
een tweede exemplaar wordt overgegaan, 
dit niet zal geschieden dan na betaling van 
een nader door hem te bepalen bedrag. 

8. De betaling van de in dit besluit be
doelde bedragen moet geschieden of de ver
plichting daartoe moet worden aangegaan 
ten behoeve van den Staat en aan of jegens 
door Onzen Minister aangewezen personen 
of lichamen. 

9 . Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den naam "Distributieheffingsbesluit 
1939". 

10. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van 
zijn afkondiging. 

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

Soestdijk, den 29sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken , 
STEENBERG HE . 

( Uitgeg . 29 Augustus 1939). 

S. 679Y 

29 Augustus 1939. BESLUIT tot uitvoe
ring van artikel IS van de Prijsopdrij
vings- en Hamsterwet 1939. 

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

van Economische Zaken van 28 Augustus 
1939, n°. 47809 M., Directie van Handel en 
Nijverheid; 

Gelet op artikel IS van de Prijsopdrijvings
en Hamsterwet I 939; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Augustus 1939, N°. 44); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Augustus 1939, 
No. 48275 J .A. , Directie van Handel en 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
,,wet" : de Prijsopdrijvings- en Hamster

wet 1939; 
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,,Onze Minister": den Minister van Econo
mische Zaken . 

2. Van de verbeurdverklaring van goede
ren krachtens artikel IS , eerste lid, der wet , 
geven de griffiers bij de rechterlijke college·s 
en kantongerechten, die de verbeurdklaring 
hebben bevolen, onverwijld kennis aan 
Onzen Minister. 

3 . Voorzoover niet Onze Minister , binnen 
een week na ontvangst van die kennisgeving, 
heeft bevolen, dat de verbeurdverklaarde 
goederen ter beschikking zullen worden 
gesteld van de bevolking of van bepaalde 
groepen der bevolking van één of meer ge
meenten, dan wel van één of meer door hem 
aan te wijzen personen of ondernemingen, 
worden de goederen overgegeven aan den 
burgemeester van de gemeente, binnen welker 
gebied de goederen zich vóór de verbeurd
verklaring bevonden. De burgemeester stelt 
de goederen onverwijld ter beschikking van 
de bevolking, dan wel van bepaalde personen 
of ondernemingen in zijn gemeente. De ter
beschikkingstelling door den burgemeester 
geschiedt tegen prijzen, die de krachtens 
artikel 3 der wet geldende prijzen of - voor
zoover artikel 3 niet is toegepast - de nor
male prijzen niet te boven gaan en op de 
wijze , te bepalen door den burgemeester 
der gemeente, waar de goederen worden ter 
beschikking gesteld. 

4 . De overgifte, in het voorgaande artikel 
vermeld, geschiedt door de griffiers der rech
terlijke colleges en kantongerechten, onder 
overlegging van een lijst der in de overgifte 
begrepen goederen, door den griffier in 
dubbel opgemaakt en door den ambtenaar 
bij het openbaar ministerie voor "gezien" 
geteekend . Een der dubbelen, voorzien van 
het bewijs van overname door den ontvan
ger, blijft onder berusting van den griffier. 

5 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

Soestdijk, den 29sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken , 
STEENBERG HE . 

( Uitgeg. 29 Augustus 1939). 

S. 679BR 

31 Augustus 1939. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Veevoederbesluit 1939 (Staats
blad N°. 679 P). 

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

Economische Zaken van 31 Augustus 1939, 
N°. 18814, Afdeeling Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd en Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden ; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933, op de wet van 30 September 
1938 (Staatsblad N°. 639 C) en op het Vee
voederbesluit 1939 ; 



387 

Gehoord den Raad van State (advies van 
31 Augustus 1939, N°. 1); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken van 31 
Augustus 1939, N°. 18815, Afdeeling Voed
selvoorziening in Oorlogstij d en Afdeeling 
Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A . bovengenoemd besluit te wijzigen in 

dier voege, dat in artikel 1, lid 1, in plaats 
van "veevoeder, van welken aard of samen
stelling ook", zal worden gelezen : ,,voeder, 
van welken aard of welke samenstelling ook, 
voor vee, pluimvee, alsmede voor elke andere 
diersoort" ; 

B . te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den dag van zijn af
kondiging. 

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

's-Gravenhage, den 31sten Augustus 1939. 

s. 683 

WILHELMINA. 
De Minister van E conomische Zaken, 

STEENBERG HE. 
( Uitgeg. 1 S eptember 1939) . 

2 Augustus 1939. BESLUIT tot w11z1gmg 
van het Koninklijk besluit van 28 April 
1934 (Staatsblad n°. 224), ter uitvoering 
van artikel 1, · onder 3°, van het Crisis
Organisatiebesluit 1933. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 17 Juli 1939, N°. 
16192, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden ; 

Gelet op artikel 1, onder 3° en onder 4° 
van het Crisis-Organisatiebesluit 1933 en 
Ons besluit van 28 April 1934 (Staatsblad 
n°. 224); 

Gezien het rapport van Onzen Minister 
van Staat, Minister van Economische Zaken 
a. i. van 29 Juli 1939, N°. 17026, Afdeeling 
Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . Ons besluit van 28 April 1934 (Staats

blad n o. 224) te wijzigen in dier voege, dat het 
slotleesteeken na "Crisis-Organisatiebesluit 
1933" komt te vervallen en aan het bepaalde 
in het besluit wordt toegevoegd het volgende : 
,,of als bedrijfsorgaan in den zin van artikel I, 
onder 40, van het Crisis-Organisatiebesluit 
1933.". 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 2den Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Economische Zaken a . i., 

H. COLIJN. 
(Uitgeg. IS Augustus 1939). 

1939 

s. 684 

1 September 1939. BESLUIT, houdende 
nadere regelen met betrekking tot de 
adviescommissie voor de bodemproduc
tie (Organisatiebesluit Commissie voor 
de Bodemproductie). 

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

Economische Zaken van 31 Augustus 1939, 
n °. 8889, Afdeeling VI, Directie van den 
Landbouw; 

Gelet op de artikelen 6 en 7 van de Bo
demproductiewet 1939; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. D it besluit verstaat onder: 
1 °. .,Onze Minister": Onze met de zaken 

van den Landbouw belaste .Minister; 
2 °. ,,Regeeringscommissaris": Regeerings

commissaris voor de Bodemproductie. 
2 . De in artikel 6 van de Bodemproduc

tiewet 1939 bedoelde adviescommissie voor 
de bodemproductie draagt den naam van 
,,Commissie voor de Bodemproductie". 

3 . Wij behouden Ons voor een der leden 
van de commissie aan te wijzen als onder
voorzitter en aan haar een secretaris, een 
adjunct-secretaris en een of meer advisee
rende leden toe te voegen. De secretaris heeft 
een adviseerende stem. 

4 . Wij behouden Ons voor plaatsvervan
gende leden te benoemen. 

5 . De Regeeringscommissaris is bevoegd, 
indien hij zulks in het belang van de bodem
productie, gewenscht acht, buiten de com
missie staande personen tot hare vergade
ringen toe te laten. 

6 . De Regeeringscommissaris of, bij zijn 
ontstentenis, de ondervoorzitter roept de 
commissie bijeen, zoo dikwijls hij dit wen
schelijk acht. 

7. 1. Voor de ten laste van het Rijk ko
mende uitgaven der leden kunnen bij het 
Departement van Onzen Minister declara
tiën in duplo worden ingediend, welke zijn 
te voorzien van een verklaring van dienst
prestatie, onderteekend door den Regeerings
commissaris. 

2. Onze Minister is bevoegd den leden 
een vacatiegeld toe te kennen. 

8. De commissie is bevoegd een huishou
delijk reglement vast te stellen, hetwelk de 
goedkeuring van Onzen Minister behoeft en 
geen bepalingen mag bevatten, welke met 
dit besluit in strijd zijn. 

9 . Dit besluit, hetwelk kan worden aan
gehaald onder den titel van "Organisatiebe
sluit Commissie voor de Bodemproductie", 
treedt in werking met ingang van den twee
den dag na dien van zijn a fkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 1sten September 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 12 September 1939.) 
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s. 183 

24 Augustus 1939. BESLUIT betreffende 
de oproeping personeel vóór-mobilisatie. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op voordracht van den Raad van Minis

ters van 24 Augustus 1939 Afd. 2, Lr . AA. 
Gelet op art. 32 , eerste lid, der Dienst

plichtwet en op art. 5, tweede lid , 60, der 
Wet voor het reserve-personeel der land
macht 1905; 

Overwegende, dat het wenschelijk is , dat 
wordt beschikt over : 

een gedeelte van de niet in werkelijken 
dienst zijnde gewone dienstplichtigen; 

een gedeelte van het reserve-personeel der 
Koninklijke Landmacht ; 

een gedeelte van het personeel der Konink
lijke Marine-Reserve; 

een gedeelte van de niet in werkelijken 
dienst zijnde vrijwilligers; 

een gedeelte van het voor de gemobiliseer
de strijdmacht bestemde burgerpersoneel, 

ten einde strategische voorzorgsmaatrege
len te nemen en de mobilisatie voor te berei
den en te beveiligen; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Al het personeel, aangewezen voor opkomst 

bij vóór-mobilisatie als voorzorgsmaatregel 
wordt onverwijld in werkelijken dienst ge
roepen. 

Onze Ministers van Defensie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft , belast met de uitvoering van dit 
Besluit, hetwelk in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Voorzitter van den Raad van Ministers, 
DE ·GEER. 

( Uitgeg. 24 Augustus 1939.) 

s. 184 

25 Augustus 1939. BESLUIT, betreffende 
het verbod voor oorlogsschepen van 
vreemde mogendheden om te komen 
binnen de territoriale wateren van het 
Rijk in Europa. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van den Raad van Minis

ters van 25 Augustus 1939, Afd. II, Litt . W . 
Gelet op het bepaalde in artikel 15 2de 

lid van het Besluit van den 2den J uni 1931; 
Hebben goedgevonden en verstaan 

te bepalen: 
Art . 1. Van den datum af van de afkon

diging van dit besluit in het Staatsblad, is 
het aan ieder oorlogsschip van een vreemde 
mogendheid met de in rust aan boord zich 
b evindende luchtvaartuigen verboden, bin
nen het Nederlandsche rechtsgebied, waar
onder te verstaan het grondgebied van het 
Rijk in Europa, daaronder begrepen de ter
ritoriale wateren, te komen. 

2 . De in artikel 1 gegeven verbodsbepaling 
verhindert niet de vrije doorvaart van oor
logsschepen door de territoriale wateren, voor 
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zoover deze in het Volkenrecht is erkend. 
3 . De verbodsbepaling van art . 1 is niet 

van toepassing : 
a. op het oorlogsschip aan boord waarvan 

zich, blijkens de gevoerd wordende standaard 
of vlag, bevindt een Regeerend Vorst, een 
Lid van een Regeerend Vorstenhuis, de 
P resident of het Staatshoofd eener Repu
bliek, dan wel het Hoofd van een Gezant
schap eener vreemde mogendheid in Neder
land of het Hoofd eener voor Nederland 
bestemde Missie van een vreemde mogend
heid, en op de dat schip begeleidende oorlogs
schepen met de aan boord zich bevindende 
luchtvaartuigen; 

b. op kruisers voor het politietoezicht op 
de visscherij in de Noordzee door de mogend
heden, voor welke het verdrag van 6 Mei 
1882 (Staatsblad 1884, N°. 40) rechtskracht 
heeft; 

c. op oorlogsschepen van vreemde mo
gendheden, die uitsluitend bestemd zijn voor 
godsdienstige, wetenschappelijke of mensch
lievende doeleinden ; 

d. op oorlogsschepen van vreemde mo
gendheden in gevallen van nood-, zeegevaar 
of averij; zoodra deze oorzaken ophouden 
te bestaan, zijn zij verplicht het Neder
landsche rechtsgebied binnen zes uren te 
verlaten. 

Dit Besluit treedt in werking, terstond 
na de bekendmaking in het Staatsblad. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel 
zijn Departement van Algemeen Bestuur 
betreft , belast met uitvoering van dit besluit , 
dat in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R aad van 
State. 

's-Gravenhage, den 25sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Voorzitter van den R aad van Ministers, 

DE GEER. 
( Uitgeg. 25 Augustus 1939.) 

s. 185 

28 Augustus 1939. BESLUIT, houdende 
benoeming van den Luitenant-Generaal 
I. H. Reijnders, Chef van den Generalen 
Staf, tot Opperbevelhebber van Land
en Zeemacht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van den R aad van Mi

nisters van 28 Augustus 1939, Afd . II, Lr. 
FF. 

Overwegende, dat het oogenblik gekomen 
is om de algemeene voorbereiding en leiding 
der landsverdediging in handen te leggen 
van den Opperbevelhebber van Land- en 
Zeemacht ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te benoemen tot Opperbevelhebber van 

Land- en Zeemacht den Luitenant-Generaal 
Izaäk Herman Reijnders , Chef van den 
Generalen Staf. 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in 
het Staatsblad en in de Staatscourant zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor-



den gezonden aan de Algemeene Rekenka
mer . 

's-Gravenhage , den 28sten Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Voorzitter vam den Raad van Ministers, 

DE GEER . 
(Uitgeg. 28 Aug. 1939 .) 

s. 186 

28 Augustus 1939 . BESLUIT, houdende 
oproeping personeel algemeene mobili
satie. 

Wij, WILHELMINA, enz.; 
Op voordracht van den Raad van Ministers 

van 28 Augustus 1939, Afd . II Lr. EE ; 
Gelet op art . 32, eerste lid , der Dienst

plichtwet en op art. 5 tweede lid, 6° der Wet 
voor het reserve-personeel der landmacht 
1905 ; 

Overwegende, dat de ontwikkeling van 
den internationaal-politieken toestand de 
noodzakelijkheid teweeg brengt de Zee- en 
landmacht op voet van oorlog te brengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
- de daarvoor in aanmerking komende 

gewone dienstplichtigen van de zee- en land
macht; 

- het personeel der Koninklijke marine
serve; 

- het reserve-personeel der Koninklijke 
landmacht; 

- de niet in werkelijken dienst zijnde vrij
willigers ; 

- het voor de gemobiliseerde strijdmacht 
bestemde burgerpersoneel, 

zullen met spoed in werkelijken dienst 
worden geroepen. 

Onze Ministers van Defensie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft , belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten Augustus 1939. 
WILHELMINA . 

De Minister van Staat, 
Voorz itter van den Raad van Ministe•s , 

DE GEER . 
(Uitgeg. 28 Aug. 1939 .) 

s. 187 

1 September 1939. BESLUIT waarbij het 
g eheele g rondg ebie d d e s Rijks wordt 
verklaard te zijn in staat van oorlog . 

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

Ministers van I September 1939, Afd . II, 
Lr. B .; 

Gelet op het bepaalde in artikel I van de 
Wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128); 

Gezien het Koninklijk Besluit van IO 
April 1939 (Staatsblad n°. 181), betreffende 
de aanwezigheid van "oorlogsgevaar" . 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen : 
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Met ingang van heden wordt het geheele 
grondgebied des rijks verklaard te zijn in 
staat van oorlog. 

Onze Ministers zijn , ieder voor zooveel hem 
betreft , belast met de uitvoering van dit 
besluit , hetwelk in de Staatscourant en in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 1sten September 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Algemeene Zaken , a . i., 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
DE GEER. 

( Uitgeg. 1 Sept. 1939. 

s. 188 

PRO CLAMA'l'IE VA N DE 3IINîS'rE RS 
Y AN ALGE MEENE ZAJ.E N A. J., 
YAN BUI'l'EN LAND S CHE Z,\ :ti:EN, 
VAN JU STITIE, VA X D ln'ENSIE 
}~N VAN J{ Ol,ONTEK, betreffende de 
inachtneming en de handhaving door de 
N ederlandsche Regeering van volstrekte 
onzijdigheid t er zake van den oorlogs
toestand, die is ontstaan t usschen eenige 
vreemde Mogendheden (Neutraliteits
proclamatie ) . 

DE MINISTERS VAN ALGEMEENE 
ZAKEN A . 1. , VAN BUITENLANDSCHE 
ZAKEN, VAN JUSTITIE, VAN DEFEN
SIE EN VAN KOLONIEN, daartoe door 
Jfare Majesteit de Koningin gemachtigd, 
brengen ter kennis van een ieder, wien zulks 
aangaat, dat de N ederlandsche Regeering 
ter zake van den oorlogstoestand, die is ont
staan tusschen eenige vreemde Mogendheden, 
volstrekte onzijdigheid zal in acht nemen 
en dat ter handhaving van die onzijdigheid 
de volgende bepalingen zijn vastgesteld. 

Art . 1. 1. In het rechtsgebied van het 
Koninkrijk der Nederlanden, omvattende 
het grondgebied en watergebied van Neder
land , Nederlandsch-Indië, Suriname en Cu
raçao , de territoriale zee en de boven dit 
grondgebied, dit watergebied en deze terri
toriale zee zich bevindende luchtruimte, wor
den geenerlei vijandelijkheden toege!2.ten . 
Dit gebied mag door geen der oorlogvoeren
den als basis voor operatiën tegen den vijand 
worden gebruikt . 

2. Onder territoriale zee wordt verstaan 
de kustzee tot op een afstand van drie zee
mijlen van zestig in den breedtegraad, gere
kend van de laagwaterlijn. Met betrekking 
tot baaien wordt die afstand van drie zee
mijlen gemeten van een rechte lijn , af, 
dwars door de opening van de baai getrok
ken; indien de opening van de baai meer dan 
tien zeemijlen bedraagt, zal die lijn worden 
getrokken zoo dicht mogelijk bij den ingang 
op het eerste punt, waar de breedte de tien 
zeemijlen niet overschrijdt. De reeden, waar
van de grenzen door de Regeering zijn vast
gesteld, zijn begrepen in de territoriale zee, 
al mochten deze grenzen zich verder dan drie 
zeemijlen van de laagwaterlijn uitstrekken. 

2. Aan de oorlogvoerenden is verboden: 
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1° . het bezetten van eenig deel van het 
rechtsgebied door hunne strijdkrachten ; 

2°. het binnenkomen in- of het doortrekken 
van dit gebied door troepen of onderdeelen 
daarvan, benevens door convooien. Onder 
convooien worden verstaan transporten on
der militair geleide en bovendien transporten 
zonder militair geleide, die het karakter 
dragen van etappen vervoer ; 

3°. het binnenkomen in- of het doortrekken 
van dit gebied met: 

a. oorlogsschepen en troepentransport
schepen ; 

b. koopvaardijschepen onder de vlag van 
één der oorlogvoerenden, welker bouw, uit
rusting of bemanning reden geeft te vermoe
den, dat zij in een onmiddellijk voorafgaande 
periode als oorlogsschip, mijnenlegger of 
troepentransportschip zijn gebruikt, dan wel 
in een onmiddellijk volgende periode daartoe 
zullen worden gebruikt; 

c. koopvaardijschepen onder de vlag van 
één der oorlogvoerende partijen, die van gela
den mijnen zijn voorzien; 

d. koopvaardijschepen onder de vlag van 
één der oorlogvoerende partijen, die militaire 
luchtvaartuigen in gebruiksklaren toestand 
aan boord hebben ; 

4°. het binnenkomen in- of het doortrekken 
van dit gebied met militaire luchtvaartuigen, 
luchtvaartuigen voor troepentransport of 
luchtvaartuigen, die in een toestand verkee
ren, die hen in staat stelt tot een onmiddel
lijken aanval. 

3. Koopvaardijschepen, voorzien van een 
geschutbewapening voor defensieve doelein
den, worden, na voldaan te hebben aan de 
door de plaatselijke autoriteiten in het be
lang der veiligheid te stellen eischen, in de 
havens en reeden slechts toegelaten tot een 
door de plaatselijke overheid in verband 
met 's Lands veiligheid vast te stellen aantal 
en mits het aantal stukken geschut boven 
8 cm niet meer dan twee en hun kaliber min
der dan 16 cm bedraagt en de grootte hun
ner bemanning de normale sterkte voor han
delsdoeleinden niet aanmerkelijk overtreft. 

4. I. Troepen of onderdeelen daarvan, be
hoorende tot de oorlogvoerenden, komende 
in het rechtsgebied, worden ontwapend en 
geïnterneerd. 

2 . Oorlogsschepen of daarmede in a rt . 2 
•onder 3° g~lijkgestelde vaartuigen van oor-

ogvoerenden. welke handelen in strijd met 
de bepalingen van de artt. 2 of 8 , worden 
hunne bemanningen en de m ilita ire opvaren
den geïnterneerd . 

3. Militaire of daarmede in art. 2 onder 4° 
gelijkgestelde luchtvaartuigen van de oor
logvoerenden, komende binnen het rechts
bied, worden met hunne bemanningen en 
de militaire opvarenden geïnterneerd. 
Zij zullen daartoe worden gedwongen te 
landen of op het water neer te strijken, zoo 
zij zulks niet reeds vrijwillig doen. Wanneer 
zulke luchtvaartuigen zich bij het afkondi
gen van de neutraliteitsproclamatie binnen 
het rechtsgebied bevinden, worden zij ge
ïnterneerd . 

4. Luchtvaartuigen, opgesteld aan boord 
van oorlogsschepen (vliegkampschepen of 
andere) of daarmede in art. 2 onder 3° gelijk-
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gestelde vaartuigen, zullen worden beschouwd 
als deel uit te maken van zulke schepen op 
voorwaarde dat zij gedurende het verblijf 
in het rechtsgebied (artikelen 6 of 8). in den 
toestand van rust blijven. Bij niet-naleving . 
van deze voorwaarde worden zij behandeld 
als militaire luchtvaartuigen . 

5. In afwijking van art. 4 worden niet 
geïnterneerd : 

1° schipbreukelingen , die het land berei
ken of door een handelsvaartuig dan wel 
niet-militair luchtvaartuig uit zee worden 
aangebracht , benevens zieken en gewonden 
door zoodanig vaartuig op zee overgenomen 
en aan land gebracht, tenzij tegenover de 
wederpartij eenige verbintenis ter zake van 
interneering is aangegaan en tenzij de schip
breuk, resp. de overneming der zieken en 
gewonden, binnen het rechtsgebied is ge
schied en de binnenkomst aldaar van het 
vaartuig krachtens de regelen dezer procla
matie niet geoorloofd was ; 

2°. de militaire opvarenden van een koop
vaardijschip, niet vallende onder de bepalin
gen van art. 2, hetwelk uitsluitend voor het 
aanloopen van een haven of reede binnen het 
rechtsgebied komt. 

Eveneens worden niet geïnterneerd : 
3°. ontvluchte krijgsgevangenen; 
4 °. deserteurs. 
6 . Het bepaalde in art . 2 onder 3°. en art . 

4, leden 2 en 3 is niet van toepassing op : 
1°. Oorlogsschepen of daarmede in art . 2 

onder 3°. gelijkgestelde vaartuigen, welke 
aannemelijk maken, dat zij wegens averij 
of wegens de gesteldheid der zee genoodzaakt 
zijn één der havens of reeden van den Staat 
binnen te loopen, mits zulks niet geschiedt 
tijdens een achtervolging door den vijand. 

Deze schepen zullen hunne averijen - on
verschillig door welke oorzaak ontstaan -
in de aangeloopen haven mogen herstellen, 
voorzoover zulks voor de zeewaardigheid 
onmisbaar is en zonder overigens op eeniger
lei wijze hun strijdkracht te vermeerderen. 
Zij zullen moeten vertrekken zoodra de om
standigheden, welke het binnenloopen nood
zakelijk maakten, hebben opgehouden te 
bestaan. De Regeering kan een termijn stel
len, bij overschrijding waarvan de internee
ring van schip, bemanning en militaire op
varenden zal volgen. Leden der bemanning 
em militaire opvarenden, die bij het vertrek 
van het vaartuig achterblijven, worden ge
ïnterneerd; 

2 0 . Oorlogsschepen of daarmede in art. 2 
onder 30 gelijkgestelde vaartuigen van oor
logvoerenden, welke kunnen bewijzen, dat 
hunne komst binnen het rechtsgebied vol
strekt onopzettelijk is geschied en ondanks 
de omstandigheid, dat de uiterste voorzorgs
maatregelen waren genomen tot vermijding 
van de binnenkomst ; 

3°. Oorlogsschepen of daarmede in art. 2 
onder 3° gelijkgestelde vaartuigen, alsmede 
militaire luchtvaartuigen of daarmede in 
art . 2 onder 3° en 4° gelijkgestelde vaartuigen 
van oorlogvoerenden, welke uitsluitend gebe
zigd worden voor een godsdienstige, weten
schappelijke of mensch ievende zending. 

7 . Van de geheel in Nederlandsch rechts
gebied gelegen zeestraten, is de doorvaart 
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door Straat Soenda aan de oorlogsvaartuigen 
of de in art. 2 onder 3° daarmede gelijkgestel
de vaartuigen van een oorlogvoerende toege
staan, mits de bevelhebbers der schepen voor
af den wensch hiertoe kenbaar maken aan de 
ter plaatse aanwezige bewakingsvaartuigen 
en zich stipt gedragen naar het voorschrift 
van art. 1 en naar de voorschriften der be
trokken autoriteiten. 

8 . Een oorlogsschip of daarmede in art. 2 
onder 3° gelijkgesteld vaartuig van een oor
logvoerende, dat zich bij het uitbreken van 
den oorlog in het rechtsgebied mocht bevin
den, moet binnen den door de plaatselijke 
autoriteiten voorgeschreven termijn ver
trekken. 

9. I. Wanneer oorlogsschepen of daarmede 
i n art . 2 onder 3° gelijkgestelde vaartuigen 
van tegen elkander oorlogvoerende partijen 
welke onder artt. 6 of 8 vallen, zich gelijk
tijdig in elkanders nabijheid binnen het 
r echtsgebied bevinden, moeten er minstens 
24 uur verloopen tusschen het vertrek van 
aan elkander vijandige schepen . De orde 
van het vertrek wordt, behoudens bijzondere 
omstandigheden, bepaald door de orde van 
aankomst. 

2 . Een oorlogsschip of een daarmede in 
art. 2 onder 3° gelijkgesteld vaartuig van 
één der oorlogvoerende partijen kan dezelfde 
of een nabijgelegen haven of reede niet ver
laten binnen 24 uur na vertrek van een han
delsvaartuig, dat de vlag van zijn tegenpartij 
voert. 

10. I. Wanneer een oorlogsschip of daar
mede in art . 2 onder 3° gelijkgesteld vaartuig 
van een oorlogvoerende bij het uitbreken 
van den oorlog in het rechtsgebied vertoeft, 
kan worden toegestaan levensmiddelen en 
water aan te vullen tot den normalen voor
raad en de brandstof tot een hoeveelheid 
noodig om, met inbegrip van den aan boord 
nog aanwezigen voorraad , de naaste eigen 
haven of die van een bondgenoot te bereiken. 

2 . Schepen, die overeenkomstig art. 6 on
der 1 ° wegens averij of wegens gesteldheid 
der zee in het rechtsgebied worden toegela
ten, mogen hunne levensmiddelen, water en 
brandstof aanvullen, voorzoover benoodigd 
voor het verbruik gedurende het verblijf. 

11. Prijzen worden niet in het rechtsgebied 
toegelaten. Komt een prijs in het rechtsge
bied, dan wordt hij met de opvarenden vrij 
gemaakt . De prijsbemanning wordt geïnter
neerd , tenzij de binnenkomst noodzakelijk 
was tengevolge van averij of gesteldheid der 
zee. 

12. Oorlogsmateriaal, dat uit zee aan 
's Lands kusten is aang espoeld of in zee is 
aangetroffen en binnengebracht, wordt ge
interneerd of, indien de openbare veiligheid 
dit noodzakelijk maakt, vernietigd. 

13. Het is verboden in het rechtsgebied 
ten behoeve der oorlogvoerenden strijders
korpsen te voeren of aanwervingsbureaux 
te openen . 

14. Het is verboden in het rechtsgebied 
op oorlogsschepen of daarmede in art. 2 
onder 3° gelijkgestelde vaartuigen van de 
oorlogvoerenden dienst te nemen. 

15. Het is verboden in het rechtsgebied 
ten behoeve van een oorlogvoerende vaar-
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tuigen, voor militaire doeleinden bestemd, uit 
te rusten, te bewapenen of te bemannen, of 
zoodanige vaartuigen aan een oorlogvoerende 
toe te voeren of te verschaffen. 

16. Het is verboden in het rechtsgebied 
aan oorlogsschepen of daarmede in art . 2 
onder 3° gelijkgestelde vaartuigen van een 
oorlogvoerende wapenen of munitiën te ver
strekken, als ook om hen op eenigerlei wijze 
behulpzaam te zijn in de vermeerdering hun
ner bemanning of uitrusting. 

17. Het is verboden in het rechtsgebied, 
zonder voorafgaande machtiging der bevoeg
de autoriteiten ter plaatse, aan de oorlogs
schepen of daarmede in art. 2 onder 3° ge
lijkgestelde vaartuigen van de oorlogvoe
renden herstellingen aan te brengen en her
stellingsmaterialen, ·gereedschappen, levens
middelen, water of brandstof te verstrekken . 

18. I. Het is verboden wapenen, munitie, 
herstellingsmaterialen, gereedschappen, 
brandstoffen en alle voor de oorlogvoering 
benoodigde materialen binnen het rechts
gebied in voorraad te houden met het ken
nelijk doel om de gelegenheid af te wachten 
deze in de nabijheid van het rechtsgebied 
aan de zeestrijdkrachten van een der oor
logvoerenden over te geven; 

2. Het is eveneens verboden wapenen , mu
nutie, herstellingsmaterialen, gereedschap
pen, brandstoffen en alle voor de oorlog
voering benoodigde materialen vanuit het 
rechtsgebied rechtstreeks aan de in de nabij
heid daarvan vertoevende zeestrijdkrachten 
der oorlogvoerenden toe te voeren. 

19. I. Het verlaten van het rechtsgebied 
is verboden voor ieder luchtvaartuig: 

1 ° . dat binnen het rechtsgebied in een 
toestand is gebracht, die het in staat 
stelt een vijandelijken aanval uit te 
voeren; 

2°. dat toestellen of materialen bezit 
of vervoert, waarvan de opstelling of 
het gebruik het in staat stelt een vijan
delijken aanval uit te voeren; 

3°. waarvan er reden is aan te nemen, 
dat het bestemd is om gedurende de reis 
tegen een der oorlogvoerenden te wor
den gebruikt; 

4°. tot welks bemanning een lid van 
de strijdmacht van een der oorlogvoeren
den behoort. 

2. Het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel is niet van toepassing op neutrale 
militaire luchtvaartuigen, die na het uitbre
ken van den oorlog met toestemming van 
de Regeering binnen het rechtsgebied zijn 
gekomen. 

3 . Het is verboden eenigen arbeid te ver
richten aan een luchtvaartuig, waarvan het 
doel is het gereed te maken voor vertrek in 
strijd met het doel van dit artikel. 

20 . Het is verboden in het rechtsgebied 
met luchtvaartuigen van welken aard ook, 
waarnemingen in de lucht uit te voeren van 
de bewegingen, operatiën of verdedigings
middelen van één der oorlogvoerenden, met 
het doel hierover den anderen oorlogvoerende 
in te lichten. 

21. Het is verboden in het rechtsgebied 
radiostations of andere middelen van be
richtgeving op te richten of te exploiteeren 
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ten dienste van een oorlogvoerende mogend
heid. 

22 . r. Het is verboden in het rechtsgebied 
gebruik te maken van radiostations voor het 
uitzenden van inlichtingen over de buiten 
het rechtsgebied aanwezige militaire strijd
krachten. 

2. Schepen of luchtvaartuigen in het 
rechtsgebied mogen geen gebruik maken van 
hun radiostation anders dan voor noodsei
nen, voor seinen noodig voor de navigatie en 
voor meteorologische doeleinden. 

23. 1. Verder wordt de aandacht gevestigd 
op de artt . 100, onder 1° en 205 van het Ne
derlandsch Wetboek van Strafrecht, art. 122, 
onder 1° en 238 van het Indisch Wetboek 
van Strafrecht, de artt . 106, onder 1° en 2II 
van het Surinaamsch Wetboek van Straf
recht, de artt . ro6 , onder 1° en 21 I van het 
Curaçaosch Weekblad van Strafrecht ; op 
art . 7, onder 4°, de Wet op het Nederlander
schap en het Ingezetenschap van 1892 (laat
stelijk bekendgemaakt in het N ed. St .bl. van 
1937, n°. 206); op art . 2, 1e lid , onder 3° van 
de Wet op het Neder!. Onderdaanschap van 
10 Februari 19ro (Nederlandsch Staatsblad 
van 1910, n°. 55, Indisch Staatsblad van 19ro, 
n°. 206, Gouvernementsblad van 1910, n°. 15, 
Publicatieblad van 1910, n°. 14) , laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 21 December 1936 
(Nederlandsch Staatsblad van 1936, n°. 913 , 
Indisch Staatsblad van 1937, nos. 389 en 392, 
Gouvernementsblad van 1937, nos. 68 en 71 , 
Publicatieblad van 1937, nos . 64 en 66) . 

2. Mede wordt de aandacht van scheeps
bevelhebbers, reeders, bestuurders van lucht
vaartuigen, luchtvaartdirectiën en inladers 
van schepen of luchtvaartuigen gevestigd 
op het gevaar en de nadeelen, waaraan zij 
zich zouden blootstellen door een werkelijke 
blokkade der oorlogvoerenden niet te eer
biedigen dan wel oorlogscontrabande of mili
taire dépêches (tenzij in den regelmatigen 
postdienst) voor de oorlogvoerenden te ver
voeren of diensten in strijd met de onzijdig
heid voor hen te verrichten. 

s. 283 

( Uitgeg. 3 Sept . 1939.) 
De Minister van justitie, 

P . S. GERBRANDY. 

4 September ,939. BESLUIT, houde nde 
wijziging van het Koninklij k besluit van 
t Juli ,939 (Staatsblad n °. 282), be
treffende de politiaire en de militaire 
grensbewaking. 

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

Justitie van t4 Augustus ,939, se Afdeeling, 
n °. n54, en van Defensie van 30 Augustus 
1939, Ile Afdeeling B, n °. t6; 

Gezien artikel 56 van de Grondwet, arti
kel Ivan de wet van to Januari ,920, Staats
blad n °. 1t, artikel 24 van het R ijkspolitie
besluit, Staatsblad ,935, n °. 497 en artikel 2 
van het besluit van t Juli t939, Staatsblad 
n ° 282 · 

· H ebben goedgevonden en verstaan : 
de navolgende wijzigingen te brengen in 
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Ons besluit van t Juli ,939, Staatsblad n °. 
282, houdende bepalingen omtrent de poli
tiaire en de militaire grensbewaking. 

Eenig artikel. 
In het gestelde sub A van het te lid van 

artikel 2 wordt ingevoegd na "Uithuizen
Kantens,": ,,Uithuizermeeden-Kantens," en 
wordt gelezen: 

voor ,,Dedemsvaart": ,,Avereest" ; 
voor "tot den spoordam van N oordbra

bant naar Zeeland": ,, , de provinciale grens 
Noordbrabant-Zeeland, de Oosterschelde, 
de gemeentegrenzen Rilland-Bath-Krab
bendijke en Rilland-Bath-Waarde" . 

In het gestelde sub B , a t, van het eerste 
lid van artikel 2 wordt gelezen : 

voor "de noordelijke grens der gemeente 
Genemuiden , de westelijke grenzen der ge
meenten IJsselmuiden en Kampen": ,,de 
kustlijn". 

In het gestelde sub B , b van bovenbedoeld 
lid wordt na "Amsterdam," ingevoegd: 
,,Zaandam,". 

Onze Ministers van Justitie en van D e
fensie zijn, ieder voorzooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

's-Gravenhage, den 4den September 1939. 

S.375 

WILHELMINA. 
De M inister van Justitie, 

P. S . GERBRANDY . 

De Minister van Defensie, 
A. Q . H . DIJXHOORN. 

(Uitgeg. 12 S eptember 1939.) 

ro Augustus 1939. BESLUIT tot w11z1gmg 
der Koninklijke besluiten van 8 Juni 
1939 (Staatsbladen Nos. 365 , 366, 367 en 
368) in zake de schrijfwijze der Neder
landsche taal. 

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

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 27 Juli 1939, N°. u287 IV, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is 
Onze besluiten van 8 Juni 1939 (Staatsbladen 
Nos. 365 , 366, 367 en 368) te wijzigen ; 

D en R aad van State gehoord (advies van 
8 Augustus 1939, N°. 20) : 

Gezien het nader rapport van 'Onzen voor
noemden Minister van 8 Augustus 1939, 
N°. 11946, afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in Onze voornoemde be

sluiten in plaats van "met ingang van 1 
September 1939" zal worden gelezen: ,,met 
ingang van een door Ons te bepalen datum". 

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

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

Soestdijk, den 10den Augustus 1939. 

s. 376 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKENSTEIN. 
( Uitgeg. 21 Augustus 1939). 

25 Augustus 1939. BESLUIT tot wijziging 
van artikel 4 , tweede lid, onder 2 ° en 3 ° , 
en derde lid, van het Koninklijk besluit 
van 29 Januari 1924 (Staatsblad n °. 23), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 24 April 19,7 (Staatsblad n °. 
362), tot vaststelling van de regeling 
van de wijze van uitbetalen der jaar
wedde en wedde van de onderwijzers aan 
de openbare lagere scholen, bedoeld in 
artikel 30, vie rde lid, der Lager-onder
wijswet 1920, en tot het stellen van 
regelen b etreffende verlof tot afwezig
heid en inhouding van die jaarwedde of 
wedde bij dat verlof. 

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

Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen, van 
22 Juli 1939, n °. 72593, afdeeling Lager On
derwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is arti
kel 4, tweede lid , onder 2 ° en 3 °, en derde 
lid, van Ons besluit van 29 Januari 1924 
(Staatsblad n °. 23), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 24 April 1937 (Staatsblad 
n ° . 362 ) , tot vaststelling van de regeling van 
de wijze van uitbetalen der jaarwedde en 
wedde van de onderwijzers aan de openbare 
lagere scholen, bedoeld in artikel 30, vierde 
lid. der Lager-onderwijswet 1920, en tot het 
stellen van regelen betreffende verlof tot af
wezigheid en inhouding van die jaarwedde 
of wedde bij dat verlof, te wijzigen; 

D en Raad van State gehoord, advies van 
15 Augustus 19., 9, n °. 25; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Augustus 1939, 
n °. 8302, afdeeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Gerekend van 1 September 1931 te be

paler. als volgt: 
Art. 1. Artikel 4 , tweede lid, onder 2 ° en 

3 ° , en derde lid, van Ons besluit van 29 
Januari 1924 (Staatsblad n °. 23), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 24 April 1937 
(Staatsblad n ° . ., 62), wordt gelezen als 
volg\: 

"2 . voor zoover zij zich in werkelijken 
dienst bevinden voor herhalingsoefeningen 
of den daarmede gelijkgestelden werkelijken 
dienst, de volle jaarwedde of wedde; met 
herhalingsoefeningen wordt gelijk gesteld de 
werkelijke dienst, vervuld krachtens: 

a. artikel s, vijfde lid, onder a, der wet 
voor het reservepersoneel der landmacht 
1905 ( zooals die sedert is gewijzigd), voor 
zooveel ziekte betreft; 
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b. artikel 34, eerste lid , onder a, der 
Dienstplichtwet, of artikel 5, onder 3 °., sub 
a, der wet voor de Koninklijke marine-reserve 
1924 (Staatsblad n °. 369) , indien het niet 
tijdig bereiken van den vereischten graad 
van geoefendheid het gevolg is van ziekte ; 

c . artikel 34, eerste lid , onder c, der 
Dienstplichtwet, artikel 5, vijfde lid, onder 
b, der wet voor het reserve-personeel der 
landmacht 1905 (zooals die sedert is gewij
zigd) of artikel 5, onder 3 ° ., sub c, der wet 
voor de Koninklijke marine-reserve 1924 
(Staatsblad n °. 369), voor zoover betreft den 
tijd , doorgebracht tot het ondergaan van het 
daar bedoelde onderzoek, indien dat onder
zoek geen krijgstuchtelijke straf of veroor
deelend vonnis ten gevolge heeft ; 

d. artikel 34, eerste lid, onder e en f , der 
Dienstplichtwet, artikel 5, vijfde lid, onder 
c en d, achtste en negende lid, der wet voor 
het reserve-personeel der landmacht 1905 
(zooals die sedert is gewijzigd) of artikel 5 , 
onder 3 ° , sub e en f, der wet voor de Ko
ninklijke marine-reserve 1924 (Staatsblad 
n o. 369); 

e . artikel 34, tweede lid, derDienstplicht
wet, artikel 5, zevende lid , de r wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905 (zoo
als die sedert is gewijzigd) of artikel 5, on
der 4 ° , der wet voor de Koninklijke marine
reserve 1924 (Staatsblad n °. 369), mits de 
oproeping in werkelijken dienst niet plaats 
heeft voor het ondergaan van straf en het 
bedoelde onderzoek geen krijgstuchtelijke 
straf of veroordeelend vonnis ten gevolge 
heeft; 

3 ° . voor zoover zij zich in werkelijken 
dienst bevinden, wegens buitengewone om
standigheden: 

de eerste maand de volle jaarwedde of 
wedde en daarna hetgeen deze meer bedraagt 
dan hun militaire belooning, met inachtne
ming van het volgende : 

a. deze bepaling is eerst van t oepassing, 
nadat de militair, hetzij vóór, hetzij geduren 
de de buitengewone omstandigheden een 
werkelijken dienst van II maanden of, in
dien hij een eerste oefening van karteren 
duur te vervullen had, deze oefening heeft 
volbracht; 

b . het bepaalde onder a geldt niet: 
1 °. t en aanzien van de buitengewone 

dienstplichtigen, die eerst in werkelijken 
dienst behoeven te komen na het jaar der 
lichting, waartoe zij behooren of naar hun 
leeftijd gerekend kunnen worden te behoo
re n · 

2 ~. voor de vrijwilligers van den land
storm, die hetzij een rang bekleeden, hetzij 
het bewijs van voorgeoefendheid hebben ver
worven. 

3. Onderwijzers , die overeenkomstig ar
tikel 41 der Lager-onderwijswet 1920 zijn 
aangewezen voor tijdelijke waarneming eener 
be trekking v an onderwijzer of van hoofd der 
school, genieten, indien zij niet als vast on
derwijzer aan een lagere school zijn verbon
den, verlof voor nie t langer dan voor den 
duur der tijdelijke waarneming." 



1939 

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

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

's-Gravenhage, den 25ste n Augustus 1939. 

. . 387 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G . B OLKESTEIN. 

(Uitgeg . ,2 September , 939.) 

10 Augustus 1939. BESLUIT tot bepaling 
van het tijdstip, waarop enkele artikelen 
van de Girowet, Staatsblad n°. 307 van 
1936, het Gemeentegirobesluit-1938 
(Staatsblad n°. 359 A) en het Koninklijk 
besluit van 13 Juni 1939 (Staatsblad 
n°. 352) tot wijziging van eerstgenoemd 
besluit in werking treden . 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 27 Juli 1939, 
n°. M 69, Hoofdbestuur der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie en van Onzen Minister 
van Financiën van 5 Augustus 1939 n°. 109, 
Generale Thesaurie, afdeeling Begrootings
zaken; 

Gelet op artikel 11 van de Girowet, Staats
blad n°. 307 van 1936, artikel IO van het 
Gemeentegirobesluit-1938 (Staatsblad n°. 
359 A), zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit 
van 13 Juni 1939 (Staatsblad n°. 352) en 
op artikel 2 van laatstgenoemd besluit ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen hetgeen volgt : 

Eenig artikel. 
De artikelen 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van de Giro

wet, Staatsblad n°. 307 van 1936, het Ge
meentegirobesluit-1938 (Staatsblad n°. 359 A), 
zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit van 
13 Juni 1939 (Staatsblad n°. 352) en laatst
genoemd besluit treden in werking op den 
15en Augustus 1939. 

Onze voornoemde Ministers z ijn belas t 
met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst . 

Soestdijk, den 10den Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

s. 405 

De Minister van Staat , 
Minister van Financiën , 

DE GEER. 

(Uitgeg . l S eptember 1939) . 

6 S eptember 1939. WET tot w1Jz1g1ng van 
de Beurswet 1914 (Staatsblad n°. 445) , 
gewijzigd bij de wet van 31 December 
1914 (Staatsblad n°. 645) . 

Bijl. Hand. II 1938/39 , 528 . 
Hand. II 1938/39, bladz. 2257-2265. 
Bij l. Hand. I 1938/39, 528 . 
Hand. I 1938/39, hladz. 
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Wij WILHELMINA, enz . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wenschelijkheid is gebleken de Beurs
wet 1914 te wijzigen ; 

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

Beurswet 1914 wordt gewijzigd en gelezen 
als volgt : 

De beurzen staan onder toezicht van Onzen 
Minister van Financiën. 

2 . In artikel 2, lid 2, 3°., der in artikel 1 
genoemde wet worden de woorden "welke 
van vóór 29 Juli 1914 loopen" vervangen 
door: welke loopen van vóór een door Onzen 
Minister van Financiën, in verband met het 
intreden van buitengewone omstandigheden , 
aan te wijzen dag. 

3. Artikel 2, lid 2, 4°., der in de vorige 
artikelen vermelde wet wordt gewijzigd en 
gelezen als volgt: 4°. de afwikkeling van 
andere zaken ter beurze gedaan, vóór een 
door Onzen Minister van Financiën, op den 
voet van het onder 3°. bepaalde, aan te 
wijzen dag. 

4 . In Artikel 4, lid l, der Beurswet 1914 
worden de woorden "welke van vóór 29 
Juli 1914 loopen" , vervangen door: welke 
loopen van vóór den dag, bedoeld in artikel 
2, lid 2, onder 3°. 

5. Artikel 8 der Beurswet 1914 wordt 
gewijzigd en gelezen als volgt : 

Bij de uitvoering dezer wet wordt Onze 
genoemde Minister voorgelicht door eene 
door Ons benoemde Commissie van Advies 
in beurszaken. 

6 . Deze wet treedt in werking op het 
tijdstip harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den 

September 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën , 

DE GEER. 
De Minister van Justitie , 

P . S. GERBRANDY . 
( Uitgeg. 6 September 1939). 

S.500 

12 Augustus 1939. WET betreffende het 
onder de wapenen blijven van dienst
plichtigen. 

Bijl. Hand. II 1938/ 39, 391. 
Hand. II 1938/39 , bladz. 1902-1922, 

1924-1947, 1950. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 391. 
Hand. I 1938/39, bladz. 751/ 4 . 
Wij WILHELMINA, enz .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat ingevolge art . 193 der Grondwet het on~ 
der de wapenen blijven van de wegens bui
tengewone omstandigheden opgeroepen 
dienstplichtigen bij de wet zooveel noodig 
moet worden bepaald; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, 
enz. 
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Art. 1. De dienstplichtigen, die krachtens 
Ons besluit van 10 April 1939 (Staatsblad 
no. 182) buitengewoon onder de wapenen 
zijn geroepen, blijven onder de wapenen z~o
lang de bestaande buitengewone omstandig
heden voortduren, tenzij Wij oordeelen, dat 
inmiddels op andere wijze voldoende in de 
vereischte sterkte aan in werkelijken dienst 
zijnde dienstplichtigen is voorzien, i~ w_elk 
geval hun verblijf onder de wapenen emd1gt, 
zoodra aan dit verblijf geen verdere behoefte 
bestaat . 

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

Lasten en bevelen, enz .; 
Gegeven te Soestdijk, den 12den Augustus 

1939. 

De 

S.501 

WILHELMINA. 
Minister uan Defensie, 

A. Q. H . DlJXHOORN. 
(Uitgeg. 28 Aug. 1939.) 

12 Augustus 1939. WET betreffende het in 
werkelijken dienst houden van dienst
plichtigen. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 392. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1902-1922, 

1924-1947, 1950. 
Bijl. Hand. I 1938/1939, 392. 
Hand. I 1938/39, bladz. 751/4. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, het onder de wapenen 
blijven van dienstplichtigen, die na vol
brachte eerste oefening buitengewoon in 
werkelijken dienst zijn gehouden, bij de wet 
te bepalen; 

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

Art . 1. De dienstplichtigen, die in verband 
met de heerschende buitengewone omstan
digheden na volbrachten eerste oefening in 
werkelijken dienst zijn gehouden, blijven 
onder de wapenen zoolang deze omstandig
heden voortduren, tenzij Wij oordeelen, dat 
inmiddels op andere wijze voldoende in de 
vereischte sterkte aan in werkelijken dienst 
zijnde dienstplichtigen is voorzien, in welk 
geval hun verblijf onder de wapenen eindigt , 
zoodra aan dit verblijf geen verdere behoefte 
bestaat . 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 12den Augustus 

1939. 

S.502 

WILHELMINA. 
De Minister uan Defensie, 

A. Q. H. DlJXHOORN. 
( Uitgeg. 28 Aug. 1939.) 

12 Augustus 1939. WET tot wijziging en 
aanvulling van de Bevorderingswet voor 
de landmacht 1902 en van de Wet voor 
het reserve-personeel der landmacht 
1905. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 416. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2072. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 416 . 
Hand. I 1938/ 39, bladz. 754 . 
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Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, 

dat de wenschelijkheid is gebleken om de 
Bevorderingswet voor de landmacht 1902 
en de Wet voor het reservepersoneel der 
landmacht 1905 op enkele punten te wijzigen 
en aan te vullen; 

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

Artikt>I J. 
De Bevorderingswet voor de landmacht 

1902, zooals deze is ge~ijzigd en aangevuld 
bij de Wetten van 6 Jum 1905 (Staatsblad n°. 
177), 31 October 1912 (Staatsblad n° ._ 333). 
5 Juli 1921 (Staatsblad n°. 841), 2 Juli 1923 
(Staatsblad n°. 311), 17 Juli 1923 (Staatsblad 
n°. 364) en 28 Juli 1933 (Staatsblad n°. 379) , 
wordt andermaal gewijzigd en aangevuld als 
volgt: 

§ I. 

Artikel 24 wordt vervangen door een 
nieuw artikel 24, luidende: 

,,Art. 24. In de aanvulling van openvallen
de plaatsen bij den generalen staf wordt door 
ons voorzien hetzij door bevordering van 
officieren van dien staf, hetzij door over-, 
plaatsing al of niet met bevorderi~g va n 
officieren der infanterie, der cavalerie, der 
artillerie, der genie of der militaire luchtvaart, 
die voor den dienst bij genoemden staf eene 
bijzondere geschiktheid bezitte_n. . 

Bevorderingen, krachtens dit artikel ver
leend, komen niet in mindering van de be
vorderingen bij keuze, bedoeld bij artikel 14. 

Wij behouden Ons voor, officieren van den 
generalen staf in hunnen rang en ouderdom 
van rang, of wel met bevordering, over te 
plaatsen bij de overige staven of bij de onder
scheidene wapens en dienstvakken." 

§ 2. 

Artikel 25 wordt vervangen door een 
nieuw artikel 25 , luidende : 

Art. 25. In de openvallende plaatsen bij 
het wapen der militaire luchtvaart wordt 
door Ons, behalve door bevorder\ng van 
officieren van dat wapen, ook voorzien door 
overplaatsing al dan niet met bevordering 
van andere officieren der landmacht, die voor 
den dienst bij dat wapen eene bijzondere ge
schiktheid bezitten. 

De overplaatsing van die officieren ge
schiedt zooveel mogelijk op hun verzoek. 

Wij behouden Ons voor, de aldus overge
plaatste officieren in hunnen rang en ouder
dom van rang, of wel met bevordering, te
rug te plaatsen bij het wapen, den staf of het 
dienstvak, waartoe zij bij hunne overplaat
sing behoorden. " 

§ 3. 
In artikel 29 wordt het eerste lid vervan

gen door een nieuw eerste lid, luidende : 
In de aanvulling van openvallende be

tr~kkingen bij het personeel van den plaatse
lijken staf en bij dat van de officieren va~ de_n 
materieeldienst bij het wapen der arttllene 
wordt , zonder bevordering daarbij uit te 
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sluiten, door Ons in den regel voorzien door 
overplaatsing van officieren, niet tot dat per
soneel behoorende. " 

§ 4-
In artikel 30 wordt het eerste Jid vervan

gen door een nieuw eerste lid, luidende: 
,, De officieren van den plaatselijken staf, 

alsook de officieren van den materieeldienst 
der artillerie, worden naar ouderdom van rang 
bevorderd." 

§ 5 . 
In artikel 39 worden de volgende wijzigin

gen en aanvulling aangebracht : 
a. tusschen punt 4°. en het thans bestaande 

punt 5°. wordt een nieuw punt 5°. opgeno
men, luidende : 

,,50. ter zake van het bereiken of overschrij 
den van den leeftijd van zestig jaren ;" ; 

b. de bestaande punten 5°. tot en met 8°. 
van dit artikel worden genummerd onder
scheidenlijk 6°. tot en met 9°. ; 

c. in de laatste alinea wordt in plaats van 
,,5°,'' gelezen "6°.''. 

§ 6. 
Het eerste lid van artikel 40 wordt gelezen 

als volgt: 
,,In de gevallen bij het vorig lid onder 1°. 

tot en met 8°. genoemd, kan het ontslag den 
officier niet anders dan eervol worden ver
leend ." 

§ 7 -
In artikel 70, onder 2°., worden de woorden 

en cijfers "artikel 39, onder 6°." gelezen : 
,,artikel 39, onder 7°.". 

§ 8 . 
In artikel 20, eerste lid en laatste lid, 

worden de woorden " Departement van 
Oorlog" gelezen: ,, Departement van De
fensie", terwijl in artikel 39, vierde lid , arti
kel 44, eerste en tweede lid, artikel 46, eerste 
lid, artikel 47, derde lid, artikel 55 , eerste lid, 
onder 2°. , artikel 56, laatste lid, artikel 59, 
eerste lid, artikel 65, tweede lid , artikel 68, 
eerste lid, artikel 74, eerste en tweede lid, 
en artikel 76, tweede lid, in plaats van "Mi
nister van Oorlog" wordt gelezen "Minister 
van Defensie". 

Artikel II. 
De W et voor het reserve-personeel der 

landmacht 1905, zooals deze is gewijzigd en 
aangevuld bij de W etten van 31 October 
1912 (Staatblad n°. 335), 4 November 1919 
(Staatsblad n°. 641 ), 13 Juli 1923 (Staatsblad 
n°. 356) en 10 November 1927 (Staat sblad 
n°. 355) , wordt andermaal gewijzigd en aan
gevuld als volgt : 

§ I. 

Artikel 30 wordt vervangen door een 
nieuw artikel 30, luidende : 

.,Art. 30. Officieren der infanterie, der ca
valerie, der artillerie, der genie of der mili
taire luchtvaart , die voor den dienst bij den 
generalen staf eene bijzondere geschiktheid 
bezitten, kunnen door Ons, al dan niet met 
bevordering, daarbij worden overgeplaatst. 

Bevorderingen, krachtens dit artikel ver
leend, komen niet in mindering van de b ~-
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vorderingen bij keuze, bedoeld bij artikel 21. 
Wij behouden Ons voor , officieren van den 

generalen staf in hunnen rang en ouderdom 
van rang, of wel met bevordering, over te 
plaatsen bij de onderscheidene wapens en 
dienstvakken." 

§ 2 . 

Artikel 31 wordt vervangen door een 
nieuw artikel 31, luidende: 

"Art . 31. Officieren die voor den dienst bij 
het wapen der militaire luchtvaart eene bij
zondere geschiktheid hebben, kunnen door 
Ons, al dan niet met bevordering, bij dat 
wapen worden overgeplaatst. 

De overplaatsing van die officieren ge
schiedt zooveel mogelijk op hun verzoek. 

Officieren van het wapen der militaire 
luchtvaart kunnen door Ons in hunnen rang 
en ouderdom van rang, of wel met bevorde
ring, worden teruggeplaatst bij het wapen, 
den staf of het dienstvak, waartoe zij bij 
hunne overplaatsing behoorden. '' 

§ 3-
In artikel 5, tweede lid, onder 1°., 2°. , 3°., 

4°. , en 6°., derde lid , vierde lid, vijfde lid , 
achtste lid en tiende lid , in artikel 5bis, in 
artikel 6, in artikel 10, eerste lid, tweede lid 
en vierde lid, artikel II, tweede lid en artikel 
36, tweede lid, wordt overal waar daar voor
komt: ,,Minister van Oorlog" , gelezen : ,,Mi
nister van Defensie". 

Artikel UT. 

Slotbepaling. 
Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag n i dien harer afkondiging. 
Laten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 12den Augustus 

1939. 

S.503 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, 
A. Q. H. DIJKXHOORN . 
( Uitgeg. 25 Augustus 1939.) 

12 Augustus 1939. WET tot wijziging van 
de Dienstplichtwet. 

Bijl. H and. II 1938/39 , 379. 
Hand. II 1938/39 , bladz. 1902- 1922, 

1924- 1950 . 
B ijl. H and . I ,938/39 , 379. 
Hand. I 1938/39 , bladz. 737-75 1. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat tijdelijk nadere voorzieningen noodig 
zijn omtrent de sterkte aan in werkelijken 
dienst zij nde dienstplichtigen en dat het 
voorts wenschelijk is , den duur der eerste 
oefening van hen, die bestemd zijn voor den 
d ienst bij de marine-kustwacht, en den duur 
der herhalingsoefening te verlengen, als
mede de mogelijkheid te scheppen, dat 
dienstplichtigen, die bij de zeemacht in op
leiding zijn genomen tot reserve-officier, na 
het eindigen van de eerste oefening tot de 
K oninklijke marine-reserve komen te be
hooren en dat de Dienstplichtwet h iertoe 
wijziging behoeft ; 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Dienstplichtwet (Staatsblad 

1922. nr. 43), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 21 Februari 1938 (Staatsblad n°. 500), 
wordt gewijzigd als volgt: 

Art. 30. Eerste lid. Punt e wordt gelezen 
.als volgt : 

,,e. ten hoogste een en twintig maanden. " 
Punt f vervalt. 
Tusschen het eerste en het tweede lid 

worden twee nieuwe leden ingevoegd, lui
dende als volgt : 

"2. Voor elk der in het eerste lid bedoelde 
groepen van dienstplichtigen kan de duur 
der eerste oefening tot ten hoogste twee jaar 
worden verlengd. De dienstplichtigen, voor 
wie de duur der eerste oefening niet tot twee 
jaar is verlengd, kunnen, onverminderd de 
uit andere bepalingen voortvloeiende ver
plichtingen, worden verplicht, alsnog werke
lijken dienst te vervullen uiterlijk tot het 
tijdstip, tot hetwelk de eerste oefening had 
kunnen worden verlengd. 

3. De bevoegdheden, in het vorige lid be
doeld, houden op te bestaan met ingang van 
1 Januari 1944. Elke vóór dien dag bepaalde 
verlenging der eerste oefening voor dienst
plichtigen, op 31 Dec. 1943 in werkelijken 
dienst , blijft onverminderd van kracht. " 

De leden 2 , 3, 4 en 5 worden onderschei
denlijk genummerd 4 , 5, 6 en 7 . 

Art. 31. Eerste lid. In den eersten volzin 
wordt in de plaats van "40" gelezen: ,,85 ". 

Art. 43. Het derde lid wordt gelezen als 
volgt : 

"3 . Behoudens de door Ons vast te stellen 
uitzonderingen behooren zij , die als dienst
plichtige in opleiding zijn genomen tot offi
cier, met ingang van den dag, volgende op 
den laatsten dag der eerste oefening, en voor 
den tijd , dien zij als dienstplichtige nog heb
ben te dienen, tot het reserve-personeel der 
landmacht, indien het dienstplichtigen der 
landmacht , en tot de Koninklijke marine
reserve, indien het dienstplichtigen van de 
zeemacht betreft. " 

Art. Il. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 12den Augus

tus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, 
A . Q. H . DIJXHOORN. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
VAN BOEVEN. 

( Uitgeg . 28 Augustus 1939.) 

s. 504 

6 September 1939. WET tot het onder de 
wapenen blijven van dienstplichtigen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 530. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2257-2265. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 530. 
H and. I 1938/39, bladz. 
WIJ WILHELMINA, enz. doen te weten : 
A!zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat ingevolge art . 193 der Grondwet het 
onder de wapenen blijven van de wegens 
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buitengewone omstandigheden opgeroepen 
dienstplichtigen bij de wet zooveel noodig 
moet worden bepaald ; 
Zoo is het . dat Wij , den Raad van State, enz. 

Art . 1. De dienstplichtigen, die krach
tens Ons besluit van 24 Augustus 1939 
(Staatsblad n°. 183), en de dienstplichtigen, 
die krachtens Ons besluit van 28 Augustus 
1939 (Staatsblad n°. 186) buitengewoon onder 
de wapenen zijn geroepen, blijven onder de 
wapenen totdat de noodzakelijkheid daarvan 
door Ons niet meer aanwezig wordt geacht . 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, de n 6den Sep

tember 1939. 

S.505 

WILHELMINA. 
D e Minister van Defensie, 

A . Q. H . DIJXHOORN. 
( Uitgeg. 6 September 1939.) 

6 September 1939. WET tot het doen voort
duren van den bij Koninklijk Besluit 
van I September 1939 (Staatsblad n°. 
187) verklaarden staat van oorlog. 

Bijl. H and. Il 1938/39, 531. 
H and. Il 1938/39, bladz. 2257- 2265. 
Bij l. Hand. I 1938/39, 531. 
Hand. I 1938/39, bladz . 
Wij WILHELMINA,enz ... . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij Besluit van I September 
1939 (Staatsblad n°. 187) het geheele grond
gebied des Rijks in staat van oorlog is ver
klaard ; 

Gelet op artikel 5 der Wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128); 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 
De staat van oorlog, verklaard bij Ons Be

sluit van I September 1939 (Staatsblad n°. 
187) voor het geheele grondgebied des Rijks, 
duurt voort . 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Sep

tember 1939. 

s. 544 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, 
A. Q. H. DIJXHOORN. 

( Uitgeg . 6 September 1939.) 

J Mei 1939. BESLUIT tot w1iz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 6 Maart 1924 
(Staatsblad n°. 98), zooals dat is gewijzigd 
en aangevuld bij de Koninklijke be
sluiten van 17 Juni 1926 (Staatsblad 
n°. 199) en van 13 Juni 1936 (Staatsblad 
n°. 544), houdende vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur ter 
uitvoering van de artikelen 23 der 
Pensioenwetten voor de landmacht en 
de zeemacht (Staatsbladen 1922, nrs . 66 
en 65) en van de artikelen 11, 15, 25 en 58 

d er Militaire Weduwenwet 1922. 
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Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie en van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken van 20 Maart 1939, II!• Afd. 
B. N°. 77; 

Overwegende dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 6 Maart 1924 (Staatsblad n°. 98), 
houdende vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur ter uitvoering van de 
artikelen 23 der · Pensioenwetten voor de 
landmacht en de zeemacht (Staatsbladen 
1922, nrs. 66 en 65) en van de artikelen II , 
15, 25 en 58 der Militaire Weduwenwet 1922, 
zooals dit besluit is gewijzigd en aangevuld 
bij Onze besluiten van 17 Juni 1926 (Staats
blad n°. 199) en van 13 Juni 1936 (Staatsblad 
n°. 544) , in verband met de daling van den 
rentevoet te wijzigen en mede de in de bij 
eerstgenoemd besluit behoorende bijlagen A 
(Landmacht) , A1 (Zeemacht), B (Landmacht) , 
B1 (Zeemacht) , C (Landmacht), C1 (Zee
macht) , E (Landmacht) , E 1 (Zeemacht), 
Tabel Ib (Landmacht) , Tabel Ib (Zeemacht) , 
Tabel IIIb (Landmacht) en Tabel IIIb (Zee
macht) aangegeven tarieven door grond
formules te vervangen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 April 1939 n°. 35) ; 

Gelet op het gemeenschappelijk nader 
rapport van Onze voornoemde Ministers van 
20 April 1939, II!• Afdeeling B, n°. 3; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. In Ons besluit van 6 Maart 1924 

(Staatsblad n°. 98), zooals dit is komen te 
luiden ingevolge Onze besluiten van 17 Juni 
1926 (Staatsblad n°. 199) en van 13 Juni 1936 
(Staatsblad n°. 544) worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht : 

a. in de artikelen 6, tweede lid, 9 en 22, 
eerste lid wordt in plaats van : ,,de tarieven" 
gelezen: ,,de formules"; 

b. in artikel 7 wordt tweemaal in plaats 
van: ,,4 procent" gelezen: ,,3 ½ procent"; 

c. in artikel 22, vierde lid , wordt in plaats 
van: , gedurende den in de bijlagen C of C1 

(tabellen Ib) aangegeven termijn" gelezen : 
gedurende een termijn gelijk aan de helft 

;;.an het verschil tusschen den leeftijd van 
het kind en 21 jaren, afgerond naar boven 
in jaren" . 

2. De bij Ons, in artikel 1 bedoeld, 
besluit van 6 Maart 1924 (Staatsblad n°. 98) 
behoorende bijlagen A (Landmacht), A 1 (Zee
macht), B (Landmacht), B1 (Zeemacht), 
C (Landmacht) , C1 (Zeemacht), E (Land
macht) , E 1 (Zeemacht), zoomede de bij 
meervermeld besluit behoorende tabellen I b 
(Landmacht), Ib (Zeemacht), IIIb (Land
macht) en IIIb (Zeemacht) , worden ver
vangen door de aan dit besluit toegevoegde 
en overeenkomstig geletterde en genummerde 
bijlagen. 

Overgangsbepaling. 
3 . Voor de verzekeringen, welke vóór den 

dag van inwerkingtreding van dit besluit 
zijn gesloten, blijven de artikelen 6, tweede 
lid , 7, 9 en 22, eerste en vierde lid van Ons, 
in artikel 1 genoemd, besluit van 6 Maart 
1924 (Staatsb lad n° 98) , alsmede de bij dat 
besluit behoorende, en in artikel 2 hiervoren 
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genoemde, bijlagen en tabellen van kracht, 
zooals deze tot dien datum luidden . 

Slotbepaling. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na d ien der dagteeke
n ing van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Ministers van Defensie en van 
Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft , belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 3den Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, VAN DIJK. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN . 

( Uitgeg. 2 Juni 1939.) 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 3 Mei 1939 
(Staatsblad n°. 544) . 

BIJLAGE A (Landmacht). 

Het bedrag B der uitkeering ineens, be
doeld in artikel 6, voor eiken gulden wis
kundige reserve, die op den dag van ingang 
van het ontslag aanwezig is voor de vrij
willige verhooging wordt berekend volgens 
de formule : 

B Dx + m -2 

= a Dx + n - 2 

Dit bedrag wordt berekend in centen 
nauwkeurig per gulden pensioen. 

In de formule beteekent: Dx het met een 
rentevoet van 3 ½ % gedisconteerd aantal 
x - jarigen volgens de 5• ambtenarentafel, 
x + m den leeftijd van den verzekerde bij 
ontslag, x + n den leeftijd, waarop de uit
keering ineens zal plaats hebben, a is gelijk 
aan 0.95 voor n - m gelijk aan, of grooter 
dan 5, terwijl voor n - m gelijk aan 4, 3, 2, l 
of o, a respectievelijk gelijk is aan 0.96, 
0.97, 0.98 of 0.99 of I. 

BIJLAGE A1 (Zeemacht). 

Het bedrag B der uitkeering ineens, 
bedoeld in artikel 6, voor eiken gulden wis
kundige reserve, die op den dag van ingang 
van het ontslag aanwezig is voor de vrijwillige 
verhooging wordt berekend volgens de 
formule: 

Dx + m -2 
B =a ---'----

Dx + n -2 

Dit bedrag wordt berekend in centen nauw
keurig per gulden pensioen. 

In de formule beteekent: Dx het met een 
rentevoet van 3 ½ % gedisconteerd aantal 
x - jarigen volgens de 5• ambtenarentafel 
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x + m den leeftijd van den verzekerde bij 
ontslag, x + n den leeftijd, waarop de uit
keering ineens zal plaats hebben, a is gelijk 
aan 0.95 voor n - m gelijk aan, of grooter 
dan 5, terwijl voorn - m gelijk aan 4, 3, 2, 1 
of o, a respectievelijk gelijk is aan 0.96, 0.97, 
0.98 of 0.99 of 1. 

BIJLAGE B (Landmacht) 
(Formule bij toepassing van 
artikel 23 der .P ensioenwet 
voor de landmacht (Staats-

blad 1922, n°. 66)). 

De premie Bx voor de verzekering van de 
verhooging van eigen pensioen wordt be
rekend volgens de . formule: 

(
0.51 (Ny - z + Ny - r) ) 

Bx = 1.05 - N- · -N + 0.02 
X- 2 y - 2 

De koopsom K voor direct ingaand pen
sioen wordt berekend volgens de formule : 

6.3 (Nx - 2 + Nx - r) 
K = ---------

Dx - 2 

De premie respectievelijk koopsom wordt 
berekend in centen nauwkeurig per gulden 
pensioen. 

In de formules beteekent : x den leeftijd 
van den verzekerde bij het sluiten der ver
zekering, y den leeftijd bij pensionneering, 
Dx het met een rentevoet van 3 ½ % ge
disconteerd aantal x-jarigen volgens de 
s• ambtenarentafel en 

Nx = Dx + Dx + r + Dx + 2+ · · · · · 

BIJLAGE B1 (Zeemacht) 
(Formule bij toepassing van 
artikel 23 der Pensioenwet 
voor de zeemacht (Staat s-

blad 1922, n°. 65)) 

De premie Bx voor de verzekering van de 
verhooging van eigen pensioen wordt be
rekend volgens de formule : 

. ( 0.51 (Ny - z + Ny - 1 ) ) 

Bx = 1 .05 N _ N + 0.02 
X- 2 y - 2 , 

De koopsom K voor direct ingaand pen
sioen wordt berekend volgens de formule : 

6.3 (Nx - 2 + Nx - 1> 
K= D 

X - 2 

De premie respectievelijk koopsom wordt 
berekend in centen nauwkeurig per gulden 
pensioen. 

In de formules beteekent : x den leeftijd 
van den verzekerde bij het sluiten der 
verzekering, y den leeftijd bij pension
neering, Dx het met een rentevoet van 
3 ½ % gedisconteerd aantal x-jarigen volgens 
de s• ambtenarentafel en 

Nx = Dx + Dx + l + Dx + 2 + . . . . 

BIJLAGE C (Landmacht ) 
(Formule bedoeld in artikel 
25 der Militaire Weduwen-

wet 1922)) . 
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De premie Bx,y voor de verzekering van 
de verhooging van weduwenpensioen wordt 
berekend volgens de formule: 
Bx,y = (100 + Kx) 

(
1.02(ay - z -¾ + r y - z)+o.2 ) 

' + 0.02 
¾ + r,y - 2 

+z 
De premie wordt berekend in centen nauw

keurig per gulden pensioen. 
In de formule beteekent : x den leeftijd 

van den militair, y den leeftijd van de echt
genoote, ~ de contante waarde van een 
lijfrente groot f 1.- per jaar op het leven 
van een y -jarige vrouw, ax,y de contante 
waarde van een verbindingsrente groot f 1.
per jaar op het leven van een x-jarigen man 
en een y-jarige vrouw. 

Als sterftebasis wordt daarbij gebruikt 
voor mannen de s• ambtenarentafel en voor 
vrouwen de 4• weduwentafel. 

De rentevoet bed raagt 3 ½ %-
De waarde van Kx te nemen uit onder

staande tabel: 

X 

20 
21 

59 

6 
6 

6 

X 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

Kx 

6.2 
6.4 
6.6 
6.8 
7.0 
7.4 
7.8 
8.z 
8.6 
9.0 
9.4 
9.8 

I0.2 
10.6 
11.0 
11.0 
11.0 
11.0 

De Bx,y worden bepaald volgens boven
staande formule voor alle waarden van 
x en y , die voldoen aan 
X-Y = Sj-3 j =-5, -4, . .. . 0, l, . . 6 

D e ov erige Bx ,y worden door lineaire 
interpolatie gevonden 

BIJLAGE C1 (Zeemacht) 
(Formule bedoeld in artikel 
25 der Militaire Weduwen-

wet 1922) . 

De premie Bx,y voor de verzekering va n 
de verhooging van weduwenpensioen wordt 

, berekend volgens de formule: 
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Bx,y = (100 + Kxl 

(
1.02 <ë,, -2 -ax + r , y-2> 

ax + 1 , y - 2 

+ 0 .2 \ + 0 .02 ) 

+4 
De premie wordt berekend in centen nauw

keurig per gulden pensioen. 
In de formule beteekent : x den leeftijd van 

den militair, y den leeftijd van de echt
genoote, a y de contante waarde van een 
lijfrente groot f I.- per jaar op het leven van 
een y-jarige vrouw, ax, Y de contante waarde 
van een verbindingsrente groot f 1.- per 
jaar op het leven van een x-jarigen man en 
een y-jarige vrouw. 

Als sterftebasis wordt daarbij gebruikt 
voor mannen de 5• ambtenarentafel en voor 
vrouwen de 4e weduwentafel. 

De rentevoet bedraagt 3 ½ %-
De waarde van K x te nemen uit onder-

staande tabel: 

X 

20 
21 

59 

6 
6 

6 

X Kx 

60 6 .2 
61 6.4 
62 6.6 
63 6.8 
64 7.0 
65 7.4 
66 7.8 
67 8 .2 
68 8 .6 
69 9.0 
70 9.4 
71 9 .8 
72 I0 .2 
73 I0.6 
74 lI.O 
75 II.O 
76 II.O 
77 lI.O 

De Bx, y worden bepaald volgens boven
staande formule voor alle waarden van x 
en y, die voldoen aan 
X - Y = 5 j - 3 j = - 5, - 4 , . . . 0, l, .. 6 

De overige Bx, y worden door lineaire 
interpolatie gevonden. 

BIJLAGE E. (Landmacht) 
(Formule bedoeld in artikel 
58 der Militaire Weduwen-

wet 1922) . 

De premie Bx,y voor de verzekering van 
de verhooging van weduwenpensioen wordt 
berekend volgens de formule : 

Bx,y = (100 + Kx + 2 ) 

(
I.02 <a,, - : -¾ + 3, y-2> + 0.2 + 0.02) 

X + 3, y- 2 

+2 
De premie wordt berekend in centen 

nauwkeurig per gulden pensioen. 
In de formule beteekent: x den leeftijd 
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van den militair, y den leeftijd van de echt
genoote, a,, de contante waarde van een 
lijfrente groot f I - per jaar op het leven van 
een y-jarige vrouw, ax, y de contante waarde 
van een verbindingsrente groot f 1 - per 
jaar op het leven van een x-jarigen man en 
een y-jarige vrouw. 

Als sterftebasis wordt daarbij gebruikt 
voor mannen de 5e ambtenarentafel, voor 
vrouwen de 4• weduwentafel. 

De rentevoet bedraagt J ½ %-
De waarde van K x te nemen uit onder

staande tabel: 

X 

20 
21 

6 
6 

59 6 

X K.: 

60 6.2 
61 6-4 
62 6.6 
63 6.8 
64 7.0 
65 7.4 
66 7.8 
67 8 .2 
68 8.6 
69 9.0 
70 9.4 
71 9.8 
72 10.2 
73 10.6 
74 lI.O 
75 II.O 
76 ll.O 
77 II.O 

De Bx, Y worden bepaald volgens boven
staande formule voor alle waarden van 
x en y, die voldoen aan 
X - Y = 5 j - 3 j = - 5,-4, · .. O, l, .. 6 

De overige Bx, y worden door lineaire 
interpolatie gevonden. 

BIJLAGE El (Zeemacht) 
(Formule bedoeld in artikel 
58 der Militaire Weduwen

wet 1922) . 

De premie Bx, y voor de verzekering van 
de verhooging van weduwenpensioen wordt 
berekend volgens de formule: 

B x,y = (100 + Kx + 2 ) 

' + 0.02 (
1.02 (ay -z - ¾ + 3 y - 2 ) + 0 .2 ) 

ax + 3, y- 2 . 

+4 
De premie wordt berekend in centen nauw

keurig per gulden pensioen. 
In de formule beteekent: x den leeftijd van 

den militair, y den leeftijd van de echt
genoote, a,, de contante waarde van een 
lijfrente groot f 1.- per jaar op het leven van 
een y-jarige vrouw, ¾ , Y de contante waarde 
van een verbindingsrente groot f 1 .- per 
jaar op het leven van een x-jarigen man en 
een y-jarige vrouw. 

Als sterftebasis wordt daarbij gebruikt 
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voor mannen de 5• ambtenarentafel, voor 1 

vrouwen de 4• weduwentafel. 
De rentevoet bedraagt 3 ½ %, 
De waarde van Kx te nemen uit onder

staande tabel : 

20 
21 

59 

6 
6 

6 

X 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

Kx 

6.2 
6.4 
6.6 
6.8 
7,0 
7,4 
7.8 
8.2 
8.6 
9.0 
9,4 
9.8 

10.2 
10.6 
11.0 
11.0 
11.0 
11.0 

De Bx,y worden bepaald volgens boven
staande formule voor alle waarden van 
x en y, die voldoen aan 
x-y=5Î-3 j =-5,-4, . . . 0,1, .. 6 

De overige Bx,Y worden door lineaire 
interpolatie gevonden. 

TABEL Ib (Landmacht). 

De premie Bx z voor de verzekering van 
verhooging van 'weezenpensioen (artikel 25 
der Militaire Weduwenwet 1922) wordt 
berekend ; 

Bx,z = 105 

(
1.02 (a21 - zl -ax + l zr=z1) + o.2 ) ' + 0.02 

ax + 1, 21 - zJ 

B = 105 
x,z 2 

2 + 2 (voor 
o < z < 19) 

(
1.02 (a:zï"=zT-ax + 1, ir=zjl + o.z ) --- + 0.02 

a x + 1 , 21 - zJ 
2 + 2 (voor 

Z = 20) 
De premie wordt berekend in centen nauw

keurig per gulden pensioen. 
In d e formules beteekent: x den leeftijd 

van den militair, z den leeftijd van het kind, 
a

21 
_ z de contante waarde van een (21-z)-

jarige annuïteit groot f 1 - , a x 2 1 - zl 
deéontante waarde van een tijdeÜjke lijf
rente groot f 1 - met duur (21-z) op het 
leven van een x-jarige. 

Als sterftebasis wordt daarbij gebruikt de 
5• ambtenarentafel. 

De rentevoet bedraagt 3 ½ %-
Bij de berekening van Bx, z wordt boven-

L. & S . 1939. 
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staande formule gebruikt voor ~aarden van 
x, die voldoen aan x = 20 + 5 j, waarin 
j = O, l, 2 t/m 10. 

De overige Bx z worden door lineaire 
interpolatie bepaaÎd. 

Tabel Ib (Zeemacht). 

De premie Bx z voor de verzekering van 
verhooging van 'weezenpensioen (artikel 25 
der Militaire Weduwenwet 1922) wordt 
berekend : 
Bx z = 105 

(
1.'02 (aii"=z[-ax+ 1, ~) + 0.2 ) + 0.02 

a x + 1, 21 - zl 

B = 105 
x,z 2 

2 + 4 (voor 
o < z < 19) 

(
1.02 (aii"=z[-ax+ 1 , ii"=zjl + 0.2 ) 

+ 0.02 
a x + 1 , 21 - zl 

2 + 4 (voor 
Z= 20) 

De premie wordt berekend in centen nauw
keurig per gulden pensioen. 

In de formules beteekent: x den leeftijd 
van den militair, z den leeftijd van het kind, 
a

21 
_ z de contante waarde van een (21 - z) 

jarige annuïteit groot f 1.-, ax, 2 1 - zl de 
contante waarde van een tijdelijke lijfrente 
groot f 1.- met duur (21 - z) op het leven 
van een x -jarige. 

Als sterftebasis wordt daarbij gebruikt de 
5• ambtenarentafel. 

De rentevoet bedraagt 3 ½ %-
Bij de berekening van Bx z wordt boven

staande formule gebruikt ' voor waarden 
van x, die voldoen aan x = 20 + 5 j, waarin 
j = O, l, 2 t/m 10. 

De overige Bx z worden door lineaire 
interpolatie bepaald. 

TABEL IIIb (Zeemacht) 

De premie Bx z voor de verzekering van 
verhooging van 'weezenpensioen (artikel 58 
der Militaire Weduwenwet 1922) wordt 
berekend volgens de formule: 
Bx 2 =l05 

(
1.'02 (aii"=zj-ax+ 3, ii"=zj) + 0.2 ) - - + 0.02 

ax + 3, 2 1 zj 
2 + 4 (voor 

o ~ z ::; 19) 
B = 105 

x,z 2 

(
1.02 (azr=zr-ax + 3, ::ïI=zf) + 0.2 ) 

--- +0.02 
a x + 3, 2 1 -zl 

--2- + 4 (voor 
Z = 20) 

De premie wordt berekend in centen nauw
keurig per gulden pensioen. 

26 
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In de formules beteekent: x den leeftijd 
van den militair, z den leeftijd van het kind, 
a

2 1 
_ z de contante waarde van een (21-z)-

jarige annuïteit groot f 1.-, a.x, 2 r zl d e 
contante waarde van een tijdelijke lijfrente 
groot f 1.- met duur (21 - z) op het leven 
van een x-jarige. 

Als sterftebasis wordt daarbij gebruikt de 
5• ambtenarentafel. 

De rentevoet bedraagt 3 ½ %-
Bij de berekening van B.x, z wordt boven-

staande formule gebruikt voor waarden van 
x, die voldoen aan x = 20 + 5 j, waarin 
j = O, 1, 2 t /m 10. 

De overige Bx z worden door lineaire 
interpolatie bepaat'd. 

Tabel IIIb (Landmacht) 

De premie Bx z voor de verzekering van 
verhooging van 'weezenpensioen (artikel 58 
der Militaire Weduwenwet 1922) wordt 
berekend volgens de formule: 

Bx z = 105 

(

1.'02 (azr=z1-ax + 3, ii"=zï) + 0.2 ) 
--- + 0.02 

a x + 3, 2r -zl 
2 + 2 (voor 

o < z < 19) 
B = 105 

x ,z 2 

(
1.02 (azi""=zl -ax + 3, zi""=zl ) + 0.2 ) 

--- + 0.02 
a x + 3, 2 r - zl 

2 + 2 (voor 
Z = 20) 

De premie wordt berekend in centen 
nauwkeurig per gulden p ensioen. 

In de formu les beteekent: x den leeftijd 
van den militair , z den leeftijd van het kind, 
a 21 _ z de contante waarde van een (21 - z) 
-jarige annuïteit groot f 1.- , ax, 21 - zl de 
contante waarde van een tijdelijke lijfrente 
groot f 1.- met duur (21-z) op het leven 
van een x-jarige. 

Als sterftebasis wordt daarbij gebruikt de 
5• ambtenarentafel. 

De rentevoet bedraagt 3 ½ %-
Bij de berekening van Bx , z wordt boven-

staande formule gebruikt voor waarden 
van x ,_ die voldoen aan x = 20 + 5 j. 
waarin J = o, 1, 2 t /m 10. 

De overige Bx z worden door lineaire 
interpolatie bepaald. 

s. 546 

2z Juli z939 . BESLUIT, betreffende de 
rangschikking als vestingwerk van de 
B atterij n °. V te Hoek van Holland. 

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

Defensie van 12 Januari 1939, Ve Afdeeling 
n°. 39; 

Gelet op de artikelen 3 en 4 der Wet van 
21 December 1853 (Staatsblad n °. 128); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
r4 Februari 1939 n °. 31) ; 
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Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Defensie van 12 Juli 1939, Ge
heim L itt. X 224; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1 . De ten noordwesten v a:1 ·,et fort 

aan den Hoek van Holland aangelt\ ,:de ver
dedigingswerken zullen worden genoemd: de 
Batterij V te Hoek van Holland. 

2. De batt erij in het voorgaande Artikel 
genoemd en vermeld in de bij dit B esluit be
hoorende lijst zal zijn een vestingwerk van 
de eerste klasse. 
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3 . Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het Besluit is ge
plaatst. 

Onze Minister van Defensie is belast m et 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 21sten Juli 1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Defensie, VAN DIJK. 
(Uitgeg . z Augustus 1939. ) 

S. 589A 

14 September 1939. BESLUIT, houdende 
uitstel van het ontslag van de dienst
plichtigen, die krachtens art. 43, 1e lid, 
der Dienstplichtwet, met ingang van 1 
October 1939, uit den dienst zouden 
worden ontslagen. 

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

D efensie van 13 September 1939, Vlle afd., 
n ° . 310 H ; 

Overwegende, dat de internationale poli
tieke toestand het wenschelijk maakt, de 
sterkte van de land- en de zeemacht voors
hands niet belangrijk te verminderen; 

Gelet op art. 43 , eerste lid, en art. 45 , eer
ste lid, der Dienstplichtwet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het ontslag van de dienstplichti

gen, die krachtens art. 43 , eerste lid, der 
Dienstplichtwet m et ingang van 1 October 
1939 uit den dienst zouden worden ontsla
gen, wordt tot nader order uitgesteld. 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering v an dit besluit, dat in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal wor
den geplaatst. 

's-Gravenhage, den 14den September 1939. 

S. 639 Il 

WILHELMINA. 
D e Minister van Defensie, 

A. Q . H . DIJXHOORN. 
(Uitgeg. 14 September 1939. 

10 Augustus 1939. WET, houdende be
k rachtiging van het Koninklijk besluit 
van 23 Maart 1939, N ° . 8, tot regeling 
van den invoer van juteproducten. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 389. 
Hand. Il z938/39, bladz. 2064. 
B ijl. Hand. I 1938/39, 389. 
Hand. I 1938/39, bladz. 735· 

S. 639C 

12 Augustus 1939. WET, houdende w11z1-
gin g van de Zee- en luchtvaartverzeke
ringswet 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 488. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2236. 
Btjï. Hand. I 1938/39 , 488. 
Hand. I 1938/39, bladz. 755. 
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Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de bepalingen van de 
Zee- en luchtvaartverzekeringswet 1939 te 
wijzigen in dien zin, dat de toepassing van 
deze wet wordt uitgebreid tot Nederlandsch
lndië, Suriname en Curaçao; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art . 1. In de Zee- en luchtvaartverzeke

ringswet 1939 worden de navolgende wijzi
gingen aangebracht : 

A . Aan het slot van de considerans van 
de wet wordt in plaats van "goederen met 
N ederlandsche bestemming, welke zich be
vinden buiten het Rijk in Europa; " gelezen: 
"goederen met bestemming naar een der 
gebiedsdeelen van het Koninkrijk, welke zich 
buiten dat gebiedsdeel bevinden ;" . 

B. In artikel 1 wordt na het gestelde 
onder c ingevoegd : 

,,d. ,,N ederlandsch-Indische zeeschepen": 
die , welke deze hoedanigheid bezitten 
ingevolge artikel 2 van het Zeebrieven
en Scheepspassenbesluit 1934; 

e. ,,Surinaamsche zeeschepen": die, wel
ke deze hoedanigheid bezitten inge
volge de artikelen 3 en 5 van het 
Surinaamsch Zeebrieven besluit 1933 ; 

f . ,,Curaçaosche zeeschepen": die, welke 
deze hoedanigheid bezitten ingevolge 
de artikelen 3 en 5 van het Curaçaosch 
Zeebrievenbesluit 1933;". 

Het gestelde onder d, e en f (oud) wordt 
gesteld onderscheidenlijk onder g, hen i . 

Het gestelde onder h. wordt gelezen : 
"h. ,,N ederlandsch luchtvaartuig" : ieder 

luchtvaartuig, dat door of vanwege het 
bevoegd gezag is ingeschreven in een 
binnen het Koninkrijk gehouden lucht
vaartuigregister ; ''. 

C . In artikel 2 wordt het gestelde in lid 2, 
onder a, gelezen: 

,,a. N ederlandsche, N ederlandsch-Indische, 
Surinaamsche en Curaçaosche zee
schepen;". 

Het gestelde in lid 2, onder c, wordt ge
lezen: 

"c. goederen, waarbij Nederlandsche of 
N ederlandsche overzeesche belangen 
zijn betrokken en welke : 
1°. zich bevinden in zeeschepen of 

luchtvaartuigen, of 
2°. met bestemming naar een der ge

biedsdeelen van het Koninkrijk 
buiten dat gebiedsdeel liggen op
geslagen.". 

D . In artikel 4 wordt de aanhef van lid 1 
tot en met de woorden : ,,met bestemming 
naar het R ijk in Europa liggen opgeslagen," 
gelezen: 

,,1. Indien Nederlandsche, Nederlandsch
Indische, Surinaamsche of Curaçao
sche belanghebbenden bij Nederland
sche, Nederlandsch-Indische, Suri
naamsche of Curaçaosche zeeschepen 
of luchtvaartuigen, dan wel bij goe
deren, welke zich bevinden in zee
schepen of luchtvaartuigen, of goede
ren, welke met bestemming naar een 
der gebiedsdeelen van het Koninkrijk 
liggen opgeslagen,". 

E . Na artikel 5 worden ingevoegd nieuwe 
artikelen 6 en 7, luidende : 
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"Art. 6. De uit deze wet voortvloeiende 
baten en lasten zullen over Nederland , 
N ederlandsch-lndië, Suriname en Curaçao 
worden verdeeld volgens regelen door Ons te 
stellen. 

Art. 7. Deze wet is ook verbindend voor 
Nederlandsch-lndië, Suriname en Curaçao.". 

F. Artikel 6 (oud) wordt artikel 8. 
G. Artikel 7 (oud) wordt artikel 9 ; lid 2 

komt te luiden : 
11 2. Het besluit wordt geplaatst in het 

Staatsblad en in de N ederlandsche Staats
courant, alsmede in de overeenkomstige 
publicatiebladen van N ederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao. Het treedt voor elk 
gebiedsdeel in werking met ingang van den 
dag der dagteekening onderscheidenlijk van 
het Staatsblad en van de overeenkomstige 
publicatiebladen der overzeesche gebieds
deelen, waarin het is geplaatst , tenzij bij 
het besluit een later tijdstip is bepaald. " 

Art. Il. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den r2den Augustus 

r939. WILHELMINA. 
De Minister uan Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 
De Minister uan Koloniën, CH. WELTER. 

S. 639 D 

De Minister uan Staat , 
Minister uan Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 23 Augustus r939.) 

z2 Augustus z939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 24 April 1939, N °. 15, tot regeling 
van den invoer van garen van hennep 
en van koord en touw. 

B ijl. Hand. II 1938/39, 453. 
Hand. II z938/39, bladz. 2236. 
Bijl. H and. I 1938/39, 453. 
Hand. I z938/39, bladz. 754'5. 

S. 639 E 

12 Augustus 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 29 April 1939, N °. 8, tot regeling 
van den invoer van roggebloem en rogge
m eel. 

Bijl. Hand. II z938/39, 454. 
Hand. II 1938/3 9, bladz. 2236. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 454. 
Hand. I 1918/39, bladz. 755. 

S. 639 F 

12 Augustus z939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 24 April 1939, N °. 16, tot regeling 
van den invoer van zakdoeken. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 455. 
Hand. II z938/39, bladz. 2236. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 455. 
Hand. I 1938/39 , bladz. 755 . 
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S. 639 G 

z2 Augustus 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 29 April 1939, N °. 5, tot regeling 
van den invoer van dweilen. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 462. 
Hand. II z938/39, bladz. 2236. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 462. 
Hand. I 1918/39, bladz. 755. 

S. 639 H 

z2 Augustus 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 29 April 1939, N ° . 4, tot regeling 
van den invoer van waterglas. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 468. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2236. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 468. 
Hand. I 1938/39, bladz. 755. 

S. 639 I 

12 Augustus 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 29 April 1939, N °. 7, tot regeling 
van den invoer van superfosfaat. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 469. 
Hand. II 1938/3 9, bladz. 2236. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 469. 
Hand. I 1918/39, bladz. 755. 

s. 639 J 

12 Augustus 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 17 Mei 1939, N ° . 6, tot regeling van 
den invoer van overhemden. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 470. 
Hand. II z938/39, bladz. 2236. 
Bijl. Hand. I z938/39, 470. 
Hand. I 1938/39, bladz. 755. 

S. 639 IC 

12 Augustus 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 22 Mei 1939, N ° . 5, tot regeling van 
de n invoer van lucifers en lucifershout
jes. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 47z. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2236. 
B ijl. H and. I z938/39, 47z. 
H and. I 1938/39, bladz. 755. 

S. 639 L 

12 Augustus 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 22 Mei 1939, N °. 7, tot regeling van 
den invoer van lint , band en veters. 

Bijl. Hand. II z938/39, 472. 
H and. II 1938/39, bladz. 2236. 
Bijl. Hand. I z938/39, 472 . 
Hand. I 1918/39, bladz. 755. 
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s. 6391\I 

12 Augustus 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 22 Mei 1939, N ° . 8, tot regeling van 
den invoer van letter-, cijfer- en etiket
tenband. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 473. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2236. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 473. 
Hand. l 1938/39, bladz. 755. 

S. 639N 

12 Augustus 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 22 Mei 1939, N °. 6, tot regeling van 
den invoer van naaigaren. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 475. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2236. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 475. 
Hand. l 1938/.3 9, bladz. 755. 

s. 639 0 

12 Augustus 19.39. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 22 Mei 1939, N ° . 4, tot regeling van 
den invoer van aal en paling. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 478. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2236. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 478. 
Hand. l 1938/39, bladz. 755. 

S. 639P 

12 Augustus 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 22 Mei 1939, N °. 9, tot regeling van 
den invoer van zeevisch. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 479. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2236. 
Bijl. Hand. l 1938/39 , 479• 
Hand. I 1938/39, bladz. 755. 

s. 639 Q 

,2 Augustus z93 9. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 21 Juni 1939, N °. 45, tot regeling 
van den invoer van schroefbouten, 
schroeven, moeren en steunmateriaal 
voor vrijhangende geleidingen. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 486. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2236. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 486. 
Hand. l 1938/39, bladz. 755. 

S. 639 R 

9 September ,939. WET, houdende regelen 
met betrekking tot den invoer van goe
deren in tijden van oorlog, oorlogsge
vaar of andere buitengewone omstandig
heden. (Invoernoodwet 1939.) 
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Bijl. Hand. II ,938/39, 538 . 
Hand. II 1938/39, bladz. 2268-2270 . 
Bijl. Hand. l ,938/39, 538. 
Hand. l ,938/39, bladz. 764. 

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

dat het noodzakelijk is, regelen te stellen met 
betrekking tot den invoer van goederen in 
tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor de toepassing van deze wet 

wordt verstaan onder : 
,,Onze Minister" : Onze Minister van Eco

nomische Zaken; 
,,invoer"; invoer in het vrije verkeer als

mede opslag in entrepot. 
2 . De invoer van door Ons aan te wijzen 

goederen of soorten van goederen is verbo
den, behoudens indien daartoe vergunning 
is verleend door Onzen Minister of door een 
door dezen aan te wijzen persoon of lichaam. 

3 . De ingevolge het bepaalde in het vorig 
artikel aangewezen goede~en worden slechts 
ten invoer toegelaten, indien zij zijn geadres
seerd aan dengene, krachtens wiens vergun
ning de invoer plaats heeft. 

4 . Onze Minister stelt regelen vast met 
betrekking tot de in artikel 2 bedoelde ver
gunning en de wijze , waarop zij moet wor
den aangevraagd. 

5 . 1. Onze Minister stelt de voorwaar
den vast, waaronder vergunning zal worden 
verleend; daaronder kan begrepen zijn het 
stellen, door dengene, door wien de vergun
ning wordt aangevraagd, van een bankga
rantie of van een andere zekerheid, ten ge
noegen van dengene, die de vergunning ver
leent, tot waarborg voor de nakoming van 
de voorwaarden. 

2. Tot welk bedrag zekerheid zal worden 
gesteld, wordt door dengene, die de vergun
ning verleent , bepaald. 

3. Wanneer naar het oordeel van Onzen 
Minister , gehoord een door hem te benoe
men commissie, de voorwaarden niet of niet 
volledig zijn nagekomen, verklaart hij de ze
kerheid geheel of tot een door hem te bepa
len bedrag, zonder dat daartoe eenige ver
dere formaliteit noodig is, verbeurd t en be
hoeve van den Staat. 

6 . Ter bestrijding van kosten , voort
vloeiende uit de uitvoering van deze wet, 
kunnen aan degenen, wien een vergunning 
wordt verleend, bedragen in rekening wor
d e n gebracht overee nkomstig daaromtrent 
door Ons of krachtens Ons besluit vast te 
stellen regelen. 

7 . 1. Er is een commissie van advies, 
welke Onzen Minister, of de persoon of het 
lichaam, aangewezen ingevolge het bepaalde 
in artikel 2, desgevraagd of eigener bewe
ging van advies dient ter zake van het ver
leenen van vergunningen als in dat artikel 
bedoeld. 

2. Wij benoemen en ontslaan de leden 
der commissie en kunnen nadere regelen 
vaststellen aangaande hare werkwijze. 
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8. 1. Hij die opzettelijk het verbod van 
artikel 2 overtreedt dan wel door handelen 
of nalaten opzettelijk bewerkt of opzettelijk 
medebewerkt, dat dit verbod wordt overtre
den, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vier jaren of geldboete van ten 
hoogste tien duizend gulden. 

2. Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
het verbod van artikel 2 wordt overtreden, 
wordt gestraft met gevangenisstraf ot l::fch
tenis van ten hoogste een jaar of geldboete 
van ten hoogste vijf duizend r~ulden. 

3. Bij veroordeeling wegens een feit , 
strafbaar gesteld bij dit artikel, kunnen goe
deren, door middel van dat feit ver.'<:rcgen, 
of waarmede of met betrekking tot welke 
dat feit is gepleegd, met hun verpakking 
worden verbeurdverklaard, ongeacht of zij 
den veroordeelde toebehooren. 

4. De bij dit artikel strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven. 

9. De opsporingsambtenaren, belast met 
het opsporen van de feiten, bij deze wet 
strafbaar gesteld, zijn, behalve de bii artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen: 

a. de ambtenaren van Rijks- en Gemeen
tepofüie; 

b. de ambtenaren der Invoerrechten en 
Accijnzen; 

c. zi; _ iie door Onzen Minister daartoe 
zijr.. aangewezen. 

10. De opsporingsambtenaren zijn te al
len tijde bevoegd om in beslag te nemen zoo
mede ter inbeslagneming de uitlevering te 
vorderen van alle voorwerpen, welke tot ont
dekking der waarheid kunnen dienen, of wel
ker verbeurdverklaring, vernietiging of on
bruikbaarmaking kan worden bevol-:en. 

11 . De opsporingsambtenaren kunnen te 
allen tijde inzage vorderen van alle beschei
den, waarvan zij voor de goede vervulling 
van hun taak inzage noodig oordeelen. Per
sonen, die uit hoofde van hun stand, hun be
roep of hun ambt tot geheimhouding ver
plicht zijn, kunnen de inzage weigeren van 
bescheiden, tot welke hun plicht tot geheim
houding zich uitstrekt. 

12. 1. De opsporingsambtenaren hebben 
te allen tijde toegang tot alle plaatsen, voor
zoover zij betreding daarvan voor een goede 
vervulliug van hun taak redelijkerwijze noo
dig kunnen oordeelen. Zoo noodig verschaf
fe n zij zich den toegang met behulp van den 
sterken arm. 

2. In woningta treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester der gemeente, dan w ;;l voor
zien van een algemeenen of bijzonderen 
schriftelijken last van den procureur-gene
raal bij het gerechtshof of van den officie r 
van justitie, of van een bijzonderen schrifte
lijken 1ast van den commissaris van politie 
of in gemeenten, waar geen commissaris is, 
van den burgemeester. Van dit binnentre
den wordt binnen tweemaal 24 uren proces
verbaal opgemaakt. Daarin wordt mede van 
het tijdstip van het binnentreden en van het 
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daarmede beoogde doel melding gemaakt. 
3. Zij zijn bevoegd, zich van bepaalde, 

door hen aan te wijzen personen te doen ver
gezellen. In het geval, bedoeld in het tweede 
lid, wordt hiervan melding gemaakt in het 
proces-verbaal. 

13. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel " Invoernoodwet 1939". 

14. 1. De tijdstippen van inwerkingtre
ding dezer wet worden telkens door Ons bij 
besluit bepaald. 

2. Het besluit wordt in het Staatsblad en 
in de Neder/andscheStaatscourant geplaatst. 
Het treedt in werking met ingang van den 
dag der afkondiging in het Staatsblad, tenzij 
bij het besluit een later tijdstip is bepaald. 

3. Na de afkondiging van een besluit , 
bepalende een tijdstip van inwerkingtreding 
dezer wet, wordt binnen veertien dagen een 
voorstel aan de Staten-Generaal gedaan om 
het besluit bij de wet te bekrachtigen. Het 
voorstel vermeldt tevens den tijdsduur , 
waarvoor de wet ten hoogste in werking zal 
zijn. Indien het voorstel wordt ingetrokken 
of door een van beide Kamers der Staten
Generaal verworpen, wordt het besluit ter
stond ingetrokken. 

4. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor te allen tijde de buitenwerkingstelling 
der wet bij besluit te bepalen. Het bepaalde 
in het tweede lid is hierop van toepassing. 

15. In afwi_iking van het in het vorig ar
tikel omtrent de inwerkingtreding bepaalde 
treedt deze wet voor de eerste maal in wer
king met ingang van den dag, volgende op 
dien harer afkondiging, voor den tijd van 
ten hoogste een jaar. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den Sep-

tember 1939. WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 
(Uitgeg. II September 1939.) 

s. 685 

6 September 1939. BESLUIT, houdende 
uitvoering van artikel 4, eerste lid, der 
Algemeene Vorderingswet 1939. 

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

Economische Zaken van s September 1939, 
n ° . 49192 J.A., Directie van Handel en Nij
verheid; 

Gelet op artikel 4, lid 1, der Algemeene 
Vorderingswet 1939 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
"Onze Minister": Onzen Minister van 

Economische Zaken; 
"de Wet": de Algemeene Vorderingswet 

1939. 
2 . Vanwege Onzen Minister kunnen per

sonen worden aangewezen om namens hem 
vorderingen krachtens de wet te doen met 
inachtneming van het in de volgende artike
len bepaalde. 

3 . c. Onze Minister kan bepaalde per-
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sonen de bevoegdheid verstrekken de in het 
vorig artikel bedoelde aanwijzingen te doen . 

2. Van het verleenen van een bevoegd 
heid, als in het eerste lid bedoeld, zoomede 
van de intrekking daarvan, doet Onze Mi
n ister mededeeling in de Nederlandsche 
S taa t scouran t . 

4. r . D e vanwege Onzen Minister aan
gewezen personen zullen slechts m achtiging 
mogen krijgen , goederen t er beschikking in 
gebruik te vorderen voor den duur van t en 
hoogste één m aand. 

2. H u n machtiging zal geen langeren 
looptijd m ogen heb ben dan één maand. 

3. Van elke aanwijzing doen zij , d ie be
voegd zijn de aanwijzing te doen , onverwijld 
mededeeling aan Onzen Minister , met ver
melding van den inhoud der aan de door 
hen aangewezen personen verleende m achti
ging. 

5 . r. Ingeval van intrekking der in a rti
kel 3 bedoelde bevoegdheid verva llen van 
rechtswege d e krachtens die b evoegdheid ge
dane aanwij zingen. 

2. I ndien Onze Minister bezwaar maakt 
tegen den persoon van den aangewezene of 
tegen den inhoud der machtiging, wordt de 
machtiging onverwijld ingetrokken. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast m et de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenha ge , den 6den Septem ber r939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van E conomische Zaken , 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. z2 S ep tember 1939.) 

s. 802 

6 S eptem ber 1939. WET, houdende regelen 
met betrekking tot de geneeskundige 
voorziening onder de burgerbevolking 
in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden 
(Wet geneeskundige voorziening 1939). 

Bij l. Hand. II 1938/39, 525 . 
Hand. II 1938/39, bladz. 2257-2265. 
Bijl. Hand. I 1938/39 , 525 . 
Hand. I 1938/39, bladz. 
Wij WILHELMINA, enz .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is regelen te stellen met 
betrekking tot de geneeskundige voorziening 
onder de burgerbevolking in geval van oor
log, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
om standigheden ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1 . Deze wet verstaat onder : 
a. ,,Onze Minister" : Onzen met de zaken 

van de Volksgezondheid belasten Minister ; 
b. ,,hoofdinspecteur": den geneeskundig 

hoofdinspecteur van de Volksgezondheid. 
2. Bij of krachtens algemeenen maatregel 

van bestuur kunnen voorschriften worden 
gegeven met betrekking tot de geneeskundige 
voorziening onder de burgerbevolking in 
geva l van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden. 
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3 . 1. Bij de in artikel 2 bedoelde voor
schriften kan worden bepaa ld : 

1°. dat een geneeskundige, die om eeniger
lei reden zijn praktijk zelf niet of niet volle
dig kan uitoefenen, zich daarin uitsluitend 
mag laten v ervangen, hetz ij - m et ver
plichting tot mededeeling aan den hoofd
inspecteur - d oor een of m eer geneeskundi
gen, die in de vervanging kunnen voorzien, 
t erwijl zij daarnaast hun eigen praktijk blij
ven waarnemen, hetzij door een genees
kundige, die daartoe is aangewezen door den 
hoofdinspecteur ; 

2°. dat , indien een geneeskundige , die om 
eenigerlei reden zijn praktijk zelf niet of niet 
volledig kan uitoefenen, naar het oordeel 
van d en hoofdinspecteur geen of niet vol
doende maatregelen heeft getroffen om daarin 
te voorzien, door den hoofdinspecteur hetzij 
een vervanger kan worden aangewezen, hetzij 
aan een of meer geneeskundigen kan worden 
opgedragen om zich met de vervanging naast 
de waarneming van de eigen praktijk te 
belasten ; 

3°. dat een geneeskundige , die behoort 
tot één der in het tweede lid omschreven 
groepen of zich vrijwillig beschikbaar heeft 
gesteld om als vervanger in den zin van dit 
artikel te worden aangewezen, verplicht is 
gevolg te geven aan een aanwijzing als be
doeld onder 1°. en 2°. van dit lid ; 

4°. dat een geneeskundige , die een eigen 
praktijk uitoefent, verplicht is gevolg te 
geven aan een opdracht, als bedoeld onder 
zo. van dit lid ; 

5°. dat een geneeskundige zich slechts 
met toestemming van den hoofdinspecteur 
mag vestigen ter uitoefening van een eigen 
praktijk, aan welke toestemming voorwaar
den kunnen worden verbonden. 

2. Tot de onder 3°. van het vorig lid be
doelde groepen behooren ingezetenen des 
Rijks, aan wie de bevoegdheid tot het uit
oefenen der geneeskunst hier te lande volgens 
de wet is toegekend, voorzoover zij deze be
voegdheid verkregen hebben : 

a. in een door Ons te bepalen aantal 
kalenderjaren voorafgaande aan het jaar, 
waarin dit artikel in werking treedt ; 

b. in het kalenderjaar , waarin dit artikel 
in werking is getreden, alsmede gedurende 
het tijdvak, waarin d e werking van dit 
artikel voortduurt . 

4 . Bij of krachtens de in artikel 2 bedoelde 
voorschriften worden bepalingen gesteld be
treffende de geldelijke vergoeding, waaronder 
de in artikel 3 bedoelde vervanging geschiedt, 
alsmede verdere regelen gegeven betreffende 
deze vervanging, de ontheffing van de ver
vangin g en d e vest iging van geneeskundigen 
ter u itoefening van een eigen praktijk, als 
bedoeld onder 5° van het eerste lid van 
artikel 3. 

5 . 1. Alle geneeskundigen, ten aanzien 
van wie zulks door Onzen Minister ter voor
bereiding en ter uitvoering van de genees
kundige voorziening onder de burgerbevol
king in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden nood
zakelijk wordt geacht , zijn verplicht nauw
gezet zoodanige opgaven en inlichtingen t e 
verstrekken als m et het oog op die voor-



bereiding of die uitvoering door of vanwege 
Onzen Minister zullen worden gevorderd . 

2. De in het vorig lid bedoelde vordering 
kan hetzij schriftelijk ter kennis van den 
betrokkene worden gebracht, hetzij. indien 
eenzelfde vordering moet worden gericht 
aan een groep van geneeskundigen, geschie
den door publicatie in de Nederlandsche 
Staatscourant; bij de vordering wordt be
paald de wijze, waarop en de termijn, binnen 
welken daaraan moet worden voldaan. 

6. 1. Tegen de krachtens de artikelen 3 
en 4 door den hoofdinspecteur genomen be
slissingen kunnen de daarbij betrokken ge
neeskundigen een bezwaarschrift indienen 
bij Onzen Minister gedurende dertig dagen 
na dagteekening van de beslissing. 

2. Op het bezwaarschrift wordt door 
Onzen Minister beslist, gehoord een Com
missie van Advies, bestaande uit drie leden, 
die evenals hun plaatsvervangers door Ons 
worden benoemd voor een door Ons te be
palen tijdvak en door Ons tusschentijds 
kunnen worden geschorst en ontslagen ; ten
minste twee van deze leden zijn geneeskun
digen, die een eigen praktijk uitoefenen. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden nadere regelen gesteld met betrek
king tot de samenstelling, benoeming en 
werkwijze der Commissie van Advies en 
wordt de vergoeding bepaald, die door de 
leden voor hun werkzaamheden wordt 
genoten. 

4. H et indienen van een bezwaarschrift 
schort de verplichting niet op om gevolg te 
geven aan de beslissing waartegen het be
zwaarschrift is gericht. 

7. I. Hij , die een bij of krachtens deze 
wet vastgesteld voorschrift of opgelegde ver
plichting niet nakomt, dan wel door hande
len of nalaten bewerkt of medebewerkt, dat 
een zoodanig voorschrift of zoodanige ver
plichting niet wordt nagekomen, wordt ge
straft met geldboete van ten hoogste vijf
duizend gulden. 

2. Het in het vorig lid strafbaar gestelde 
feit wordt beschouwd als een overtreding. 

8 . Met de opsporing van de bij deze wet 
strafbaar gestelde feiten zijn , behalve de bij 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvorde
ring aangewezen personen, belast de ambte
naren van Rijks- en gemeentepolitie , als
mede de geneeskundig hoofdinspecteur en de 
geneeskundige inspecteurs van de Volksge
zondheid. 

9 . Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel "Wet geneeskundige voorziening 
1939" . 

10. 1. Deze wet treedt in werking, voor 
wat betreft de artikelen 1, 5, 7, 8, 9 en 10, 
met ingang van den dag na dien harer af
kondiging. 

2. De tijdstippen van inwerkingtreding 
der overige artikelen worden telkens door 
Ons bij besluit bepaald. 

3. Het besluit wordt in het Staatsblad 
en in de Nederlandsche Staatscourant ge
plaatst ; het treedt in werking met ingang 
van den dag der afkondiging in het Staats
blad, tenzij bij het besluit een later tijdstip 
is bepaald. 
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4. Na de afkondiging van een besluit . 
bepalende een tijdstip van inwerkingtred ing 
van de in het tweede lid bedoelde artikelen, 
wordt binnen veertien dagen een voorstel 
aan de Staten-Generaal gedaan om het be
sluit bij de wet te bekrachtigen. Het voor
stel vermeldt tevens den tijdsduur, waarvoor 
de bedoelde artikelen ten hoogste in werking 
zullen zijn . Indien het voorstel wordt in
getrokken of door een van beide Kamers der 
Staten-Generaal verworpen, wordt het be
sluit terstond ingetrokken . 

5. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor ten allen tijde de buitenwerkingtreding 
van de in het tweede lid bedoelde artikelen 
bij besluit te bepalen. Het bepaalde in het 
derde lid is hierop van toepassing. 

6. De onder 5° van het eerste lid van 
artikel 3 bedoelde bepalingen en de bij of 
krachtens artikel 6 gestelde regelen blijven 
van kracht gedurende 2 jaren na afkondiging 
van een besluit, bepalende de buitenwerking
treding van de in het tweede lid bedoelde 
artikelen. 

11. In afwijking van het in het tweede tot 
en met vierde lid van het vorig artikel om
trent de inwerkingtreding bepaalde, treden 
de daar bedoelde artikelen voor de eerste 
maal in werking met ingang van den dag, 
volgende op dien der afkondiging dezer wet 
voor den tijd van ten hoogste een jaar. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den 

September 1939. 

S.863 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J . VAN DEN TEMPEL • • 

( Uitgeg . 6 September 1939). 

15 Juli 1939. BESLUIT tot hernieuwde 
afkondiging van den tekst van het 
Melkbesluit (Staatsblad 1929, n°. 43) . 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Sociale Zaken van II Juli 1939, N°. 667 
D/dossier 49 , afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op het bepaalde onder B van Ons 
besluit van II Maart 1939 (Staatsblad n°. 
845); 

Heb ben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van het Melkbesluit (Staatsblad 

1929, N°. 43) opnieuw af te kondigen als in 
de bijlage dezes is aangegeven. 

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

's-Gravenhage, den 15den Juli 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken , 
C. P . M . ROMME. 

( Uitgeg. 1 Augustus 1939) . 
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BIJLAGE, behoorende bij Koninklijk besluit 
van 15 Juli 1939 (Staatsblad n°. 863). 

Koninklijk besluit van 1len 13den Februari 
1929 (Staatsblad n °. 43), tot toepasRlng ,•au 
de artikelen 14 en 15 1ler Warenwet (Staats 
lJlad 1935, n •. 793) op melk, g·ewijzlgd bij 
Koninklijk besluit van 25 Juni 1929 (Staats
blad n•. 370), bij Koninklijk besluit van 1 
Februari 1930 (Staatsblad n •. 38), bij J{o. 
nlnklljk besluit van 9 Februarl1933 (Staats
blad n•. 37), bij Koninklijk besluit van 7 
Juli 1933 Staatsblad n °. 351), bij Koninklijk 
besluit van 24 Mei 1935 (Staatsblad 11°. 311), 
bij Koninklijk besluit van 29 Octoher 1935 
(Staatsblad u •. 633), bij J{onlnklijk besluit 
rnn 16 Mei 1938 (Staatsblad n°. 853) en bij 

Koninklijk besluit van 11 Maart 1939 
(Staatsblad n°. 845). 

Art. 1. r. In dit besluit wordt verstaan 
onder : 

"melkproducten", alle vloeibare producten 
of mengsels. 

a. geheel of ten deele bereid uit melk ; 
b. geheel of ten deele samengesteld met 

melk en/of met stoffen uit melk bereid. 
Niet begrepen onder melkproducten zijn, 

mits onvermengd, gecondenseerde melk, ge
condenseerde taptemelk - beide al dan 
niet met suiker - en wei . 

2. In dit besluit wordt verstaan onder : 
a. ,,melkveehouder", ieder die het houden 

van melkvee als bedrijf of nevenbedrijf uit
oefent, onverschillig of dit geschiedt voor 
eigen rekening of voor rekening van anderen; 

b. ,,melkverkooper", r0 • ieder die er zijn 
bedrijf of nevenbedrijf van maakt melk 
en/of melkproducten rechtstreeks aan ver
bruikers te verkoopen, onverschillig of dit 
geschiedt voor eigen rekening of voor reke
ning van anderen, 2°. ieder, die melk en/of 
melkproducten inkoopt of ten verkoop ont
vangt en tevens ten verkoop of ter aflevering 
heeft, onverschillig of dit geschiedt voor eigen 
rekening of voor rekening van anderen; 

c. ,,keuringsdienst", den keuringsdienst 
van waren, als bedoeld bij art . 2 der Waren
wet, (Staatsblad 1935, n°. 793); 

d. ,,centrale gemeente" , de gemeente, waar 
de keuringsdienst is gevestigd; 

e. ,,inspecteur van de volksgezondheid", de 
inspecteur van den dienst , welke in het bij
zonder is belast met de handhaving van de 
wettelijke bepalingen van de Warenwet 
(Staatsblad 1935, n°. 793) ; 

f. ,,Febris typhoïdea" mede paratyphus. 
2 . r. De aanduiding melk mag uitsluitend 

en moet gebezigd worden voor het afschei
dingsproduct van de zogklier, alsmede voor 
de kennelijk als " melk '·' voorhanden waar. 

2. Melk en de als melk aangeduide waar 
moeten behoudens het bepaalde bij artikel 
rr voldoen aan de v olgende eischen: 

a . er mag nkt s aan zijn onttrokken of 
toegevoegd. 

Onverminderd hetgeen krachtens artikel 
15, lid 3, der Warenwet (Staatsblad 1935, 
no. 793) zal worden bepaald, mag het pro
centisch vetgehalte der droogrest niet lager 
zijn dan 25; 
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b. het vriespunt mag niet dichter bij het 
nulpunt liggen dan - 0.53° C, behalve bij 
gesteriliseerde melk, waarvan het vriespunt 
niet dichter bij het nulpunt mag liggen dan 
- 0.52° C ; 

c, van het serum mag het soortelijk §e• 
wicht niet lager zijn dan r.0240 bij 15°/ 15 C 
of de brekingsindex niet Jager dan r ,3420 
bij 17.5° C; 

d. de zuurgraad mag niet hooger zijn 
dan 9.0 ; 

e. kleur , geur , smaak en consistentie 
moeten normaal zijn ; 

f. bij koken mag geen schiften optreden ; 
g. een halve liter of geringere hoeveelheid 

melk mag bij filtratie door watten, en een 
hoeveelheid melk, grooter dan ½ liter en 
kleiner dan 50 liter, mag bij filtratie door 
neteldoek met openingen ten getale van ten 
minste 20 en ten hoogste 40 per lengte
centimeter, daarop niet meer dan geringe 
sporen vuil achterlaten ; 

een halve liter of geringere hoeveelheid 
melk mag bij staan gedurende een uur of 
korter niet meer dan geringe sporen vuil 
afzetten; 

h. conserveermiddelen, kleurstoffen of 
schadelijke stoffen mogen niet aanwezig zijn; 

i. streptococcen mogen niet in aanmerke
lijke hoeveelheid aanwezig zijn; pathogene 
micro-organismen moeten afwezig zijn; 

j. zij moet verkregen zijn door het vol
ledig uitmelken van dieren, die niet lijden 
aan een der in artikel 25, tweede lid , ge
noemde ziekten ; 

k. zij mag bij de reductaseproef methyleen
blauw niet binnen twee uur ontkleuren. 

3 . Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur voorschriften te geven 
met betrekking tot het gebruiken van aan
duidingen van melk en/of melkproducten , 
die verkregen zijn door verbeterde melk
winning. 

4 . De aanduiding taptemelk , afgeroomde 
melk of ondermelk mag uitsluitend en moet 
gebezigd worden voor het product verkregen 
door aan melk room te onttrekken. Overigens 
moeten dit product en de als taptemelk, 
afgeroomde melk of ondermelk aangeduide 
waar voldoen aan de eischen in artikel 2, lid 
2, onder b tot en met i, en onder k, genoemd. 
Het vetgehalte mag niet hooger zijn dan 
I ,o procent. 

5. r. De aanduiding Chocolademelk mag 
uitsluitend en moet gebezigd worden voor 
het vloeibare product, verkregen door melk 
met cacao, al of niet onder toevoeging van 
suiker (saccharose) en aromatische stoffen, 
te mengen. 

2. De aanduiding Chocoladetaptemelk of 
chocol.adeondermelk mag uitsluitend en moet 
gebezigd worden voor het vloeibare product, 
verkregen door taptemelk of een mengsel 
van melk en taptemelk met cacao, al of niet 
onder toevoeging van suiker (saccharose) 
en aromatische stoffen, te mengen. 

3, Het gehalte aan vet in chocolademelk 
en in als chocolademelk aangeduide waar 
moet tenminste 3.0 procent bedragen. 

4. Van chocolademelk en de als chocolade
melk aangeduide waar moet het product 
van het procentisch vetgehalte der waar en 
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het nieuw Kirschnergetal van het botervet, in 
5 gram van het vet der waar aanwezig, ten 
minste 50 bedragen. 

5. In afwijking van het in lid 1 en lid 2 
van dit artikel bepaalde mag aan chocolade
melk en aan chocoladetaptemelk een on
schadelijk bindmiddel zijn toegevoegd. 

6. I. De aanduidingen room, Koffieroom 
of slagroom mogen uitsluitend en moeten 
gebezigd worden voor het vetrijke product, 
dat zich afscheidt bij staan of centrifugeeren 
van melk. 

2 . Het vetgehalte van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde, of als zoodanig aangeduide 
waar, moet ten minste 20 % bedragen indien 
zij als room of als koffieroom is aangeduid, 
ten minste 40 % indien zij als slagroom is 
aangeduid . 

3. De in lid 1 van dit artikel bedoelde of 
als zoodanig aangeduide waren moeten 
voldoen aan de eischen in artikel 2, lid 2 , 
onder d tot en met i genoemd, met dien ver
stande, dat het onder d en f van artikel 2, 
lid 2, bepaalde niet geldt voor als "zure" 
room of als "zure" slagroom aangeduide waar. 
Zij mogen bij de reactie van Storch niet blauw 
worden, tenzij zij voldoen aan de eischen, 
gesteld in artikel 13 , lid 2 , onder a, b en c, 
of een aanduiding dragen overeenkomstig 
lid 6 van dat artikel. 

7. 1 . De aanduiding karnemelk mag uit
sluitend en moet gebezigd worden voor het 
vloeibare deel , verkregen door karnen - al 
of niet na toevoeging van melkzuurbacteriën 
- uit room of melk en voor het product, 
verkregen bij het doelmatig verwerken van 
zuur geworden taptemelk. 

2. Karnemelk en de als karnemelk aan
geduide waar moeten voldoen aan de vol
gende eischen : 

a. het gehalte aan vetvrije droogrest mag 
niet lager zijn dan 7.3 procent; dat aan 
melksuiker niet lager dan 3.0 procent ; 

b. de zuurgraad mag niet lager zijn dan 
20 en niet hooger dan 40 ; 

c. kleur, geur, smaak en consistentie 
moeten normaal zijn; 

d. gasontwikkeling moet afwezig zijn; 
e. zij moeten voldoen aan de eischen, 

gesteld in artikel 2, lid 2, onder g en h; 
/. pathogene micro-organismen moeten 

afwezig zijn. 
8 . I. De aanduiding karnemelkspap mag 

uitsluitend en moet gebezigd worden voor 
het product, verkregen door karnemelk , met 
gort, boekweitmeel, roggebloem, rijst, tarwe
bloem, havermout of aardappelmeel, al of 
niet onder toevoeging van zout en water , 
doelmatig tot een pap te verwerken. Indien 
aardappelmeel bij de bereiding van karne
melkspap is gebruikt, moet het product zijn 
aangeduid als "karnemelkspap bereid met 
aardappelmeel" . 

2. Karnemelkspap en de als karnemelks
pap aangeduide waar moeten voldoen aan 
de volgende eischen: 

a . per liter pap mag niet minder aan vaste 
karnemelkbestanddeelen aanwezig zijn dan 
in o.8 liter karnemelk worden aangetroffen; 

b. zij mag niet eenig kenmerk van bederf 
vertoonen; 

c. zij moet bereid zijn uit deugdelijke 
grondstoffen ; 
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d. gasontwikkeling moet afwezig zijn; 
e. zij moeten voldoen aan de eischen, 

gesteld in artikel 2 , lid 2 , onder e, g en h; 
f . pathogene micro-organismen moeten af

wezig zijn . 
9. I. De aanduiding yoghurt mag uit

sluitend en moet gebezigd worden voor het 
product verkregen door melk, die tot het 
2/3 van het oorspronkelijk volumen of ster
ker is uitgedampt, te enten met Maya en 
daarna gedurende eenige uren bij 40°-50° C 
te bewaren. 

2. Yoghurt en de als yoghurt aangeduide 
waar moeten voldoen aan de volgende 
eischen: 

a . kleur , geur , smaak en consistentie 
moeten normaal zijn ; 

b. andere micro-organismen dan de bacil
lus bulgaricus en de streptococcus lacticus 
Kruse mogen niet in aanmerkelijke hoeveel
heid aanwezig zijn ; 

c. zij moeten voldoen aan de eischen, 
gesteld in artikel 2, lid 2, onder g en h; 

d. pathogene micro-organismen moeten 
afwezig zijn. 

10. I. De aanduiding melkyoghurt mag 
uitsluitend en moet gebezigd worden voor het 
product, op overeenkomstige wijze als 
yoghurt verkregen uit melk, die niet of 
minder dan 1/ 3 van het oorspronkelijk vo 0 

lumen is uitgedampt. 
2 . Melkyoghurt en de als melkyoghurt 

aangeduide waar moet voldoen aan de 
eischen in artikel 9 , lid 2 , onder a,b, c en d 
genoemd. 

lObis . I. De aanduiding taptemelkyoghurt 
mag uitsluitend en moet gebezigd worden 
voor het product, op overeenkomstige wijze 
als yoghurt of melkyoghurt verkregen uit 
taptemelk. 

2. Taptemelkyoghurt en de als tapte
melkyoghurt aangeduide waar moet voldoen 
aan de eischen, in artikel 9, lid 2, onder a, 
b, c en d genoemd. 

11. I. De aanduiding kindermelk onder
scheidenlijk zuigelingenmelk mag uitsluitend 
en moet gebezigd worden voor melkpro
ducten, die bestemd zijn tot voedsel voor 
kinderen, zuigelingen of zwakken . 

2 . De melkproducten, bedoeld in lid 1 
van dit artikel, en de als kindermelk of 
zuigelingenmelk aangeduide waar moeten 
voldoen aan de volgende eischen : 

a. die, welke gesteld zijn voor melk in 
artikel 2 , lid 2, onder letters e, fen h ; 

b. een halve liter of geringere hoeveelheid 
kindermelk mag bij filtratie door watten 
daarop geen zichtbaar vuil achterlaten; 

c. streptococcen mogen niet in aanmerke
lijke hoeveelheid aanwezig zijn; pathogene 
micro-organismen moeten afwezig zijn; het 
sediment mag niet meer bedragen dan 
0 . 2 procent; 

d. de samenstelling moet overeenkomen 
met de analysecijfers op het etiket vermeld, 
met dien verstande, dat afwijkingen van 
ten hoogste 10 procent naar boven en 10 pro
cent naar onder van elk der analysecijfers 
niet als afwijkingen worden beschouwd; 

e. zij moeten gepasteuriseerd of gesterili
seerd zijn. 

3. De melkproducten, bedoeld in lid 1 
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van dit artikel, en de als kindermelk of 
zuigelingenmelk aangeduide waar moeten 
verpakt zijn in hermetisch gesloten voor
werpen, welke niet geopend kunnen worden 
dan met verbreking van een zegel en welke 
voorzien zijn van een etiket waarop een der 
aanduidingen "gepasteuriseerd" of "gesterili
seerd" , benevens naam en woonplaats van 
den fabrikant en een scheikundige analyse, 
vermeldende het gehalte aan vet, totaal 
eiwit en melksuiker. 

4. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur nadere voorschriften 
te geven voor het bezigen van de aanduiding 
kindermelk voor rauwe melk. 

llbis . I. De aanduiding ijscompositie moet 
gebruikt worden voor melkproducten, welke 
bestemd zijn voor de bereiding van consump
tieijs. Deze aanduiding mag worden voor
.afgegaan door een woord, hetwelk de smaak 
.aangeeft - b.v. vanille-ijscompositie - of 
door het woord "room", in het laatste geval 
slechts, indien het melkvetgehalte ten minste 
12 % bedraagt. 

2 . De waren in lid I van dit artikel be
doeld , moeten zijn gepasteuriseerd of ge
steriliseerd en dienovereenkomstig zijn aan
geduid; zij moeten voldoen aan de eischen 
in artikel 2, lid 2, onder e en g, genoemd, en 
vrij zijn van conserveermiddelen en schade
lijke stoffen. 

12. De aanduiding aangezuurde marktuee
melk mag uitsluitend en moet gebezigd wor
den voor melk van marktvee; daaraan mag 
niets zijn onttrokken of toegevoegd, be
houdens dat karnemelk tot een hoeveelheid 
van ten minste 10 deelen op 100 deelen melk 
moet zijn toegevoegd. 

13. I. De aanduiding "rauw " mag bij 
melk en melkproducten en de als zoodanig 
.aangeduide waar, u itsluitend gebezigd wor
den, indien zij geen verhitting hebben onder
gaan. 

2 . De aanduiding "gepasteuriseerd" mag 
bij melk en melkproducten en als zoodanig 
.aangeduide waar uitsluitend gebezigd wor
den, indien : 

a . zij geen kweekbare coli-bacillen be
vatten; 

b. het aantal kweekbare micro-organis
men minder bedraagt dan 25 .000 per cm3 ; 

c. hun sediment geen staafvormige micro
•Organismen in ongewoon aantal bevat. 

3. De aanduiding "gesteriliseerd" mag bij 
melk en melkproducten en de als zoodanig 
.aangeduide waar uitsluitend gebezigd wor
den, indien zij voldoen aan den eisch, dat 
van tien of meer uit een partij genomen 
monsters ten minste 8/ 10 steriel is . 

4 . Gepasteuriseerde of gesteriliseerde melk 
en melkproducten, en de als zoodanig aan
geduide waar, moeten verpakt zijn in be
hoorlijk gesloten voorwerpen, voorzien van 
een opschrift dat duidelijk leesbaar en zicht
baar vermeldt : naam en woonplaats van den 
fabrikant en een der aanduidingen "gepasteu
riseerd" of "gesteriliseerd". 

Het voorwerp moet niet geopend kunnen 
worden dan met verbreking van een zegel, 
een sluitetiket of een afsluitstop; deze eisch 
geldt niet voor gesteriliseerde melk of melk
producten en de als zoodanig aangeduide 
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waar, verpakt in hermetisch gesloten blik. 
5- De aanduiding " zuur" mag bij room 

uitsluitend gebezigd worden als de zuur
graad hooger is dan 9.0. 

6. Aanduidingen, welke op den aard of 
de samenstelling der waar betrekking heb
ben, andere dan die , welke melk, melkpro
ducten, gecondenseerde melk en geconden
seerde taptemelk, al dan niet met suiker, 
krachtens de bepalingen van dit besluit 
moeten of mogen dragen of waaraan aan
duidingen zijn toegevoegd, andere dan in 
dit artikel genoemd (zooals : prima, eerste 
klasse, model , t .b .c.-vrij, van een model
hoeve of hygiënischen stal, koffiemelk en 
soortgelijke) mogen - tenzij met Onze toe
stemming - op of aan de verpakking of 
het vervoermiddel of in de verkoopruimte 
dezer waren niet voorkomen, indien zij bij 
den kooper den indruk zouden kunnen 
wekken, dat die waren bijzondere of buiten
gewone eigenschappen bezitten. 

14. Melk en/of melkproducten en de als 
zoodanig aangeduide waar, moeten zijn 
deugdelijk van samenstelling en verkeeren in 
deugdelijken toestand. 

15. I. Melkproducten, waarvoor in dit be
sluit een aanduiding niet is vastgesteld , 
mogen niet dan met Onze toestemming en 
onder door Ons te stellen voorwaarden wor
den aangeduid met namen, waaruit de aard 
en de samenstelling niet of niet voldoende 
blijken. 

2 . Melk en taptemelk, al dan niet onder 
toevoeging van suiker (saccharose) uitge
dampt, mogen uitsluitend en moeten worden 
aangeduid als gecondenseerde melk, onder
scheidenlijk gecondenseerde taptemelk, ge
volgd door de aanduiding "met suiker" , 
indien suiker (saccharose) aanwezig is . 

3. De in lid I en 2 van dit artikel be
doelde aanduidingen moeten op de verpak
king duidelijk leesbaar zijn aangebracht. 
Deze aanduidingen moeten voldoen aan de 
eischen in artikel 16, lid I en 2, gesteld . 

16 . I. De verpakking, waarin melk en/of 
melkproducten of de kennelijk als melk of 
als melkproduct aanwezige waar door melk
verkoopers of personen, in een bedrijf van 
melkverkooper werkzaam, worden vervoerd 
of ter aflevering of ten verkoop in voorraad 
worden gehouden, moet, behoudens het in 
artikel 25 bepaalde, als opschrift dragen den 
naam, waarmede de melk en/of het melk
product, in die verpakking aanwezig, moet 
worden aangeduid of den naam, die volgens 
artikel 15 mag worden gebezigd, behalve 
indien niet tevens worden vervoerd kraan
bussen of maten van I liter of kleiner of 
aannemelijk wordt gemaakt, dat het vervoer 
niet geschiedt naar den verbruiker. Naast 
den naam in dit artikel bedoeld mogen op of 
aan de verpakking geen namen van andere 
waren voorkomen. De opschriften mogen 
niet door vegen zijn uit te wisschen, en moe
ten voor den kooper duidelijk leesbaar en 
zichtbaar zijn aangebracht. Zij moeten be
staan uit goed leesbare zwarte hoofddruk
letters van ten minste 3 cm (0.03 m) hoogte 
bij een lijndikte van ten minste 3 mm 
(0 .003 m) op een witten achtergrond, be
halve op verpakkingen met een inhoudsmaat 



1939 

van I liter of minder, welke kennelijk be
stemd zijn, om met den inhoud aan den ver
bruiker te worden afgegeven, waarop of 
waaraan de opschriften duidelijk leesbaar 
moeten zijn aangebracht in letters van ge
lijkmatige hoogte van ten minste 0.4 cm 
(0.004 m) hoogte bij een lijndikte van ten 
minste 0.5 mm (0.0005 m) . 

Het opschrift moet op de verpakking, 
kennelijk niet bestemd om met den inhoud 
aan den verbruiker te worden afgegeven, zoo 
zijn aangebracht , dat het daarmede een ge
heel vormt of daarvan niet verwijderd kan 
worden dan met verbreking van een zegel 
of merk of met opening van een slot. 

Het opschrift moet, zoo het is aangebracht 
op een plaatje of bordje, waarvan de beide 
zijden voor het publiek zichtbaar zijn, aan 
weerszijden voorkomen. 

2. Indien een der in artikel 13 genoemde 
aanduidingen aan den naam is toegevoegd, 
moet deze met letters van gelijke afmetingen 
en kleur zijn aangegeven als de naam. 

3. De burgemeester der gemeente, waarin 
het vervoer , bedoeld in het eerste lid van 
dit artikel , plaats heeft, kan van het in het 
eerste lid bepaalde, onder het stellen van 
bepaalde voorwaarden, aan een of meer be
langhebbenden ontheffing verleenen, voor
zoover betreft het vervoer binnen die ge
meente. Deze ontheffing kan te allen tijde 
worden ingetrokken. 

4. De voorwerpen, waarin melk of melk
producten zijn vervat, alsmede de omhulsels 
dier voorwerpen, moeten, voorzoover zij 
bestemd of geschikt zijn om met den inhoud 
aan de verbruikers te worden afgeleverd, aan 
de buitenzijde zijn voorzien van een aan
duiding, aangevende de hoeveelheid der in 
het voorwerp aanwezige waar. 

De aanduiding moet voor den kooper 
duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar 
zijn aangebracht op hetzelfde vlak van het 
voorwerp, waarop de naam der waar voor
komt, en mag niet door vegen zijn uit te 
wisschen. Zij moet bestaan uit het woord 
"Inhoud" , gevolgd door de in liters en/of in 
onderdeelen van liters uitgedrukte hoeveel
heid der waar, en mag geen grootere hoe
veelheid aangeven dan aan waar in het voor
werp aanwezig is . 

Voorbeeld: ,,Inhoud ¾ liter" , ,, Inhoud 
750 cm3" . 

De letters en cijfers der aanduiding moeten 
een hoogte hebben van ten minste 4 mm en 
een lijndikte van ten minste 0.5 mm. 

17. 1. Binnen de gemeente, waarvan 
Burgemeester en Wethouders dit bij open
baar gemaakt besluit noodig hebben ver
klaard, moeten melk en melkproducten zich 
bevinden: 

1°. voor zoover zij worden vervoerd van 
een melkveehouder naar een melkverkooper 
- en niet zijn verpakt in het gesloten vaat
werk, waarin zij den consument worden af
geleverd - in gesloten en geplombeerde 
bussen, die als opschrift dragen den naam 
en de voorletters van den melkveehouder 
van wien de melk afkomstig is , alle in duide
lijke, niet door vegen uit te wisschen druk
letters ; de loodjes moeten den naam of de 
initialen dragen van den veehouder ; 
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2°. voor zoover zij worden vervoerd van 
een zuivelfabriek, een fabriek van melk
producten, een ontvangstation voor melk of 
een melkinrichting naar een melkverkooper 
- tenzij zij zijn verpakt in het vaatwerk, 
waarin zij den consument worden afgeleverd, 
of tenzij zij voldoen aan de eischen, gesteld 
in artikel 13, lid 2 , 3 en 4, van dit besluit -
in gesloten en geplombeerde bussen, die als 
opschrift dragen den naam van de fabriek, 
het ontvangstation of de melkinrichting, die 
de melk en/of melkproducten doet vervoeren 
of heeft afgeleverd ; alle in duidelijke , niet 
door vegen uit te wisschen drukletters ; de 
loodjes moeten den naam of de initialen 
dragen van de fabriek , het ontvangstation of 
de melkinrichting. 

2. Melk en/of melkproducten en als zoo
danig aangeduide waren moeten, voor zoover 
zij worden vervoerd door of vanwege een 
melkveehouder of een melkverkooper naar 
den verbruiker , in die gemeenten , waarin 
Burgemeester en Wethouders dit b ij open
baar gemaakt besluit noodig hebben ver
klaard - welk besluit de goedkeuring van 
den Minister, belast met de uitvoering van 
dit besluit, behoeft - zich bevinden in de 
gesloten flesschen, waarin zij den verbruiker 
worden afgeleverd. 

Deze flesschen en de sluiting daarvan 
moeten voldoen aan de door Burgemeester 
en Wethouders gestelde en door Onzen voor
noemden Minister goedgekeurde eischen. 

Burgemeester en Wethouders kunnen van 
dit voorschrift , onder het stellen van bepaal
de voorwaarden, ontheffing verleenen. . 

18 . De flesschen, zoowel van glas als van 
ander materiaal vervaardigd, waarin ge
pasteuriseerde melk is verpakt , moeten in 
gemeenten, waarvan burgemeester en wet
houders dit bij openbaar gemaakt besluit 
noodig hebben verklaard, met een capsule 
deugdelijk gesloten zijn. 

19. I. Melk en taptemelk en de a ls melk 
en taptemelk aangeduide waren mogen door 
den melkverkooper of personen, in een be
drijf van melkverkooper werkzaam , niet op 
eenzelfde vaar- of voertuig of rijwiel of 
door eenzelfden persoon gelijktijdig worden 
vervoerd , tenzij de verpakking, waarin zich 
melk of als melk aangeduide waar bevindt, 
van buiten geel gekleurd of van geel k oper 
vervaardigd is en de verpakking, waarin zich 
taptemelk of als taptemelk aangeduide waar 
bevindt , van buiten voorz ien is van een op de 
verpakking geverfden donkerblauwen band 
van ten minste 15 cm (0.15 m) breedte. 

2. De burgemeester der gemeente , waarin 
het vervoer, bedoeld in lid 1 van dit artikel, 
plaats vindt, kan van het in het eerste lid 
bedoelde verbod onder het stellen van be
paalde voorwaarden ontheffing verleenen, 
voorzoover betreft het vervoer binnen die 
gemeente . Deze ontheffing luidt op naam en 
kan te allen tijde worden ingetrokken. 

3 . In a fwijking van het bepaalde in lid 1 
van dit artikel mag het gelijktijdig vervoeren 
van melk en taptemelk met hetzelfde ver
voermiddel of door denzelfden persoon in 
gemeenten, waarin burgemeester en wet
houders zulks bij openbaar gemaakt besluit 
ongewenscht hebben verklaard , niet p laats 
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hebben , tenzij door of namens burgemeester 
en wethouders schriftelijke vergunning is 
verleend. Aan het verleenen der vergunning 
kunnen voorwaarden worden verbonden. 

20. 1. Melk en/of melkproducten en als 
zoodanig aangeduide waren mogen door een 
melkverkooper of personen in een bedrijf 
van melkverkooper werkzaam, niet worden 
vervoerd met een vaar- of voertuig of rijwiel: 

a. dat, onverminderd het dienaangaande 
bij de Trekhondenwet bepaalde, niet voor
zien is van een duidelijk leesbaar en zicht
baar opschrift, aangevende met hoofddruk
letters van ten minste 2 cm hoogte en een 
lijndikte van ten minste 2 mm, den naam, de 
voorletters en de woonplaats (straat en ge
meente) van den melkverkooper voor wiens 
rekening de melk wordt vervoerd of ver
kocht - indien de melkverkooper een rechts
persoon is, den naam van den rechtspersoon 
en de plaats waar zijn bedrijf gevestigd is-; 
andere geslachtsnamen mogen noch op het 
vaar- of voertuig of rijwiel, noch op of aan 
de zich daarop bevindende waren en/of 
voorwerpen voorkomen, tenzij op waren 
in een verpakking, waarin zij aan den ver
bruiker kunnen worden afgeleverd. Het 
opschrift mag niet door vegen zijn uit te 
wisschen en moet bestand zijn tegen af
wasschen met warm water; 

b. waarmede tegelijkertijd worden ver
voerd water of niet voor den handel of voor 
gebruik door menschen bestemde melk of 
melkproducten - tenzij voorzien van het 
opschrift "veevoeder" , waarvan de letters 
voldoen aan het bepaalde in artikel 16 - of 
mengsels, bestaande uit twee of meer der 
volgende vloeistoffen : water, melk, gedeelte
lijk ontroomde melk, taptemelk, karnemelk, 
behoudens het bij de artikelen 12 en 15 be
paalde. 

2. Melk en/of melkproducten en als zoo
danig aangeduide waren mogen bij een melk
verkooper niet ten verkoop aanwezig zijn 
in ruimten, waar tevens aanwezig zijn niet 
voor den handel of voor gebruik door men
schen bestemde melk of melkproducten, of 
mengsels, bestaande uit twee of meer der 
volgende vloeistoffen : water, melk, gedeelte
lijk ontroomde melk, taptemelk, karnemelk, 
behoudens het bij de artikel 12 en 15 be
paalde. 

3. Melk, taptemelk, room, koffieroom, 
slagroom en de met deze waren samengestel
de melkproducten, alsmede de als zoodanig 
aangeduide waren, mogen niet worden ver
voerd of ten verkoop aanwezig zijn in een 
verpakking van een inhoudsmaat van ten 
hoogste 2 liter , welke kennelijk bestemd is 
om met den inhoud aan de verbruikers te 
worden overgegeven, tenzij de waar, op de 
wijze als in artikel 13 bedoeld, is aangeduid 
als gepasteuriseerd of als gesteriliseerd, of 
de verpakking is voorzien van een aandui
ding als bedoeld in artikel 13, lid 6, of in 
letters van ten minste 4 mm hoogte op 
duidelijk zichtbare en leesbare wijze het 
opschrift draagt: .,Inhoud voor gebruik te 
léoken". 

21. 1. Voor de bereiding of vervaardiging 
van taptemelk door of vanwege hem, die het 
bedrijf van melkverkooper of melkveehouder 
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uitoefent, mag, in die gemeenten, waarvan 
burgemeester en wethouders dit bij openbaar 
gemaakt besluit noodig hebben verklaard, 
een toestel, waarmede door centrifugeeren 
melk kan worden ontroomd, slechts worden 
gebruikt met inachtneming van de door 
burgemeester en wethouders gestelde, door 
den Minister, belast met de uitvoering van 
dit besluit , goedgekeurde voorwaarden. 

2. Bereiding, verpakking, behandeling, 
het in voorraad hebben en vervoeren van 
taptemelk en de als zoodanig aangeduide 
waar door of vanwege hem, die het bedrijf 
van melkverkooper o: melkveehouder uit
oefent, mag in die gemeenten, waarvan 
burgemeester en wethoud .:rs dit bij openbaar 
gemaakt besluit noodig hebben verklaard, 
slechts geschieden met inachtneming van 
door burgemeester en wethouders gestelde 
en door den Minister, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, goedgekeurde voor
waarden. 

22. De eischen, gesteld in de artikelen 4 
en 6, zijn niet van toepassing: 

a. op taptemelk, welke vervoerd wordt, 
om uitsluitend te dienen voor de bereiding 
van kaas, kaasstof, boter, margarine, melk
poeder, of gecondenseerde melkproducten 
en op room, welke vervoerd wordt van een 
zuivelfabriek, of een ontvangstation voor 
melk naar een zuivelfabriek indien de ver
voerder op eerste aanvrage van een der 
ambtenaren, bedoeld in artikel 18 der 
Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 793) een 
machtiging vertoont, waarbij dit vervoer 
wordt toegestaan, geteekend door of van
wege den burgemeester der gemeente , waarin 
de inrichting, waarvan de melk afkomstig is , 
is gelegen; 

b. op taptemelk en/of room, aanwezig in 
bergplaatsen, werkplaatsen, fabrieken of op 
erven bij melkveehouders of melkverkoopers, 
wanneer deze personen aannemelijk kunnen 
maken, dat genoemde melkproducten uit
sluitend dienen als grondstof voor de be
reiding van kaas, kaasstof, boter, margarine, 
melkpoeder of gecondenseerde melkproduc
ten. 

23. Het bepaalde in de artikelen 2 tot 11, 
16 en 19 is niet van toepassing op melk en 
melkproducten : 

a. vervoerd van een verkoopplaats eener 
melkinrichting naar de melkinrichting zelf, 
indien de verpakking voorzien is van het 
opschrift "oude melk" en de melk, op het 
vervoermiddel aanwezig, noch geheel , noch 
gedeeltelijk aan verbruikers wordt verstrekt. 
De letters van dit opschrift moeten voldoen 
aan de eischen, in artikel 16 gesteld; 

b. ongeschikt gemaakt voor menschelijk 
gebruik door toevoeging van keukenafval, 
krachtvoedermiddel, meel of kleurstof. 

24. De melk, die de melkveehouder ver
koopt, aflevert of ten verkoop of ter afleve
ring in voorraad heeft, moet voldoen aan de 
volgende eischen: 

a. zij moet gewonnen zijn van melkvee, 
waarvan tijdens het melken de uiers en de 
naaste omgeving daarvan niet verontreinigd 
zijn; 

b. zij moet op zindelijke wijze gemolken, 
bewaard en behandeld zijn ; 
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c. zij moet onmiddellijk na het r:-.eJken 
doelmatig gefiltreerd zijn; 

d. zij moet onmiddellijk na het melken 
uit den stal verwijderd zijn; 

e. zij moet in een stankvrije omgeving 
bewaard zi;n_ 

25 . r. Le melk, die de melkveehouder 
verkoopt, aflevert of ten verkoop of ter 
aflevering in voorraad heeft, mag niet af
komstig zijn van dieren, waarvan de melk
veehouder redelijkerwijze geacht kan worden 
te weten of te vermoeden, dat zij lijden aan 
een der in het tweede lid van dit artikel ge
noemde ziekten, tenzij afgezonderd van 
andere melk, in verpakking met het op
schrift "melk van zieke dieren" of nadat de 
melk ongeschikt is gemaakt voor menschelijk 
gebruik door toevoeging van keukenafval, 
krachtvoedermiddel , meel of kleurstof; de 
letters van het opschrift moeten voldoen aan 
de eischen, in artikel ró aan de opschriften 
op verpakkingen met een inhoudsmaat groo
ter dan één liter gesteld. 

2. De in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde ziekten zijn: 

a. uierontsteking; 
b. darmontsteking, waarbij hevige diarrhee 

optreedt; 
c. baarmoederontsteking, gepaard met 

herhaaldelijk optredende uitvloeiingen; 
d. tuberculose, waarbij de smetstof van 

deze ziekte wordt uitgescheiden (open 
tuberculose); 

e. wonden, waarbij de uier, de tepel of 
de melk met etter of andere uit de wond 
afkomstige stoffen ernstig verontreinigd 
kunnen worden . 

3- Het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel geldt bij uierontsteking alleen voor 
de melk, die uit het ontstoken kwartier 
(of de ontstoken kwartieren) wordt verkregen. 

26. r. Behandeling van melk en/of melk
producten in en vervoer van melk en/of 
melkproducten uit een melkveehoudersbe
drij f of melkverkoopersbedrijf of van de 
daarbij behoorende landerijen mag niet 
plaats hebben door personen, in wier woning 
een geval van febris typhoïdea voorkomt; 
evenmin wanneer in het perceel, waarin de 
melk behandeld of bewaard wordt , zoodanig 
ziektegeval voorkomt, in beide gevallen 
behoudens steriliseeren, na sterilisatie of 
vervoer naar een inrichting ter sterilisatie . 
De geneeskundig inspecteur van de Volks
gezondheid kan schriftelijk ontheffing van 
dit voorschrift geven. 

2 . Is de lijder aan febris typhoïdea ver
voerd, genezen of overleden, dan wordt het 
in het eerste lid bedoelde verbod niet eerder 
beschouwd als opgeheven, voordat blijkens 
een aan den directeur van den keurings
dienst, waarin het bedrijf gelegen is , over
gelegde geneeskundige verklaring, het gevaar 
voor besmetting geacht kan worden ge
weken te zijn. 

27. r. Behandeling van melk en/of melk
producten in en vervoer van melk en/of 
melkproducten uit een melkveehoudersbe
drijf of melkverkoopersbedrijf of van de 
daarbij behoorende landerijen, mag niet 
plaats vinden door personen, te wier aanzien 
de geneeskundig inspecteur van de Volks-
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gezondheid of een geneeskundige ter plaatse 
schriftelijk aan den burgemeester der ge
meente, waarin het bedrijf gelegen is, heeft 
verklaard, dat zij lijden aan een ziekte aan 
hoofd, handen of huid , op grond waarvan 
zij van de behandeling moeten zijn buiten
gesloten. 

2 . Deze verklaring blijft van kracht, 
totdat een verklaring van genoemden in
specteur of van een geneeskundige ter plaatse 
aan den in lid r genoemden burgemeester 
wordt overgelegd , waaruit blijkt, dat de 
ziekte hem niet meer van de behandeling 
behoeft uit te sluiten. 

28. r. Het bepaalde in de artikelen 2, I7, 
24, 25 en 27 geldt niet ten aanzien van de 
melk, welke melkveehouders leveren aan 
door Onzen Minister, met de uitvoering van 
d it besluit belast, aangewezen zuivelbe
drijven, welke de melk , die zij ontvangen, 
hoofdzakelijk verwerken tot boter , kaas, 
melkpoeder en/of gecondenseerde melkpro
ducten, zoodat de verkoop van melk als 
nevenbedrijf is te beschouwen; Onzen Mi
nister wijst slechts die zuivelbedrijven aan, 
welke voldoenden waarborg stellen, dat de 
melk, welke zij verkoopen, gelijkwaardig 
zij aan die, welke voldoet aan de eischen van 
dit besluit . 

2 . De aanwijzing, bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel, kan te allen tijde worden 
ingetrokken. 

29. r. Vervoer , het in voorraad hebben 
of behandelen van melk en/of melkproducten 
en van als zoodanig aangeduide waar door 
of vanwege hem, die het bedrijf van melk
verkooper uitoefent, mag niet plaats vinden 
zonder in het bezit te zijn van een vergun
ning, afgegeven door den directeur v an den 
keuringsdienst van waren, binnen wiens 
keuringsgebied de waren worden of zullen 
worden verkocht, afgeleverd of rondgevent. 

In gemeenten, waar artikel 32 geldt, is 
deze vergunning slechts van kracht, zoolang 
lid r van artikel 32 op het bedrijf niet van 
toepassing wordt . 

2 . Behoudens het bepaalde in lid 3 van 
dit artikel moet de vergunning worden af
gegeven, indien het bedrijf van den melk
verkooper voldoet aan de eischen, in artikel 
3 r gesteld, en de melkverkooper aan den 
directeur van den keuringsdienst, bedoeld 
in lid r van dit artikel , schriftelijk juiste 
opgave heeft gedaan van de ligging van het 
perceel en d e perceelsged e elten, waarin het 
bedrijf zal worden uitgeoefend, met ver
melding of de melk en melkproducten geheel 
of ten deele zullen worden rondgebracht of 
gevent, dan wel alleen in het aangegeven 
perceel zullen worden verkocht , alsmede 
welke behandeling of bewerking zij zullen 
ondergaan vóór de aflevering aan de koopers . 

3 . In gemeenten, waar artikel 32 , lid r, 
onderscheidenlijk lid 4, van toepassing is, 
moet de in het vorig lid bedoelde vergunning 
worden afgegeven, indien het bedrijf van 
den melkverkooper , dat onder lid 1 , onder
scheidenlijk lid 4, van dat artikel valt , vol
doet aan de in lid 2 , onderscheidenlijk 
krachtens lid 4, van artikel 32 gestelde 
eischen, en de melkverkooper overigens heeft 
voldaan aan het bepaalde in lid 2 van art. 29. 
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4. De in het eerste lid bedoelde vergun
ning kan - in afwijking van het in het 
tweede en vijfde Jid bepaalde - worden 
verleend aan personen, die in het door hen 
bij het in werking treden van Ons besluit 
van 24 Mei r935 (Staatsblad n°. 3r r) gedreven 
bedrijf geen andere melk en/of melkpro
ducten aanwezig hebben dan karnemelkspap 
in flesschen en/of melk en melkproducten, 
voorzien van een der aanduidingen "ge
pasteuriseerd" of "gesteriliseerd" , met dien 
verstande, dat twee maanden na het in 
werking treden van genoemd besluit die 
vergunning slechts wordt verleend, indien 
de aldus aangeduide waren uitsluitend aan
wezig zijn in een ruimte op een temperatuur 
beneden r2° C. 

5. De vergunning vervalt zoodra ver
andering is ingetreden in den toestand over
eenkomstig de opgaven, bedoeld in lid 2 van 
dit artikel, of zoodra het bedrijf niet voldoet 
aan de eischen, waaraan het volgens artikel 
3 r, onderscheidenlijk artikel 32, moet vol
doen. 

6. De directeur van den keuringsdienst, 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is 
bevoegd deze vergunning in te trekken, in
dien niet te zijnen genoegen door den ver
gunninghouder op eerste uitnoodiging wordt 
aangetoond : 

r 0 • dat het bedrijf, waarvoor de vergun
ning is verleend, voor rekening van dien 
vergunninghouder wordt uitgeoefend; 

2°. dat personen, die met zijn voorkennis 
melk en/of melkproducten op zijn naam 
en/of voor zijn rekening verkoopen of rond
venten en die niet in het bezit zijn van een 
geldige te hunnen name luidende vergunning, 
als in het eerste lid bedoeld, bij hem in 
loondienst zijn. 

7. De bij inwerkingtreden van Ons be
sluit van 24 Mei r935 (Staatsblad n°. 3rr) 
geldende vergunningen, worden beschouwd 
als vergunningen, bedoeld in lid r van dit 
artikel. 

30. r. Het pasteuriseeren en/of sterilisee
ren van melk, in flesschen, zoowel van glas 
als van ander materiaal vervaardigd, mag 
in die gemeenten, waarin burgemeester en 
wethouders dit bij openbaar gemaakt be
sluit noodig hebben verklaard - welk be
sluit Onze goedkeuring behoeft -, slechts 
geschieden in lokalen en met toestellen, 
welke voldoen onderscheidenlijk aan de 
eischen, omschreven in lid 2 en lid 3 van 
dit artikel. In die gemeenten mag gepasteuri
seerde of gesteriliseerde melk niet worden 
vervoerd of ten verkoop in voorraad ge
houden, tenzij de bereiding daarvan heeft 
plaats gehad in lokalen en met toestellen, 
welke voldoen aan de eischen, in lid 2 en 3 
van dit artikel gesteld. 

2. De lokalen, waarin gepasteuriseerde 
of gesteriliseerde melk in flesschen, zoowel 
van glas als van ander materiaal vervaar
digd, wordt bereid, moeten behalve aan die, 
gesteld in artikel 3 r , lid r, voldoen aan de 
volgende eischen: 

a. zij moeten uitsluitend zijn ingericht 
voor de bereiding van gepasteuriseerde of 
gesteriliseerde melk en m ogen niet voor 
andere doeleinden worden gebezigd; 
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b. zij mogen geen voorwerpen, van welken 
aard ook bevatten, die niet aanwezig moeten 
zijn voor of in verband met den arbeid, die 
er wordt verricht; 

c. zij moeten zich bevinden in een perceel , 
waarin geen privaten zonder waterspoeling 
aanwezig zijn; 

d. in de lokalen of in de nabijheid er van 
moet aanwezig zijn een voor het gebruik 
gereed zijnde en voldoende waschgelegen
heid; 

e. de vloer moet effen zijn, geen scheuren 
of onnoodige holten vertoonen en vervaar
digd zijn van een materiaal, dat geen vocht 
doorlaat of opneemt; 

f. de wanden moeten effen zijn, geen uit
stekende deelen hebben en mogen niet be
hangen zijn met spiegels, lijsten, platen of 
biljetten, of andere voorwerpen; 

g. de zoldering mag geen uitstekende dee
len hebben, waaraan of waartegen zich stof 
kan verzamelen; 

h. de overgangen tusschen vloer en wan
den, wanden en zoldering en wanden onder
ling moeten dicht zijn. 

3. De toestellen, waarmee gepasteuri
seerde of gesteriliseerde melk in flesschen 
wordt bereid, moeten bestaan uit: 

a. een inrichting voor het reinigen van 
melk; 

b. een machinale inrichting voor het 
reinigen der flesschen; 

c. een toestel, voorzien van een zelf
registreerenden temperatuur-aanwijzer, van 
een zoodanigen omvang, dat daarin ten 
minste soo liter per uur kan worden ge
pasteuriseerd of gesteriliseerd; 

d. een automatische inrichting voor het 
vullen en een machinale inrichting voor het 
sluiten der flesschen . 

4. Burgemeester en wethouders hebben 
de bevoegdheid ontheffing te verleenen van 
een of meer der eischen, welke in lid 2 en 
Jid 3 van dit artikel aan lokalen of toestellen 
worden gesteld. 

5. Lokalen en toestellen worden slechts 
dan geacht te voldoen aan de gestelde eischen, 
indien burgemeester en wethouders van de 
gemeente, waarin de lokalen of toestellen 
zich bevinden, aan den belanghebbende in
gevolge diens verzoek een verklaring hebben 
afgegeven, waaruit blijkt, dat de lokalen en 
toestellen aan die eischen voldoen. Deze 
verklaring wordt niet afgegeven, tenzij de 
belanghebbende zich verbindt de gedag
teekende strooken uit de temperatuuraan
wijzers ten ·minste r4 dagen te bewaren en 
aan de opsporingsambtenaren van den keu
ringsdienst op eerste aanvrage ter inzage te 
geven. 

6. Eene verklaring als in het vorig lid 
van dit artikel bedoeld kan door burgemeester 
en wethouders worden ingetrokken. 

7. Burgemeester en wethouders nemen 
geen besluit op grond van het bepaalde in 
lid 5 van dit artikel, dan na ingewonnen 
advies van den directeur van den keurings
dienst, waartoe hun gemeente behoort. Zij 
deelen een besluit op grond van het bepaalde 
in lid 5 van dit artikel binnen vier weken 
na het desbetreffend verzoek van den be
langhebbende, en een besluit op grond van 
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het bepaalde in lid 6 van dit artikel binnen 
één week na de dagteekening, mede aan den 
belanghebbende, aan den directeur van den 
keuringsdienst en den betrokken inspecteur 
van de Volksgezondheid. 

31. r. Vervoer , het in voorraad hebben 
of behandelen van melk en/of melkproducten 
en van als zoodanig aangeduide waar mag 
door of voor hem, die het bedrijf van melk
verkooper uitoefent, slechts plaats hebben, 
indien hij door huur of eigendom voor zijn 
bedrijf de beschikking heeft over een lokaal, 
waarin genoemde waren zindelijk en koel 
kunnen worden behandeld en bewaard, en 
dat, evenals andere lokalen, welke dienen 
voor het bewaren of behandelen van melk of 
melkproducten, voldoet aan de volgende 
eischen : 

a. het mag noch ingericht zijn , noch in 
gebruik zijn als woon- , slaap-, ziekerikamer, 
keuken, kelder, doorloop, gang, portaal, 
portiek of hal en moet van dergelijke ruimten 
door wanden of deuren gescheiden zijn ; 

b. het mag niet in onmiddellijke verbin
ding staan met privaten, urinoirs , beer
putten of mestvaalten; 

c. het moet voorzien zijn van gewitte, in 
lichte kleur geverfde of met gladde tegels 
bedekte wanden en van een stofdichte zolde
ring of dak; 

d. het moet voorzien zijn - met uitzonde
ring van winkels - van zoodanige harde en 
effen vloeren, dat bodemverontreiniging 
voorkomen wordt ; 

e. het moet in zindelijken en goed onder
houden staat verkeeren; 

f. het moet in rechtstreeksche verbinding 
staan met de buitenlucht en door daglicht 
helder verlicht zijn, behoudens ruimten, 
waarin uitsluitend melk wordt gekoeld of 
koel bewaard, indien daarvoor door of na
mens den burgemeester der gemeente, waarin 
de ruimte gelegen is, vergunning is verleend; 

g. het moet uitsluitend gebruikt worden 
en ingericht zijn voor de behandeling en het 
in voorraad houden van melk of melkproduc
ten, behalve wat de verkooplokalen betreft, 
welke ook mogen worden gebruikt voor het 
in voorraad houden en voor den verkoop 
van waren onder i genoemd; 

h. vervalt; 
i. het mag, indien het kennelijk als ver

koopruimte dient - onverminderd het bij 
de Drankwet (Staatsblad 1931. no. 476) be
paalde - tevens worden gebruikt voor den 
verkoop en het in voorraad houden van 
boter, margarine, kaas, eieren, brood, ver
pakte koek, beschuit, consumptieijs (mits 
tevens voldaan is aan de eischen, in het 
Consumptieijsbesluit (Staatsblad 1934, n°. 
240) gesteld), cacao, chocolade, koffie, thee, 
suiker, zout , vetten en oliën (bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, van het Oliën- en Vetten
besluit (Staatsblad 1926, n°. 339) en waren in 
gecapsuleerde flesschen of in luchtdicht ge
sloten verpakking. 

Burgemeester en wethouders der gemeen
te , waar het bedrijf is gevestigd, kunnen den 
verkoop toestaan van andere waren en/of 
artikelen, indien deze kan plaats vinden 
zonder schade voor de te verkoopen melk. 
De vóór den eersten Juni 1929 door burge-
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meester en wethouders in bijzondere gevallen 
verleende vrijstellingen blijven, onver min
derd het bij de Drankwet bepaalde , behou
dens eene nadere beslissing van burgemeester 
en wethouders, gehandhaafd ; 

j . het mag niet gebruikt worden als ver
blijfplaats van dieren; 

k . het moet een vloeroppervlakte bezitten 
van ten minste 8 m 2 en muren van st een, 
tenzij - wat dezen laatsten eisch betreft -
het lokaal deel uitmaakt van een in steen 
opgetrokken gebouw, en voorts met dien 
verstande, dat op terreinen, waar het be
voegde gezag het zetten van steenen ge
bouwen heeft verboden, de wanden van het 
lokaal aan de binnenzijde moeten zijn bedekt 
met asbestcementplaten of een andere gladde, 
harde, soortgelijke bekleeding. 

Deze bepaling is alleen van toepassing: 
1°. op bedrijven van melkverkoopers, 

welke na l Januari 1938 zijn opgericht, ver
bouwd, verplaatst of van eigenaar ver
anderd; 

2°. op alle bedrijven van melkverkoopers 
gelegen in gemeenten of in deelen van ge
meenten, waarvoor burgemeester en wet
houders, gehoord den directeur van den 
keuringsdienst, de inwerkingtreding dezer be
paling hebben noodig verklaard. 

Voor de onder 1° en 2° bedoelde bedrijven 
geldt de in lid 1, onder d van dit artikel ge
maakte uitzondering niet . 

2. Het in voorraad hebben of behandelen 
van melk en/of melkproducten en van als 
zoodanig aangeduide waar door of voor hem, 
die een bedrijf van melkverkooper uit oefent, 
mag in open ruimten bij hem in gebruik 
slechts dan plaats hebben, indien deze ruim
ten voldoen aan de eischen, in het eerste lid 
van dit artikel onder d en e gesteld. 

3. Burgemeester en wethouders nemen 
geen besluit op grond va n het in het eerste 
lid van dit artikel onder i bep aalde dan na 
ingewonnen advies van den directeur van 
den keuringsdienst, waartoe hun gemeente 

• behoort. Zij deelen hun besluiten binnen 
vier weken na ontvangst van bovenbedoeld 
advies mede aan den directeu r van den keu
ringsdienst en aan den betrokken inspecteur 
van de volksgezondheid. 

4. Van een of meer van de eischen, in 
lid 1 van dit artikel bedoeld, kan door den 
directeur van den keuringsdienst, d ie de 
vergunningen, bedoeld in a r tikel 29, afgeeft, 
zoo noodig voorwaardelijk, ontheffing worden 
verleend : 

a. voor bedrijven van melkverkoopers, 
die melk en/of melkproducten aan verbrui
kers uitsluitend te water afleveren, zonder 
deze op te slaan, te bewaren of aan eenige 
andere behandeling te onderwerpen; 

b. voor bedrijven van melkverkoopers, 
die melk en/of melkproducten uitsluitend 
vervoeren ter aflevering aan handel of in
dustrie , zonder deze op te slaan, te bewaren 
of aan eenige andere behandeling te onder
werpen ; 

c. voor binnen de bebouwde kom gelegen 
bedrijven van melkveehouders, die - uit
sluitend aan hun hofsteden - niet meer dan 
20 liter melk per dag aan verbruikers afleve
ren. 
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32. 1. Vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 
en de als zoodanig aangeduide waar, mag in 
gemeenten, waar de Minister, belast met de 
uitvoering van dit besluit, of burgemeester 
en wethouders, dit artikel van toepassing 
heeft (hebben) verklaard, door of voor hem, 
die na het in werking treden van het besluit 
van genoemden Minister of van burgemeester 
en wethouders 

a. een bedrijf van melkverkooper heeft 
opgericht, door koop, huur, huurkoop of op 
andere wijze heeft overgenomen, heeft ver
plaatst of over een gemeente, waar dit artikel 
van toepassing is, heeft uitgebreid , 

b. een bedrijf, dat niet voldoet aan de 
eischen in lid 2 van dit artikel gesteld , door 
een ander doet uitoefenen, 

c. in of ten behoeve van een gevestigd 
bedrij f van melkverkooper al dan niet ge
heel afgesloten ruimten voor het in voorraad 
houden of behandelen van melk en/of melk
producten in gebruik heeft genomen, op
gericht, ingericht of gewijzigd, 

slechts plaats vinden, indien het bedrijf 
voldoet aan de eischen in lid 2 van dit artikel 
gesteld . 

2. De eischen, bedoeld in het vorige lid, 
houden in: 

r0 • dat moet zijn voldaan aan de eischen, 
in artikel 3 r, lid r en 2, gesteld ; 

2°. dat de aanvrager door huur of eigen
dom voor zijn bedrijf de beschikking moet 
hebb_en . over een bij hem voor zijn melk
bednJf m gebruik zijnden winkel, die zich 
bevindt aan de zijde van den openbaren 
weg, waarvan de vloeroppervlakte niet klei
ner is dan 10 m 2 en de vloer niet meer dan 
0 .5 m onder, noch meer dan r.5 m boven den 
beganen grond der omgeving ligt , terwijl de 
hoogte onder de zoldering niet minder dan 
2.5 m bedraagt, welke winkel voor geen 
andere doeleinden gebruikt mag worden, 
dan waarvoor ver.gunning is verleend. De 
winkel moet door middel van een deur van 
den openbaren weg onmiddellijk toegankelijk 
zijn, aan de zijde van den openbaren weg 
voorzien zijn van één of meer vensters, ken
nelijk ingericht zijn voor den verkoop van 
melk in het klein en voor het publiek eiken 
werkdag gedurende ten minste 5 uur toe
gankelijk zijn, gedurende welken tijd melk 
of melkproductèn voor den verkoop ver
krijgbaar moeten zijn. 

3°. dat in het bedrijf aanwezig is een doel
matige inrichting om melk koel te houden, 
bestaande uit een bak met een inhoudsmaat 
van ten minste o.r m3 , gevuld met water, 
en met een vasten aan- en afvoer van koel
water, of een andere inrichting met een koel
ruimte van ten minste 0.1 m 3 , in welke ruimte 
de melk kan worden gehouden op een tempe
ratuur beneden r2° C. 

4°. dat het bedrijf niet mag of niet zal 
mogen worden uitgeoefend in lokalen of 
ruimten: 

a. waarin zich deuren bevinden, welke 
onmiddellijk toegang geven tot privaten of 
urinoirs; 

b. waarvan de muren, met uitzondering 
van deuren en ramen, niet van steen zijn ; 

c. die zoodanig gelegen zijn , dat zij van 
L . & S . 1939. 
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den openbaren weg af niet te bereiken zijn, 
zonder te gaan door keukens of voor woning 
bestemde ruimten; 

d. waarvan de gezamenlijke raamopper
vlakte minder dan 1/8 der vloeroppervlakte 
bedraagt; 

e. welke duf rieken of waarvan de wanden 
vochtig zijn; 

f. waarvan de vloer meer dan 0.5 m 
onder, of meer dan 1.5 m boven den beganen 
grond der omgeving ligt , met uitzondering 
van koellokalen als bedoeld in artikel 3 r, 
lid l, onder f , en van lokalen, waarvoor door 
of namens burgemeester en wethouders in 
lid 1 van dit artikel · bedoeld, ontheffing is 
verleend. · 

5°. dat het bedrijf niet mag worden uit
geoefend op erven, voorzoover niet voorzien 
van zoodanige harde en effen vloeren, dat 
bodemverontreiniging voorkomen wordt ; 

6°. dat het bovenblad van de toonbank 
moet zijn vervaardigd van een materiaal, 
dat geen vocht doorlaat of opneemt. 

3. Van een of meer van de eischen, in 
lid l van dit artikel bedoeld, kan door den 
directeur van den keuringsdienst, die de 
vergunningen bedoeld in artikel 29 verleent , 
zoo noodig voorwaardelijk, ontheffing worden 
verleend voor bedrijven van : 

a. melkveehouders , die in een gemeente, 
waar artikel 32 van toepassing is verklaard, 
bij het inwerkingtreden van dit artikel reeds 
het bedrijf van melkverkooper uitoefenden ; 

b. melkverkoopers, wier bedrijven worden 
uitgeoefend in perceelen, welke naar het 
oordeel van bedoelden directeur gelegen zijn 
in het landelijk deel eener gemeente, mits-die 
bedrijven voldoen aan de eischen gesteld in 
lid 2 van dit artikel, onder r0 , 3°, 4°, a, b, c, 
den e, en 5° ; 

c. melkverkoopers, die melk en/of melk
producten uitsluitend vervoeren of tijdelijk 
bewaren ter aflevering aan handel of in
dustrie, zonder deze aan eenige andere be
handeling te onderwerpen; 

d. melkverkoopers, die melk en/of melk
producten aan verbruikers uitsluitend te 
water afleveren, zonder deze op te slaan, te 
bewaren of aan eenige andere behandeling 
te onderwerpen. 

4. Met overeenkomstige toepassing van 
lid 1 en lid 3 van dit artikel, hebben burge
meester en wethouders de bevoegdheid bij 
openbaar te maken besluit - welk besluit 
Onze goedkeuring behoeft - een of meer 
der eischen, genoemd in lid 2 van dit artikel, 
van toepassing te verklaren bij het vervoer, 
het in voorraad hebben of behandelen van 
melk en/of melkproducten en de als zoodanig 
aangeduide waar door hem, die het bedrijf 
van melkverkooper uitoefent of die in een 
gevestigd bedrijf van melkverkooper lokalen 
of al dan niet geheel afgesloten ruimten voor 
het in voorraad houden of behandelen van 
melk en/of melkproducten in gebruik heeft. 

33. 1. De artikelen 29, 31 en 32 zijn daar 
niet van toepassing waar de melk en/of melk
producten uitsluitend ter plaatse van ver
koop worden verbruikt. 

2. De artikelen 31 en 32 zijn niet van 
toepassing op winkels waarin geen andere 
melk en/of melkproducten in voorraad zijn 

27 
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dan karnemelkspap in flesschen en/of melk 
en melkproducten, voorzien van één der 
aanduidingen "gepasteuriseerd" en "geste
riliseerd". 

34. r. Verpakking, het in voorraad heb
ben en behandeling van melk en/of melk
producten en als zoodanig aangeduide waren 
mag door melkverkoopers of personen in 
een bedrijf van melkverkooper werkzaam 
uitsluitend plaats vinden, indien voor het 
bedrijf een perceel of erf in gebruik is, waarin 
een of meer middelen van watervoorziening 
aanwezig zijn, die water În voldoende hoe
veelheid en deugdelijk voor het gebruik in 

. verband met het bedrijf opleveren en waarin 
middelen van watervoorziening, die ander 
water opleveren niet aanwezig zijn. De aan
wezige middelen van watervoorziening wor
den geacht water overeenkomstig de gestelde 
eischen op te leveren, zoolang burgemeester 
en wethouders der gemeente of ingevolge 
het vierde of vijfde lid van dit artikel Gede
puteerde Staten der provincie, waarin het 
perceel of erf is gelegen, aan den betrokken 
melkverkooper een verklaring van het tegen
deel niet hebben afgegeven. 

z. Burgemeester en wethouders der ge
meente, waarin het perceel of erf gelegen is , 
kunnen van den eisch van aanwezigheid van 
een middel van watervoorziening, dat water 
in voldoende hoeveelheid en deugdelijk voor 
het gebruik in verband met het bedrijf op
levert, ontheffing verleenen onder het stellen 
van bepaalde voorwaarden, indien naar hun 
oordeel de omstandigheden zoodanig zijn, 
dat het bezwaarlijk is , het perceel of het 
erf aan dien eisch te laten voldoen. 

3. Burgemeester en wethouders nemen 
geen besluit op grond van het in het eerste 
of tweede lid van dit artikel bepaalde, dan 
na ingewonnen advies van den directeur van 
den keuringsdienst, waartoe hun gemeente 
behoort. Zij deelen hun besluit binnen vier 
weken na ontvangst van bovenbedoeld ad
vies mede aan den directeur van den keu
ringsdienst en aan den betrokken inspecteur 
van de Volksgezondheid. 

4. De belanghebbende m elkverkooper als
mede de betrokken inspecteur van de Volks
gezondheid kunnen tegen het door burge
meester en wethouders op grond van het 
hierboven in het eerste lid bepaalde genomen 
besluit binnen drie weken, nadat hun dit 
besluit is medegedeeld, in beroep gaan bij 
Gedeputeerde Staten van de provincie, 
waarin de perceelen en erven gelegen zijn; 
de betrokken inspecteur van de Volksge
zondheid kan dat mede doen tegen het ver
leenen van ontheffingen, als bedoeld in het 
tweede lid van dit artikel. 

s. Hebben burgemeester en wethouders 
de in lid I bedoelde verklaring op een daartoe 
strekkend schriftelijk verzoek van den in
specteur van de Volksgezondheid niet binnen 
2 maanden aan den betrokken melkverkoo
per afgegeven, dan kan de inspecteur een 
gelijk verzoek schriftelijk indienen bij Ge
deputeerde Staten der provincie, waarin het 
perceel of erf is gelegen , die daarop binnen 
2 maanden beschikken en overeenkomstig 
die beschikking de gevraagde verklaring al 
of niet aan den betrokken melkverkooper 
afgeven. 
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6. De bepaling van het eerste lid van d it 
artikel is niet van toepassing op winkeliers, 
die uitsluitend melk en/of melkproducten in 
blik- of glasverpakking aan verbruikers ver
koopen. 

35. De bepalingen van de artikelen 29, 
31 en 34 zijn niet van toepassing op den melk
veehouder, die niet meer dan 20 liter melk 
per dag uitsluitend aan verbruikers , woon
achtig in de onmiddellijke omgeving zijner 
hofstede, verkoopt , tenzij de hofstede ge
legen is in de bebouwde kom. 

36. r. De burgemeester geeft van iedere 
ontheffing, iedere machtiging, iedere ver
gunning, iedere verklaring of ieder besluit 
krachtens een der bepalingen van dit besluit , 
hetzij van hem zelven, hetzij van burge
meester en wethouders , zoo spoedig mogelijk 
schriftelijk kennis aan den directeur van den 
keuringsdienst, waartoe zij n gemeente be
hoort, 

2. Gedeputeerde Staten eener provincie 
kunnen een in die provincie verleende ont
heffing, vergunning of gegeven machtiging, 
als bedoeld in het vorige lid, intrekken op 
schriftelijk verzoek van den inspecteur van 
de Volksgezondheid , den burgemeester ge
hoord. 

37. Melk en/of melkproducten en a ls 
zoodanig aangeduide waren mogen niet 
worden vervoerd; 

a. met voertuigen, waarmede afval van 
toebereide en onbereide eetwaren, hooi, stroo, 
mest , papier, lompen, brandstoffen, slacht 
afval of andere afvalstoffen of sterk riekende 
stoffen worden vervoerd; 

b. per bespannen voertuig, indien het 
trekdier met eenig lichaamsdeel met het 
vaatwerk of de kranen in aanraking kan 
komen. 

38. Behandeling of vervoer van melk en/of 
melkproducten en als zoodanig aangeduide 
waren mag door den melkverkooper of door 
personen in een bedrijf van melkverkooper 
werkzaam, niet plaats hebben, indien : 

I. op den openbaren weg voor den ver
koop aan verbruikers melk en/ of melkpro
ducten op andere wijze aan het vaatwerk 
worden ontnomen dan door middel van 
kranen, of, uitsluitend bij vaatwerk, met een 
inhoudsmaat van ten hoogste 10 liter, door 
middel van een schenktuit, welke, buiten 
gebruik zijnde, zoodanig gesloten is, dat 
verontreiniging der melk niet kan plaats 
hebben; 

2. voor het afmeten van melk en/ of 
melkproducten maten of andere hulpmidde
len worden gebezigd, welke niet voorzien 
zijn van zoodanig handvat, dat bij het af
meten deze waren niet met de hand in aan
raking behoeven te komen; 

3. zij met de melk en/ of melkproducten 
onreine maten vervoeren of maten op zoo
danige wijze vervoeren of bewaren , dat deze 
door insecten, stof of vuil verontreinigd 
kunnen worden. 

39. 1. Melk en/of melkproducten en als 
zoodanig aangeduide waren mogen niet 
worden vervoerd of in voorraad zijn : 

a. in vaatwerk, dat niet met een deksel 
stofdicht is gesloten, tenzij, voor zooveel 
bewaring betreft , in koellokalen, waarin zich 
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niet stoffen bevinden, die melk of melk
producten in ondeugdelijken toestand zouden 
kunnen brengen ; 

b. in vaatwerk, dat met of met behulp 
van stroo, hooi, lappen, ongeparaffineerd 
papier of eenig voor de melk of melkproduc
ten schadelijk materiaal gesloten is; 

c. in vaatwerk, met inbegrip van deksels, 
dat aan de binnenzijde onrein of roestig is 
of dat naden, scheuren of oneffenheden ver
toont, welke moeilijk schoon te houden zijn. 

2 . Melk en /of karnemelk mogen niet 
worden vervoerd of bij melkverkoopers in 
voorraad zijn in vaatwerk, met een kraan en 
een grooteren inhoudsmaat dan 15 liter, dat 
niet voorzien is van een roerder, waarmede 
die waren, zonder het vaatwerk te openen, 
ter dege kunnen worden dooreengemengd. 
Dit voorschrift is niet van toepassing op 
melk en/of karnemelk, welke direct vervoerd 
wordt van melkveehouders naar melkver
koopers, alsmede voor de melk en/of karne
melk bedoeld in artikel 23. 

40 . 1. Vaatwerk, gereedschappen - met 
inbegrip van al het bijbehoorende - buizen 
en kranen, bij den melkveehouder of inelk
verkooper of bij personen, in een bedrijf van 
melkverkooper werkzaam, bij de verpakking, 
bewaring, behandeling of vervoer van melk 
of melkproducten en als zoodanig aangeduide 
waren in gebruik, mogen niet : 

a. geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd 
van een metaal, dat meer dan I procent lood 
bevat, of van een andere stof, welke schade
lijke bestanddeelen aan melk afgeeft; 

b. inwendig gesoldeerd zijn met een 
legeering, welke meer dan 20 procent lood 
bevat; 

c. inwendig voorzien zijn van email, verf 
of glazuur, welke bij koken gedurende een 
half uur lood afgeeft aan een waterige op
lossing van azijnzuur van 4 procent. 

2. Houten vaatwerk mag door den melk
verkooper bij het vervoer en de bewaring 
van melk of melkproducten en als zoodanig 
aangeduide waren niet worden gebruikt. 
Dit verbod geldt niet voor melk, bestemd 
voor de boterbereiding en karnemelk die 
in goed te reinigen vaatwerk van teakhout 
wordt vervoerd of bewaard. 

41. Dit besluit is niet van toepassing op 
melk en/of melkproducten, welke als zoo
danig kennelijk bestemd zijn voor uitvoer. 

42. Voor de beoordeeling of melk en 
melkproducten voldoen aan de in dit besluit 
gestelde eischen, moet gebruik gemaakt 
worden van de onderzoekingsmethoden, aan
gegeven in de bij dit besluit gevoegde bijlage, 
voorzoover deze daarvoor toereikend zijn. 

43 . Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van Melkbesluit, met ver
melding van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Bijlage, behoorende 
bij het Melkbesluit . 
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Het gehalte der bestanddeelen van melk 
wordt uitgedrukt in een procentcijfer, dat 
aangeeft het aantal grammen per 100 g 
melk, behalve het sediment dat in cm3 per 
100 cm3 melk wordt opgegeven. 

Waar hieronder twee methoden van onder
zoek zijn voorgeschreven, moet bij de uit
komst van het onderzoek tevens worden 
opgegeven, de methode, welke is toegepast. 

I. MELK EN MODELMELK. 

A. PHYSISCH EN CHEMISCH ONDERZOEK. 

I. Soortelijk gewicht. 
Het soortelijk gewicht wordt, tot op de 

4de decimaal nauwkeurig, aangegeven bij 
15° C ten opzichte van water van 15° C. 
Het mag niet eerder worden bepaald dan ten 
minste 3 uur na het melken en bij een tem
peratuur 10° en 25° C, die tot op een ha ven 
graad C nauwkeurig wordt afgelezen. De 
uitkomst wordt omgerekend op 15° C door 
vermeerdering of vermindering met 0.0002 
voor eiken graad C boven of beneden 15° C. 

2. Zuurgraad. 
Onder zuurgraad wordt verstaan het aan

tal cm3 ¼ N loog benoodigd ter neutralisatie 
van 100 cm3 melk. 

Ter bepaling worden 25 of 50 cm3 melk 
vermengd met I onderscheidenlijk 2 cm3 

van een twee-procentige, spiritueuze op
lossing van phenolphthaleïen en getitreerd 
tot zwak rood met ¼ N loog. 

3. Katalase-cijfer. 
Onder katalase-cijfer wordt verstaan het 

aantal cm3 zuurstof, door 10 cm3 niet met 
eenig conserveermiddel bedeelde melk, vrij
gemaakt uit een overmaat waterstofperoxyde 
onder de volgende omstandigheden: 

Een gistingskolfje, waarvan het gesloten 
been inwendig ongeveer 11 mm wijd is en 
12 cm lang, gemeten van den top tot de 
onderzijde der bocht, wordt gevuld met een 
mengsel van 10 cm3 melk en 5 cm3 neutrale 
waterstofperoxydeoplossing ( ½ proc.) ge
durende 6 uren in een broedstoof bij ca. 
35° C geplaatst en daarna het gasvolumen 
afgelezen. 

4. Reactie van Storch. 
Ongeveer 5 cm3 melk worden gemengd 

met 4 druppels waterstofperoxyde (½ proc.) 
en 2 druppels Storchs reagens. 

4bis. Reductaseproef. 
Twintig cm3 melk worden gebracht in een 

steriele glazen buis (wijdte ongeveer 15-18 
mm), gemengd met I cm3 eener methyleen
blauwoplossing (5 cm3 eener verzadigde 
alcoholische oplossing van methyleenblauw 
2(C16H 18N3S Cl). Zn Cl2 • H 2 0 met 195 cm3 

water) en binnen 5 minuten gebracht op 
37° C. Daarna wordt de melk bij 37° C be
waard en nagegaan of ontkleuring binnen 
twee uur heeft plaats gehad. 
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5. Vriespunt. 

Het onderzoek mag niet eerder geschied.en 
dan ten minste 3 uur na het melken. 

Een glazen buis van ongeveer 3 cm d iame
ter wordt met ongeveer 50 cm3 melk in 
ijswater geplaatst, totdat de melk ongeveer 
de temperatuur van het water heeft aan
genomen, waarna de buis, omgeven met een 
luchtmantel, in een bad van -2° tot -4° C 
wordt gesteld op zoodanige wijze, dat het 
oppervlak van de melk 4 à 5 cm lager is dan 
dat van het koelbad. Nadat onder voort
durend roeren de melk 1° C onderkoeld is, 
wordt met een spoortje ijs geënt. Na enting 
wordt gematigd geroerd en als vriespunt die 
temperatuur aangeteekend, welke, na de 
rijzing en onder zacht kloppen tegen den 
thermometer , gedurende ten minste één 
minuut constant blijft . 

De schaal van den voor deze bepaling te 
gebruiken thermometer moet op zoodanige 
wijze in 1/ 00° C verdeeld zijn, dat schatting 
tot 2/ 000° C mogelijk is; de plaats van het 
vriespunt van water moet daarop bepaald 
zijn door gebruik te maken van ongeveer 
50 cm3 gedistilleerd water en dient bij elke 
reeks waarnemingen te worden gecontro
leerd . 

Een oplossing van 900 mg zuiver watervrij 
natriumchloride met 100 g water moet op 
den thermometer een vriespunt van -0.540° 
C aanwijzen. 

Het waargenomen verschil in vriespunt 
wordt - na correctie voor den invloed van 
het eventueel toegevoegde conserveermiddel 
- afgerond tot op twee decimalen. 

6 . Soortelijk gewicht en brekingsindex van 
hel serum. 

In een fleschje wordt een mengsel van 
melk en azijnzuur (3½ N) in de verhouding 
100: 2 gebracht. Het fleschje wordt goed 
gesloten, gedompeld in een waterbad en 
hierin, nadat het water kookt, ongeveer 15 
minuten gehouden; na afkoeling wordt ge
filtreerd . 

Het soortelijk gewicht van het serum 
wordt bij een temperatuur tusschen 10° en 
25° C tot op de 4de decimaal nauwkeurig 
bepaald ten opzichte van water van 15° C 
en de waarneming herleid tot 15° C door 
vermeerdering of vermindering met 0.0002 
voor eiken graad boven of beneden 15° C. 

De brekingsindex van het serum wordt 
bepaald ten opzichte van natrium-licht bij 
een temperatuur tusschen 15° en 25° C en 
de waarneming herleid tot 17.5° C door 
vermeerdering of vermindering met 0.00012 
voor eiken graad, al naar mate de waar
nemingstemperatuur hooger of lager is dan 
17.5° c. 

7- Vel. 

De vetbepaling geschiedt volgens een der 
volgende methoden. 

a. Acidbutyrometrische methode van Gerber . 
In een butyrometer worden achtereenvolgens 
gebracht 10 cm3 zwavelzuur (Gerber), 
II cm3 melk en r cm3 amylalcohol; het meng
sel wordt geschud, totdat de kaasstof is 
opgelost en bij 65° -70° C in een centrifuge 
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gedurende 2-3 minuten gecentrifugeerd 
(t1;n minste 800 tot rooo omwentelingen per 
mmuut) , daarna wordt de vetlaag bij on
geveer 65° C afgelezen. De uitkomst wordt 
uitgedrukt tot in 0.05 procent. 

b. Zoulzuurmelhode van Weibull. 25 g 
melk worden in een kolfje, of een met een 
horlogeglas bedekt bekerglas, met 30 cm3 

zoutzuur (8 N) en 20 cm3 water onder toe
voeging van een weinig grof puimsteenpoeder 
ongeveer 15 minuten gekookt. Het mengsel 
wordt warm gefiltreerd door een nat filter 
en het residu met warm water uitgewasschen, 
totdat de zure reactie is verdwenen. Het 
filter met de zich daarop bevindende vaste 
stof wordt bij 100° C gedroogd en daarna 
in een ontvette papieren huls, bedekt met 
een propje vetvrije watten, door middel van 
aet~er geë,,xtraheerd. Het extract wordt bij 
102 -105 C gedurende ¼ uur gedroogd en 
na bekoeling, gewogen. De uitkomst wordt 
uitgedrukt tot in 0.05 procent. 

8. Melksuiker. 

Tien gram melk worden met water tot 
10 cm3 aangevuld. Bij 20 cm3 dezer vloeistof 
worden gevoegd 10 cm3 koperproefvocht a, 
10 cm3 koperproefvocht b en 10 cm3 water. 
Dit mengsel wordt in een Erlenmeyer-kolf 
van 200 cm3 in 3 minuten tot koken ver
warmd en daarna gedurende 2 minuten ge
kookt op een draadgaas, bedekt met een 
asbestplaat , voorzien van een ronde opening 
waarin de kolf past; daarna afgekoeld tot 
kamertemperatuur, bedeeld met 3 g kaliumio
dide , vervolgens met 15 cm3 verdund zwavel
zuur_ en o_nmiddellijk getitreerd met 1/ 10 N 
natnumth1osulfaat; aan het einde der titratie 
wordt stijfseloplossing, als indicator, toe
gevoegd. 

Gelijke waarneming wordt verricht aan een 
mengsel van 10 cm3 koperproefvocht a, 
ro cm3 koperl?roefvocht b en 30 cm3 water, 
en het verschil tusschen het bij deze en bij 
de eerste waarneming verbruikt aantal 
cm3 1/ 10 N natriumthiosulfaat met behulp 
van onderstaande tabel uitgedrukt als melk
suiker per roo g melk. 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 
II 
12 
13 

4 .4 
8 .7 

13.2 
I.77 
22.2 
26.8 
31.4 
36.0 
40.8 
45.6 
50 .3 
55 .0 
59.8 

14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

64.5 
69.3 
74.0 
78.8 
83.6 
88 .3 
93.0 
97.7 

102.5 
107.3 
II2.I 
116.9 
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9 . Eiwit. 
De eiwitbepaling geschiedt volgens een 

der volgende methoden: 
a . Na afloop der bepaling van den zuur

graad, verricht met 50 cm3 melk (zie aldaar). 
door titratie met ! N loog en phenolphthale
ien, als indicator, wordt de melk vermengd 
met IO cm3, vooraf met phenolphthaleïen 
bedeelde en met ! N loog geneutraliseerde 
formaline. Daarna wordt bepaald het aantal 
cm3 ! N loog, dat noodig is ter herstelling 
van de zwak roode kleur. Dit aantal , ver
menigvuldigd met 1.06, geeft het procent
cijfer aan eiwit . 

b. In IO g melk wordt de stikstof volgens 
Kjeldahl bepaald en dit getal uitgedrukt in 
grammen, vermenigvuldigd met 70, als 
eiwitgehalte in rekening gebracht. 

IO . Droogrest. 
De droogrest wordt berekend met behulp 

van onderstaande vergelijking, waarin D = 
droogrest in procenten, V = vetgehalte in 
procenten en S = soortelijk gewicht bij 
15° C is ; 

D = I 17 V + 2 6 IOO (S - I) . . s 

II . Reinheid. 

Ter afzondering van het vuil wordt ½ 1 
melk of minder door een wattenfilter ge
filtreerd . 

Door microscopisch onderzoek kan de 
aard van de verontreinigingen worden vast
gesteld. 

12. Conserveermiddelen en kleurstoffen. 

r. Conserveermiddelen. 
Als voorloopige proef worden ongeveer 

IOO cm3 melk met I cm3 zure karnemelk 
vermengd, en bij ca. 35° C bewaard. Indien 
na 24 uren geen bederf is ingetreden, resp. 
de zuurgraad niet aanmerkelijk is verhoogd, 
is de aanwezigheid van conserveermiddelen 
waarschijnlijk. Het intreden van bederf 
sluit echter niet uit, dat geringe hoeveel
heden van een conserveermiddel toch aan
wezig kunnen zijn. 

a , Formaldehyde. Op nagenoeg s cm3 

sterk zwavelzuur, waarbij 2 druppels eener 
ferrich lorideoplossing zijn gevoegd, wordt 
ongeveer een gelijke hoeveelheid der te 
onderzoeken melk gegoten. Bij aanwezigheid 
van een geringe hoeveelheid formaldehyde 
ontstaat een rood-violette laag tusschen 
zwavelzuur en melk. 

b. Waterstofperoxyde. Bij IO cm3 melk 
wordt 0.5 cm3 eener oplossing van I g 
vanadinezuur in 100 g verdund zwavelzuur 
gevoegd: roodkleuring wijst waterstof
peroxyde aan. 

c. Natriumcarbonaat of -bicarbonaat kan 
toegevoegd zijn, als de melk zelve alkalisch 
reageert of wel de vloeistof, verkregen door 
de melk te verdunnen met de vijfvoudige 
hoeveelheid water, te verhitten, neer te 
slaan met een geringe hoeveelheid sterken 
spiritus, te filtreeren en het filtraat op het 
halve volumen in te dampen. In dit geval 
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kan uit eene quantitatieve (natrium- en) 
koolzuurbepaling in de asch de toegevoegde 
hoeveelheid carbonaat worden berekend. Het 
normale gehalte der asch aan koolzuur is ten 
hoogste 2 procent . 

Het verschil in zuurgraad van melk, 
waaraan carbonaten zijn toegevoegd, is 
voor en na het koken grooter, dan van nor
male melk. 

Het aantoonen der overige conserveer
middelen geschiedt in het serum (zie 6) der 
melk. 

d. Salicylzuur, Benzoëzuur en Boorzuur: 
Vijftig cm3 van het serum, zoo noodig meer, 
worden tweemaal met aether uitgeschud en 
de aetherische vloeistof bij zachte verwar
ming verdampt. Een deel van het residu 
wordt opgenomen in water en gemengd met 
een geringe hoeveelheid ijzerchloride-oplos
sing. Een violette kleur wijst salicylzuur aan. 

B enzoëzuur. Een ander deel van het residu 
wordt gemengd met 10 druppels sterk zwavel
zuur en één druppel rookend of gewoon 
salpeterzuur en daarna verhit op een kleine 
vlam onder voortdurend schudden. Bij deze 
verhitting mag de temperatuur niet boven 
130° stijgen. Na afkoelen wordt de vloeistof 
met water verdund en met ammonia alkalisch 
gemaakt en gekookt . Aan de afgekoelde 
vloeistof wordt zwavel-ammonium toege
voerd. Een roodbruine kleur toont , mits 
salicylzuur afwezig is, benzoëzuur aan. 

Het met aether uitgeschudde serum wordt 
met kalkmelk alkalisch gemaakt en ver
ascht. De asch wordt aangezuurd met ver
dund zoutzuur en met curcumapapier onder
zocht. Een roodbruine kleuring, vooral 
zichtbaar na droging, welke bij bevochtiging 
met ammonia in een groenzwarte kleur 
overgaat, wijst boorzuur aan. 

e. Fluoorverbindingen . H et coagulum van 
het serum (zie 6) wordt met water uitge
wasschen en onderzocht op kleurstoffen door 
uitkoken met sterken spiritus of met aether 
(anatto). Het residu wordt gemengd met 
natriumcarbonaat , gedroogd en verascht. De 
asch wordt in een reageerbuis gemengd met 
sterk zwavelzuur en de dampen opgevangen 
in een druppel water , die aan een glasstaaf 
in de buis hangt. Wordt de druppel troebel, 
dan wijst dit op aanwezigheid van fluoor. 
De druppel wordt op een voorwerpglas 
samengebracht met een weinig natrium
chloride. Bij aanwezigheid van fluoorver
bindingen zijn de kenmerkende rose ge
kleurde kristallen van natriumfluoorsilicaat 
bij microscopisch onderzoek waar te nemen. 

2. Kleurstoffen. 
a. Azokleurstoffen. Bij aanwezigheid de

zer kleurstoffen, geeft de melk met zoutzuur 
roodkleuring. 

b. Anatto. In met natriumcarbonaat 
zwak alkalisch gemaakte melk wordt een 
stuk filtreerpapier gehangen. Den volgenden 
dag wordt het vet met aether van het 
filtreerpapier afgespoeld, waarna het papier 
bevochtigd wordt met een stannochloride
oplossing. Een fraai roode kleur toont anatto 
aan. 
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c. Teerkleurstoffen worden aangetoond 
door in de melk een wollen draad te hangen 
en na te gaan of deze gekleurd wordt . 

B . MICROSCOPISCH ONDERZOEK. 

10 cm3 melk worden gecentrifugeerd (on
geveer 2500 omwentelingen per minuut) in 
een buisje volgens Trommsdorff. Gelet 
wordt op hoeveelheid, uiterlijk en kleur van 
het sediment. Na verwijdering van de vloei
stof, worden van het sediment preparaten 
gemaakt, welke onderzocht worden op 
streptococcen, zuur- en alcoholvaste bacillen, 
andere bacteriën, witte en rood bloed
lichaampjes, colostrum-lichaampjes e. d. 

C. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK. 

1. Quantitatief bacteriologisch onderzoek. 

Het vervoer van melk, bestemd voor 
quantitatief bacteriologisch onderzoek, ge
schiedt zoo spoedig en zoo koel mogelijk , bij 
voorkeur in ijs-verpakking. 

De volgende verdunningen worden ge
maakt : 

a. 1 cm3 melk met 99 cm3 gesteriliseerde, 
physiologische keukenzoutoplossing (0.9 %) ; 
verdunningsfactor: I oo. 

b. Van a 1 cm3 met 99 cm3 gesteriliseerde, 
physiologische keukenzoutoplossing (0.9 %) ; 
verdunningsfactor: 10000. 

Van elk dezer verdunningen wordt 0 .5 cm3 

in een steriele Petrischaal van ten minste 
9 cm middellijn gebracht en gemengd met 
ten minste 10 cm3 bouillon-gelatine onder
scheidenlijk 10 cm3 bouillon-agar. De schalen 
met bouillon-gelatine blijven gedurende 3 
maal 24 uur bij 22° C bewaard, die met bouil
lon-agar 1 maal 24 uur bij 35° C en daarna 
2 maal 24 uur bij 22° C. 

Daarna wordt, waar dit mogelijk is , het 
aantal koloniën geteld en het hoogste aantal 
omgerekend op één cm3 melk. Dit cijfer geeft 
het aantal kweekbare micro-organismen per 
cm3 melk aan. 

Wanneer in bijzondere gevallen de telling 
vroeger geschiedt, wordt hiervan, onder 
vermelding van de reden van afwijking, 
vermelding gemaakt bij de opgave van het 
aantal koloniën. 

2. Qualitatief bacteriologisch onderzoek. 

a. Onderzoek op typhusbacillen en para
typhusbacillen. 

100 cm3 melk worden verdund met 2.5 
liter gesteriliseerd water, dat vooraf ge
bracht is op een temperatuur van 38-40° C. 
Daaraan worden toegevoegd 2.5 cm3 cal
ciumchloride-oplossing, 20 druppels ammo
nia en vervolgens 20 cm3 van een verzadigde 
natrium-phosphaatoplossing. Men laat af
scheiden in een scheitrechter; de afgescheiden 
stof wordt gebracht op steriele watten en 
van deze uitgepenseeld op een drietal agar
platen volgens Conradi-Drigalski of volgens 
Endo. 

De op typhus of paratyphus gelijkende 
koloniën worden, na ten minste 24 uur 
kweeken bij 35° C, op de voor typhus en 
paratyphus specifieke eigenschappen en 
reactiën nagegaan. 
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b. Onderzoek op tuberkelbacillen. 
Ten minste 40 cm3 melk worden gecen

trifugeerd. Het sediment wordt in een mor
tier fijn gewreven en gemengd met 1 cm3 

van den room en 2 cm3 physiologische keu
kenzoutoplossing (0.9 %) en daarna in
gespoten, hetzij subcutaan aan de inwendige 
schenkelvlakte, hetzij in de buikholte van 
ten minste twee guineesche biggen, die elk 
een gewicht hebben van ten minste 500 g. 

De dieren worden telkens na 5 of 6 dagen 
gewogen en door vergelijking van de resul
taten van de opvolgende wegingen nagegaan, 
of de voedingstoest and der dieren bij voort
during achteruitgaat. Na 3 weken wordt bij 
één, en na 6 weken bij een tweede biggetje, 
of zooveel vroeger, als duidelijke ziekte
symptomen worden waargenomen, of wel
licht de dood is ingetreden, nagegaan, of in 
de liesklieren, de buik- of borstorganen 
tuberculeuze veranderingen aanwezig zijn. 

In dekglaspreparaten van het van tuber
culose verdachte weefsel , worden de bacillen 
onderzocht op zuur- en alcoholvastheid, 
liefst na behandeling met antiformine. 

Il. AFGEROOMDE MELK. 

De methoden van onderzoek der afge
roomde melk zijn dezelfde, als die bij melk 
beschreven, behoudens de volgende opmer
king: 

Bij de vetbepaling volgens Gerber moet óf 
meermalen afwisselend worden gecentrifu
geerd en verwarmd, óf - bij gebruik van 
verwarmde centrifuges langer (5-8 
minuten achtereen) worden gecentrifugeerd. 

III . ROOM EN SLAGROOM. 

De methoden van onderzoek zijn dezelfde als 
die voor melk, behoudens de volgende op
merkingen: 

Bij de vetbepalingen, volgens Gerber en 
volgens Weibull , wordt de room vooraf door 
toevoeging van water verdund. 

Bij de methode van Gérber worden 10 g 
of 20 g room, al naar het vetgehalte, verdund 
tot 100 cm3, hiervan 11 cm 3 genomen en de 
uitkomst met 1.03 vermenigvuldigd. Uit 
het aldus gevonden vetgehalte wordt dat 
van den room berekend door vermenigvuldi
ging met 10 onderscheidenlijk 5. 

IV. KARNEMELK. 

De droogrest wordt berekend uit het soor
telijk gewicht en het vetgehalte met behulp 
van de vergelijking onder 10 (droogrest) 
aangegeven. 

S oortelijk gewicht . Ter bepaling van het 
soortelijk gewicht wordt op elke 100 cm3 

karnemelk 1 cm3 sterke ammonia (s. g. 
0.910) toegevoegd, en beide vloeistoffen 
voorzichtig gemengd. Zoodra het mengsel 
dunvloeibaar is geworden, wordt het soorte
lijk gewicht bepaald. 

De methoden van onderzoek zijn overigens 
dezelfde als die bij melk beschreven, be
halve de vetbepaling volgens Gerber, welke 
moet worden uitgevoerd, als bij afgeroomde 
melk aangegeven. 
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V. Y OGHURT, MELKYOGHURT. 

Het onderzoek moet worden verricht vol
gens de' methoden van onderzoek bij de 
vorige voedingsmiddelen aangegeven. 

Het m icroscopisch onderzoek heeft plaats 
van het melkproduct zelf en niet van het 
sediment . 

VI. KINDERMELK. 

Het onderzoek moet worden verricht vol
gens de methoden van onderzoek bij de 
vorige voedingsmiddelen aangegeven. 

VII. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 
VAN GESTERILISEERDE MELK. 

Een aantal flesschen van dezelfde soort 
worden bij 35° C deels in de ongeschonden 
en ongeopende verpakking, deels met ge
steriliseerde wattenprop of ander bacteriën
filter , zóó dat de lucht gefiltreerd toegang 
heeft , weggezet gedurende 7 dagen of zooveel 
korter als bederf zichtbaar is ingetreden. 

Met de oogenschijnlijk goed gebleven melk 
worden culturen aangelegd op of in bouillon
gelatine, een microscopisch preparaat ge
maakt en zoo noodig verdere onderzoekingen 
verricht ter bepaling van de oorzaak van het 
bederf. Bij de rest der melk wordt daarna 
een geringe hoeveelheid (ongeveer I cm3) 
karnemelk gevoegd en deze bij 30 tot 35° C 
weggezet. Bij afwezigheid van conserveer
middelen is in den regel binnen 2 maal 24 
uur de melk in duidelijke, melkzure gisting 
overgegaan. 

VIII. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 
VAN GEPASTEURISEERDE MELK. 

I. Van gepasteuriseerde melk worden, 
onder de voor steriele monsterneming ge
bruikelijke voorzorgen, verdunningen ge
maakt in physiologische zoutoplossingen 
(0.9 % NaCl). Hiervan worden bepaalde 
p.oeveelheden in steriele Petrischalen van ten 
minste 9 cm middellijn gebracht en gemengd 
met ten m nste 10 cm3 bouillon-gelatine 
onderscheidenlijk 10 · cm3 bouillon-agar. De 
schalen met bouillon-gelatine blijven ge
durende 5 maal 24 uur bij 22° C bewaard, 
die met bouillon-agar I maal 24 uur bij 
35° C en daarna 4 maal 24 uur bij 22° C. 
Het aantal koloniën wordt , waar dit moge
lijk is, geteld en het hoogste aantal omge
rekend op één cm3 melk. Dit cijfer geeft het 
aantal kweekbare micro-organismen per 
cm3 melk aan. 

2 . Co/iproef. Een mengsel van 5 cm3 

melk met 50 cm3 zuren bouillon wordt ge
durende 24 uren bij 35° C gekweekt. 

De cultuur wordt op de aanwezigheid van 
coli-bacillen nader onderzocht. 

LIJST VAN REAGENTIA. 
*Aether. 

Soortelijk gewicht 0.720. Kookpunt 
34-5° -35° C. 

Ammonia, sterke. 
Soortelijk gewicht 0.910 .. 

* Buiten invloed van het licht te bewaren. 

Amy/a/cohol. 
Soortelijk gewicht 0.815 . 
Kookpunt 129°-132° C. 

A zijnzuur .. 
Soortelijk gewicht 1.028 (3 ,l- N) . 

Ferrichloride . 
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Een oplossing van 9 g gekristalliseerd 
FeCJ3 • 6H20 in water tot 100 cm3 (N) . 

Formaline. 
E en 33-34 procentige oplossing van 
formaldehyde in water met 10-15 pro
cent methylalcohol. 

Kaliumferrocyanide . 
Een oplossing van 10.6 g K 4Fe(CN)? . 
3H20 in water tot 100 cm3 (N). 

Kalkmelk. 
Calciumhydroxyde in water verdeeld. 

Natronloog. 
Een oplossing van 16.0 g NaOH in water 

tot 100 cm3 (4 N) . 
P etroleumaether. 

Moet destilleeren beneden 60° C. Worden 
50 cm3 gemengd met 10 g vaste paraffine, 
en de petroleumaether op het kokend 
waterbad verdampt, dan mag de paraf
fine geen weegbare gewichtsvermeerde
ring ondergaan. 

Phenolphthaleien. 
voor de bepaling van den zuurgraad: Een 
oplossing van 2 g phenolphthaleïen in 
verdunden spiritus tot 100 cm3• 

Spiritus , verdunde. 
Mengsel van aethylalcohol en water, 
dat in 100 volumina 70 volumina alcohol 
bevat. Soortelijk gewicht 0.890. 

Spiritus . 
Mengsel van aethylalcohol en water, dat 
in 100 volumina 90 volumina alcohol 
bevat. Soortelijk gewicht 0.834. 

Stannochloride . 
100 g SnCl2 . 2 H 20 worden opgelost in 
zoutzuur 12 N tot 1000 cm3 ; den vol
genden dag wordt de vloeistof met I g 
g)aspoeder geschud, daarna laat men 
bezinken en schenkt helder af. 

*Storchs reagens . 
Een oplossing van 2 g zoutzure p. 
phenyleendiamine in water tot 100 cm3 • 

Versch bereiden, zoo noodig ontkleuren 
met koolpoeder. 

Stijfseloplossing. 
Een mengsel van 10 g oplosbaar zetmeel 
met 10 m g kwikiodide en 30 cm3 water 
wordt gevoegd bij I liter kokend water. 
Dit mengsel wordt 3 minuten gekookt. 

Vanadine-zwavelzuur. 
Een oplossing van I proc. vanadinezuur 
in verdund zwavelzuur (4N), bereid 
door zoo lang te koken tot een heldere, 
lichtgroen gekleurde oplossing is ver
kregen. 

Zinkacetaat. 
Een oplossing van 23.8 g Zn (H3C20 2h . 
3H20 · met 3 g ijsazijn in water tot 
100 cm3 (2 N) . 

* Buiten invloed van het licht t e bewaren. 
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Zoutzuur, sterk. 
Soortelijk gewicht 1.186-1.190 (12 N) . 

Zoutzuur. 
Soortelijk gewicht 1.130 (8 N) . 

Zwavelzuur . 
94-96 pct. H2SO4 • Soortelijk gewicht 
1 .837-1 .840. 

Zwavelzuur (Gerber) . 
90-91 pct. HzSO4 • Soortelijk gewicht 
1.820-1.825. 

Zwavelzuur , verdund. 
Soortelijk gewicht 1.125 (4 N). 

LIJST VAN TITERVLOEISTOFFEN. 

1/ 4 Normaal Loog. 
Een koolzuurvrije oplossing van kalium
hydroxyde of natriumhydroxyde van 
1/4 N . 

Koperproefvocht . 
a . Een oplossing in water, welke 69.3 g 

CuSO4 • 5H2 O per liter bevat. 
b. Een oplossing in water, welke 346 g 

kaliumnatriumtartraat en 100 g 
natriumhydroxyde per liter bevat. 

1/ 10 Normaal Natriumthiosulfaat. 
Een oplossing in water, die 24.81 g 
Na2 S2 O3 • 5H2O per liter bevat . 

LIJST VAN VOEDINGSBODEMS. 

Zure bouillon (niet geneutraliseerde bouillon) . 
500 g fijngemalen en geschaafd vetvrij 
rundvleesch worden met I liter (leiding-) 
water gedurende 12 tot 24 uur bij lage 
temperatuur uitgetrokken ; de vloeistof 
wordt gefiltreerd of gecoleerd, bedeeld 
met 10 g pepton en 5 g keukenzout, 
gekookt en, na bekoeling, aangevuld tot 
1 liter, de bouillon wordt gefiltreerd 
totdat zij helder is en ten minste twee
maal , op achtereenvolgende dagen, 
telkens gedurende ½ uur, gesteriliseerd. 

Alkalische bouillon. 
500 g fijngehakt of geschaafd vetvrij 
rundvleesch worden met I liter (leiding-) 
water gedurende 12 tot 24 uur bij lage 
temperatuur uitgetrokken ; de vloeistof 
wordt gefiltreerd of gecoleerd, bedeeld 
met 10 g pepton en 5 g keukenzout, ge
kookt en, na bekoeling, aangevuld tot 
1 liter. 
De bouillon wordt zwak alkalisch ge
maakt tegenover phenolphthaleïen, ge
durende ! tot ½ uur gekookt, gefiltreerd 
en de reactie gecorrigeerd ; deze be
werkingen worden herhaald totdat het 
afgekoelde filtraat helder en zwak 
alkalisch tegenover phenolphthaleïen is. 
De verkregen alkalische bouillon wordt 
bedeeld met 2.0 cm3 N zoutzuur en, ten 
minste tweemaal, op achtereenvolgende 
dagen, telkens gedurende ½ uur in het 
stoombad gesteriliseerd of wel eenmaal 
gedurende ! uur, bij 110° C gesteriliseerd. 
In het laatste geval moet vóór het filtree
ren ook tot 110° C zijn verhit . 

Alkalische bouillonge/atine. 
500 g fijngehakt of geschaafd vetvrij 
rundvleesch worden met I liter (leiding-) 
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water gedurende 12 tot 24 uur bij lage 
temperatuur uitgetrokken ; de vloeistof 
wordt gefiltreerd of gecoleerd, bedeeld 
met 10 g pepton, 5 g keukenzout en 
120 g gelatine, verwarmd tot de gelatine 
geheel is opgelost, zwak alkalisch ge
maakt tegenover phenolphthaleïen, af
gekoeld tot op ongeveer 50° C, bedeeld 
met kippeneiwit, gedurende I uur in 
het stoombad verhit en gefiltreerd. De 
laatste bewerking wordt, zoo noodig, 
herhaald totdat de bouillongelatine ook 
na afkoeling helder is. De reactie wordt 
zoo noodig gecorrigeerd. De alkalische 
bouillongelatine wordt bedeeld met 
2.0 cm3 N zoutzuur, en in hoeveelheden 
van 10-20 cm3 op 2 achtereenvolgende 
dagen , telkens gedurende 10 minuten, 
in het stoombad gesteriliseerd . 

Alkalische bouillon-agar. 
500 g fijngehakt of geschaafd vetvrij rund

vleesch worden met I liter (leiding-) 
water gedurende 12 tot 24 uur bij lage 
temperatuur uitgetrokken; de vloeistof 
wordt gefiltreerd of gecoleerd, bedeeld 
aanvankelijk met 15 g fijngeknipt 
agar-agar en na 2 uren met 10 g pepton 
en 5 g keukenzout, vervolgens zwak 
alkalisch gemaakt tegenover phenol
phthaleïen, in het stoombad gedurende 
! - ½ uur gekookt en, met behulp van 
een warmwatertrechter, gefiltreerd. De 
reactie wordt zoo noodig gecorrigeerd . 
De alkalische bouillon-agar wordt be
deeld met 2.0 cm3 N zoutzuur en daarna 
ten minste tweemaal op achtereenvol
gende dagen, telkens gedurende ¼ uur, 
in het stoombad gesteriliseerd, Öf we 1 
eenmaal, gedurende ½ uur, bij 110° C 
gesteriliseerd. I n het laatste geval moet 
vóór het filtreeren ook tot 110° C zijn 
verhit . 

Conradi-Driga/ski's agar. 
I. In 2 liter gewonen, alkalischen bouillon 

met 1 % pepton en 0.5 % keukenzout, 
20 gram nutrose oplossen. Daarna wor
den 60 g (3 %) agar oEgelost door in de 
autoclaaf I uur op 100 C te verwarmen. 
H ierna filtreeren, weer alkalisch maken 
en tot 2 liter aanvullen . 

II. 300 cm8 lakmoesoplossing 10 minuten 
koken , dan, na toevoeging van 30 g 
lactose, nog eens 15 minuten koken, 
laten bezinken en afschenken. Vervol
gens worden I en II gemengd en zwak 
alkalisch gemaakt. 

II I. 6 cm8 steriele IO % soda-oplossing en 
20 cm3 van een oplossing van o. 1 g 
kristalviolet op 100 cm3 gesteriliseerd 
gedestilleerd water worden gemengd . 
Aan het mengsel van I en II wordt nu 
III toegevoegd, terwijl beide vloeistoffen 
nog warm zijn. Alles wordt ten slotte 
verdeeld over buizen en kolfjes en wel 
in elk 20-30 cm3 en gesteriliseerd op 
110° C gedurende 20 minuten. 

Voor het gebruik wordt de agar op
gesmolten en worden er platen van ge
goten, welke men geopend bij 35° C 
laat uitdampen en eerste daarna sluit. 
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Door uitzaaien van colibacillen en 
typhusbacillen gaat men na of de voe
dingsbodem gevoelig is. 

Endo-agar. 
I. Men maakt eerst 2 liter gewonen, alka

lischen bouillon met r % pepton en 
0.5 % keukenzout en lost hierin op 60 g 
(3 %) agar, neutraliseert tegenover lak
moes en voegt dan ro cm3 ro % soda
oplossing toe. 

II. Hierna worden 20 g melksuiker in 
50 cm3 ro % waterige oplossing van 
natriumsulfiet (versch bereid) en ro cm3 

ro % alcoholische fuchsineoplossing op
gelost. I en II worden gemengd. 

De kleur van den voedingsbodem 
moet, als deze afgekoeld . is, zeer licht 
rose zijn. 

Men gaat na, door uitzaaien van coli
bacillen, of de voedingsbodem goed is. 
De kolonies hiervan moeten donker
rood zijn door de fuchsine, die zij in 
vrijheid stellen. 

Behoord bij Koninklijk besluit van 13 
Februari 1929 (Staatsblad n°. 43). zooals dit 
is gewijzigd. 

s. 1222 

31 Mei 1939. WET, houdende naturalisatie 
van F. Block en 21 anderen . 

B~il. Hand . II 1938/39, 352. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1830. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 352. 
Hand. I 1938/39, bladz. 678/9. 
Wij WILHELMINA, enz .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Ferdinand Block en 21 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268). op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204); 
Zoo is het , dat Wij , den Raad van State , enz. 

Art. l. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

1°. Ferdinand Block, geboren te 's -Graven
hage (Zuidholland) den 31 Januari 1905, 
handelsvertegenwoordiger, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidhol/and; 

2°. Leupold Hermann Otto Buchta, geboren 
te Weenen (Duitschland) den 30 Juli 1913, 
technisch student, wonende te Delft, pro
vincie Zuidholland; 

3°. Kurt Heinrich Simon van Buiren, ge
boren te Rotterdam (Zuidhol/and) den 18 
Maart 1901, kantoorbediende, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidhol/and; 

4°. Eise Wi/helmine Dibbits, geboren te 
Hannover (Duitschland) den 17 Januari 1917, 
zonder beroep, wonende te Breda , provincie 
Noordbrabant; 

5°. Maria Immaculata Anna Antonia Vic
toria Giongo , geboren te Gries (Italië) den 
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27 September 1894, zonder beroep, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

6°. Friedrich Thomas Johann Janitschke, 
geboren te Rotterdam (Zuidhol/and) den 
3 Januari 1900, procuratiehouder, wonende 
te W ezep , gemeente Oldebroek, provincie 
Gelderland; 

7°. Johann Joseph Klinkenberg, geboren 
te Kohlberg , Herzogenrath (Duitschland) den 
2 November 1896, mijnwerker , wonende te 
Kerkrade, provincie Limburg; 

8°. Heinrich Albert Küg/er , geboren te 
Schneidemühl (Duitschland) den 13 Maart 
1883, filmoperateur, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordhol/and ; 

9°. Susanne Elisabeth Liberia Menze/ , ge
boren te Weenen (Duitsch/and) den 20 Juni 
1911, zonder beroep, weduwe van Hans 
Ludwig l.:arsen, wonende te Wassenaar, pro
vincie Zuidholland; 

ro0 • Louise Margarethe Florentine M ettner, 
geboren te Bad Sassendorf (Duitschland) den 
9 October 1872, zonder beroep, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidhol/and; 

11°. Willem Lodewijk Marie Reynders, ge
boren te Rotterdam (Zuidhol/and) den 15 
September 1906, koopman, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidhol/and; 

12°. Marianne Louise De/phine Roche, ge
boren te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 
3 April 1912, kantoorbediende, wonende te 
's -Gravenhage, provincie Z uidhol/and; 

13°. Dr. Robert Franz Corneille Van Roy, 
geboren te Vosselaere (België) den 24 April 
1887, advocaat en procureur, wonende te 
Utrecht, provincie Utrecht ; 

14°. Ernst Julius Johann Schadek , geboren 
te Weenen (Duitschland) den 26 September 
1895 , procuratiehouder, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland ; 

15°. Harry Karl Christian Senft, geboren 
te Sch öneberg, Berlijn-Schöneberg (Duitsch
land) den 24 October 1904, vertegenwoordi
ger, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland ; 

16°. Carl Frederik Vo/mer , geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 2 September 
1896, procuratiehouder, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

17°. Jean Nicolas Wark, geboren te 
Bavigne, Mecher (Luxemburg) den 18 Januari 
1881, ingenieur, wonende te Heerlen , pro
vincie Limburg; 

18°. Francis Jean Zolou, geboren te 
Alexandropo/is (Griekenland) den 15 Juli 
1898, kleermaker, wonende te Rotterdam 
provincie Zuidhol/and. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan Pierre Gerardus Hubertus Brulot, 
geboren te T egelen (Limburg) den 21 Oc
tober 1904, smid-bankwerker, wonende te 
Tegelen, provincie Limburg . 

3 . Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
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bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan : 

1°. Anna Wilhelmina Kügler, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 3 November 
1912, filmmonteuse, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

2°. Elsbeth Clara Kügler, geboren te Etten 
en Leur (Noordbrabant) den 23 Mei 1917, 
zonder beroep , wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland; 

3°. H ilda Catharina Wark , geboren te 
Eich-Neubrücken , Eich (Luxemburg) den 13 
December 1916, zonder beroep , wonende te 
Heerlen, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten 

Mei 1939 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie , C. GosELlNG . 
(Uitgeg. 9 Juni 1939.) 

s. 1223 

31 Mei 1939. WET, houdende naturalisatie 
van J. J . A erts en 21 anderen. 

Bijl. Hand. IJ 1938/39 , 360. 
Hand. IJ 1938/39 , bladz. 1830. 
Bijl. Hand. I 1938_/39 , 360. 
Hand. I 1938/39 , bladz. 678/9 . 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Jozef Jacobus Aerts en 21 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n° . 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad n°. 
204); 
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State , enz. 

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan : 

1°. Jozef Jacobu s Aerts, geboren te Venlo 
(Limburg) den 19 Maart 1916, kantoorbedien
de, wonende te Venlo, provincie Limburg; 

2°. Anna Arndt , geboren te Liegnitz 
{Duitschland) den 16 F ebruari 1899. dienst
bode , wonende te Wassenaar, provincie 
Zuidholland; 

3°. Gerardus Van Assche, geboren te Ant
werpen (België) den 26 Februari 1900, auto
buschauffeur, wonende te Bilthoven, gemeen
te De Bilt, provincie Utrecht ; 

4°. H einrich Friedrich Otto Adolf Albert 
Behrens , geboren te Hannover (Duitschland) 
den 21 April 1903, k oopman, wonende te 
Soerabaja (N ederlandsch- Indië) ; 

5°. Hubert B osten, geboren te Berensberg, 
Kohlscheid (Duitschland) den 11 Juli 1903, 
winkelier, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg ; 

6°. Julius Alfred Broek, geboren te Elber
feld (Duitschland) den 30 Januari 1903, 
bedrijfsleider, wonende te Apeldoorn, pro
vincie Gelderland; 
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7°. L eonhard Driessen, geboren te Kalden
kirchen (Duitschland) den 30 November 1880 , 
sigarenmaker, wonende te Venlo, provincie 
Limburg; 

8°. Albin Haas, geboren te Hundorf 
(Duitschland) den 13 Augustus 1883, onder
grondsch mijnopzichter , wonende te Heerlen , 
provincie Limburg; 

9°. Jan Jozef Bedrich Horàk , geboren te 
Kar/in (Tsjecho Slowakije) den 6 Mei 1903, 
tandarts, wonende te Voorburg, provincie 
Zuidholland ; 

10°. Herbert Albert Friedrich Hoyer , ge
boren te Wittenberge (Duitschland) den 13 
Juli 1912, notarisklerk, wonende te Coevor
den, provincie Drenthe ; 

II0 . Johannes Sebastian Kaufmann, ge
boren te Zürich (Zwitserland) den 28 Maart 
1902, ingenieur , wonende te Bloemendaal, 
provincie N oordholland ; 

12°. Mathilde Franziska Wilhelmine Kracht, 
geboren te Dortmund (Duitschland) den 11 
April 1904, hoofd van de huishouding in een 
ziekenhuis, w·onende te Almelo, provincie 
Overijssel ; 

130. Josefa Maria Agnes Maass, geboren te 
Nahne, Osnabrück (Duitschland) den 31 
Januari 1889, huishoudster, wonende te 
Hiluersum, provincie Noordholland; 

140. Frithiof Olsen, geboren te Tegal 
(Nederlandsch- Indië) den 12 Juli 1916, zonder 
beroep, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

15° .. Gerard Ortmanns , geboren te Kerkrade 
(Limburg) den 26 April 1906, mijnwerker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

16°. Georg Tillmann, geboren te Hamburg 
(Duitschland) den 1 Februari 1882, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland ; 

17°. Charilaos Vlachopoulos , geboren te 
Adrianopel (Turkije) den 22 Februari 1898, 
directeur van een sigarettenfabriek, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

180. Aloys Philippe Vos , geboren te Schaer
beek (België) den 7 April 1913, journalist, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland . 

2 . Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid , onder 3° ., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204), wordt bij 
deze d e hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Kur! Edgar Werner Muhs, geboren te 
Elberfeld (Duitschland) den 3 Januari 1891, 
kantoorbediende, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

2°. Karl Heinz Immo Otto, geboren te 
L ehrte (Duitschland) den 27 Maart 1914, 
stuurmansleerling , wonende te 's -Gravenhage, 
provincie Zuidholland . 

3 . Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268). op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd b ij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad n°. 204). wordt het Nederlander
schap verleend aan : 

1°. Francisca Anna Driessen, geboren te 
Venlo (Limburg) den 6 Augustus 1917. 
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winkel juffrouw, wonende te Venlo, provincie 
L imburg ; 

2°. Otto Josef Haas, geboren te Heerlen 
(Limburg) den 9 Maart I9I6, mijnmeter, 
wonende te Heerlen , provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3Isten 

Mei I 939 . 
WILHELMINA . 

De Minister van Justitie , C. GoSELING . 
(Uitgeg . 9 Juni I939 .) 

1224 

3I Mei I939 - WET, houdende naturalisatie 
van H. M . Are[ en I9 anderen . 

Bijl. Hand. II I938/39 , 36r. 
Hand. Il I938/39 , bladz. I830 . 
Bijl. Hand. I I938/39, 36r. 
Hand. I I938/39 , bladz. 678/9 . 
W ij WILHELMINA, enz . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Hassin Mohamed Are[ en I9 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging van de bewijsstukken be
doeld in artikel 3 der wet van I2 December 
I892 (Staatsblad n°. 268) , op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van IS December I938 
(Staatsblad n°. 204); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
I 0 • Hassin Mohamed Are[, geboren te 

S t. Johann/Saar (Duitschland) den 27 Au
gustus I902, buffetchef, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidho/land ; 

2°. Hu/da Bauch , geboren te Bolarki 
{Rusland) den 29 Augustus/ II September 
I90I , dienstbode, wonende te 's-Grauenhage, 
provincie Zuidholland ; 

3°. Aloisius B ecker, geboren te Freyming 
{Frankrijk) den 9 October I9I2, mijnwerker, 
wonende te Bingelrade, provincie Limburg; 

4°. Johann Heinrich Dominicus Biesmans , 
geboren te Krefeld (Duitschland) den 22 Mei 
I894, mijnwerker-winkelier, wonende te 
Stein, provincie Limburg; 

5°. Agoston Iànos Bohrer, geboren te 
Budapest (Hongarije) den I9 Augustus I892 , 
werkmeester, wonende te Bussum, provincie 
Noordho/land; 

6°. Anna H ermine Martha Bunte, geboren 
t e S chwagstorf (Duitschland) den I2 December 
I905 , verpleegster, wonende te Groningen , 
provincie Groningen; 

7°. Martin Maria Heitling, geboren te 
Münster (Duitschland) den 23 April I9II , 
kappersbediende, wonende te Zutphen , pro
vincie Gelderland ; 

8°. Erna Maria Wilhelmina Henke , gebo
ren te Rotterdam (Zuidholland) den 26 No
vember I9IO, kantoorbediende , wonende te 
Rotterdam , provincie Zuidho/land ; 

9°. Ernst Katz, geboren te Morauisch
Ostrau (Tsjecho Slowakije) den 23 Juli I9I3, 
werkzaam op het Natuurkundig laborato
rium der Rijksuniversiteit te Utrecht, wo-
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nende te 's -Grauenhage, provincie Zuid
holland; 

ro0 • Willem Gerard Jozef P eters, geboren 
te Vaals (Limburg) den IS October I905, 
kantoorbediende en reiziger, wonende te 
Schiedam, provincie Z u idho/land ; 

II 0 • Josef Friedrich Rodehüser, geboren te 
Essen (Duitschland) den 5 Februari I902, 
winkelier, wonende te Amsterdam , provincie 
N oordholland; 

I2°. Carl Friedrich Schulz, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den II April I908 , 
assistent-machinist, wonende te Rotterdam, 
provincie Z uidholland; 

I3°. Henriëtte Schwarz, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 27 Maart I905, 
kantoorbediende, wonende te 's-Grauenhage, 
provincie Zuidholland; 

I4°. J ohann Wilhelm Terporten, geboren te 
Venlo (Limburg) den 8 Maart I907, machine
bankwerker, wonende te Geleen, provincie 
Limburg ; 

IS0 • Werner Wilhelm T ölke, geboren te 
Dessau (Duitschland) den 22 April I9I6 , 
student, wonende te Wageningen , provincie 
Ge/der land; 

I6° . Josef Varga, geboren te Budapest 
(Hon garijë) den 23 April I907, kellner, wo
nende te Arnhem, provincie Gelderland ; 

I7°. Franciscus Theophilus Waerebeek, ge
boren te Puers (België) den 28 Maart I899, 
concierge, wonende te 's-Grauenhage, pro
vincie Zuidholland; 

I8°. Johann Martin Wey/er , geboren te 
S chwenningen (Duitschland) den 22 Juni 
I904, horlogemaker, wonende te Dordrecht, 
provincie Z uidho/land; 

I9°. Walburga Zahorsky, geboren te Mün
chen (Duitsch/and) den 26 Juli I907, zonder 
beroep , wonende te Heel en Panheel, pro
vincie Limburg; 

20°. Ernst Otto Karl Ziemer, geboren te 
Rathenow (Duitschland) den 27 November 
I899, opticien, wonende te Zandvoort, pro
vincie Noordhol/and. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van I2 December I892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van IS December I938 (Staatsblad 
n°. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander onthouden aan Alfred Bohrer , 
geboren te Budapest (Hongarijë) den 3I 
Maart I920, wonende te Budapest (Hon
garijë). 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gege v e n te 's-Gravenhage, den 31sten 

Mei I939 - WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, C. GoSELING. 

( Uitgeg. 9 Juni I939 .) 

s. 1225 

3I Mei I939. WET, houdende naturalisatie 
van Th . J. Berndsen en 22 a nderen . 

Bijl. Hand. II I938/39, 363 . 
Hand. II I938/39, bladz. I830/ r. 
Bijl. Hand. I 1938/39 , 363. 
Hand. I I938/39, bladz. 678/9. 
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Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Theodor Johann Berndsen en 22 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in de arti
kelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap , laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Theodor Johann Berndsen , geboren te 

Ellen (Duitschland) den 21 Juli 1885, tuin
man, wonende te Babberich, gemeente 
Zevenaar, provincie Gelderland; 

2°. Gerard Anton Karel Brinkmann, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) den II 
Augustus 1899, reiziger, wonende te Gouda, 
provincie Z uidholland ; 

3°. Wilhelm Heinrich August Cramm , ge
boren te Neuhaus , Langlingen (Duitschland) 
den 17 April 1910, chef monteur, wonende 
te L eeuwarden , provincie Friesland; 

4°. Hubert Joseph Antoine Creemers, ge
boren te Meerssen (Limburg) den 23 Januari 
1904, kantoorbediende.wonende teMaastricht 
provincie Limburg; 

5°. Wilhelm Donat Dautzenberg, geboren 
te Homberg (Duitschland) den 5 Juni 1912, 
kantoorbediende, wonende te Eindhoven , 
provincie Noordbrabant; 

6°. Richard Albert Geerling, geboren te 
Emmerik (Duitschland) den 5 Augustus 
1894, winkelier, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

7°. Johanne Marie Luise Geisler , geboren 
te Osnabrück (Duitschland) den 14 Februari 
1863, zonder beroep, weduwe van Gerhard 
Heinr ich Karl Wiemeyer, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

8°. Rudolf Eduard Leopold Hirschland , 
geboren te Essen (Duitschland) den 18 Octo
ber 1897, koopman, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

9°. Henriette Dora Katharina Lauterbach, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) den 
9 December 1907, zonder beroep, wonende 
te Amsterdam , provincie Noordholland; 

10°. Willi Herbert Rangott , geboren te 
Gieshübel , Langenö[s (Duitschland) den 6 
Maart 1905, modelteekenaar, wonende te 
Almelo, provincie Overijssel; 

I 1°. Gerard Ruhwandl, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 7 Augustus 1914, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

12°. Violetta Schade, geboren te 's-Graven
hage (Zuidho/land) den 13 October 1915, 
kantoorbediende, wonende te Leiden, pro
vincie Zuidhol/and; 

13°. Theodor Ferdinand Rudolf Schauer, 
geboren te Horneburg , Waltrop (Duitschland) 
den 10 Augustus 1907, mijnbeambte, wo
nende te Brunssum, provincie Limburg; 

14°. Johann Hermann Schürmann, gebo
ren te Hohenkörben, Veldhausen (Duitsch
land) den 8 Februari 1908, landbouwers-
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knecht, wonende te Nieuw-Schoonebeek, ge
meente Schoonebeek , provincie Drenthe; 

15°. Friedrich Seibezeder , geboren te Wee
nen (Du itschland) den 26 November 1892, 
secretaris van de directie eener naamlooze 
vennootschap , wonende te Eindhoven, pro
vincie Noordbrabant; 

16°. Gottfried August Maria Terhaag, ge
boren te Kaldenkirchen (Duitschland) den 
7 October 1914, chauffeur , wonende te 
Venlo , provincie Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°. der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204). wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan : 

1°. Rudolf Viktor Hennig, geboren te 
Eigenfeld (Rusland) den u / 24 Mei 19 II, 
soldaat 2de klasse, wonende te Batavia 
(Nederlandsch Indië); 

2°. Adrianus De Hertogh, geboren te 
Maastricht (Limburg) den 26 December 
1897, krantenbezorger, wonende te Maastricht 
provincie Limburg; 

3°. Antonius Henricus Josepha Maria 
Neyts, geboren te 's-Hertogenbosch (Noord
brabant) den I0 Februàri 1903, waskaarsen
maker en winkelier , wonende te 's-Hertogen
bosch, provincie Noordbrabant; 

4°. Alphonse Joseph Stockman, geboren te 
Ter Neuzen (Zeeland) den 13 December 
1894, melkslijter, wonende te Ter Neuzen, 
provincie Zeeland. 

3 . Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268). op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van I.5 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204) , wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan : 

1°. Luise Aleida B erndsen, geboren te 
Elten (Duitschland) den 4 September 1914, 
schoonmaakster, wonende te Babberich, ge
meente Zevenaar , provincie Gelderland ; 

2°. J ohann Wilhelm Berndsen, geboren te 
Elten (Duitschland) den 5 April 1916, knecht , 
wonende te Babberich , gemeente Zevenaar, 
provincie Gelderland ; 

3°. Wilhelmus Berndsen, geboren te Zeve
naar (Gelderland) den 24 Juli 1917, los arbei
der , wonende te Babberich , gemeente Ze
venaar , provincie Gelderland . 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3 Isten 

Mei 1939· WILHELMINA. 
D e Minister van Justitie, C. GosELING . 

(Uitgeg . 9 Juni 1939.) 

s. 1226 

31 Mei 1939 , WET, houdende naturalisatie 
van M. F . J . Andres en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 1938/39 , 374. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1831. 
Bijl. Hand. I 1938/39 , 374. 
Hand. I 1938/39, bladz. 678/9. 
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Wij WILHELMINA, enz . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Maria Franziska Johanna Andres en 20 
.anderen, die aan Ons het verzoek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging - wat 
betreft de in de artikelen 2 en 3 genoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Maria Franziska Johanna Andres , ge

boren te Wattenscheid (Duitschland) den 
25 September 1892, dienstbod e, wonende te 
Bussum, provincie N oordholland; · 

2°. S iegfried Karl Bernt, geboren te Brünn 
(Tsjecho Slowakije) den 6 Augustus 1915, 
student, wonende te Rotterdam, provincie 
Z uidholland; 

3°. Alexander Karl Georg von Bodon, ge
b oren te Weenen (Duitschland) den 6 Sep
tember 1906, architect , wonende te Amster
d am, provincie Noordholland; 

4°. Pauline Braun, geboren te Steyr 
(Duitschland) den ro Januari 1889, muziek
l eerares, wonende te Amersfoort , provincie 
Utrecht; 

5°. Sandor Cseh, geboren te Boedapest 
(Hongarije) den 13 Augustus 1914, student, 
wonende te Nijkerk , provincie Gelderland; 

6°. Norbert Donaberger , geboren te Weenen 
(Duitschland) den 20 April 19 r r, landbouwer, 
wonende te Barsingerhorn, provincie Noord
holland ; 

7°. Ludovica Adriana Hens , geboren te 
Wuestwezel (België) den 27 Augustus 1889 , 
.agente van een bierbrouwerij, weduwe van 
Frans Alois Van Hooydonck, wonende te 
Zundert, provincie Noordbrabant; 

8°. Carl Heinrich Kronier , geboren te L aer, 
Altenbochum (Duitschland) den 18 September 
1899, mijnwerker-houwer , wonende te Bruns
.sum, provincie Limburg ; 

9°. Ewe Ei/erts Nieboer , geboren te Pogum 
(Duitschland) den 17 April 1896, timmerman
aannemer, wonende te Ganzedijk, gemeente 
F insterwolde, provincie Groningen; 

ro0 • Carl Peters, geboren te Oberbolheim, 
N örvenich (Duitschland) den ro Augustus 
1889 , bedrijfsleider, wonende te Terneuzen, 
provincie Zeeland ; 

11°. Paul L ouis Richard Röseler, geboren 
te Stralau , B erlijn (Duitschland) den 15 
November 1900, kantoorbediende, wonende 
te Soerabaia (Nederlandsch- l ndië); 

12°. H einrich Friedrich Wilhelm Sander, 
geboren te Merseburg (Duitschland) den 
6 September 1909 , koopman, wonende t e 
Amsterdam , provinc ie Noordholland ; 

13°. Ernst Wilhelm Heinrich Schröder , ge
boren te Hamburg (Duitschland) den 5 Juni 
1897, koopman, wonende te 's-Gravenhage, 
.provincie Z uidholland; 

14°. Hubert Joseph Maria Schumacher, ge
boren t e Keulen (Duitschland) den 8 Mei 
1884, boekhouder, wonende t e 's-Gravenhage, 
provincie Zuidhollan d; 
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15°. Majer A scher Sprecher, geboren te 
Przemysl (Polen) den 13 Februari 1894, 
directeur van een filmverhuurkantoor, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

16°. Heinrich Stein, geboren te Hüsten 
(Duitschland) den 8 December 1896, monteur, 
wonende te Geldrop, provincie Noordbrabant; 

17° . Heinrich Rudolph Werner , geboren te 
B el/ , Niedermendig (Duitschland) den 16 Juni 
1884, bierbrouwer, wonende te 's -Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

18°. Hilda Fraude W eston, geboren te 
Triest (Italië) den 9 November 1884, zonder 
beroep , weduwe van H errmann Hartmann, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland ; 

19°. Josef Franz Zarli, geboren te Innsbruck 
(Duitschland) den 29 Januari 1892, adjunct
directeur van een kantoormeubelhandel , 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n° . 204). wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan Albert Braam, geboren te Groesbeek 
(Gelderland) den 28 April 1917, landbouwers
knecht , wonende te Beugen en Rijkevoort, 
provincie Noordbrabant . 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204). wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Hermann Hart
mann, geboren te Medan (Nederlandsch
Indië) den 4 April 1916, stuurman, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten 

Mei 1939 . 
WILHE LMINA. 

D e Minister van Justitie, C. GosELING . 
(Uitgeg. 9 Juni 1939.) 

s. 1227 

31 Mei 1939. WET. houdende naturalisatie 
van W. R. Buschhüter en 22 anderen . 

Bijl. Hand. II 1938/39, 380. 
Hand. II 1938/39, bladz . 183 r. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 380. 
Hand . I 1938/39 , bladz. 678/9 . 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Wilhelm Richard Buschhüter en 22 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan , met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268) , op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
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wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Wilhelm Richard Buschhüter, geboren 

te Rheydt (DuitscJ,/and) den 13 Mei 1897, 
directeur van een gasmaatschappij wonende 
te Oosterbeek, gemeente Renkum, provincie 
Ge/der land; 

20. Edmond Egbertus Carpentier , geboren 
te Haarlem (Noordholland) den 19 April 1909, 
ingenieur, wonende te Voorburg , provincie 
Zuidholland; 

3°. Paulus Col/as , geboren te Fall-Mheer 
(België) den 21 Maart 1883, metselaar, wo
nende te Maastricht, provincie Limburg; 

4°. Jean Prosper Theodorus Deroµ, geboren 
te Vlissingen (Zeeland) den 7 Februari 1913, 
R.K. priester, wonende te Warmond, pro
vincie Zuidholland; 

5°. Erich Dilz, geboren te Maagdenburg
Buckau (Duitschland) den 25 Februari 1892, 
bedrijfsleider, wonende te Hengelo , provincie 
Overijssel; 

6°. Elisabeth Düring , geboren te Berchem 
(België) den 3 April 1908, steno-typiste, 
wonende te Beekendonk , provincie Noord
brabant ; 

7°. Christine Anna Ehrlich, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 12 Maart 1903, 
werkzaam in de kunstnijverheid, wonende 
te 's -Gravenhage_ provincie Zuidholland ; 

8°. Albert Fritz Horst Grondel, geboren te 
Frankfort aan den Main (Duitschland) den 
9 Februari 1917, bediende in een boekhandel, 
wonende te 's -Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

9°. Peter Hunselar, geboren te Scheffenthum 
Cranenburg (Duitschland) den 6 September 
1893, ladingschrijver, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordhol/and; 

10°. Louis Janssen, geboren te Maastricht 
(Limburg) den 20 November 19n, sigaren
maker, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg; 

11°. Gustav Lustig, geboren te Cöpenick 
(Duitschland) den 18 Juli 1891, hoofdinkoo
per, wonende te Amsterdam, provincie Noord
hol/and; 

12°. Johann Helmuth F erdinand Lütjens, 
geboren te Frankfort aan den Main (Duitsch
land) den 26 Februari 1893, kunsthandelaar, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

13°. Adalbert Josef Neubauer , geboren te 
Leitmeritz (Duitschland) den IO Augustus 
1890, fotograaf, wonende te Heerlen, pro
vincie Limburg; 

14°. Albin Emil Josef Theodor Plaschke, 
geboren te Berndorf (Duitschland) den 13 
Januari 1903, zonder beroep, wonende te 
Zandvoort, provincie Noordholland ; 

15°. Albert Schmitt, geboren te Mannheim
Neckarau (Duitschland) den 30 October 1910, 
kapper, wonende te Wieringen, provincie 
N oordholland; 

16°. I sidor Schropp , geboren te Ernsgaden 
(Duitschland) den 6 April 1883, garagechef, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

17°. Carl Richard Schweinsberg, geboren 
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te Hamburg (Duitschland) den 20 November 
1883, correspondent, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

18°. Johanna Antoinette Teuwsen, geboren 
te Twisteden, Kevelaer (Duitschland) den 
17 October 1905 , hulp in de huishouding, 
wonende te Hilversum , provincie Noord
holland; 

19°. Conrardus Stanislaus Joannes Maria 
De Vreese, geboren te Gent (België) den 15 
Mei 1906, leeraar, wonende te Voorburg, 
provincie Z uidholland; 

20°. Franz Joseph Wallrath, geboren te 
Krefeld (Duitschland) den 14 Juni 1886, 
grossier in modeartikelen , wonende te Eind
hoven, provincie Noordbrabant; 

21°. Hubert Johannes Wimmer , geboren 
te Heerlen (Limburg) den 28 Augustus 1914, 
ke11ner, wonende te Vught, provincie Noord
brabant. 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204) , wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Leonardus Joannes Col/as, geboren te 
Oud-Vroenhoven, thans gemeente Maastricht 
(Limburg) den 11 November 1915, schilder, 
wonende te Maastricht , provincie Limburg; 

2°. Nikolaus Isidor Schropp, geboren te 
Aken (Duitschland) den 29 September 1917, 
machinebankwerker, wonende te 's -Graven
hage, provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten 

Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van justitie, C. GOSELING. 

(Uitgeg. 9 Juni 1939.) 

s. 1228 

31 Mei 1939. WET, houdende naturalisatie 
van E. de Conne en 23 anderen . 

Bijl. Hand . II 1938/39, 400. 
Hand. II 1938/39 , bladz . 1865-1867. 
Bijl. Hand. I 1938/39 , 400. 
Hand. I 1938/39, bladz. 678/9. 
Wij WILHELM! NA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Esper de Conne en 23 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
x0. Esper de Conn e, geboren te Weenen 

(Duitschland) den 13 September 1905, zonder 
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beroep, wonende te Breda, provincie Noord
brabant; 

2°. Sante Dorigo, geboren te Polcenigo 
(Italië) den 22 Maart 1886, fabrikant, wo
nende te Arnhem, provincie Gelderland; 

3°. Joannes Henricus Düring, geboren te 
B erchem (België) den 19 Juli 1906, dirigent ; 
wonende te Eindhoven, provincie Noord
brabant; 

4°. Johann Gerhard Dzuba, geboren te 
Gelsenkirchen (Duitschland) den 14 Mei 1912 
schilder, wonende te IJsselmuiden, provincie 
Overijssel; 

5°. Bernhard Friedrich Ebberg, geboren te 
Stadt Rheine (Duitschland) den 10 Augustus 
1904, machine-bankwerker, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland; 

6°. Karl Wilhelm Enge/hardt, geboren te 
Wald, Solingen (Duitsch/and) den 12 April 
1904, meesterknecht-messenslijper, wonende 
te Hilversum, provincie Noordholland; 

7°. Horst Charles Otto Feige , geboren te 
Rixdorf (Duitschland) den 16 Juni 1905, 
koopman, wonende te Rotterdam, provincie 
Z uidholland; 

8°. Mr. Werner Ludwig Haardt, geboren 
te Kettwig (Duitschland) den 3 October 1913, 
bedrijfsjurist . wonende te Eindhoven, pro
vincie Noordbrabant ; 

9°. Olga el-Kab, geboren te Deir-el-Kamar 
(Syrië) den 29 Januari 1894, houdster van 
een lunchroom en wafelbakkerij, weduwe 
van Nagibe Hablé, wonende te 's -Gravenhage , 
provincie Z u idholland; 

10°. Terézia Kiska, geboren te Gyula 
(Hongarijë) den 7 December 1913, kantoor
bediende, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

II0 . Christian Kopp , geboren te München 
(Duitschland) den 8 November 1912, zonder 
beroep , wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Z uidholland; 

12°. Albert Maria Krämer, geboren te 
Erkelenz (Duitsch/and) den 30 Juli 1914, 
onderwijzeres (volontaire), wonende te Alme
lo, provincie Overijssel; 

13°. Franciscus Josephus Kruse Koster, 
geboren te Antwerpen (België) den 7 Augustus 
1907, kantoorbediende, wonende te Utrecht 
provincie Utrecht; 

14°. Theodor Moritz Metz, geboren te 
Dusseldorp (Duitschland) den 30 Juni 1890, 
oeconoom, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

15°. Wilhelm Peter Antonius Meulendijck, 
geboren te Krefeld (Duitschland) den 18 
Februari 1916, mijnwerker, wonende te 
Geleen, provincie Limburg; 

16°. Ludwig Joseph Wagner, geboren te 
' s-Grauenhage (Zuidhotland) den 14 Juni 1908, 
koopman, wonende te 's -Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204), wordt bij 
deze cle hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Franciscus Xaverius Antonius Bröcker, 
geboren te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 
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19 Juni 1906, winkelbediende, wonende te 
B everwijk, provincie Noordholland; 

2°. Ernst Julius Ludwig Gustav Freiberg, 
geboren te Linden, Hannover (Duitschland) 
den 25 Februari 1916, sergeant, wonende te 
Doesburg, provincie Geld er land; 

3°. George Willem Kopp, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 2 Augustus 
1912, werktuigkundige, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

4°. Carlo Antonio Randolfi., geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 2 April 1907, 
schildersknecht, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

5°. Wilhelmus Albertus Reinhold Schentke, 
geboren te Schiedam (Zuidholland) den II 
Juli 1905, reiziger, wonende te 's -Gravenhage, 
provincie Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n° 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Valentino Maria Dorigo, geboren te 
Arnhem (Gelderland) den 10 Juni 1917, 
zonder beroep, wonende te Arnhem, provin
cie Gelderland; 

2°. Eli Hablé, geboren te 's-Gravenhage 
(Zuidholland) den 9 Augustus 1916, zonder 
beroep, wonende te 's -Grave11hage, provincie 
Z uidholland; 

3°. Susanne Sophie Hablé, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 22 Septem
ber 1913, zonder beroep, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten 

Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GosELING. 
(Uitgeg. 9 Juni 1939.) 

s. 1229 

24 Juni 1939. WET, houdende naturalisatie 
van]. B. Bangen en 22 anderen . 

Bijl. Hand. II 1938/39 , 397. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1865/6. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 397. 
Hand. I 1938/39, bladz. 704-706. 
Wij WILHELMINA , enz . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Johann Bernhard Bangen en 22 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van ·12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Johann Bernhard Bangen, geboren te 
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Nordhorn (Duitschland) den 24 Mei 1900, 
controleur op een confectiefabriek, wonende 
te Enschede, provincie Overijssel; 

2°. Joannes Drexler , geboren te Recita 
(Roemenië) den 20 Januari 1894, electricien, 
wonende te E erbeek, gemeente Brummen, 
provincie Gelderland; 

3°. J osef Esser, geboren te Alsdorf (Duitsch
land) den 22 October 1908, mijnwerker, 
wonende te S chaesberg, provincie Limburg ; 

4°. Anton Heinrich Flick, geboren te 
Mülheim aan de Ruhr (Duitschland) den 19 
April 1908, fabrieksarbeider, wonende te 
Arnhem, provincie Gelderland; 

5°. Leopold Walter Funhoff, geboren te 
K eulen (Duitschland) den 4 Januari 1906, 
procuratiehouder, wonende te Rotterdam, 
provincie Z uidholland; 

6°. Friedrich Johannes Baptist Gillen, ge
boren te Fischbacherhütte, Nieder/ischbach 
(Duitschland) den 7 April 1915, kantoor
bediende , wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht ; 

7°. Laurenz Johann Hofacker, geboren te 
Eilendorf (Duitschland) den 28 December 
1914, kantoorbediende, wonende te Dedems
vaart, gemeente Avereest, provincie Overijssel; 

8°. Hermann Ludwig Kerner, geboren te 
Speyer (Duitschland) den 24 December 1899 , 
kapper, wonende te Maastricht , provincie 
Limburg; 

9°. Emil Hugo Knoop genaamd Hennig
feld, geboren te Weitmar, thans Bochum 
(Duitschland) den 22 Juli 1882, werktuig
kundige, wonende te Deventer , provincie 
Overijssel; 

10°. Antoni Kopczynski, geboren te Chor
zew (Polen) den 5/ 18 Maart 1882, smid
monteur , wonende te Well, gemeente Bergen, 
provincie Limburg; 

n °. Wilhelm Johann Kü sters, geboren te 
Geldern (Duitschland) den 22 November 
1880, hotelhouder, wonende te Heerlen , 
provincie Limburg; 

12°. Hans Paradies, geboren te Frank/ort 
aan den Main (Duitschland) den 6 November 
1908, chef-inkooper, wonende te 's -Graven
hage, provincie Zuidholland; 

13°. Richard Willy P fab, geboren te 
Buchholz (Duitschland) den 27 Juni 1915, 
landbouwersknecht, wonende te Barneveld, 
provincie Gelderland; 

14°. Adam Philipp R örsch, geboren te 
Kaub (Duitschland) den 3 Augustus 1876, 
nachtwaker, wonende te R otterdam . pro
vincie Z uidholland; 

15°. Heinrich Joseph Savelsberg, geboren 
te Ubach (Duitschland) den 12 April 1899, 
hulpopzichter, wonende te Brunssum, pro
vincie Limburg; 

16°. Heinrich H ermann Singer, geboren te 
Zwerndorf (Duitschland) den 5 April 1889, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Z uidholland; 

17°. Charles Louis Smagge, geboren te 
Vlissingen (Zeeland) den 9 December 1893, 
onderwijzer, wonende te Rijswijk, provincie 
Z uidholland; 

18°. Bernard Terwiel, geboren te Anholt 
(Duitschland) den 6 October 1880, fabrieks
arbeider, wonende te Ulft, gemeente Gendrin
gen, provincie Gelderland; 
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19°. Gustav Wagner, geboren te Przytullen, 
Kutten (Duitschland) den 16 Mei 1888, 
electricien, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg. 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 

. (Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Antoon Hubertus Lucia K opczinski, 
geboren te Well, gemeente Bergen (Limburg) 
den 10 Januari 1913, landbouwer, wonende 
te Well, gemeente Bergen, provincie Lim
burg ; 

2°. Petrus Johannes Franciscus Kopczinski, 
geboren te Well , gemeente Bergen (Limburg) 
den 5 October 1915, landbouwer, wonende te 
Well, gemeente B ergen, provincie Limburg ; 

3°. Bernardina Elisabeth T erwiel, geboren 
te Gendringen (Gelderland) den 10 October 
1916, zonder beroep, wonende te Ulft, ge
meente Gendringen, provincie Gelderland; 

4°. Erich Gerhard Wagner, geboren te 
Schaesberg (Limburg) den 6 Augustus 1915, 
electricien, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg. 

3. Deze wet treedt in werkir.g met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten 

Juni 1939 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GOSELING . 
(Uitgeg. 30 Juni 1939.) 

s. 1230 

24 Juni 1939. WET, houdende naturalisatie 
van F . A. Beek en 20 anderen. 

Bijl . Hand . II 1938/39 , 353. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1830. 
Bijl. Hand. I 1938/39 , 353. 
Hand. I 1938/39, bladz. 704-706. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Franz Adolf Beek en 20 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in de arti
kelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staats
blad n°. 204); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Franz Adolf B eek, geboren te Singen 

(Duitschland) den 4 Augustus 1891, procura
tiehouder, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordho!land; 

2°. Karl Blommestijn, geboren te Keulen
Lindenthal (Duitschland) den 19 November 
1915, stuurman ter koopvaardij, wonende 
te 's -Gravenhage, provincie Zuidholland; 

3°. Hans Breidenbach, geboren te Barmen, 
Wuppertal-Barmen (Duitschland) den 29 
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December 1906, machinebankwerker, wo
nende te Delf t , provincie Zuidholland; 

4°. Jozef Bück, geboren te Kerkrade (Lim
burg) den 12 Maart l9II, kleermaker , wonen
de te Kerkrade, provincie Limburg; 

5. L eopoldine Rosalia Friederika pangel, 
geboren te Weenen (Duitschland) den 21 
December 1896, kloosterzuster, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordhol/and ; 

6°. Friedrich Franz Duschka, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 25 Mei 1908, werk
tuigkundige, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland ; 

7°. Maria J ohanna Eckelkamp, geboren 
te Laer (Duitschland) den 12 Augustus 1901, 
coupeuse, wonende te Leiden, provincie 
Zuidholland; 

8°. Hans Gustav Fieseler, geboren te 
Elberfeld (Duitschland) den 23 Juli 1905, 
werkmeester , wonende te Deventer , provincie 
Overijssel; 

9°. Paul J ohann Go/embiewski , geboren te 
Borbeck , thans E ssen (Duitschland) den 25 
Augustus 1909, mijnwerker, wonende te 
Schaesberg, provincie Limburg ; 

10°. Heinrich l' Hoest, geboren te R uhrort 
(Duitschland) den 15 Maart 1868, zonder 
beroep, wonende t e 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

11°. Antoon Hustin, geboren te Simpelveld 
(Limburg) den 22 Maart 1896, werkzaam bij 
een coöperat ieve vereeniging, wonende te 
H eerlen, provincie Limburg; 

12°. Hans Jacoby, geboren te Salzburg 
(Duitsch/and) den 21 Augustus 1904, boek
handelaar, wonend e te 's -Gravenhage, pro
vincie Zuidhol/and; 

13°. Werner Wilhelm August Klein-Soete
bier , geboren te Bielefeld (Du itschland) den 
21 Augusuts 1912, stempelmaker, wonende 
te Spankeren, gemeente Rheden , provincie 
Gelderland ; 

140. Heinrich Manderfeld, geboren te D us
seldorp (Duitschland) den 21 April 1913, 
machine-bankwerker, wonende te den Helder , 
J)rov incie N oordhol/and ; 

15°. Carolus Jacobus Joannes Maron, ge
boren te Antwerpen (België) den 24 Mei 1896, 
handelsagent en makelaa r, wonende .te 
R otterdam , provincie Z uidholland; 

160. Marco M ian, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) d en 15 Augustus 1903, winke
lier, wonende te R otterdam , provincie Zuid
holland ; 

17°. Erich August Paul Puttkammer, ge
boren te Lippusch (Polen) den 30 September 
1891 , procuratiehouder, wonende te Amster
dam, provincie N oordholland; 

18°. J ohann Gerhard Tekampe, geboren 
te B ocholt (Duitschland) den 9 December 1915, 
s lagersknecht, wonende te Borculo, provincie 
Gelderland; 

190, Katharina Unkauf, geboren te Kauern
.dorf (Duitschland) den 22 Augustus 1896, 
keukenjuffrouw, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 2°., der wet van 
12 December 1892, (Staatsblad n°. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204), wordt 
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bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan : 

Georg Franz Maria Alexich, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 14 September 
1893, zonder beroep, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland. 

3. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°. , der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap , 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n° . 204) wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan : 

H einrich Friedrich Schultheiss, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 19 Februari 
1899 , onderwijzer , wonende te Haarlem, 
provincie Noordhol/and. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten 

Juni 1939 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. GosELJNG . 
(Uitgeg. 30 Juni 1939.) 

s. 2381 

14 Juni 1939. BESLUIT, houdende beschik
king op een beroep van den raad van 
Zwolle inzake een uitbreidingsplan . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad d er gemeente Zwolle tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Over
ijssel van 5 September 1938, n °. 9335'7588, 
4e afdeeling, waarbij goedkeuring is onthou
den aan een uitbreidingsplan c.a. der ge
meente Zwolle; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 15 Maart 1939, n ° . 132, 19 April 1939, 
n ° . 132/54, en 24 M ei 1939, n °. 132/83; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Juni 1939, n ° . 
5821 M /P .B.R., afdeeling Volkshuisvesting; 

0 . dat Gedeputeerde Staten van Overijs
sel bij hun besluit van 5 September 1938, n °. 
9335/7588, 4e afdeeling, goedkeuring hebben 
onthouden aan het door den gemeenteraad 
van Zwolle bij zijn besluit van 8 November 
1937, n °. 457, vastgestelde plan van uitbrei
ding voor de terreinen, gelegen tusschen de 
Nieuwe Vecht, de Nieuwe Wetering en de 
grens der gemeente, en daarbij behoorende 
bebouwingsvoorschriften, daarbij overwegen
de, dat, voor zoover aan de hand van de 
overgelegde stukken kan worden nagegaan, 
door de vaststelling van het voormelde uit
breidingsplan verschillende eigenaren van 
binnen dat plan gelegen perceelen ernstig in 
hunne belangen zouden worden geschaad; 
dat het gemeentebestuur van Zwolle desge
vraagd, heeft geweigerd waarborgen te ge
ven, dat, wanneer, in verband met de toepas
sing van het plan , mocht blijken , dat door 
eigenaren schade wordt ondervonden, te zij
ner tijd alsnog op redelij ke wijze met hunne 

28 
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belangen rekening zal worden gehouden; dat 
Gedeputeerde Staten mitsdien geen vrijheid 
kunnen vinden aan het onderwerpelijke raads
besluit hun goedkeuring te hechten; 

dat de raad der gemeente Zwolle in beroep 
aanvoert, dat de motiveering van het besluit 
van Gedeputeerde Staten den indruk zou 
kunnen wekken, dat het gemeentebestuur 
niet bereid is op redelijke wijze rekening te 
houden met belangen van eigenaren en hen 
zoo noodig schadeloos te stellen; dat dit vol
strekt niet het geval is; dat er voor Gedepu
teerde Staten ook geen aanleiding is dien in
druk te suggereeren; dat immers hun stelling 
omtrent te verwachten schade niet gebaseerd 
is op door belanghebbenden aangevoerde ar
gumenten; dat bij den raad tegen het ont
werp van het plan slechts één bezwaarschrift 
is ingediend, dat betrekking had op het tracé 
van den hoofdverkeersweg; dat bij Gedepu
teerde Staten, voorzoover hem bekend, geen 
enkel bezwaarschrift is ingekomen; dat Ge
deputeerde Staten met de door hen genoem
de "waarborgen" uitsluitend bedoelen een 
verordening, regelend de toekenning van een 
schadeloosstelling aan grondeigenaren die in 
verband met de toepassing van een uitbrei
din gsplan nadeel ondervinden; dat reeds in 
een in April 1935 gehouden bespreking m et 
een commissie uit Gedeputeerde Staten de 
afspraak is gemaakt, dat het onderhavige uit
breidingsplan zou dienen om een beslissing 
in hoogste instantie te verkrijgen over de 
vraag, of een buitenwettelijke regeling op het 
stuk van vergoeding van eventueele schade, 
waarover de belanghebbende eerst na de 
goedkeuring van het plan beklag doet, ge
éischt kan worden als voorwaarde voor de 
goedkeuring van een uitbreidingsplan ; dat, 
nu het onthouden der goedkeuring niet is ge
sch ied op grond van bezwaren tegen het plan 
op zichzelf, hetzij door belanghebbenden, 
hetzij door Gedeputeerde Staten te berde ge
bracht, het geschil tusschen het gemeentebe
stuur en Gedeputeerde Staten uitsluitend 
over die vraag loopt; dat het gemeentebe
stuur van oordeel is , dat deze vraag ontken
nend m oet worden beantwoord; dat de Wo
ningwet uitvoerig de procedure omschrijft, 
welke m oet worden gevolgd ter vaststelling 
van een uitbreidingsplan; dat tijdens die pro
cedure d e belanghebbende eigenaren a lle ge
legenheid hebben van hunne bezwaren te 
doen blijken; dat, indien daaraan huns in
ziens niet voldoende wordt tegemoet geko
men, zij bij Gedeputeerde Staten en eventu
eel bij de Kroon bescherming van hunne be
langen kunnen vragen; dat, indien m en deze 
wettelijke regeling niet voldoende acht, men 
de Woningwet wijzige; dat de eisch van Ge
deputeerde Staten van Overijssel hierop neer
komt, dat voor één provincie de desbetref
fende bepalingen der Woningwet als onvol
doende worden gebrandmerkt en aanvulling 
harer leemte van gemeentewege wordt ver
langd, t erwijl zij in de andere 10 provinciën 
zonder die aanvulling toepassing vinden; dat 
het gemeentebestuur voor zijn standpunt een 
medestander vindt in den toenmaligen Mi-
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nister van Sociale Zaken, die blijkens een 
brief van 8 Maart 1935, behoorende bij Ons 
besluit van 15 Maart 1935, n °. 30, aan de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur mededeelde, dat "een 
buitenwettelijke regeling op het stuk van 
vergoeding van schade bezwaarlijk ingevolge 
de wet kan worden gevorderd, noch eventu
eel opgelegd door Gedeputeerde Staten"; 

0 . dat vorenbedoeld besluit van Gedepu
teerde Staten van Overijssel , blijkens de mo
tiveering, m ede de strekking heeft d e ge
meente Zwolle te nopen tot vergoeding van 
schade aan eigenaren die geen bezwaren heb
ben ingebracht tegen het bedoelde uitbrei
dingsplan; 

dat deze strekking zich niet verdraagt met 
een redelijke uitvoering van d e Woningwet, 
welke medebrengt, dat a lleen over door den 
raad niet erkende bezwaren door de hoogere 
instantie wordt geoordeeld; 

0 . dat aan het onderwerpelijke uitbrei
dingsplan nochtans een bezwaar kleeft, het
welk zich tegen de goedkeuring van dat plan 
verzet; 

dat namelijk blijkens het bepaalde in de 
Woningwet, met name in artikel .1 6 dezer 
wet, een plan van uitbreiding dient om ten 
aanzien van gronden, welke nog niet bebouwd 
zijn, de toekomstige bebouwing te regelen; 

dat het bij het vaststellen van een zoo
danig plan uiteraard niet altijd zal zijn te 
vermijden , dat reeds aanwezige bebouwing 
wordt aangetast, doch dat een juiste uitvoe
ring van de Woningwet m edebren gt, dat dit 
aantasten in geen geval verder gaat dan 
noodzakelijk is in v erband met het, met het 
plan beoogde, eventueel nog ver in de toe
komst liggende, doel; 

dat eventueel bij het onderwerpelijke plan 
op verscheidene plaatsen terreinen met be
staande bebouwing zijn bestemd voor toe
komstigen straataanleg, en zulks zonder dat 
in de bebouwingsvoorschriften wordt toege
laten, dat de op deze terreinen reeds aanwe
zige gebouwen in een voorkomend geval wor
den verbouwd of herbouwd; 

dat met het oog hierop moet worden geoor
deeld, dat dit plan de bestaande bebouwing 
verder aantast dan met de strekking van de 
Woningwet is overeen te brengen ; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevond en en verstaan: 
m et handhaving van vorenbedoeld besluit 

tot het onthouden van goedkeuring het daar
tegen ingestelde beroep te verwerpen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat met zijn rapport in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezond en aan den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

's-Gravenhage, den 14den Juni 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnen/andsche Zaken, 

VAN BOEYEN. 

( Uitgeg. 27 Juni I939.) 
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N °. 5821 M /P.B.R. 
VOLKSHUISVESTING. 

Beroep Zwolle. 

's-Gravenhage, 8 Juni 1939. 

Aan de Koningin. 

Bij schrijven van 15 Maart j.l. bracht de 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschil
len van Bestuur, advies uit over een beroep 
van den raad van Zwolle inzake een uitbrei 
dingsplan; 

het bij dat advies gevoegde ontwerp-be
sluit luidde als volgt: 

.,Wij WILHELMINA, enz .. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Zwolle tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
van 5 September 1938, n°. 9335/7588, 4e afdee
ling, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
een uitbreidingsplan c.a. der gemeente Zwol
le· 

'oen Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Maart 1939, n°. 132; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 

0 .: dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
bij hun besluit van 5 September 1938, no. 
9335 /7588, 4e afdeeling, goedkeuring hebben 
onthouden aan het door den gemeenteraad 
van Zwolle bij zijn besluit van 8 November 
1937, n°. 457, vastgestelde plan van uitbrei
ding voor de terreinen, gelegen tusschen 
de Nieuwe Vecht, de Nieuwe Wetering en 
de grens der gemeente, en daarbij behoorende 
bebouwingsvoorschriften, daarbij overwe
gende, dat, voor zoover aan de hand van de 
overgelegde stukken kan worden nagegaan, 
door de vaststelling van het voormelde uit
breidingsplan verschillende eigenaren van 
binnen dat plan gelegen perceelen ernstig 
in hunne belangen zouden worden geschaad; 
dat het gemeentebestuur van Zwolle desge
vraagd, heeft geweigerd waarborgen te geven, 
dat, wanneer, in verband met de toepassing 
van het plan, mocht blijken, dat door eige
naren schade wordt ondervonden, te zijner 
tijd alsnog op redelijke wijze met hunne be
langen rekening zal worden gehouden; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien geen 
vrijheid kunnen vinden aan het onderwerpe
lijke raadsbesluit hun goedkeuring te hech
ten· 

d~t de raad der gemeente Zwolle in beroep 
aanvoert, dat de motiveering van het besluit 
van Gedeputeerde Staten den indruk zou 
kunnen wekken, dat het gemeentebestuur 
niet bereid is op redelijke wijze rekening te 
houden met belangen van eigenaren en hen 
zoo noodig schadeloos te stellen; dat dit vol
strekt niet het geval is; dat er voor Gedepu
teerde Staten ook geen aanleiding is dien 
indruk te suggereeren; dat immers hun stel
ling omtrent te verwachten schade niet ge
baseerd is op door belanghebbenden aange
voerde argumenten; dat bij den raad tegen het 
ontwerp van het plan slechts één bezwaar
schrift is ingediend, dat betrekking had op het 
tracé van den hoofdverkeersweg ; dat bij Ged. 
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Staten, voozoover hem bekend, geen enkel 
bezwaarschrift is ingekomen; dat Ged . Sta
ten m~t de door hen genoemde "waarborgen" 
mtslmtend bedoelen een verordening, rege
lend de toekenning van een schadeloosstelling 
aan grondeigenaren die in verband met de 
toepassing van een uitbreidingsplan nadeel 
ondervinden ; dat reeds in een in April 1935 
gehouden bespreking met een commissie uit 
Gedeputeerde Staten de afspraak is ge
maakt, dat het onderhavige uitbreidings
plan zou dienen om een beslissing in hoogste 
instantie te verkrijgen over de vraag, of een 
buitenwettelijke regeling op het stuk van 
vergoeding van eventueele schade, waarover 
de belanghebbende eerst na de goedkeuring 
van het plan beklag doet, geëischt kan wor
den als voorwaarde voor de goedkeuring 
van een uitbreidingsplan; dat, nu het ont
houden der goedkeuring niet is geschied op 
grond van bezwaren tegen het plan op zich
zelf, hetzij door belanghebbenden, hetzij 
door Gedeputeerde Staten te berde gebracht 
het geschil tusschen het gemeentebestuur en' 
Gedeputeerde Staten uitsluitend over die 
vraag loopt ; dat het gemeentebestuur van 
oordeel is, dat deze vraag ontkennend moet 
worden beantwoord; dat de Woningwet 
uitvoerig de procedure omschrijft, welke 
moet worden gevolgd ter vaststelling van een 
uitbreidingsplan ; dat tijdens die procedure 
de belanghebbende eigenaren alle gelegen
heid hebben van hunne bezwaren te doen blij
ken ; dat, indien daaraan hun inziens niet 
voldoende wordt tegemoet gekomen, zij bij 
Gedeputeerde Staten en eventueel bij de 
Kroon bescherming van hunne belangen 
kunnen vragen ; dat, indien men deze wet
telijke regeling niet voldoende acht, men de 
Woningwet wijzige; dat de eisch van Gede
puteerde Staten van Overijssel hierop neer
komt, dat voor één provincie de desbetreffen
de bepalingen der Woningwet als onvoldoen
de worden gebrandmerkt en aanvulling 
harer leemte van gemeentewege wordt ver
langd, terwijl zij in de andere 10 provin
ciën zonder die aanvulling toepassing vinden ; 
dat het gemeentebestuur voor zijn standpunt 
een medestander vindt in den toenmaligen 
Mi_nister van Sociale Zaken, die blijkens een 
brief van 8 Maart 1935, behoorende bij Ons 
besluit van 15 Maart 1935, n°. 30, aan de 
Afdee!ing van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur mededeelde, dat "een 
buitenwettelijke regeling op het stuk van 
vergoeding van schade bezwaarlijk ingevolge 
de wet kan worden gevorderd, noch eventu
eel opgelegd door Gedeputeerde Staten" ; 

0. da t blijkens de ter zake ontvangen 
ambtsberichten vaststaat, dat verscheidene 
eigenaren van, in het gebied van het onder
werpelijke uitbreidingsplan gelegen percee
len door dit plan zullen worden benadeeld· 

dat weliswaar door deze eigenaren noch bi] 
den gemeenteraad van Zwolle, noch bij Ge
deputeerde Staten van Overijssel bezwaren 
t egen het plan zijn ingediend, doch dat niet
temin het laatstgenoemde college terecht de 
benadeeling van de hierbedoelde eigenaren 
bij zijne beoordeeling van het plan heeft la
ten wegen; 
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dat immers de in art. 37 der Woningwet 
vervatte regeling waarbij goedkeuring door 
hooger gezag als vereischte voor de rechts
geldigheid van een uitbreidingsplan is voor
geschreven, en niet een recht van beroep op 
Gedeputeerde Staten op he t door den raad 
genomen besluit voor belanghebbenden is 
opengesteld, klaarblijkelijk beoogt er tegen te 
waken, dat bij de vaststelling van het uit
breidingsplan eenzijdig te veel met het ge
meentebelang wordt rekening gehouden met 
terzijdestellingvan private belangen, en zulks 
onafhankelijk van bezwaren, die door belang
hebbenden tegen het uitbreidingsplan moch
ten worden ingebracht; 

dat, nu in het onderhavige geval elke waar
borg ontbreekt, dat na het van kracht wor
den van het uitbreidingsplan met de belan
gen van de hiervoor bedoelde eigenaren zal 
worden rekening gehouden, Gedeputeerde 
Staten terecht hun goedkeuring aan het plan 
hebben onthouden; 

dat uiteraard thans nog in het midden kan 
worden gelaten - hetgeen door Gedeputeer
de Staten ook is gedaan- op welke wijze de 
schade voor de eigenaren zal worden onder
vangen; 

dat evenwel de gemeenteraad van Zwolle, 
ervan uitgaande, dat Gedeputeerde Staten 
onder de door hen genoemde waarborgen niet 
anders verstaan dan een door den raad vast 
te stellen verordening, regelende de toeken
ning van schadeloosstelling aan grondeigena
ren, nog heeft gesteld, dat een zoodanige bui
tenwettelijke regeling omtrent de vergoeding 
van schade niet kan worden geëischt als voor
waarde voor de goedkeuring van een uitbrei
dingsplan, er daarbij op wijzende dat de Wo
ningwet bij de regeling van de procedure, 
welke moet worden gevolgd ter vaststelling 
van een uitbreidingsplan, aan belanghebben
den alle gelegenheid heeft gegeven om van 
hunne bezwaren te doen blijken, en dat, wan
neer men deze wettelijke regeling niet vol
doende acht, de Woningwet behoort te wor
den gewijzigd; 

dat evenwel - daargelaten, of in he t on
derwerpelijke geval een billijke behandeling 
van de eigenaren niet anders behoort te wor
den gewaarborgd dan door middel van een 
schadevergoedingsverordening als evenbe
doeld - dit betoog van den gemeenteraad 
niet opgaat; 

dat toch de Woningwet, doordat zij, al
hoewel regelende de wijze, waarop de belang
h ebbenden hunne bezwaren tegen een uit
breidingsplan kunnen kenbaar maken, geen 
enkel voorschrift geeft met betrekking tot de 
middelen, welke behooren te worden aange
wend om aan de , tegen een uitbreidingsplan 
gerezen bezwaren tegemoet te komen, het 
geheel aan de practijk heeft overgelaten om 
deze middelen te vinden; 

dat dit dan echter ook medebrengt, dat te
gen een dergelijk, door de practijk uit ge
bracht middel als bijvoorbeeld de hiervoor 
bedoelde schadevergoedingsverordening -
daargelaten, welke bezwaren overigens in een 
bepaald geval daartegen mogen bestaan -
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nimmer als bezwaar kan worden aangevoerd, 
dat de Woningwet dit middel niet kent; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast met de uitvoering van dit besluit. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken. " 

Onder dagteekening van 4 April jl., maak
te ik de overweging van het beroep opnieuw 
bij genoemde afdeeling aanhangig, onder op
merking van het volgende: 

"De voorgestelde beslissing heeft mede de 
strekking de gemeente Zwolle te nopen tot 
tegemoetkoming, c . q. schadevergoeding, aan 
eigenaren, die door het plan zouden worden 
benadeeld, maar die - wat overigens zij van 
hun, tot dusver niet omschreven, bezwaren 
- de, overeenkomstig de Woningwet gebo
den, gelegenheid hebben verzuimd om daar
van aan den raad te doen blijken. Ik merk 
hierbij op, dat aan de voorschriften nopens 
bekendmaking enz. volledig is voldaan. Het 
advies houdt, naar het voorkomt, geen reke
ning met de wetswijziging van 1931, waarbij 
de gelegenheid voor particulieren, om, c.q. 
in beroep, op te komen voor hun belangen in 
verschillend opzicht is beperkt, niet alleen 
met de bedoeling, noodeloos rekken van de 
behandeling te voorkomen, maar ook omdat 
het een eisch van goede orde is , dat de raad 
alle bezwaren kan overwegen (aldus de toe
lichting). Van dit college kan, in redelijkheid 
niet worden verlangd, dat het bij zijn beslis
sing omtrent vaststelling van een plan reke
ning zou houden met bezwaren voor eigena
ren, welke door hen niet zijn ingebracht. Re
delijke wetsuitvoering - met inachtneming 
van vorenbedoelde wijziging - brengt voorts 
m . i. mede, dat Gedeputeerde Staten niet 
aan een vastgesteld plan de goedkeuring ont
houden met h et oog op belangen van par
ticulieren, die niet, tijdig en op de voorge
schreven wijze, van bezwaren hebben doen 
blijken. 

In verband met (het eerst e deel van) de 
rechtsoverweging van Uw ontwerp-besluit 
teeken ik aan, dat de enkele omstandigheid, 
dat eigenaren in hun belangen worden ge
schaad, het onthouden van goedkeuring, naar 
ik meen, niet rechtvaardigt; van belang kan, 
naar de bedoeling de r wet, zijn of eigenaren 
- die bezwaren hebben ingebracht - (al 
dan niet) onredelijk, of onevenredig, worden 
benadeeld. Voor de gevolgtrekking - waar
toe het ontwerp eventueel zou leiden dat het 
gemeentebestuur van Zwolle eenzijdig te veel 
rekening zou hebben gehouden met het ge
meentebelang, zie ik geen grond. Wel kan 
men meenen, dat Gedeputeerde Staten méér 
dan de wet vordert, en bedoelt, rekening heb
ben gehouden met (onderstelde) belangen 
van eigenaren. 

D e vraag, of een regeling, die, feitelijk, de 
strekking zou hebben, geschil over benadee
ling van eigenaren aan de beslissing, in hoog
ste instantie, der Kroon te onttrekken, in 
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overeenstemming kan zijn met de bedoeling 
der wet, laat rusten." 

In haar nader advies van 19 April jl. , 
schreef de afdeeling: 

"De Afdeeling kan in hetgeen de Minister 
aanvoert, geen aanleiding vinden om op haar 
standpunt in deze terug te komen. Zij moge 
er op wijzen, dat de vraag, waarom het hier 
gaat, reeds is beslist bij Uwer Majesteit be
sluit van 21 Augustus 1931, n °. 26. Op dit 
punt is ook door de wijzigingswet van 9 Juli 
1931 (S. 266) in de Woningwet geen veran
dering gebracht. Het kan den Minister wor
den toegegeven, dat bij deze wet de gelegen
heid voor particulieren om tegen een uitbrei
dingsplan op te komen, in verschillend op
zicht is beperkt om noodeloos rekken van 
procedure te voorkomen en omdat het een 
eisch van goede orde werd geacht, dat de ge
meenteraad alle bezwaren kan overwegen. 
Doch deze beperking van de gelegenheid voor 
de eigenaren om van hunne bezwaren te doen 
blijken, brengt geenszins mede een beper
king van de taak van Gedeputeerde Staten 
om toe te zien, dat bij de vaststelling van 
een plan niet te veel met het belang van de 
gemeente wordt gerekend met opoffering van 
de particuliere belangen. Op dit punt is de 
strekking van de Woningwet, naar het der 
Afdeeling wil voorkomen, ongewijzigd geble
ven. Uit hetgeen de Minister in den laatsten 
volzin van zijn onderhavig schrijven neer
schrijft, valt af te leiden, dat bij hemzelf 
eenige twijfel bestaat, of de door hem gege
ven interpretatie van de Woningwet wel de 
juiste is. 

Kan de Afdeeling derhalve, wat de princi
pieele vraag betreft, niet met den Minister 
medegaan, evenmin is zij het met den be
w indsman eens, wat de feitelijke kwestie,zoo
als deze zich in het onderwerpelijke geval 
voordoet, betreft. Zooals de Hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) 
in zijn advies opmerkt, wordt door het plan 
op talrijke met tuinderswoningen bebouwde 
perceelen feitelijk geheel of ten deele een 
bouwverbod gelegd, doordat zij voor aanleg 
van straten, pleinen en voortuinen bestemd 
zijn, en zulks zonder dat eenige waarborg be
staat , dat met de belangen der eigenaren zal 
worden rekening gehouden. Dit kan, naar de 
meening van de Afdeeling, tot geen andere 
conclusie leiden, dan dat er hier een zoodani
ge benadeeling van deze particuliere belan
gen valt te duchten, dat van goedkeuring van 
het onderwerpelijke plan van uitbreiding 
geen sprake kan zijn." 

Bij brief van 10 Mei jl. lichtte ik mijn 
standpunt als volgt nader toe : 

" Ook na overweging van Uw schrijven v an 
19 April jl. , n °. 132/54, komt het mij niet re
delijk, en hierom niet juist, voor, de gemeen
te Zwolle te nopen tot schadevergoeding aan 
particulieren, die geen bezwaren hebben in
gediend tegen het bedoelde uitbreidingsplan. 
Wat het, door U aangehaalde, Koninklijk be
sluit van 1931 betreft, wijs ik er op, dat dit 
betrekking heeft op een beslissing van Ge
deputeerde Staten , die vóór de wetswijziging 
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van dat jaar was genomen; ik zou meenen, 
dat een beroep op (ééne van de overwegingen 
van) dat Koninklijk besluit bezwaarlijk den 
doorslag kan geven, waar het geldt uitleg
ging, en redelijke toepassing, van de wet, 
zooals deze thans luidt. Van meer belang acht 
ik - naast den inhoud der wetswijziging -
de toelichting, volgens welke het hoogere ge
zag alleen oordeelt over,doordenraadniet er
kende, bezwaren (vgl. ook de Koninklijke be
sluiten van 18 November 1938, n ° . 35, en 1 

Februari 1939, n ° . 16). Wat de feiten betreft, 
verdient het de aandacht, dat het gemeente
bestuur van Zwolle zich nadrukkelijk bereid 
heeft verklaa rd om, indien een der belang
hebbenden zijn eigendom aan de gemeente 
tekoop zou aanbieden, zij het uitsluitend op 
gronden, ontleend aan het uitbreidingsplan, 
te bevorderen, dat de aankoop geschiedt te
gen een zoodanig bedrag, dat schade, recht
streeks voortvloeiende uit d e vaststelling van 
het plan, daardoor tevens wordt vergoed. 

Mede gelet op deze t oezegging van het 
gemeentebestuur komt het mij , ook bij nader 
bezien, voor, dat het bezwaarlijk voldoende 
verantwoord kan zijn, op den voorgestelden 
grond goedkeuring aan het plan te onthou
den, ook niet indien - wat ik niet inzie -
Uw wetsuitlegging de juiste zou zijn. 

Tegenoverde gemeente, die devoorgeschre
ven procedure in acht nam, schijnt de ont
worpen beslissing te minder redelijk omdat 
uit de overwegingen niet blijkt, noch daar
uit valt af te leiden, ten aanzien van 
welke der benadeelde eigenaren de billijk
heid vergoeding zou vorderen. Het doel der 
procedure brengt m . i . mede, dat de beslis
sing in hoogste instantie eventueel ook, en 
juist, omtrent dit punt een duidelijke aanwij
zing geeft. Ik zie niet voorbij , dat in het 
laatste deel van Uw ontwerp wordt gedoeld 
op vaststelling van een verordening, waarvan 
de toepassing (c. q . door Gedeputeerde Sta
ten) aan daarvoor in aanmerking komende 
eigenaren een redelijke vergoeding van scha
de zou waarborgen. Op zulk een verordening 
had de opmerking aan het slot van mijn brief 
van 4 April jl. betrekking. In overeenstem
ming met .de voordracht, die tot het Ko
ninklijk besluit van 15 Maart 1935, S . 137, 
heeft geleid, meen ik dat het vaststellen van 
een zoodanige regeling - waartoe de raad 
van Zwolle niet bereid bleek te zijn - inge
volge de wet niet kan worden gevorderd. 
Mede in verband met Uw advies is bij mij 
intusschen de vraag gerezen, of het onder
werpelijke uitbreidingsplan ook in dit op
zicht beantwoordt aan de strekking der Wo
ningwet, dat het de gelegenheid om te bou
wen niet méér beperkt dan noodig, en ver
antwoord, is in verband met het, eventueel 
nog verwijderde, doel (w.o. straataanleg). 
Het betreft hier mede een primairen eisch 
van goede wetsuitvoering, waarvan de na
leving in elk geval moet worden gevorderd, 
ook indien geen bezwaren zijn ingediend door 
particulieren. Zou aan den hierbedoelden 
eisch (van doelmatigheid) in casu niet zijn 
voldaan - b.v. doordat de bebouwingsvoor-
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schriften niet toelaten, dat bestaande gebou
wen op grond, die voor een ander doel wordt 
bestemd, worden verbouwd c .q . herbouwd -
dan ware m. i. op dezen grond goedkeuring 
aan het plan te onthouden, onder aanduiding 
van hetgeen te doen staat ter opheffing van 
het bezwaar. Ik merk hierbij op, dat het uit
breidingsplan, in den zin der wet, m . i. voor
namelijk strekt tot het weren van bebouwing, 
of van andere dan een bepaald soort bebou
wing, op grond, waarop niet is gebouwd. Ik 
zou het waardeeren, indien Uw college ook 
de laatst bij mij gerezen vraag zou willen be
trekken in de nadere overweging van het be
roep." 

Blijkens het jongste advies - van 24 Mei 
- handhaaft de afdeeling haar meening, voor 
wat het principieele punt in geschil betreft. 
Zij voert echter niets aan ter nadere adstruc
tie van haar zienswijze. Mijn, niet toegelich
te, verwijzing naar Uwer Majesteits besluiten 
van 18 November 1938, n °. 35, en I Februari 
jl., n ° . 16 , heeft blijkbaar niet den beoogden 
indruk gemaakt. Het belang dier verwijzing 
lag, en ligt, vooral hierin , dat de, door mij 
bedoelde, strekking der wetswijziging van 
1931 - zij het in ander verband - is erkend 
in de (rechts)overweging van elk dier be
sluiten. 

Zich vereenigend met het laatste deel van 
mijn brief heeft de afdeeling haar ontwerp 
aangevuld met het volgende: 

"0 . dat er, behalve het hiervoor bedoelde 
bezwaar van Ged. Staten aan het onderwer
pelijke uitbreidingsplan nog een bezwaar 
kleeft, hetwelk zich tegen de goedkeuring van 
dat plan verzet; 

dat namelijk blijkens het bepaalde in de 
Woningwet, met name in art. 36 dezer wet, 
een plan van uitbreiding dient om ten aan
zien van gronden, welke nog niet bebouwd 
zijn, de toekomstige bebouwing te regelen; 

dat het bij het vaststellen van een zoodanig 
plan uiteraard niet altijd zal zijn te vermij
den, dat reeds aanwezige bebouwing wordt 
aangetast, doch dat een juiste uitvoering van 
de Woningwet medebrengt, dat dit aantasten 
in geen geval verder gaat dan noodzakelijk is 
in verband met het met het plan beoogde, 
eventueel nog ver in de toekomst liggende, 
doel; 

dat evenwel bij het onderwerpelijke plan 
op verscheidene plaatsen terreinen met be
staande bebouwing zijn bestemd voor toe
komstigen straataanleg, en zulks zonder dat 
in de bebouwingsvoorschriften wordt toege
laten, dat de op deze terreinen reeds aanwe
zige gebouwen in een voorkomend geval wor
den verbouwd of herbouwd; 

dat met het oog hierop moet worden ge
oordeeld, dat dit plan de bestaande bebou
wing verder aantast dan met de strekking 
van de Woningwet is overeen te brengen." 

De hierbedoelde overweging komt ook mij 
juist voor; zij is - behoudens verandering 
van den aanhef - opgenomen in het, hierbij 
eerbiedig aangeboden, ontwerp-besluit, het
welk (ook overigens) overeenkomstig mijn 
zienswijze is opgemaakt. H et zou Uwer Ma-
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jesteit kunnen behagen laatstbedoeld ont
werp te bekrachtigen. 

De Minister van Binnen/andsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

S.2590 

7 Juni r939. BESLUIT, houdende beslis
sing op de beroepen ingevolge de Water
staatswet 1900 ingesteld doo r het be
stuur van het waterschap "het Ommer
veld" , te Ommen , en door P . Klomp en 
drie anderen, te Ommen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel van 2 Februari r937t n° . 
37/898 , 3• a fdeeling, tot wijziging van de 
door het waterschap "het Ommerveld" 
vastgestelde klassificatie van gronden 
in het Emsland, gelegen in dat water
schap en tot goedkeuring van de aldus 
gewijzigde k lassificatie . 

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

door h et bestuur van het waterschap "het 
Ommerveld", te Ommen, en door P . Klomp 
en drie anderen, te Ommen, tegen het besluit 
van Gedep uteerde Staten van Overijssel van 
2 Februari 1937, n °. 37/898, 3e afdeeling, tot 
wijziging van de door het waterschap "het 
Ommerveld" vastgestelde klassificatie van 
gronden in het Emsland, gelegen in dat wa
terschap en tot goedkeuring van de aldus ge
wijzigde klassificatie; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 29 Juni 1938, n °. 509/ (1937) , en 4 Janu
ari 1939 n ° . 509 (1937) /2; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Waterstaat van 31 Mei 1939, n °. 492, Afdee
ling Waterstaatsrecht; 

0 . dat het bestuur van het waterschap "het 
Ommerveld" op 1 D ecember 1934 heeft vast
gesteld de klassificatie van de gronden in het 
Emsland, gelegen in het genoemde water
schap, daarbij overwegende, dat door het be
sluit van Provinciale Staten van 20 Juli 1933, 
n °. 5, tot wijziging van het reglement voor 
het waterschap, goedgekeurd bij Ons besluit 
van 21 Juni 1934, n ° . 62, het waterschap is 
uitgebreid en het derhalve noodzakelijk is, 
de gronden in het Emsland, welke thans bij 
het waterschap zijn gevoegd, te klassificee
ren; 

dat, nadat K. P etter Sr., te Ommen, en 
anderen tegen deze klassificatie bezwaren 
hadden ingebracht, Gedeputeerde Staten van 
Overijssel bij hun besluit van 2 Februari 
1937, n °. 37/898, 3e afdeeling, I. het bezwaar 
van de reclamanten gegrond hebben ver
klaard en hebben bepaald, dat de aan hen 
toebehoorende perceelen gemeente Stad
Ommen, sectie A , nummers 938, 939, 940 , 
1372, 1371, 2463, 2462, 2380, 2381, 880, 1251, 
2401 en 2220, worden ingedeeld in de zesde 
klasse; II. de aldus gewijzigde klassificatie 
hebben goedgekeurd; 

dat van dit besluit het bestuur van het 
waterschap "het Ommerveld", alsmede P. 
Klomp, Kl. Knol, D. W. Bremmer en J. W . 
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Schiphorst, allen landbouwers te Ommen, en 
eigenaren van in het Emsland gelegen gron
den, bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat het waterschapsbestuur aanvoert, dat 
het waterschap in 1934 is uitgebreid, aange
zien gebleken was, dat een groot complex 
grond, buiten het waterschap gelegen, ge
noodzaakt was, het overtollige water in het 
waterschap af te voeren; dat deze gronden 
door zijn bestuur zijn geklassificeerd en in 
die klassen zijn ondergebracht, zooals deze 
naar hun aard en ligging volgens zijne mee
ning daarin thuis behoorden, een en ander als 
in zijn besluit nader aangegeven; dat blijkens 
het besluit van Gedeputeerde Staten deze 
klassificatie door dat college is goedgekeurd, 
met uitzondering van enkele perceelen, wel
ke door Gedeputeerde Staten voorloopig zijn 
geplaatst in de 6e (niet betalende) klasse; 
dat zijn bestuur, gezien de ligging der gron
den en hunne afwatering, welke gedurende 
den laatsten tijd zeer goed is waar te nemen, 
van meening is, dat de genoemde perceelen 
wel degelijk ook thans reeds belang hebben 
bij den afvoer van het water in het water
schap; dat het zijn bestuur voorkomt, dat 
de door hem vastgestelde klassificatie, waar
bij de bovengenoemde perceelen alle waren 
ingedeeld in de 4de klasse , m et uitzondering 
van perceel A 2381, hetwelk in verband met 
de lage ligging in de 3de klasse was geplaatst, 
a llszins gerechtvaardigd is; 

dat P. Klomp c.s. aanvoeren, dat hunne 
gronden door het waterschapsbestuur onder 
het waterschap zijn ondergebracht en Ged. 
Staten daaraan bij het bestreden besluit hun 
goedkeuring hebben gehecht; dat zij tegen 
deze onderbrenging bezwaar maken, aange
zien hunne gronden daarmede niet in het 
minste worden gebaat; 

0. ten aanzien van het door het water
schapsbestuur ingestelde beroep, dat blijkens 
de ingewonnen deskundige ambtsberichten 
nog geen afwatering van de gronden van K. 
Petter Sr. c.s. naar het waterschap bestaat; 

dat dit weliswaar mede moge zijn toe te 
schrijven aan het gebrek aan medewerking 
van de zijde van de belanghebbenden, doch 
dat niettemin van eene indeeling van deze 
gronden in een der betalende klassen geen 
sprake kan zijn, zoolang de bedoelde afwate
ring, zoo noodig met toepassing van artikel 
12 der Waterstaatswet 1900, nog niet tot 
stand is gebracht; 

0. met betrekking tot het door P. Klomp 
c.s. ingestelde beroep, dat weliswaar deze ap
pellanten hebben verzuimd ingevolge artikel 
go van het reglement voor het waterschap 
,,het Ommerveld" tegen de door het water
schapsbestuur vastgestelde klassificatie be
zwaren bij Ged. Staten in te dienen, doch dat 
zulks aan de ontvankelijkheid van hun be
roep niet in den weg staat, aangezien het be
roep op Ons, voorzien bij artikel 19 der Wa
terstaatswet 1900, aan alle belanghebbenden 
openstaat, onverschillig of zij al dan niet ge
bruik hebben gemaakt van de hun bij eenig 
reglement gegeven gelegenheid aan de daar
voor aangewezen autoriteit hunne bezwaren 
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kenbaar te maken en deze appellanten, die 
in hun beroep kennelijk opkomen tegen de 
indeeling van hunne gronden, als bij door 
Ged. Staten goedgekeurde klassificatie is ge
schied, in deze als belanghebbenden zijn aan 
te merken; 

dat echter, wat de zaak zelve betreft, het 
beroep dezer appellanten niet gegrond kan 
worden geacht, aangezien hunne gronden, 
blijkens door den dienst van den Rijkswater
staat op verzoek van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, nader verstrekte inlichtingen, een, zij 
het ook-als gevolg van hunne niet of onvol
doende medewerking - min of meer gebrek
kige, afwatering hebben, zoodat een aans lag 
in de waterschapslasten, in voege a ls bij het 
klassificatiebesluit is bepaald, geenszins on
gemotiveerd is; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het 
Reglement voor het waterschap "hetOmmer
veld"; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in h et Staastblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 7den Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat. 
] . VAN BUUREN. 

( Uitgeg. 23 Juni 1939.) 

Ministerie van Waterstaat. 

N°. 492. 

Afdeeling 
Waterstaatsrecht. 

's-Gravenhage, den 31 M ei 1939. 
Aan de Koningin. 

Zeer eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Ma
jesteit hierbij voor te leggen het advies van 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur van 29 Juni 1938, n °. 
509/r937, inzake de beroepen ingesteld door 
het bestuur van het waterschap "het Ommer
veld" te Ommen, en door P . Klomp en drie 
anderen te Ommen, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Overijssel van 2 Februari 
•937, n ° . 37/898, 3e afdeeling, tot wijziging 
van de door het waterschap "het Ommer
veld" vastgestelde klassificatie van gronden 
in het Emsland, gelegen in dat waterschap en 
tot goedkeuring van de aldus gewijzigde klas
sificatie. 

M et de bij bedoeld advies in een daarbij 
aangeboden ontwerp-besluit voorgedragen 
uitspraak, kon ik mij, voor wat betreft de 
ongegrondverklaring van de ingestelde be
roepen, vereenigen. Met mijne bedenkingen 
tegen de overigens voorgedragen beslissing 
heb ik de Afdeeling in kennis gesteld. 
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Blijkens haar hierna volgend nader advies, 
waarin de dezerzijds gegeven beschouwingen 
volledig zijn weergegeven, is de Afdeeling 
niet overtuigd van de onjuistheid van de 
door haar aan Uwe Majesteit voorgedragen 
beslissing, voor zoover deze bij mij beden
kingen ontmoette, noch van de overwegingen, 
die daartoe hebben geleid. 

Het nader advies en daarbij voorgedragen 
ontwerp-besluit luidt : 

" Krachtens machtiging van Uwe Majesteit, 
heeft de Minister van Waterstaat, met een 
schrijven van 22 December 1938, n ° . 491, af
deeling Waterstaatsrecht, bij den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, opnieuw ter overweging aanhangig ge
maakt de beroepen, ingesteld door het be
stuur van het waterschap " het Ommerveld", 
te Ommen, en door P. Klomp en drie ande
ren, te Ommen, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Overijssel van 2 Februari 1937, 
n ° . 37/898, 3e afdeeling, tot wijziging van de 
door het wat erschap "het Ommerveld" vast
gestelde klassificatie van gronden in het 
Emsland, gelegen in dat waterschap en tot 
goedkeuring van de aldus gewijzigde klassifi
catie. 

Met de uitspraak, voorgedragen bij het 
advies van de Afdeeling van 29 Juni 1938, 
n ° . 509 (1937), kan de Minister instemmen 
voor wat betreft de ongegrondverklaring van 
de ingestelde beroepen. Echter bestaat bij 
Zijne Excellentie aanvankelijk bezwaar tegen 
de voorgestelde vernietiging van het bestre
den besluit van Gedeputeerde Staten en de 
daaraan ten grondslag liggende laatste twee 
overwegingen van het ontwerp-besluit. De 
Minister geeft toe, dat de beslissing in zake 
goedkeuring van de door het bestuur van het 
waterschap "het Ommerveld" vastgestelde 
k lassificatie, welke beslissing bij artikel 90 
van het waterschapsreglement aan Gedepu
teerde Staten is opgedragen, dezen niet de 
bevoegdheid geeft op grond van bij hen ge
rezen , niet van elders aangevoerde bezwaren 
wijziging in de klassificatie aan te brengen. 
Maar de bij hetzelfde artikel aan Gedepu
teerde Staten toegekende taak om te beschik
ken op bij hun college ingekomen bezwaar
schriften brengt, naar de Minister aanvanke
lijk meent, wel mede de bevoegdheid bij ge
grondverklaring van de bezwaren de klassi 
ficatie ten aanzien van de perceelen, waarop 
de bezwaren betrekking hebben, te wijzigen 
in den zin als bij de beslissing aangegeven. 
De Minister m erkt hierbij op, dat de taak 
van het waterschapsbestuur, bedoeld in het 
zesde lid van art. 90 van het waterschaps
reglement, om de klassificatie overeenkom
stig de door Gedeputeerde Staten, of, inge
val van hooger beroep, door Uwe Majesteit 
genomen beslissing te wijzigen, zich z. i. der
halve bepaalt tot het formeel aanbrengen in 
het opgemaakt stuk van de klassificatie van 
de wijzigingen, welke in de beslissing van 
G edeputeerde Staten, of Uwe Majesteit zijn 
aangegeven; dat a ldus volgens punt Illa on
der 1 °. van hun besluit van 2 Februari 193 7 
ken nelijk ook de zienswijze van Gedeputeer-
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de Staten is; dat van "eigenhandig" wij zigen 
van de klassificatie door Gedeputeerde Sta
ten (zie voorlaatste overweging van het aan
geboden ontwerp-besluit) hier dan ook geen 
sprake is. D e Minister verwijst voorts naar 
het overeenkomstig het advies van de Af
deeling genomen besluiten van Uwe Maje
steit van 5 D ecember 1931, n ° . 37, inzake 
beroepen betreffende het waterschap Herfte, 
welks reglement in art. 87 bepalingen bevat 
van geheel gelijke strekking als art . 90 van 
het reglement voor het waterschap "het Om
merveld", bij welk besluit, anders dan bij het 
thans aangeboden ontwerp-besluit , aange
nomen is, dat Gedeputeerde Staten, en b lij
kens de beslissing ingeval van beroep ook de 
Kroon, bevoegd zijn naar aanleiding van in
gediende bezwaarschriften de k lassificatie te 
wijzigen. 

Gezette overweging van het door den Mi 
nister aangevoerde heeft de Afdeeling niet 
overtuigd van de onjuistheid van de door 
haar aan Uwe Majesteit voorgedragen be
slissing, noch van de overwegingen, die daar
toe hebben geleid. 

Immers art. 90 , 3e lid van het reglement 
voor het waterschap "het Ommerveld" be
paalt uitdrukkelijk, dat het bestuur de klas 
sificatie vaststelt, terwijl volgens dit artikel 
de taak van Gedeputeerde Staten slechts 
hierin bestaat, naast het beschikken op de 
bij hun college ingediende bezwaarschriften, 
omtrent het a l dan niet goedkeuring van het 
besluit een beslissing te nemen. 

Op zich zelf volgt hieruit reeds, dat wijzi
ging van de klassificatie niet tot de bevoegd
heid van Gedeputeerde Staten behoort. Maar 
het 6e lid van het genoemde art. 90 spreekt 
daarop nog eens uitdrukkelijk uit, dat de wij
zigingen, die op grond van de beslissing van 
Gedeputeerde Staten of van Uwe Majesteit 
in de klassificatie moeten worden aan
gebracht, door het bestuur moeten geschie
den. Dat de klassificatie in het onder
werpelijke geval door Gedeputeerde Staten 
niet zou zijn gewijzigd, is bezwaarlijk vol te 
houden. Immers punt I van het besluit van 
Gedeputeerde Staten bepaalt met zooveel 
woorden, dat de daarvermelde perceelen wor
den ingedeeld in de zesde klasse en bij punt 
II wordt daarop de gewijzigde klassificatie 
goedgekeurd. 

Hiermede is de klassificatie gewijzigd, ook 
indien het formeel aanbrengen van de door 
Gedeputeerde Staten of door Uwe Majesteit 
noodig geoordeelde wijzigingen in het opge
maakt stuk van de klassificatie mocht ach
terwege blijven. 

dat het genoemde 6e lid niets anders zou 
bedoelen dan een opdracht aan het bestuur, 
de door de hoogere instantie aangebrachte 
wijzigingen formeel in h et aanvankelijk op
gemaakte stuk neer te schrijven, kan de Af
deeling niet beamen. 

Wanneer de Minister valt over de in de 
bedoelde overweging van het ontwerpbesluit 
voorkomende uitdrukking "eigenhandig" en 
opmerkt, dat hier van een "eigenhandig" wij_ 
zigen door Gedeputeerde Staten van de klas-
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sificatie geen sprake is, dan moet de Afdee
ling daartegenover stellen, dat met deze uit
drukking niet is bedoeld het zelf (formeel) 
inschrijven van de wijziging in het door het 
bestuur opgemaakte stuk, doch het zelf rech
tens indeelen van de bedoelde perceelen in 
een andere klasse, hetgeen hier, blijkens het 
besluit van Gedeputeerde Staten , heeft 
plaats gevonden. Nu de gebezigde uitdruk
king blijkbaar tot misverstand aanleiding 
geeft, meent de Afdeeling intusschen goed te 
doen, de uitdrukking "eigenhandig" door : 
zelfstandig te veranderen. 

Wat nu het beroep van den Minister op 
Uwer Majesteits besluit van s D ecember 
1931, n°. 37, inzake de beroepen betreffende 
het waterschap Herfte, welks reglement in 
art. 87 bepalingen bevat van geheel gelijke 
strekking als in art. go van het reglement 
voor het waterschap " het Ommerveld", de 
Afdeeling geeft toe, dat b ij dit besluit tegen 
het gewijzigd vaststellen van de klassifica
tie door Gedeputeerde Staten op zich zelf 
geen bezwaar is gemaakt, ja zelfs , dat daar
bij , overeenkomstig het advies van de Af
deeling, door Uwe Majesteit Zelve tot wijzi
ging van de klassificatie is overgegaan. Bij 
nadere beschouwing is zij echter van meening 
dat zulks minder juist is geweest en dat daar
door niet gehandeld is in overeenstemming 
met het desbetreffende waterschapsregle
ment. 

Nu de Afdeeling tot dit inzicht is gekomen, 
behoort h. i. op den ingeslagen, m inder juis
ten weg niet te worden doorgegaan en de 
begane fout niet nogmaals te worden ge
maakt. 

T en advieze overgaande, heeft de Afdee
ling mitsdien de eer, Uwer Majesteit zeer 
eerbiedig in overweging te geven, het ont
werpbesluit, waarin de boven aangegeven 
wijziging is aangebracht, te bekrachtigen." 

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

door het bestuur van het waterschap "het 
Ommerveld", te Ommen, en door P . Klomp 
en drie anderen, te Ommen, tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
van 2 Februari 1937, n°. 37/898, 3e afdeeling, 
tot wijziging van de door het waterschap 
"het Ommerveld" vastgestelde klassificatie 
van gronden in het Emsland, gelegen in dat 
waterschap en tot goedkeuring van de al
dus gewijzigde klassificatie; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 29 Juni 1938, n°. 509(1937), en 4 Janu
ari 1939, n°. 509(1937) /2; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Waterstaat van 

Overwegende : dat het bestuu r van het 
waterschap "het Ommerveld" op 1 Decem
ber 1934 heeft vastgesteld d e klassificatie 
van d e gronden in het Emsland, gelegen in 
het genoemde waterschap, daarbij over
wegende, dat door het besluit van Provin
ciale Staten van 20 Juli 1933, n°. 5, tot wijzi
ging van het reglement voor het waterschap, 
goedgekeurd bij Ons besluit van 21 Juni 1934, 
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n°. 62 , het waterschap is uitgebreid en het 
derhalve noodzakelijk is, de gronden in het 
Emsland, welke thans bij het waterschap 
zijn gevoegd, te klassificeeren ; 

dat, nadat K. Petter sr., te Ommen, en 
anderen tegen deze klassificatie bezwaren 
hadden ingebracht, Gedeputeerde Staten van 
Overijssel bij hun besluit van 2 Februari 1937, 
n°. 37/898, 3e afdeeling, I. het bezwaar van 
de reclamanten gegrond hebben verklaard 
en hebben bepaald, dat de aan hen toebehoo
rende perceelen gemeente Stad-Ommen, 
sectie A, nummers 938, 939, 940, 1372, 1371, 
2463, 2462, 2380, 2381, 880, 1251 , 2401 en 
2220, worden ingedeeld in de zesde klasse; 
II. de aldus gewijzigde klassificatie hebben 
goedgekeurd; 

dat van dit besluit het bestuur van het 
waterschap "het Ommerveld", alsmede P . 
Klomp, Kl. Knol , W . D . Bremmer en J . W . 
Schiphorst, allen landbouwers te Ommen, 
en eigenaren van in het Emsland gelegen 
gronden, bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat het waterschapsbestuur aanvoert , dat 
het waterschap in 1934 is uitgebreid, aange
zien gebleken was, dat een groot complex 
grond, buiten het waterschap gelegen, ge
noodzaakt was, het overtollige water in het 
waterschap af te voeren; dat deze gronden 
door zijn bestuur zijn geklassificeerd en in 
die klassen zijn ondergebracht, zooals deze 
naar hun aard en ligging volgens zijne meening 
daarin thuis behoorden, een en ander als 
in zijn besluit nader aangegeven ; dat blij 
kens het besluit van Gedeputeerde Staten 
deze klassificatie door dat college is goed
gekeurd, m et uitzondering van enkele per
ceelen, welke door Gedeputeerde Staten voor
loopig zijn geplaatst in de 6de (niet betalende) 
klasse; dat zijn bestuur, gezien de ligging 
der gronden en hunne afwatering, welke ge
durende den laatsten tijd zeer goed is waar 
te nemen, van meening is, dat de genoemde 
perceelen wel degelijk ook thans reeds be
lang hebben bij den afvoer van het water in 
het waterschap ; dat het zijn bestuur voor
komt, dat de door hem vastgestelde klassi
ficatie, waarbij de bovengenoemde perceelen 
alle waren ingedeeld in de 4de klasse, met 
uitzondering van perceel A 2381, hetwelk in 
verband met de lage ligging in de 3de klasse 
was geplaatst, alleszins gerechtvaardigd is; 

dat P. Klomp c.s. aanvoeren, dat hunne 
gronden door het waterschapsbestuur onder 
het waterschap zijn ondergebracht en Gede
puteerde Staten daaraan bij het bestreden 
besluit hun goedkeuring hebben gehecht; 
dat zij tegen deze onderbrenging bezwaar 
maken , aangezien hunne gronden daarmede 
niet in het minste worden gebaat; 

0 . ten aanzien van het door het water
schapsbestuur ingestelde beroep, dat blijkens 
de ingewonnen deskundige ambtsberichten 
nog geen afwatering van de gronden van K . 
P etter sr. c.s . naar het waterschap bestaat ; 

dat dit weliswaar mede moge zijn toe te 
schrijven aan het gebrek aan medewerking 
van de zijde van de belanghebbenden, doch 
dat niettemin van eene indeeling van deze 
gronden in een der betalende klassen geen 
sprake kan zijn, zoolang de bedoelde afwate
ring, zoo noodig met toepassing van artikel 12 
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der Waterstaatswet 1900, nog niet tot stand 
is gebracht; 

0 . met betrekking tot het door P. Klomp 
c.s. ingestelde beroep, dat weliswaar deze 
appellanten hebben verzuimd ingevolge arti
kel 90 van het reglement voor het water
schap "het Ommerveld" tegen de door het 
waterschapsbestuur vastgestelde klassificatie 
bezwaren bij Gedeputeerde Staten in te 
dienen, doch dat zulks aan de ontvankelijk
heid van hun beroep niet in den weg staat, 
aangezien het beroep op Ons, voorzien bij 
artikel 19 der Waterstaatswet 1900, aan alle 
belanghebbenden openstaat, onverschillig of 
zij al dan niet gebruik hebben gemaakt van 
de hun bij eenig reglement gegeven gelegen 
heid aan de daarvoor aangewezen autoriteit 
hunne bezwaren kenbaar te maken en deze 
appellanten, die in hun beroep kennelijk 
opkomen tegen de indeeling van hunne gron
den, als bij door Gedeputeerde Staten goed
gekeurde klassificatie is geschied, in deze als 
belanghebbenden zijn aan te merken; 

dat echter, wat de zaak zelve betreft, het 
beroep dezer appellanten niet gegrond kan 
worden geacht, aangezien hunne gronden, 
blijkens door den dienst van den Rijkswater
staat op verzoek van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, nader verstrekte inlichtingen, een, 
zij het ook - als gevolg van hunne niet of on
voldoende medewerking - min of meer ge
brekkige, afwatering hebben, zoodat een 
aanslag in de waterschapslasten, in voege als 
bij het klassificatiebesluit is bepaald, geens
zins ongemotiveerd is; 

dat, al behooren de bezwaren der appel
lanten derhalve ter zijde te worden gesteld, 
het bestreden besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Overijssel, zooals het is genomen, 
niet kan worden gehandhaafd, vermits aan 
dit college krachtens art. go van het meerge
noemde waterschapsreglement wel de beslis
sing toekomt omtrent al dan niet goedkeu
ring van een hun te dier zake door het water
schapsbestuur aangeboden klassificatie en de 
dienaangaande ingekomen bezwaarschriften, 
doch zij niet de bevoegdheid bezitten, deze 
klassificatie zelfstandig te wijzigen, hetgeen 
krachtens het 6de lid van dit reglementsarti
kel tot de taak van het waterschapsbestuur 
behoort; 

dat in verband met de bij Gedeputeerde 
Staten ingediende bezwaarschriften dit col
lege aan de klassificatie zijne goedkeuring 
had moeten onthouden, het aan het water
schapsbestuur overlatend de klassificatie 
overeenkomstig de door Gedeputeerde Sta
ten of door Ons in hooger beroep genomen 
beslissing te wijzigen; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ongegrondverklaring van de ingestel

de beroepen: het bestreden besluit van Ge
deputeerde Staten van Overijssel van 2 Fe
bruari 193 7, n ° . 3 7/898, 3e afdeeling, te ver
nietigen en met gegrondverklaring van de 
door K. Petter Sr. c.s. bij hun college inge
diende bezwaren, aan de door het bestuur 
van het waterschap "het Ommerveld" bij be-
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sluit van 1 December 1934 vastgestelde klas
sificatie van de gronden in het Emsland, ge
legen in het voormelde waterschap, alsnog 
goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit." 

Bij dit nader advies handhaaft de Afdee
ling het eerste ontwerp-besluit volkomen, be
houdens eene kleine redactiewijziging van 
het woord "eigenhandig" in de voorlaatste 
overweging door het woord "zelfstandig". 

Het nader betoog van de Afdeeling heeft 
mij niet overtuigd van de juistheid harer op
vatting, en ik meen mijne aanvankelijke 
zienswijze op de volgende gronden te moe
ten handhaven. 
Artikel 90, lid 5 en 6 van het reglement voor 
het waterschap het Ommerveld luiden: 

"5. Gedurende laatstgenoemden termijn 
en acht dagen daarna, kunnen de ingelanden 
bezwaren tegen de klassificatie schriftelijk 
indienen bij Gedeputeerde Staten, die daarop 
be~chikken en van hunne uitspraak aan het 
bestuur en den belanghebbende mededeeling 
doen. 

6. Het bestuur wijzigt de klassificatie 
overeenkomstig de door Gedeputeerde Sta
ten, of, ingeval van hooger beroep, door de 
Kroon genomen beslissi_ngen." 

De vraag is nu, wat de beteekenis is van 
deze twee leden en met name dan van het 
in het zesde lid bepaalde. Naar het mij voor
komt is deze aldus: Gedeputeerde Staten -
en dus in hooger beroep de Kroon - be
slissen op de ingekomen bezwaren en ver
melden in het dictum van hunne beslissing, 
welke wijzigingen in de klassificatie moeten 
worden aangebracht, met andere woorden, 
hoe de klassificatie wordt gewijzigd. Het be
stuur van het waterschap brengt dan formeel 
de door Gedeputeerde Staten, of, in beroep 
door de Kroon, ·gelaste wijzigingen aan. 

Een andere uitlegging is mijns inziens niet 
wel mogelijk, het in het zesde lid van art. 90 
bepaalde is slechts een orde-bepaling, die 
voorkomt, dat er door het stilzitten van het 
waterschapsbestuur een lacune zou ontstaan. 

Bij Uwer Majesteits besluit van 5 Decem
ber 1931 n ° . 37, betreffende een beroep in
zake de klassificatie van het waterschap 
Herfte is in bovenstaanden zin beslist. 

Mocht al het bepaalde in art. 90 voor
noemd voor eenige andere uitlegging vatbaar 
zijn en dus niet zonder meer slechts boven
staande uitlegging toelaten - hetwelk mijns 
inziens echter niet het geval is - dan zal de 
bedoeling van den wetgever bij interpretatie 
de beteekenis ervan moeten aangeven. 

Het waterschap "het Ommerveld" is opge
richt in 1921, toen is ook het reglement voor 
dat waterschap vastgesteld. 

In de memorie van toelichting bij het door 
de commissie tot het voorbereiden van de 
oprichting van het waterschap opgemaakte 
ontwerp-reglement komt met betrekking tot 
bepaalde in het waterschap op te nemen 
gronden onder meer de volgende zinsnede 
voor: 
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" Aangezien Gedeputeerde Staten en in 
hoogste instantie de Kroon de klassificatie 
kunnen wijzigen, is derhalve een onpartijdige 
beslissing inzake de klassificatie dezer gron
den gewaarborgd." 

Daar nu noch Gedeputeerde Staten in 
hunne voordracht aan de Staten, noch de 
Commissie van rapporteurs in haar rapport, 
noch de Provinciale Staten bij de openbare 
behandeling daaromtrent eenige opmerking 
hebben gemaakt, mag naar mijne meening 
worden aangenomen , dat G edeputeerde Sta
ten en de Provinciale Staten met de strek
king en bedoeling van het betrokken regle
m entsartikel , zooals deze in bovenaangehaaL 
de zinsnede tot uitdrukking komt, hebben 
ingestemd. 

Daarbij komt nog het volgende. Toen het 
reglement in 1921 werd vastgesteld, beston
den in Overijssel reeds sedert vele jaren der
·gelijke bepalingen in de reglementen van an
dere waterschappen . De mededeeling .in de 
memorie van toelichting moet dus op de 
practij k gegrond zijn geweest, dit wil zeggen 
dat Gedeputeerde Staten de bepaling toepas
ten, en ook uiteraard nadien hebben toege
past op de wijze als thans door de Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur wordt ge
wraakt. 

Naai mijne meening moeten Gedeputeerde 
Staten dan ook bevoegd geacht worden tot 
het nemen van eene beslissing als in hun be
~luit vervat. 

Indien het advies van de Afdeeling gevolgd 
wordt , zou er ongerechtvaardigd worden in
gegaan tegen het Statenbesluit, tegen de be
doeling van de bepaling in het reglement, te
gen de jarenlange practijk van Gedeputeerde 
Staten en tegen een vroeger besluit van Uwe 
Majesteit. 

Afgezien van dit alles komt het mij boven
d ien nog voor, dat het ontwerp-besluit, zoo
als dit door de Afdeeling wordt voorgedragen, 
een onderzoek inhoudt naar bezwaren tegen 
een nietig besluit - althans naar de meening 
van de Afdeeling - van Gedeputeerde Sta
ten van Overijssel. In de gedachtengang van 
de Afdeeling zouden de bezwaren van appel
lanten dan mijns inziens buiten beslissing 
moeten worden gelaten. 

Op grond van het vorenstaande kan ik mij 
niet vereenigen met de beslissing, door de 
Afdeeling voorgedragen en ook bij haar na
der advies aanbevolen voor zoover zij betreft 
het bestreden besluit van G edeputeerde· Sta
ten van Overijssel van 2 Februari 1937, n ° . 
3 7/898, 3e Afdeeling, te vernietigen en, m et 
·gegrondverklaring van de door K. Petter Sr. 
c .s. bij hun College ingediende bezwaren, 
aan de door het bestuur van het waterschap 
,,het Ommerveld" bij besluit van 1 Decem
ber 1934 vastgestelde klassificatie van de 
gronden in het Emsland, gelegen in het voor
melde waterschap, alsnog goedkeuring te ont
houden . 

Naar mijne meening zal derhalve volstaan 
moeten worden met het eerste deel van de 
v oorgedragen beslissing, namelijk ongegrond
·,erkla ring van de beroepen. 

1939 

Zeer eerbiedig veroorloof ik mij mitsdien 
Uwer Majesteit in overweging te geven het 
bij gevoegde, in laatstbedoelden zin opge
maakte ontwerp-besluit te bekrachtigen. 

H et zou Uwer Majesteit daarbij tevens 
kunnen behagen de aan den Raad van State 
gerichte stukken aan den Vice-President van 
dien Raad te doen terugzenden. 

s. 2840 

De Minister van V'laterstaat, 
] . V. B UUREN. 

4 Mei 1939. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
Uithuizen, van 17 October 1938, N°. 3, 
strekkende tot benoeming van H . Spa, 
brigade-commandant der Koninklijke 
Marechaussee, tot agent der arbeids
bemiddeling . 

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

Sociale Zaken van 3 Januari 1939, N°. 19018 
A.B., Afdeeling Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling, en van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 20 Februari 
1939, N°. 5133 , Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Uithuizen bij besluit van 17 October 1938, 
N°. 3, den brigade-commandant der Konink
lijke Marechaussee H. Spa tot agent der 
arbeidsbemiddeling heeft benoemd ; 

0 ., dat is komen vast te staan dat de be
noemde practisch niet bekend is met de 
werkzaamheden verboden aan de werkloos
heidsverzekering, de arbeidsbemiddeling, de 
werkverschaffing en de steunverleening; 

dat het vooral in de huidige omstandigheden 
van belang is, dat vorenbedoelde werkzaam
heden worden verricht door personen, die 
op dit gebied voldoende scholing bezitten, 
zijnde hiermede niet alleen sociale belangen, 
maar ook geldelijke belangen van het Rijk 
en de gemeente gemoeid ; 

dat de raad der gemeente Uithuizen, door 
het benoemen van H . Spa tot agent der ar
beidsbemiddeling, met het vorenstaande niet 
voldoende rekening heeft gehouden en zijn 
desbetreffend besluit uit dien hoofde geacht 
moet worden te zijn in strijd met het algemeen 
belang ; 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

21 Maart 1939, N°. 30) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Sociale Zaken, van 22 April 1939, 
N°. 2778 A.B., Afdeeling Werkloosheids
verzekering en Arbeidsbemiddeling, en van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 29 April 1939, N° 11025, Afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Bovengenoemd besluit van den raad der 

gemeente Uithuizen te vernietigen wegens 
strijd met het algemeen belang. 

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

's-Gravenhage, den 4den Mei 1939, 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P . M. RoMME. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

( Uitgeg. 26 Mei 1939). 

s. 2841 

5 Juni 1939. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 22 Juni 1938, betreffende 
intrekking van de ten name van J. 
Geertsma te Haren (Gr.) staande slijt
vergunning voor de winkelruimte van 
het perceel Steenstraat N°. 87 te Arn
hem. 

Wij WILHELMINA, enz" 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 31 Maart 1939, n°. 828 G., Afdeeling 
Volksgezondheid en van 4 April 1939, n°: 
8939, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten 
van Gelderland bij besluit van 22 Juni1938, 
n°. 89, hebben gegrond verklaard het door 
J. Geertsma te Haren (Gr.) ingesteld beroep 
tegen het besluit van burgemeester en wet
houders van Arnhem van 30 November 
1937, n°. 3648, strekkende tot intrekking 
van de te zijnen name staande slijtvergunning 
voor de winkelruimte van het perceel Steen
straat n°. 87, te Arnhem; 

O. ,dat burgemeester en wethouders van 
Arnhem bij hun aangehaald besluit de onder
werpelijke slijtvergunning hebben ingetrok
ken omdat Geertsma voornoemd op 23 Sep
tember 1935 te Assen en op 20 Augustus 1937 
te Almelo werd bekeurd onderscheidenlijk 
ter zake van artikel 59, re lid, 1° en artikel 
59, re lid, 7° der Drankwet (Staatsblad 1931, 
n°. 476), en in beide gevallen door vrijwillige 
betaling van een geldsom, als bedoeld in 
artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht, 
een strafvervolging heeft voorkomen; 

0., dat Gedeputeerde Staten van Gelder
land in hun aangehaald besluit onder meer 
hebben overwogen, dat, wat de tweede over
treding betreft, deze ingevolge artikel 59, 
2e lid der Drankwet, in verband met de eerste 
overtreding uitsluitend met hechtenis van 
ten hoogste één maand kan worden gestraft, 
zoodat te dien aanzien een vrijwillige be
taling ex artikel 74 van het Wetboek van 
Strafrecht, hetwelk zich immers bepaalt tot 
die overtredingen, waarop naar de wettelijke 
omschrijving geldboete, hetzij als eenige 
hoofdstraf, hetzij nevens hechtenis is ge
steld, niet kan worden toegelaten; dat, nu 
die betaling niettemin werd aangenomen, 
zij niet als een betaling in den zin van arti
kel 74 van voornoemd Wetboek kan worden 
aangemerkt, en dus evenmin overeenkom
stig artikel 12, re lid, 13° slot der Drankwet 
met een onherroepelijke veroordeeling kan 
worden gelijkgesteld; dat in casu derhalve 
slechts van één onherroepelijke veroordeeling 
en wel terzake van de eerstbedoelde over-
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treding sprake is en de onderwerpelijke ver
gunning dan ook ten onrechte door burge
meester en wethouders van Arnhem is inge
trokken; 

0. dienaangaande, dat het vaststaat dat 
de ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
bij het Kantongerecht te Almelo op vóór 
den aanvang der terechtzitting ingediend ver
zoek van Geertsma voornoemd ter voorko
ming van de strafvervolging ter zake van de 
overtreding, bedoeld in artikel 59 , re lid, 
7° der Drankwet, de voorwaarde heeft ge
steld, dat hij f 2.- zou betalen en afstand 
zou doen van het in beslag genomene, en 
dat Geertsma aan die voorwaarde op 18 Sep
tember I 937 vrijwillig heeft voldaan ; 

0. dat derhalve door Geertsma vrijwillig 
betaald is een geldsom als bedoeld in artikel 
74 van het Wetboek van Strafrecht; 

0 ., dat zoodanige vrijwillige betaling door 
artikel 12, re lid, 13° slot der Drankwet 
wordt gelijkgesteld met een onherroepelijke 
veroordeeling, als bedoeld in artikel I 2, re lid, 
13° onder a dier wet; 

0., dat hierbij geheel in het midden wordt 
gelaten, of de ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie al dan niet terecht de genoemde 
voorwaarde heeft gesteld, daar de vrijwil
lige betaling van een geldsom te dezen als 
zoodanig gelijk staat met een onherroepelijke 
veroordeeling; 

0., dat Gedeputeerde Staten van Gelder
land derhalve, door bij hun beslissing te 
overwegen dat in dit geval slechts vari één 
onherroepelijke veroordeeling en wel ter zake 
van de eerstbedoelde overtreding sprake was, 
en op dien grond het intrekkingsbesluit van 
burgemeester en wethouders van Arnhem te 
vernietigen, hebben gehandeld in strijd met 
het bepaalde in artikel 32, re lid, 1° onder a 
juncto artikel 12, re lid , 13° der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476); 

Gelet op artikel 168 van de provinciale 
wet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
2 Mei 1939, n°. 37) ; 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Sociale Zaken en van Binnenland
sche Zaken van 22 Mei 1939, n°. 435 G, Af
deeling Volksgezondheid en van 26 Mei 
1939, n°. 12954, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Gelderland van 22 Juni 1938, betreffende in
trekking van de ten name van J . Geertsma te 
Haren (Gr.) staande slijtvergunning voor de 
winkelruimte van het perceel Steenstraat 
n°. 87 te Arnhem, te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, den 5den Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken , 
C. P. M. ROMME. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. 23 Juni 1939 ). 
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K 2842 

5 Juni 1939 . BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 22 Juni 1938, betreffende 
intrekking van de slijtvergunning ver
leend aan J. Geertsma te Haren (Gr.), 
en geldende voor den winkel van het 
perceel Molenstraat N°. 43 te Nijmegen. 

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

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 31 Maart 1939, N°. 1127 G., Afdeeling 
Volksgezondheid en van 4 April 1939, N°. 
8939, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0 ., dat Gedeputeerde Staten van Gelder
land bij besluit van 22 Juni 1938, N°. 88, 
met ongegrond-verklaring van het daar
tegen door den inspecteur van de Volksge
zondheid, belast met de zaken rakende de 
drankbestrijding, ingesteld beroep, hebben 
gehandhaafd het besluit van burgemeester 
en wethouders van Nijmegen van 25 Febru
ari 1938, N°. 22, strekkende tot weigering 
om, op aanwijzing van genoemden inspec
teur , in te trekken de slijtvergunning ver
leend aan J. Geertsma te Haren (Gr.), en 
geldende voor den winkel van het perceel 
Molenstraat N°. 43 te Nijmegen; 

0. , dat de inspecteur tot die aanwijzing 
is overgegaan, omdat Geertsma voornoemd 
op 23 September 1935 te Assen en op 20 
20 Augustus 1937 te Almelo werd bekeurd 
onderscheidenlijk ter zake van artikel 59, 1• 
lid 1° en artikel 59, 1• lid 7° der Drankwet 
(Staatsblad 1931, N°. 4 76). en in beide ge
vallen ten overstaan van den ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie een trans
actie heeft gesloten en de daarbij gestelde 
geldsommen heeft betaald, zoodat de be
doelde slijtvergunning ingevolge het bepaalde 
in artikel 32, 1• lid, 1° onder a j0 artikel 
12, 1• lid 13° der Drankwet door burgemees
ter en wethouders van Nijmegen zou moeten 
worden ingetrokken; 

Overwegende, dat burgemeester en wet
houders voornoemd aan de aanwijzing van 
den inspecteur geen gevolg hebben gegeven 
en derhalve de slijtvergunning niet hebben 
ingetrokken op gronden, die Gedeputeerde 
Staten van Gelderland in hun aangehaald 
besluit terecht niet juist hebben geacht en 
die derhalve hier buiten beschouwing kunnen 
worden gelaten; 

0 ., dat Gedeputeerde Staten voorts, uit
gaande van het feit dat artikel 74 van het 
Wetboek van Strafrecht slechts kan worden 
toegepast bij overtredingen waarop naar 
de wettelijke omschrijving geldboete, het
zij als eenige hoofdstraf, hetzij nevens hech
tenis is gesteld, en van de stelling dat, wat 
de tweede overtreding betreft, deze ingevolge 
artikel 59, 2de lid der Drankwet in verband 
met de eerste overtreding uitsluitend met 
hechtenis van ten hoogste een maand had 
kunnen worden gestraft, onder meer hebben 
overwogen, dat, nu niettemin met be
trekking tot de tweede overtreding de beta
ling van een afkoopsom werd aangenomen, 
deze afkoop niet als een betaling in den zin 
van artikel 74 van het Wetboek van Straf
recht kan worden aangemerkt en dus even-
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min overeenkomstig artikel 12, 1• lid, 130 
slot der Drankwet met een onherroepelijke 
veroordeeling kan worden gelijkgesteld; dat 
in casu derhalve slechts van één onherroepe
lijke veroordeeling en wel ter zake van de 
eerstbedoelde overtreding sprake is en de 
intrekking der onderwerpelijke vergunning 
dan ook terecht door burgemeester en wet
houders van Nijmegen is geweigerd, zij het 
dan ook, dat die weigering op andere gron
den, dan die in het betrokken besluit van dat 
College_ vermeld, had behooren te geschieden; 

0 . dienaangaande, dat het vaststaat, dat 
de ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
bij het Kantongerecht te Almelo op vóór 
den aanvang der terechtzitting ingediend ver
zoek ·•an Geertsma voornoemd ter voor
koming van strafvervolging terzake van de 
overtreding, bedoeld in artikel 59, 1• lid, 
7° der Drankwet, de voorwaarde heeft ge
steld , dat hij f 2.- zou betalen en afstand 
zou doen van het in beslag genomene, en 
dat Geertsma aan die voorwaarde op 18 
September 1937 vrijwillig heeft voldaan; 

0. , dat derhalve door Geertsma vrijwillig 
betaald is een geldsom, als bedoeld in ar
tikel 74 van het Wetboek van Strafrecht; 

0., dat zoodanige vrijwillige betaling door 
artikel 12, 1• lid , 13° slot der Drankwet 
wordt gelijkgesteld met een onherroepelijke 
veroordee!ing, als bedoeld in artikel 12, 1• 

• lid, 13° onder a dier wet ; 
0., dat hierbij geheel in het midden wordt 

gelaten, of de ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie al dan niet terecht de genoemde 
voorwaarde heeft gesteld, daar de vrijwil
lige betaling van een geldsom te dezen als 
zoodanig gelijk staat met een onherroepelijke 
veroordeeling; 

0 ., dat Gedeputeerde Staten van Gelder
land derhalve, door bij hun beslissing te 
overwegen, dat in dit geval slechts van één 
onherroepelijke veroordeeling en wel ter
zake van de eerstbedoelde overtreding sprake 
was, en op dien grond, met ongegrondver
klaring van het daartegen door den inspec
teur van de Volksgezondheid ingesteld be
roep, het besluit van burgemeester en wet
houders van Nijmegen van 25 Februari 1938, 
N°. 22, te handhaven, hebben gehandeld 
in strijd met het bepaalde in artikel 32, 1• 
lid, 1° onder a j0 artikel 12, 1• lid 130 der 
Drankwet (Staatsblad 1931, N°. 476); 

Gelet op artikel 168 van de provinciale 
wet · 

D'e Raad van State gehoord (advies van 
2 Mei 1939, N° 36); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 22 Mei 1939, N°. 434 G., Afdee
ling Volksgezondheid, en van 26 Mei 1939, 
N°. 12953, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Gelderland van 22 Juni 1938, betreffende in
trekking van de slijtvergunning verleend aan 
J. Geertsma te Haren (Gr.), en geldende voor 
den winkel van het perceel Molenstraat N°. 43 
te Nijmegen, te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

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

's-Gravenhage, den 5den Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken. 
C. P . M. ROMME. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. 23 Juni 1939). 

s. 360 3 

6 September 1939. WET tot w1Jz1gmg en 
verhooging van het tiende hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1939 (Buitengewoon krediet). 

Bijl. Hand. II 1938/39 , 529. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2257-2265. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 529 . 
Hand. I 1938/39, bladz. 

s. 190 

BESCHJJ,lONG VAN DE llllNTSTE RS 
VAN BUJTE ' LA1 DS CHE ZA 1rnx, 
\'.<\N IlTNNENT,A. TD , CHE ZAKEN, 
VAN JUSTITIE, VAN UEFENSTE EN 
YAN WAT-ERS'l'AAT, betreffende het 
gebruik van nationale vlaggen van • 
vreemde Mogendheden. 

DE MINISTERS VAN BUITENLAND
SCHE ZAKEN, VAN BINNENLAND
SCHE ZAKEN, VAN JUSTITIE, VAN 
DEFENSIE en VAN WATERSTAAT,daar
toe door Hare Majesteit de Koningin ge
machtigd, bepalen in verband met en ter 
handhaving van de door de Regeering afge
kondigde onzijdigheid in den tusschen eenige 
vreemde Mogendheden bestaanden oorlogs
toestand en brengen ter kennis van ieder, 
wien zulks aangaat: 

Art. 1. Het is verboden in het rechtsge
bied van het Rijk in Europa in het openbaar 
nationale vlaggen van vreemde Mogendhe
den te plaatsen of te houden. 

2 . Dit verbod geldt niet: 
a. ten aanzien van vlaggen, hetzij op of 

aan gebouwen of op daarbii behoorende ter
reinen van gezantschappen of consulaten 
van vreemde Mogendheden, hetzij op of aan 
gebouwen en terreinen, in gebruik bij diplo
matieke en consulaire vertegenwoordigers 
van zoodanige Mogendheden, hetzij op de 
vervoermiddelen, waarvan zij gebruik m a 
ken; 

b. ten aanzien van vlaggen op vreemde 
oorlogs-, zee- en binnenvaartuigen. 

s. 2 0 3 

(Uitgeg. 10 September 1939.) 
De Minister van Justitie, 

P. S. GERBRANOY. 

16 September 1939. WET, tot wijziging van 
de wet van ro Januari 1920, Staatsblad 
n °. 11, houdende nadere voorzieningen 
betreffende de grensbewaking. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 540; 
Hand. II 1938/39, bladz. 2288/9; 
Bijl. Hand. I 1938/39, 540. 
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Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in verband met de huidige omstan
digheden wenschelijk is enkele wijzigingen 
te brengen in de wet van 10 Januari 1920, 
Staatsblad n°. II, houdende nadere voorzie
ningen betreffende de grensbewaking; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vanState,enz. 
Art. I. In d e wet van ro Januari 1920, 

Staatsblad n °. II, houdende nadere voorzie
ningen betreffende de grensbewaking, zooals 
deze is gewijzigd door de wet van 29 Juni 
1925, Staatsblad n °. 308, worden de navol
gende wijzigingen gebracht: 

Artikel 1 wordt gelezen: 
"Art. 1. Voor de door Ons in het belang 

van de grensbewaking aan te wijzen gedeel
ten van het grondgebied des Rijks, in de vol
gende artikelen als bewakingsgebieden aan
geduid, gelden de bepalingen, vervat in de 
artikelen 2 tot en met 8. 

De voorschriften bij of krachtens de arti
kelen 2 tot en met 8 dezer wet gegeven, als
mede de ingevolge die voorschriften geno
men maatregelen kunnen, zoolang en voor 
zooveel gebieden in staat van oorlog of in 
staat van beleg verkeeren, door het bij alge
meenen maatregel van bestuur aangewezen 
gezag worden geschorst en gewijzigd." 

In artikel 3 worden de woorden "in het 
belang van de grensbewaking" vervangen 
door: 

"in het belang van 's Lands veiligheid of 
van de grensbewaking". 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag volgende op dien waarop 
zii wordt afgekondigd. 

· Lasten en bevelen, enz. 
G egeven te 's-Gravenhage, den ,6den Sep

tember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van justitie , 
P . S. GERBRANDY. 

De Minister van Binnenlandsche, Zaken, 
VAN B OEVEN. 

s. 204 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
De Minister van D e fen sie, 

A. Q. H. DIJXHOORN. 

(Uitgeg . 16 September 1939.) 

16 September 1939. WET, tot nadere wij
ziging en aanvulling van het Tweede 
Boek van het Wetboek van Koophan
del. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 543; 
Hand. II 1938/_19, bladz. 2289/90; 
Bijl. Hand. I 1938/39, 543. 

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

dat het wenschelijk is, het Tweede Boek van 
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het Wetboek van Koophandel nader te wij
zigen en aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Tweede Boek van het Wet

boek van Koophandel ondergaat de volgen
de wijzigingen: 

a . In het eerste lid van artikel 51 7s wordt 
het bepaalde onder 5 °. gelezen: 

"5° . embargo op het schip wordt gelegd 
of door een maatregel van hoogerhand aan 
den vervoerder de beschikking over de voor 
het vervoer van goederen bestemde ruimte 
van het schip wordt onttrokken." 

b. Na artikel 517u wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende: 

,,Art. 517u bis. Onverminderd het be-
paalde in artikel 517s kan ieder der partijen, 
bi_i schriftelijke kennisgeving aan de weder
partij, aan de vervoerovereenkomst een ein
de maken, indien de uitvoering daarvan 
wordt belet, doordat een maatregel van hoo
ger hand het geheel of een gedeelte van de 
voor het vervoer van goederen bestemde 
ruimte van een of meer schepen aan de be
schikking van den vervoerder onttrekt, ter
wijl deze uitvoering niet binnen redelijken 
t ijd kan worden hervat. 

Na het einde der overeenkomst is de ver
voerder bevoegd, de goederen te lossen en 
voor rekening van de rechthebbenden op te 
slaan in de haven, waarin het schip zich be
vindt, of in de naaste veilige haven, die het 
kan bereiken. De rechthebbende kan zijner
zijds de uitlevering der goederen vorderen in 
de haven, waarin het schip zich bevindt, of 
in de eerste haven, waarin het binnenloopt. 

Vracht is in de gevallen van dit artikel 
niet verschuldigd. 

Indien reeds vervoer van goederen heeft 
plaats gehad en de rechthebbende daardoor 
is gebaat, kan de rechter op vordering van 
den vervoerder beslissen, dat vracht verschul
digd is en het bedrag daarvan naar billijk
heid vaststellen. 

c. Aan het eerste lid van artikel 520a 
wordt toegevoegd: ,,Hetzelfde geldt, indien 
door een maatregel van hoogerhand de ver
vrachte ruimte van het schip aan de beschik
king van den vervrachter wordt onttrokken." 

d. Na artikel 520a wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende: 

"Art. s2oa bis. Is als vracht een vaste 
som bepaald, dan ondergaat deze een even
redige vermindering, indien door een maat
regel van hoogerhand een gedeelte van de 
vervrachte ruimte van het schip aan de be
schikking van den vervrachter wordt ont
trokken." 

e. In artikel s2or wordt in plaats van 
,,517s-517u" gelezen: ,,517s-517u bis". 

f . Na artikel 533m wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende: 

"Art. s:i:im bis. Indien een maatregel van 
hoogerhand de voor het vervoer van den rei
ziger bestemde ruimte van het schip aan de 
beschikking van den vervoerder onttrekt, 
hebben beide partijen het recht de overeen
komst te verbreken. 

Is de reis reeds aangevangen, dan eindigt 
de overeenkomst in de haven, waar het schip 
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zich bevindt of in de naaste veilige haven, 
die het kan bereiken. 

Het tweede en derde lid van het voor
gaande artikel vinden overeenkomstige toe
passing." 

g. Aan het eerste lid van artikel 533u 
wordt toegevoegd: ,,Hetzelfde geldt, indien 
door een maatregel van hoogerhand de be
schikking over het geheel of een gedeelte 
van de vervrachte ruimte van het schip aan 
den vervrachter wordt onttrokken." 

h. In artikel 533x wordt na de woorden 
,,533i- 533l," ingelascht: ,,533m bis,". 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Sep

tember 1939. 

s. 2 0 5 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P . S. GERBRANDY. 
( Uitgeg . I6 September I939.) 

16 September 1939. WET, houdende vast
stelling van regelen betreffende het ge
lijktijdig genot van burgerlijke en mili
taire belooning ten aanzien van de be
zoldigde leden van de rechterlijke macht 
en van de bezoldigde burgerlijke leden 
van de militair-rechterlijke macht. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 539; 
Hand. Il I938/39, bladz. 2288; 
Bijl. Hand. I I938/39, 539. 

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

dat de regelen betreffende het gelijktijdig 
genot van burgerlijke en militaire belooning 
behooren te worden vastgesteld ten aanzien 
van de bezoldigde leden van de rechterlijke 
macht en van de bezoldigde burgerlijke le
den van de militair-rechterlijke macht; 

Zoo is het, datWij , den Raad vanState,enz. 
Art. 1. In de wet van 5 Juli 1910 (Staats

blad n °. 181), tot regeling van de samen
stelling van den hoogen raad, de gerechts
hoven, de arrondissements-rechtbanken en 
de kantongerechten en van de jaarwedden 
der rechterlijke ambtenaren, alsmede van de 
klassen der rechtbanken en kantongerech
ten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 7 
Mei 1938 (Staatsblad n °. 202), wordt na ar
tikel ga een nieuw artikel gb ingevoegd, lui
dende: 

"De bepalingen, welke voor burgerlijke 
Rijksambtenaren in het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement zijn of worden vastge
steld ten aanzien van het gelijktijdig genot 
van burgerlijke en militaire belooning, vin
den overeenkomstige toepassing ten aanzien 
van de bezoldigde rechterlijke ambtenaren.". 

Art. Il. In de wet van 20 Juni 1913 
(Staatsblad n °. 292), houdende o. m . nadere 
voorzieningen betreffende de jaarwedden van 
leden der militair-rechterlijke macht, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 15 Mei 1936 
(Staatsblad n ° . 303), wordt na artikel ga 
een nieuw artikel gb ingevoegd, luidende: 
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" De bepalingen, welke voor burgerlijke 
Rij ksambtenaren in het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement zijn of worden vastge
steld ten aanzien van het gelijktijdig genot 
van burgerlijke en militaire belooning, vin
den overeenk omstige toepassing ten aanzien 
van de bezoldigde burgerlijke leden van de 
militair-rechterlijke macht.". 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Sep

tember 1939. 

, . 528 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P . S. GERBRANDY. 
De Minister van D efensie, 

A. Q. H . DIJXHOORN. 
(Uitgeg. 16 September 1939.) 

:z 6 September 1939. WET, houdende rege
len met betrekking tot het verzekeren 
in geval v an oorlog, oorlogsgevaar of an
dere buitengewone omstandigheden van 
een doelmatig gebruik van vervoermid
delen in het belang van de volkshuishou
ding. (Wet Gebruik Vervoermiddelen 
:1939.) 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 534; 
Hand. Il 1938/39 , bladz. 2274- 2283; 
Bijl. Hand. I 1938/39 , 534; 
Hand. I 1938/39, bladz. 

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

dat het noodzakelijk is regelen te stellen, ten
einde in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden een 
doelmatig gebruik van vervoermiddelen in 
het belang van de volkshuishouding te ver
zekeren; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad vanState,enz. 
Art. 1. r. D e maatregelen, krachtens de

ze wet genomen, blijven zonder gevolg, in
dien en voorzoover zij onvereenigbaar zijn 
met maatregelen, ten behoeve van de lands
verdediging genomen krachtens : 

de Wet van 14 September 1866, Staatsblad 
n°. ,38 (Inkwartieringswet); 

de Wet van 23 Mei 1899, Staatsblad n ° . 
128 (Wet op den Staat van Oorlog en van 
Beleg). 

2. Evenzeer blijven de m aatregelen , 
krachtens deze wet genomen, zonder gevolg, 
indien en voorzoover zij onvereenigbaar zijn 
met m aatregelen, genomen krachtens de Wet 
betreffende bescherming t egen luchtaanva l
len, tenzij Onze Minister van Waterstaat ten 
aanzien van bepaalde v ervoermiddelen in 
overleg met Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken anders b eslist. 

2 . r. In geval van oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buitengewone omstandigheden is 
Onze Minister van Waterstaat bevoegd re
gelen te stellen, waarbij houders van daarbij 
aangewezen v ervoermiddelen, welke tot 
vrachtvervoer te land of t e wat e r zijn of kun-
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ne n worden ingericht, dan wel zonder v er
andering voor dat vervoer kunnen worden 
gebruikt, worden verplicht, hun vervoermid
delen te doen inschrijven in daartoe door On
zen Minister van Waterstaat bestemde re
gisters . Onder de in d it lid bedoelde vervoer
middelen worden mede begrepen die, welke 
zijn ingericht tot het voortbewegen van die 
vervoermiddelen. 

2. Onze M inister van Waterstaat kan in 
het belang van de v olkshuishouding regelen 
stellen met betrekking tot het gebruik, door 
den houder, van in het eerste lid bedoelde, 
door hem aangewezen vervoermiddelen , 
waaronder begrepen het verbod van, en de 
verplichting tot het gebruik daarvan. 

3. De beschikkingen, waarbij regelen als 
bedoeld in het eerste en tweede lid worden 
vastgesteld, worden in de Nederlandsche 
Staatscourant bekend gemaakt. T enzij b ij de 
beschikking anders is bepaald, treedt deze in 
werking met ingang van den dag na dien der 
dagteekening, onderscheidenlijk der eerste 
dagteekening van de N ederlandsche Staats
courant, waarin zij bekend is gemaakt. 

3. r. Overtreding van de voorschriften, 
bij o f krachtens deze wet gegeven, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste één jaar 
of een geldboete van ten hoogste f 10.000. 

2. Indien een der feiten, in het vorig lid 
strafbaar gest eld, wordt begaan door of van
wege een naamlooze v ennootschap, een co
operatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
bezitt ende vereeniging of een stichting, wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uit
gesproken tegen hem, die tot het fei t op
dracht gaf of die de feitelijke leiding had bij 
het verboden handelen of het nalaten. 

3. H et feit wordt beschouwd als een over
treding. 

4 . Met de opsporing de r feiten, bij deze 
wet strafbaar gesteld, zijn , behalve de bij ar
tikel 141 van het W etboek van Strafvorde
ring aangewezen personen, belast: 

a . de ambtenaren der Rijks- en gemeen
te politie, 

b. zij, die Onze Minister van Waterstaat 
daartoe aanwijst. 

5 . r. D e opsporingsambtenaren zijn te 
allen tijde bevoegd om vervoer, dat wordt 
verricht in strijd met hetgeen bij of krach
tens d eze wet is bepaald, te beletten en het 
tot dat vervoer gebezigde vervoermiddel 
naar een door hen aangewezen plaats te v e r
voeren of te doen vervoeren en aldaar in be
waring te doen stellen. D e bemanning van 
het vervoermiddel te water en de bestuurder 
van het vervoermiddel te land is gehouden 
daartoe medewerking te verleenen. 

2. D e uit d en in he t vorig lid bedoelden 
maatregel voortvloeiende kosten kunnen 
volgens door Ons te stellen regelen van den 
houder van het vervoermiddel worden terug
gevorderd en b ij gebreke v an betaling op 
diens vermogen worden verhaald. 

6 . r. D e opsporingsambtenaren hebben 
te allen tijde toegang tot alle plaatsen, voor 
zoover zij betreding daarvan voor een goe
de vervulling van hun taak redelijkerwijze 
noodig kunnen oordeelen. Zoo noodig ver-
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schaffen zij zich toegang met behulp van den 
sterken arm. 

2. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen, dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester der gemeente, dan wel voorzien 
van een algemeenen of bijzonderen schrifte
lijken last van den procureur-generaal bij 
het gerechtshof of van den officier van jus
titie of van een bijzonderen schriftelijken 
last 'van den commissaris van politie of in 
gemeenten, waar geen commissaris is, van 
d en burgemeester. 

Van dit binnentreden wordt binnen twee
maal 24 uren proces-verbaal opgemaakt. 
Daarin wordt mede het tijdstip van binnen
treden en van het daarmede beoogde doel 
melding gemaakt. 

3 . Zij zijn bevoegd zich van bepaalde 
door hen aan te wijzen personen te doen ver
·gezellen. In het geval, bedoeld in lid 2, wordt 
hiervan melding gemaakt in het proces-ver
baal. 

7 . Deze wet kan worden aangehaald als 
,,Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939". 

8 . 1. De tijdstippen van inwerkingtre
ding dezer wet worden telkens door Ons bij 
besluit bepaald. 

2. H et besluit wordt in het Staatsblad 
en in de Nederlandsche Staatscourant ge
plaatst. Het treedt in werking met ingang 
van den dag der afkondiging in het Staats
blad, tenzij bij het besluit een later tijdstip 
is bepaald. 

3. Na de afkondiging van het besluit, 
bepalende een tijdstip van inwerkingtreding 
dezer wet, wordt binnen veertien dagen een 
voorstel aan de Staten-Generaal gedaan om 
het besluit bij de wet te bekrachtigen. Het 
voorstel vermeldt tevens den tijdsduur, waar
voor de wet t en hoogste in werking zal zijn. 
Indien het voorstel wordt ingetrokken of 
door een van beide Kamers der Staten
Generaal verworpen, wordt het besluit ter-
stond ingetrokken. . 

4. Wij behouden Ons de beyoegdh~td 
voor te allen tijde de buitenwerkmgtredmg 
der wet bij besluit te bepalen. 

Het bepaalde in het tweede lid is hierop 
van toepassing. 

9 . In afwijking van het in lid 1 van het 
vorig artikel omtrent de inwerkingtreding 
bepaalde, treedt deze . wet voor de eerste 
maal in werking met mgang van den dag, 
volgende op dien harer afkondiging voor den 
tijd van ten hoogste één jaar. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

September 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J. W. ALBARDA. 

De Minister van Defensie, 
A. Q. H . DIJXHOORN. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN B OEYEN. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. z6 September z939.) 
L. & S . 1939. 
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s. 562 

z4 Juni z939. BESLUIT, tot aanwijzing 
van de ambtenaren en beambten, belast 
met de handhaving van de politiebe
palingen der herziene akte omtrent de 
Rijnvaart van 17 October 1868, sedert 
gewijzigd, en van de op die akte gegron
de politiereglementen. 

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

Waterstaat van 12 Mei 1939, n °. 487, Afdee
ling Waterstaatsrecht, en van Onzen Minis
ter van Buitenlandsche Zaken van den 12en 
Mei 1939, n °. 16807, Afdeeling Consulaire
en Handelszaken; 

Gelet op de herziene akte omtrent de Rijn
vaart van 17 October 1868, sedert gewijzigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Mei 1939, n °. 38); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 6 Juni 1939, n °. 483 I, 
Afdeeling Waterstaatsrecht en van 10 Juni 
1939, n °. 19951 , Afdeeling Consulaire- en 
Handelszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 27 

April 1896 (Staatsblad n °. 74), te bepalen, 
dat met de handhaving van de politiebepa
lingen van de herziene akte omtrent de R ijn
vaart van 1 7 October 1868, sedert gewijzigd, 
en van de op die akte gegronde politieregle
menten zijn belast : 

a. de ambtenaren en beambten der Rijks
en gemeentepolitie; 

b. de volgende ambtenaren en beambten 
van den Rijkswaterstaat : 

de directeur-generaal, de hoofdingenieurs
directeuren, hoofdingenieurs, ingenieurs, wa
terbouwkundigen, technisch-hoofdambtena_ 
ren, technisch-ambtenaren en opzichters, als
mede de Rijksbakenmeesters en de kanton
niers bij de rivieren; 

c. de inspecteur voor de Rijnvaart in het 
4e district; 

d. de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen; 

e. de ambtenaren, belast met het toezicht 
op de visscherij. 

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

's-Gravenhage, den 14den Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J. V. BUUREN. 

De Minister van Buiten/andsche Zaken, 
J. PATIJN. 
(Uitgeg. 23 Juni z939.) 

S. 589 B 

23 September z939. BESLUIT, houdende 
vaststelling van de kenmerken van de 
militaire vliegtuigen van de Koninklij
ke Marine en van de Koninklijke Land
macht. 

2 
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Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 22 September 1939, Geheim 
Litt. Q 294; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van het Koninklijk Besluit 

van 29 D ecember 1932 (Staatsblad n °. 688), 
zooals dit is gewijzigd bij Besluit van 5 D e
cember 1938 (Staatsblad n °. 589 A), te be
palen: 

1 ° . dat de militaire vliegtuigen van de 
Koninklijke Marine en van de Koninklijke 
Landmacht de volgende kenmerken zullen 
voeren: 

a. Op eiken vleugel (bij het bovendraag
vlak op de bovenzijde, bij het benedendraag
vlak op de onderzijde en bij ééndekkers op 
de boven- en onderzijde), alsmede op beide 
zijden van den romp van het vliegtuig, aan
gebracht over de geheele breedte van den 
vleugel en over de geheele hoogte van den 
romp, telkens een oranjekleurig gelijkzijdige 
driehoek met zwarten rand, deze laatste ter 
breedte van 10 cm.; het midden van den 
driehoek ligt op de draagvlakken op de helft 
van den afstand tusschen den zijkant van het 
draagvlak en den romp; op de zijden van den 
romp op de helft van den afstand tusschen de 
achterzijde van den ondervleugel (c. q. vleu
gel bij ééndekkers) en de as van het rich
tingsroer; op de vleugels wijst de driehoek 
met een punt naar achteren, op den romp 
naar beneden. 

b. D e verticale roeren geheel oranje, om
lijst door een 10 cm. breeden zwarten band. 

2 ° . dat dit Besluit in werking zal treden 
met ingang van een door den Minister van 
Defensie te bepalen datum. 

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

's-Gravenhage, den 23sten September 1939. 

S. 589 C 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, 

A. Q. H. DIJXHOORN . 

(Uitgeg. 2 October 1939.) 

29 September 1939. BESLUIT, tot wijzi
ging van het Dienstplicht-vergoedings
besluit. 

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

Defensie van 26 September 1939, Vlle af
deeling, N ° . 301 H; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de 
mogelijkheid te scheppen, dat kostwinners
vergoeding tot een hooger bedrag kan wor
den toegekend dan de thans geldende bepa
lingen toelaten; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het Dienstplicht-vergoedings-be

sluit (Staatsblad 1922, n °. 86) wordt gewij
zigd als volgt: 

Art. 1, onder a, wordt gelezen als volgt: 
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a. onder "minister" Onze Minister van 
Defensie; 

In art. 3, eerste lid, wordt in de plaats van 
,,twee gulden vijftig cent" gelezen: ,,drie gul
den". Aan het slot van dit lid wordt een vol
zin toegevoegd, luidende als volgt: 

"In bijzondere, door Onzen Minister van 
Defensie aan te wijzen gevallen kan de ver
goeding op een hooger bedrag worden vast
gesteld." 

2 . Onze Minister van Defensie is be
voegd om, in afwachting van een algeheele 
herziening van het Dienstplicht-vergoedings
beslui t, gedurende de tegenwoordige buiten
gewone omstandigheden van dat besluit af
wijkende bepalingen vast te stellen. 

3 . Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 September 
1939. 

Onze Minister van D efensie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 29sten September 1939. 

s. 639 S 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, 

A. Q. H. D IJXHOORN. 

(Uitgeg. 6 October 1939.) 

16 September 1939. WET, houdende 
bekrachtiging van het Koninklijk be
sluit van 25 Maart 1939, N °. 44, tot re
geling van den invoer van steenkolen. 

Bijl. Hand. Il 1038/39, 426. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 2274. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 426. 
Hand. I 1938/39, bladz. 772. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N °. 639 N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 25 
Maart 1939, N °. 44, tot regeling van den in
voer van steenkolen, bekrachtiging bij de 
wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad vanState,enz. 
Art. 1 . Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 193 7 (Staatsblad N °. 639 N) 
genomen besluit van 25 Maart 1939, N °. 44 
(Nederlandsche StaatscOltrant van 28 Maart 
1939, N °. 62), tot regeling van den invoer 
van steenkolen, wordt bekraç_htigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Sep

tember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg 29 September 1939.) 
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s. 639'l' 

16 September 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 29 April 1939, N ° 6, tot regeling 
van den invoer van gelaschte en naad
looze buizen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 461. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2274. 
Bijl Hand. I 1938/39, 461. 
Hand. I 1938/39, bladz. 772. 

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

dat, ingevolge artikel _, der Crisisinvoerwet 
19_37 (Staatsblad N °. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 29 
April 1939, N ° . 6, tot regeling van den invoer 
van gelaschte en naadlooze buizen, bekrach
tiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 193 7 (Staatsblad N ° . 639 N) 
genomen besluit van 29 April 1939, N ° . 6 
(Nederlandsche Staatscourant van 3 M ei 
1939, N ° . 86), tot regeling van den invoer 
van gelaschte en naadlooze buizen, wordt be
krachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingan g 
van den dag, volgende op dien hare r afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Sep

tember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 29 Sep_tember 1939.) 

s. 639 U 

16 September 1939. WET, houdende be
krachtiging van het K oninklijk beslu,t 
van 26 April 1939, N ° . 11 , tot regeling 
van den invoer van kunstzijden garens. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 463. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2274. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 463. 
Hand. I 1938/39, bladz. 772 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad N ° 639 N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen b esluit van 26 
April 1939, N ° . 11, tot regeling van den in
voer van kunstzijden garens, bekrachtiging 
bij de wet b ehoeft ; 

Zoo is het, datWij, d en Raad vanState, enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad N °. 639 N) 
genomen besluit van 26 April 1939, N ° . 11 
(Nederlandsche Staatscourant van 28 April 
1939, N ° . 83), tot regeling van den invoer 
van kunstzijden garens, wordt bekrachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien hare r 
afkondiging. 

1939 

Lasten en bevelen enz. 
_Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Sep

tember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG H E . 

(Uitgeg. 29 September 1939.) 

s. "679 Z 

29 Augustus 1939. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van de artikelen 30, 30d en 3oe van het 
Crisis-Akkerbouwbesluit 1934. 

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

Staat, Ministe r van Economische Zaken a.i., 
van 29 Juli 1939, n °. 16369, Afdeeling Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Gelet op de artikelen 30, 30d en 3oe van 
het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 
IQ ~ .1 ( advies van 19 Juni 10~9, n ° . 1074); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
8 Augustus 1939, n °. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Economische Zaken van 25 
Augustus 1919, n ° . 17670, Afdeeling Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Hebben goed gevonden en verstaan: 
te bepalen, dat het Crisis-Akkerbouwbe

sluit 1934 wordt gewijzigd in dier voege, dat: 
1. artikel 30 wordt gelezen als volgt : 
1. Het afleveren van zetmeel en van door 

Onzen Minister aan te wijzen geheel of ge
deeltelijk uit zetmeel bereide producten is 
aan iederen in het voorgaande artikel be
doelden georganiseerde slechts toegestaan, 
indien die georganiseerde heeft betaald, of 
zich overeenkomstig door Onzen Minister te 
stellen regelen jegens de in dat artikel be
doelde Crisis-Organisatie, als vertegenwoor
digster van het Fonds, heeft verbonden aan 
die Crisis-Organisatie t en behoeve van dat 
Fonds te zullen betalen, een door Onzen Mi
nister vast te stellen bedrag per 100 kg, voor 
zoover over dat zetmeel of over die produc
ten niet de uit hoofde van dit artikel dan 
wel van de artikelen 12 of 13 van het Crisis
M onopoliebesluit 1913 v erschuldigde gelden 
volledig zijn betaald. 

2. Het verwerken van zetmeel of één of 
meer der in het vorige lid bedoelde produc
ten , indien zetmeel of die producten in eigen 
bedrjjf worden vervaardigd, tot of in andere 
dan de op grond van lid 1 aangewezen pro
ducten is aan iederen in het voorgaande ar
tikel bedoelden georganiseerde slechts toe
gestaan, indien die georganiseerde zich over
eenkomstig door Onzen Minister te stellen 
regelen jegens de in dat artikel bedoelde 
Crisis-Organisatie heeft verbonden over de 
verwerkte hoeveelheden zetmeel of in het 
vorige lid bedoeld~ producten ten behoeve 
van het Fonds te zullen betalen een door 
Onzen Minister vast te stellen bedrag per 
100 kg, voor zoover over deze grondstoffen 
niet de uit hoofde van dit artikel dan wel 
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van de artikelen 12 of 13 van het Crisis
Monopoliebesluit 1933 verschuldigde gelden 
volledig zijn betaald. 

3. H et bepaalde in lid 1 is niet van toe
passing, indien en voorzoover de georgani
seerde zetmeel of de in lid 1 bedoelde pro
ducten aflevert: 

a. aan een bij dezelfde Crisis-Organisatie 
toegelaten georganiseerde, die in eigen be
drijf zetmeel of één of meer dezer producten 
bereidt; 

b. aan een bij dezelfde Crisis-Organisatie 
toegelaten georganiseerde, die zetmeel of één 
of meer der in lid 1 bedoelde producten bezigt 
als grondstof of hulpmiddel bij de verwer
king van grondstoffen in zijn bedrijf, indien 
dit behoort tot een der door Onzen Minister 
aan te wijzen industrieën, voor zoover met 
betrekking tot en door den laatstbedoelden 
georganiseèrde is voldaan aan door Onzen 
Minister te stellen voorwaarden; 

c. aan een bij dezelfde Crisis-Organisatie 
toegelaten georganiseerde, die zetmeel of een 
of meer der in lid 1 bedoelde producten ver
werkt tot of in producten, waarvan ten ge
noegen van die Crisis-Organisatie wordt 
aangetoond, dat deze hoofdzakelijk zijn be
stemd om te worden uitgevoerd of om te 
worden geleverd aan bij deze Crisis-Orga
nisatie georganiseerde bedrijven, welke be
hooren tot door Onzen Minister aan te wijzen 
industrieën en met betrekking tot en door 
welke bedrijven is voldaan aan door Onzen 
Minist er te stellen voorwaarden, mits de ge
organiseerde, die het zetmeel of de in lid 1 
bedoelde producten heeft ontvangen, zich 
overeenkomstig door Onzen Minister te stel
len regelen jegens vorengenoemde Crisis
Organisatie heeft verbonden, aan die Crisis
O rganisatie ten behoeve van het Fonds te 
zullen betalen - voor zoover het zetmeel of 
de in lid 1 bedoelde producten of de hieruit 
door den laatstbedoelden georganiseerde 
vervaardigde producten niet zijn uitgevoerd 
dan wel geleverd aan evenbedoelde bedrij
ven - het bedrag, hetwelk overeenkomstig 
het bepaalde in lid 1 op het moment van 
aflevering aan den laatstbedoelden georga
niseerde verschuldigd zou zijn. 

II. in artikel 30d, onder b, na de woor
den "met goedvinden van de Crisis-Organi
satie" worde n ingevoegd de woorden "over
eenkomstig door Onzen Minister te stellen 
regelen". 

III. artikel 3oe wordt gelezen als volgt : 
1. Voor het afleveren van zwarte stroop, 

melado en melasse is de betrokkene ver
schuldigd aan de in het vorige artikel be
doelde Crisis-Organisatie, als vertegenwoor
digster van het Fonds, een door Onzen 
Minister vast te stellen bedrag per door 
dezen daarbij te bepalen eenheid, voor zoover 
althans over die zwarte stroop, melado of 
melasse niet reeds de uit hoofde van dit ar
tikel dan wel van artikel 12 of 13 van het 
Crisis-Monopoliebesluit 1933 verschuldigde 
gelden zijn betaald. 

2. Het bepaalde in het vorige lid is niet 
van toepassing, indien en voor zoover een 
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georganiseerde zwarte stroop, m elado of m e
lasse aflevert: 

a. aan een bij dezelfde Crisis-Organisa
tie toegelaten georganiseerde, die in eigen 
bedrijf één of meer der genoemde produc
ten bereidt; 

b. aan een bij dezelfde Crisis-Organisa
tie toegelaten georganiseerde, die zwarte 
stroop, melado of melasse bezigt als grond
stof, als hulpmiddel bij de verwerking van 
grondstoffen of voor andere technische doel
einden in zijn bedrijf, indien dit behoort tot 
een der door Onzen Minister aan te wijzen 
industrieën, voor zoover met betrekking ·tot 
en door den laatstbedoelden georganiseerde 
is voldaan aan door Onzen Minister te stel
len voorwaarden. 

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

's-Gravenhage, den 29sten Augustus 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

( Uitgeg. 19 September 1939.) 

S. 679 AA 

29 Augustus 1939. BESLUIT, tot toepas
sing van artikel 10 van de Landbouw
Crisiswet 1933 op haring (Crisis-Ha
ringbesluit 1939 ( uitvoer). 

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

Economische Zaken van den 1 7 Augustus 
1939, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden, N °. 18029; 

Gelet op artikel 10 van de Landbouw-Cri-
siswet 1933; -

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 17 Augustus 1939, N °. 
1090); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 22 Augustus 1939, N °. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 26 Augustus x939, 
N °. 18432, afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden; 

- Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. 1. D e uitvoer van gezouten ha

ring naar door Ons aan te wijzen landen is 
slechts toegestaan aan exporteurs, die in het 
bezit zijn van een op de uit te voeren partij 
en het land van bestemming betrekking heb
bende uitvoervergunning, afgegeven door een 
door Onzen Minister van Economische Za
ken erkende en voor de afgifte dezer vergun
ningen aangewezen organisatie van expor
teurs. 

2. Door Onzen voornoemden Minister 
kunnen voor de afgifte van uitvoervergun
ningen naar de verschillende krachtens het 
vorige lid van dit artikel aangewezen landen 
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verschillende organisaties worden aangewe
zen. 

2. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel : ,,Crisis-Haringbesluit 1939 
(uitvoer)"; 

3 . 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien v an zijn 
afkondiging en is geldig tot 1 Juli 1940. 

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

3. Van het bepaalde in artikel 1 van dit 
besluit kan door· Ons al dan niet onder daar
bij te stellen voorwaarden geheel of gedeel
telijk ontheffing worden verleend. 

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

's-Gravenhage, den 29sten Augustus 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 4 October I939.) 

s. 679 cc 

9 September I939· BESLUIT, tot uitvoe
ring van Artikel 14, zesde lid , van de 
Algemeene Vorderingswet 1939. 

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

Economische Zaken en van Defensie van 1 
September 1939, n °. 48562 J. A., Directie 
van Handel en Nijverheid; 

Gelet op artikel 14, lid 6, van de Alge
meene Vorderingswet 1939; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 September 1939, n °. 34); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 7 September 1939, 
n °. 49710 J. A. , D irectie van Handel en Nij
verheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Van de verbeurdverklaring van 

goederen krachtens artikel 14, lid 4, van de 
Algemeene Vorderingswet 1939, geven de 
griffiers bij de rechterlijke colleges en kan
tongerechten, die de verbeurdverklaring heb
ben bevolen, onverwijld kennis aan Onzen 
Minister, die de vordering heeft gedaan. 

2. Onze Minister, die de vordering heeft 
gedaan, wijst de personen of lichamen aan, 
aan wie de verbeurdverklaarde goederen ter 
beschikking zullen worden gesteld. 

3 . De overgifte, in het voorgaande arti
kel vermeld, geschiedt door de griffiers der 
rechterlijke colleges en kantongerechten, on
der overlegging van een lijst der in de over
gifte begrepen goederen, door den griffier 
in dubbel opgemaakt en door den ambtenaar 
bij het Openbaar Ministerie voor "gezien" 
geteekend. E en der dubbelen, voorzien van 
het bewijs van overname door den ontvan
ger, blijft onder berusting van den griffier. 

4 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag-
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teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Economische Zaken 
en van Defensie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Sta
te. 

's-Gravenhage, den 9den September 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

S. 679 DD 

D e Minister van Defensie, 
A. Q. H. D IJXHOORN. 

(Uitgeg. 19 September 1939.) 

12 September 1939. BESLUIT tot uitvoe
ring van artikel 18, lid 7, van de Distri
butiewet 1939. 

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

Economische Zaken van 1 September 1939, 
n°. 48369 J. A., Directie van Handel en Nij
verheid; 

Gelet op artikel 18, lid 7, van de Distri
butiewet 1939; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
5 September 1939, n °. 33); 

G ezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 September 1939, 
n° . 49709 J. A., Direct ie van Handel en Nij
verheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
,,de wet": de Distributiewet 1939; 
,,Onze Minister" : den Minister van Eco

nomische Zaken. 
2. Van de verbeurdverklaring van goe

deren krachtens artikel 18, lid 5, der wet, 
geven de griffiers bij de rechterlijke colleges 
en kantongerechten, die de verbeurdverkla
ring hebben bevolen, onverwijld kennis aan 
Onzen Minister. 

3. 1. Voorzoover niet Onze Minister bin
nen een week na ontvangst van die kennis
geving anders bepaalt, zullen de goederen 
worden overgegeven: 

a. voorzoover het distributiegoederen be
stemd voor huishoudelijk gebruik betreft : 
aan het hoofd van den distributiedienst van 
den distributiekring, waarbinnen de go!'!de
ren zich vóór de verbeurdverklaring bevon
den; 

b. voorzoover de overige distributiegoe
deren betreft: aan het hoofd van het orgaan, 
dat belast is met de uitvoering van de ten 
aanzien van de in beslag genomen goederen 
geldende distributieregeling. 

2. In het geval, bedoeld in het vorig lid 
onder a., draagt het betrokken hoofd zorg, 
dat de goederen op een door hem nader te 
bepalen wijze onverwijld ter beschikking van 
de bevolking, dan wel van bepaalde personen 
of ondernemingen, binnen den betrokken 
distributiekring worden gesteld. 
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3. I n het geval , bedoeld in het eerste lid 
onder b., draagt het betrokken hoofd zorg, 
dat de goederen op een door hem nader te 
bepalen wijze onverwijld ter beschikking 
worden gesteld van de belanghebbenden bij 
de ten aanzien van de goederen geldende 
dis tri bu tieregeling. 

4 . De overgifte, in het eerste lid van ar
tikel 3 vermeld, geschiedt door de griffiers 
der rechterlijke colleges en kantongerechten, 
onder overlegging van een lijst der in de 
overgifte begrepen goederen, door den grif
fier in dubbel opgemaakt en door den ambte
naar bij het Openbaar Ministerie voor "ge
zien" geteekend. Een der dubbelen, voorzien 
van het bewijs van overname door den ont
vanger, blijft onder berusting van den grif
fier. 

5 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 12den September 1939. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

( Uitgeg. 19 September 1939.) 

S. 679 E}~ 

16 September 1939. BESLUIT, tot uitvoe
ring van artikel 1, eerste lid, artikel 3, 
eerste lid, en artikel 10, eerste lid, van 
de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
( ,, Vestigingsbesluit Poeliersbedrijven 
1939"). 

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

Econom ische Zaken van 24 Augustus 1939, 
N ° . 46551 M ./J.A., Directie van Handel en 
Nijverheid; 

Ov erwegende, dat op grond van het be
paalde in het eerste lid van artikel 1 en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
door de rechtspersoonlijkheid ~zittende ver
eenigin g van ondernemers: Algemeene Ne
de rlandsche Vereeniging van Poeliers en 
Wildhandelaren, te Amsterdam, aangesloten 
bij den Koninklijken Nederlandschen Mid
denstandsbond, ondersteund door de Ver
eeniging van Poeliers en Wildhandelaren in 
Nederland, te 's- Gravenhage, een verzoek is 
ingediend tot toepassing van deze wet ten 
aanzien van de poeliers bedrijven; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, tot 
zoodanige toepassing over te gaan; 

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 10, 

eerste lid, van bovengenoemde wet; 
Overwegende, dat de Middenstandsraad te 

dezer zake is gehoord; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

5 September 1939, N ° . 43); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 13 S ept em ber 1939, 
N °. 49825 M ./J.A., D irectie van Handel en 
Nijverheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. D it besluit verstaat onder: 
uitoefening van het poeliersbedrijf: het 

ten verkoop aan het publiek in voorraad 
hebben, voor aflevering aan het publiek ge
schikt maken, of aan het publiek vcrkoopen 
van gedood wild in den zin van artikel 1 der 
Jachtwet 1923, -pluimvee, of -gevogelte of 
gedoode konijnen of -wilde zwijnen, of van 
gedeelten daarvan, in verschen-, gekoelden-, 
of bevroren toestand; 

uitoefening van het onder rabbinaal toe
zicht werkende poeliersbedrijf: het onder 
rabbinaal toezicht ten verkoop aan het pu
bliek in voorraad hebben, voor aflevering 
aan het publiek geschikt maken, of aan het 
publiek verkoopen uitsluitend van geslachte 
kippen, -hanen, -kuikens, -ganzen, -eenden, 
-kalkoenen, -duiven, -fazanten, -patrijzen, 
-vinken, -kwartels of -waterhoenders, in ver-
schen-, gekoelden-, of bevroren toestand; 

wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 ; 
Onze Minister: den Minister van Econo

mische Zaken. 
2. 1. Het is verboden een inrichting, be

stemd of mede bestemd voor de uitoefening 
van het poeliersbedrijf, onderscheidenlijk van 
het onder rabbinaal toezicht werkende poe
liersbedrijf, voorzoover die uitoefening be
t reft, te vestigen zonder daartoe van de Ka
mer van Koophandel en Fabrieken verkre
gen vergunning. 

2 . Het bepaalde in het vorig lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van het 
poeliersbedrijf, onderscheidenlijk van het on
der rabbinaal toezicht werkende poeliersbe
drijf, zoomede ten aanzien van de voortzet
ting van het in een inrichting, als in het vo
rig lid bedoeld, uitgeoefende bedrijf, inge
val van wijziging in de personen van onder
nemers of beheerders. 

3 . D e minimum -eischen van crediet
waardigheid, bedoeld in artikel 3 der wet , 
bestaan voor het poeliersbedrijf en voor het 
onder rabbinaal toezicht werkende poeliers
bedrijf in: 

a. het beschikken over voldoende be
drijfskapitaal om : 

1. gedurende één jaar de inrichting te 
kunnen exploiteeren, zulks te beoordeelen in 
verband met plaatselijke toestanden en ver
houdingen ; 

2 . daarenboven van de totale kosten van 
het installeeren der inrichting t en minste de 
helft contant te kunnen betalen; 

b. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een bewijs, dat deze niet 
binnen twee jaar opeischbaar zijn. 

4. De minimum-eischen van handelsken
nis, bedoeld in artikel -~ der wet, omvatten 
voor het poeliersbedrijf en voor het onder 
rabbinaal toezicht werkende poeliersbedrijf: 

a. boekhouden. 
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vaardigheid in het voeren van een eenvou
dige administratie volgens de methode van 
het uitgebreid enkel boekhouden; 

b. techniek van den handel. 
1. eenige kennis omtrent de gebruiken bij 

in- en verkoop van goederen, alsmede om
trent de organisatie van den handel in het 
algemeen; 

2. eenige kennis omtrent het bank- en 
het credietwezen, in het bijzonder omtrent 
het middenstandsbankwezen, alsmede om
trent het binnenlandsch betalin"gsverkeer; 

3. eenige kennis omtrent het transport
en het verkeerswezen; 

4. eenige kennis omtrent verzekeringen, 
welke voor het bedrijfsleven van belang zijn; 

5. kennis van de op het gebied van het 
kleinbedrijf bestaande organisaties, instel
lingen en officieele lichamen; 

c. handelsrekenen. 
kennis van en vaardigheid in eenvoudige 

verrichtingen, welke met de onder a en b ge
noemde onderwerpen samenhangen, met na
me: 

I. 

2. 

3. 
4· 

geld; 

berekeningen in den goederenhandel; 
kostprijsberekening; 
het lezen van een rekening-courant; 
het omrekenen van buitenlandsch 

5. enkelvoudige interestberekening; 
d. rechts- en wetskennis. 
1. eenige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent de 
meest voorkomende overeenkomsten in het 
bijzonder; 

2. eenige kennis omtrent de voor het 
middenstandsbedrijf van belang zijnde be
lastingwetten; 

3. eenige kennis omtrent de vennoot
schapsvormen en omtrent het wezen van co
operatieve- en andere vereenigingen; 

4. eenige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand en hypotheek, pre
ferentie en het recht van terugvordering; 

5. eenige kennis omtrent de wettelijke 
be.oalingen inzake faillissement en surséance 
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

6. eenige kennis omtrent de voornaam
ste wettelijke bepalingen en regelingen, wel
ke voor den detailhandel en het ambacht in 
het algemeen van beteekenis zijn; 

7. kennis van de wettelijke bepalingen 
en regelingen, welke meer in het bijzonder 
betrekking hebben op den detailhandel en 
het ambacht; 

e . Nederlandsche taal en handelscorres
pondentie. 

1. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige handelsbrieven; 

2. kennis van de Nederlandsche taal, blij
kende uit het zonder grove fouten opnemen 
van dictee; 

f. grondbeginselen van de moderne be
drijfs/eer. 

1. eenige kennis omtrent de algemeene 
begrippen; 

2. eenie:e kennis omtrent reclamemidde
len en verkoopmethoden, welke voor den de-
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tailhandel en het ambacht van beteekenis 
zijn. 

5 . 1. Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemeene Handelskennis", afgegeven door of 
namens één der Nederlandsche Midden
standsbonden, met name den Koninklijken 
Nederlandschen Middenstandsbond, den Ne
derlandschen Roomsch-Katholieken Mid
denstandsbond en den Christelijken Midden
standsbond in Nederland, voorzoover dit de 
handteekening draagt van den gecommitteer
de van Onzen Minister; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bii de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
hët de handteekening van den gecommitteer
de van Onzen Minister moet dragen; 

c . hetzij een door Onzen Minister ter za
ke afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

6. De minimum-eischen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, om
vatten : 

A. voor het poeliersbedrijf: 
a. het kunnen slachten van wild in den 

zin van artikel 1 der Jachtwet 1923, pluim
vee, gevogelte, konijnen en wilde zwijnen; 

b. het kunnen bepalen van de kwaliteit 
van levend en van geslacht wild in den zin 
van artikel 1 der Jachtwet 1923, -pluimvee 
en -gevogelte, alsmede van levende en van 
geslachte konijnen en -wilde zwijnen; 

c. het kunnen villen, schoonmaken en op
maken van wild als onder a bedoeld, konij
nen en wilde zwijnen, alsmede het kunnen in 
stukken deelen van grof wild, konijnen, ha
zen en wilde zwijnen volgen:; kwaliteit en 
aard; 

d. het kunnen plukken, schoonmaken en 
opmaken van pluimvee en gevogelte; 

e. het kunnen ontbeenen en ontleden van 
wild als onder a bedoeld, pluimvee, gevogel
te, konijnen en wilde zwijnen. 

B. voor het onder rabbinaal toezicht wer
kende poeliersbedrijf: 

a. het kunnen bepalen van de kwaliteit 
van levende en van geslachte kippen, -ha
nen, -kuikens, -ganzen, -eenden, -kalkoenen, 
-duiven, -fazanten, -patrijzen, -vinken, 
-kwartels en -waterhoenders; 

b. het kunnen plukken, openen en schoon
maken van de onder a genoemde dieren; 

c. het kunnen villen van ganzen; 
d. het kunnen verwijderen volgens den 

Joodschen Codex van na het plukken over
gebleven pennen en veeren; 

e. kennis van de in den Joodschen Co
dex aangeduide afwijkingen van inwendige 
organen; 

/. het kunnen verwijderen van de in den 
Joodschen Codex aangeduide halsader; 

g. het volgens den Joodschen Codex kun
nen panklaarmaken van de onder a genoem
de dieren. 
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7 . 1. Het voldoen aan de in het vorig 
artikel, onder A, bedoelde eischen kan blij
ken uit het bezit van: 

a . hetzij het Diploma van Vakbekwaam
heid voor het Poeliersbedrijf, afgegeven door 
de Poeliersexamen-Commissie uit den Ne
derlandschen Bond van Poeliers en Wildhan
delaren in Nederland te Utrecht, voorzoover 
dit de handteekening draagt van den gecom
mitteerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen di,loma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen Minister moet dragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter za
ke afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

8 . r. Het voldoen aan de in artikel 6, 
onder B, bedoelde eischen kan blijken uit 
het bezit van: 

a. het Diploma van Vakbei<waamheid 
voor het Onder Rabbinaal Toezicht \Verken
de Poeliersbedrijf, afgegeven door de Poe
liersexamen-Commissie uit den Nederland
schen Bond van Poeliers en Wildhandela
ren in Nederland te Utrecht, voorzoover dit 
de handteekening draagt van den gecommit
teerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen Minister moet dragen; 

c . hetzij een door Onzen Minister ter 
zake afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing als in het vorig 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

9 . Dit beslpit kan worden aangehaald als 
"Vestigingsbesluit Poeliersbedrijven" met 
vermelding van den jaargang van het Staats
blad, waarin het is geplaatst. 

10. D it besluit treedt in werking met in
gang van 27 September 1939. 

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

's-Gravenhage, den 16den September 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERGHE. 

(Uitgeg . 25 September z939. 

S. 679 FF 

28 September z939 . BESLUIT, tot wijzi
ging van het Crisis-Wulkenbesluit 1936. 

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

E conomische Zaken van 9 September 1939, 
N °. 19227, afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden; 
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Gelet op het Crisis-Wulkenbesluit 1936; 
Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 

in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 4 September 1939, N °. 1095); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
26 September 1939, N °. 72); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 7 . September 1939, 
N °. 20223, afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . In het tweede lid van artikel 2 van 

het Crisis-Wulkenbesluit 1936 in plaats van 
" tusschen 1 October 1934 en I Mei 1935 of 
tusschen 1 October 1935 en I Mei 1936" te 
doen lezen: ,,tusschen 1 October 1930 en 1 
Mei 1936". 

B . In h et vierde lid van artikel 4 van het 
onder A genoemde besluit de woorden "75 
pct." te wijzigen in "100 pct.". 

C. In het eerste lid van artikel 6 van het 
onder A genoemde besluit in plaats van "1 
October 1939" t e doen lezen "1 October 
1940". 

D . Te bepalen dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 28sten September 
1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 29 September z939.) 

S. 679 GG 

29 S eptember z939. BESLUIT, tot WtJZl

ging van het Crisis-Zeevischbesluit 1936. 

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

Economische Zaken en van Financiën van 23 
September 1939,B 0

• 20041, Afdeeling Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden, en van 25 
September 1939 , N ° . 135, Afdeeling Begroo
tingszaken (Generale Thesaurie) ; 

Gelet op he t Crisis-Zeevischbesluit ,936; 
Gehoord de C entrale Commissie, genoemd 

in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 12 September 1939, N °. 1098); 

G ehoord den Raad van State (advies van 
26 Sept ember 1939, N °. 73); 

G ezien het nader rapport van Onze voor-
noemde Ministers van 27 S eptember 1939, 
N °. 20207, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden en van 2 8 September 1939, N ° . 
104, Afdeeling B egrootingszaken (Generale 
Thesaurie); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . In het eerste lid van artikel 9 van het 

Crisis-Zeevischbesluit 1936 in plaats van "1 
October 1939" te doen lezen " 1 October 
1940". 

B . Te bepalen, dat dit besluit in wer-
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king treedt met ingang van den tweeden dag 
na dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afschrift zal worden toegezonden aan den 
Raad van State. 
's-Gravenhage, den 29sten September 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

S. 679HH 

De Minister van S taat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 29 September z939.) 

4 October 1939. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 10, tweede lid, van de Dis
tributiewet 1939 (Tegemoetkomingsbe
sluit Distributiewet 1939). 

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

Economische Zaken van 4 September 1939, 
N °. 47521 M ., Directie van Handel en Nij
verheid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is rege
len te stellen betreffende de aan de gemeen
tebesturen te verleenen tegemoetkoming in 
de kosten door hen bij de uitvoering van de 
Distributiewet 1939 gemaakt; 

Gelet op artikel rn, lid 2, en 14 van de 
Distributiewet 1939; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 September 1939, N ° . 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 October 1939, N ° . 
51742 M., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In dit bseluit wordt verstaan on

der: 
,,Onze Minister": Onze Minister van Eco

mische Zaken; 
,,de wet": de Distributiewet 1939; 
"de kosten": de in artikel 10, lid 2, van de 

Distributiewet 1939 bedoelde kosten, door 
de gemeentebesturen bij de uitvoering dier 
wet gemaakt. 

2. Aan de gemeentebesturen wordt in de 
kosten een tegemoetkoming verleend over
eenkomstig de volgende artikelen. 

3. H et percentage van het totaal der kos
ten, dat het Rijk aan d e gemeentebesturen 
zal vergoeden, wordt bepaald op 85. 

4. D e betaling van het bedrag der tege
moetkoming zal telkenmale geschieden na 
afloop van een door Onzen Minister nader 
te bepalen tijdvak, welk tijdvak niet langer 
gesteld mag worden dan een half jaar. 

5. Onze Minister verleent, volgens nader 
door hem te stellen regelen, een voorschot 
aan de gemeentebesturen op het bedrag der 
door hen te ontvangen tegemoetkoming. 

6 . r. Onze Minister is bevoegd van de 
gemeentebesturen te vorderen: 
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a. dat periodiek zal worden ingediend een 
raming der te verwachten kosten; 

b. dat periodiek zal worden ingediend 
een gespecificeerde opgave van de werkelijk 
gemaakte kosten; 

c. dat een opgave zal worden gedaan van 
den aard en den duur van de ter zake van de 
uitvoering der wet gesloten overeenkomsten, 
alsmede van de daaruit voortvloeiende gel
delijke verplichtingen. 

2 . Omtrent de wijze en de tijdstippen, 
waarop de in het eerste lid bedoelde gegevens 
zullen moeten worden ingediend, kan Onze 
Minister nadere regelen stellen. 

3. Onze Minister is bevoegd door nader 
door hem aan te wijzen personen of instan
ties inzage te doen nemen van de door de 
gemeente gevoerde administratie der kosten. 

7 . Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den naam: ,,Tegemoetkomingsbesluit 
Distributiewet 1939". 

8. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 4den October 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. z7 October z939.) 

S. 679 II 

9 October 1939. BESLUIT, tot verlenging 
van het Crisis-Rundveebesluit 1933 I. 

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

Economische Zaken van 16 September 1939, 
n °. 19315, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden; 

Gelet op het Crisis-Rundveebesluit 1933 I; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 

in artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 16 Augustus 1939, n ° . 1088); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
26 September 1939, n ° . 96); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 October 1939, n ° . 
20318, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
I. in artikel 2 van het Crisis-Rundveebe

sluit 1933 I wordt in plaats van "den 15 Oc
tober 1939" gelezen "met ingang van 1 Ja
nuari I941"; 

Il. dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den . 
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Raad van State. 
's-Gravenhage, den 9den October 1939. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Economische Zaken , 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg . IJ October r939. ) 

s. 6 79;rJ 

9 October r939. BESLUIT, tot w13z1gmg 
van het Crisis-Rundveebesluit 1934 I 
( teeltregeling). 

Wij WILHELM INA, enz. 
Op de voordacht van Onzen Minister van 

E,:onomische Zaken van 16 September 1939, 
n ° . 19286, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aan
gelegenheden; 

Gelet op het Crisis-Rundveebesluit 1934 I; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 

in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 16 Augustus 1939, n °. 1089); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
26 September 1939, n ° . 97); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van s October 1939, n °. 
20291, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. voornoemd besluit te wijzigen in dier 

voege, d at: 
1. aan artikel 4 een nieuw lid wordt toe

gevoegd, luidende als volgt : 
,,6. D oor Onzen Minister kan worden be

paald, dat het uitreiken van de identiteits
bewijzen slechts 2al geschieden tegen beta
ling van een door of vanwege hem vast te 
stellen bedrag per identiteitsbewijs, hetwelk 
kan verschillen al naar gelang de uitreiking 
p laats vindt krachtens het derde of het vier
de lid, het gewicht van het betreffende rund 
in verband met het tijdstip waarop het iden
titeitsbewijs is aangevraagd en het den ge
organiseerde uit te reiken aantal identiteits
bewijzen." 

2. in artikel 8 het jaartal "1940" vervan
gen wordt door het jaartal "1941". 

H. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang va,n den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 9den October 1939. 
W ILHELMINA. 

D e M inister van Economische Zaken, 
S TEENBERG HE. 

(Uitgeg. I J October r939. ) 

S. 679 JO( 

9 October 1939. BESLUIT tot w1J21gmg 
van het Octrooigemachtigden-reglement 
1936, Staatsblad N ° . 642 . 

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

Economische Zaken van 12 September 1939, 
N °. 50009 J.A., Directie van Handel en Nij
venheid; 
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Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Octrooigemachtigden-reglement 1936, Staats
blad N °. 642, vastgesteld bij Ons besluit van 
den 5den Mei 1936, Staatsblad N °. 642, te 
wijzigen; 

Gelet op de artikelen 20, lid 1, 25, lid 4 en 
5, 27, lid 1, 29, onder g, 32, lid 3, en 34, lid 4, 
van de Octrooiwet 1910, Staatsblad N ° . 313, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 No
vember 1935, Staatsblad N °. 685; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1939, N °. 100); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 October 1939, N °. 
55181 J.A., Directie van Handel en Nijver
heid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
In het Octrooigemachtigden-reglemen t 

1936, Staatsblad N ° . 642 , worden de volgen 
de wijzigingen aangebracht: 

I. In het eerste lid van artikel 3 en in het 
tweede lid van artikel 9 wordt in plaats van 
,,Handel, Nijverheid en Scheepvaart" gele
zen: ,,Economische Zaken". 

II. De leden 1 en 2 van artikel 11 worden 
vervangen door een nieuw lid 1, luidende als 
volgt: 

"1. Het bestuur der Orde treedt op a ls 
Raad van Toezicht voor de Octrooigemach
tigden." 

III. D e leden 3 en 4 van artikel 11 wor
den vernummerd in lid 2 en lid 3 . 

IV. Het eerste lid van a rtikel 12 wordt 
gelezen als volgt: 

"1. De Raad van Toezicht is belast met 
de zorg voor de eer van den stand der octrooi
gemachtigden; hij houdt toezicht op de wijze, 
waarop de octrooigemachtigden hun b eroep 
uitoefenen, neemt kennis van klachten en 
treedt onder meer op, ingeval een octrooi
gemachtigde zich in strijd met zijn plich t o f 
op onwaardige wijze gedraagt." 

V . De derde zin van het tweede lid v an 
artikel 15 wordt gelezen als volgt : 

"Een der andere leden van den R aad v an 
Beroep en zijn plaatsvervanger worden door 
de Koningin benoemd uit de leden van de 
Arrondissements- rechtbank of het G erechts
hof te 's-Gravenhage of van den Hoogen 
Raad." 

Vl. In den laatsten zin van het tweed e 
lid van artikel 15 wordt in plaats van "vier
de" gelezen "derde". 

VII. Aan het tweede lid van artikel 15 
wordt toegevoegd: 

,,Aan den Raad van Beroep wordt toege
voegd een secretaris, die door den Minister 
van Economische Zaken wordt benoemd." 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad geplaatst en in af
schrift aan den R aad van State medegedeeld 
zal worden. 

's-Gravenhage, den 9den October 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken , 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. I7 October r.939.) 
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s. 850 

23 Mei 1939. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het "Tariefbesluit V.O.V." , zooals 
dit laatstelijk werd gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 22 Maart 1938, 
Staatsblad n°. 849. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 24 Februari 1939, n°. 366, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen 5, IO, 18, eerste en 
tweede lid, 20, tweede lid, 21, vierde lid, 
22, tweede lid; der Ouderdomswet 1919 en 
artikel XX van de wet van 19 Mei 1922, 
Staatsblad n°. 352 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 14 Maart 1939, n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Mei 1939, n°. 1105, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen het "Tariefbesluit V .O.V. " 

(Ons besluit van 17 April 1923 (Staatsblad 
n°. 146) , laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 22 Maart 1938 (Staatsblad n°. 849) en te 
bepalen als volgt : 

Art. 1. Artikel 15 van Ons vorenbedoeld 
gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt ge
wijzigd als volgt : 

Het tweede lid wordt als volgt gelezen: 
"Behoudens voor verzekeringen, bedoeld 

in artikel 10, 4de lid, der Ouderdomswet 1919, 
en verzekeringen, gesloten met het beding, 
bedoeld in artikel IO , 2de lid, der Ouderdoms
wet 1919, kan, hetzij bij den aanvang der 
verzekering, h etzij nadat de verzekering 
reeds eenigen tijd heeft bestaan, op verzoek 
van dengene, die de premie betaalt, de ver
dere premiebetaling worden afgekocht door 
het storten van een som in eens. De Raad van 
Arbeid stelt deze som vast.". 

In het derde lid vervallen in de eerste en 
in de tweede zinsnede de komma achter 
,.per maand" en de woorden : .,per kwartaal, 
per halfjaar of per jaar". 

In het vijfde lid .worden de woorden "over 
grootere termijnen dan een week" vervangen 
door "per maand". 

Art. II. Artikel 35 van Ons vorenbedoeld 
gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt gelezen 
als volgt : 

" Degene, die een verzekering wenscht te 
doen herstellen, dient daartoe een verzoek 
in op een formulier, dat door Onzen Minister 
wordt vastgesteld en zendt dit aan den Raad 
van Arbeid. 

Dit formulier is kosteloos verkrijgbaar bij 
den Raad van Arbeid. 

Op het verzoek tot herstel wordt door den 
Raad van Arbeid beslist . Bij deze beslissing 
worden door het bestuur der Bank vast
gestelde algemeene richtlijnen in acht 
genomen. ''. 

Art. 111. Artikel 36 van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt 
als volgt gelezen : 

"Herstel der verzekering kan slechts plaats 
vinden, indien sinds het einde van het tijd
vak, waarop de laatst betaalde premie 
betrekking had , minder dan een jaar is 
verloopen. " . 
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Art. IV. Artikel 37 van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt 
gelezen als volgt : 

" De Raad var, Arbeid beslist, welke 
inkoopsom moet wt •den betaald en wanneer 
deze moet worden gestort. Storting vindt 
plaats bij den Raad 17an Arbeid.". 

Art. V . Artikel 38 van Ons vorenbedoeld 
gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt ge
wijzigd als volgt: 

In het eerste lid vervallen de woorden: 
,.of de eerste termijn daarvan". 

Het tweede lid wordt gelezen als volgt: 
,Indien degene, op wiens verzoek de ver

zekering is hersteld, in gebreke blijft de 
inkoopsom te betalen binnen een maand 
na den dag, waarop deze invorderbaar werd, 
wordt de genomen beslissing bij nieuwe be
slissing door den Raad van Arbeid inge
trokken. De na het herstel betaalde premiën 
worden in dat geval door den Raad van 
Arbeid teruggegeven. ". 

Art. Vl. Artikel 40 van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O .V. wordt 
als volgt gelezen : 

.,Een aanvraag tot herstel eener verzeke
ring krachtens artikel 24 der Ouderdomswet 
1919, welke aanvraag wordt ingediend na het 
bereiken van den 65-jarigen leeftijd van den 
verzekerde, doch vóór het tijdstip, waarop 
het recht op rente zou ingaan, wordt be
handeld naar analogie van de regelen, gesteld 
voor aanvragen tot herstel van verzekeringen 
krachtens artikel 24 der Ouderdomswet 1919, 
ingediend vóór het bereiken van den 65-
jarigen leeftijd." . 

Art. VII. De punt, geplaatst aan het slot 
van den eersten volzin van het eerste lid van 
artikel 43 van Ons vorenbedoeld gewijzigd 
Tariefbesluit V.O.V., vervalt en de navol
gende woorden worden toegevoegd: .,met 
een geheel aantal guldens per week. " . 

Art. VIII. Artikel 44 van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt 
gewijzigd als volgt : 

In het eerste lid wordt "lateren" ver
vangen door : .,anderen"; de punt, geplaatst 
aan het slot van dat lid, wordt vervangen 
door een komma en de navolgende woorden 
worden toegevoegd : .,mits over dien dag nog 
geen premie is betaald.". 

De punt, geplaatst aan het slot van het 
tweede lid, vervalt en de navolgende woorden 
worden toegevoegd: .,en welke rechten 
overigens uit de verlaagde verzekering voort
vloeien ." . 

Art. IX. Tusschen den tweeden en den 
derden volzin van het eerste lid van artikel 46 
van Ons vorenbedoeld gewijzigd Tariefbesluit 
V.O .V. wordt een nieuwe volzin gevoegd , 
luidende: 

,.De kosten van het geneeskundig onder
zoek komen voor rekening van den ver
zekerde.". 

Art . X. In artikel 50 van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt 
de komma achter "stukken" vervangen door 
een punt en vervallen de woorden: ,. behou
dens in de gevallen, in het tweede lid van 
artikel 51 bedoeld. ". 

Art. XI. Artikel 51 van Ons vorenbedoeld 
gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt gelezen 
als volgt: 
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" De toekenning van de in het eerste lid 
van artikel 3 onder b en c bedoelde uit
keering bij overlijden geschiedt ambtshalve 
bij beslissing van den Raad van Arbeid, 
onder door het bestuur der Bank te stellen 
voorwaarden. 

Van de toekenningen , bedoeld in het eerste 
lid, doet de Raad van Arbeid mededeeling 
aan het bestuur der Bank.". 

Art . XII. In het derde lid van artikel 52 
van Ons vorenbedoeld gewijz igd Tarief
besluit V.O .V. vervallen de woorden : ,,en in 
de gevallen, waarin het bestuur der Bank de 
beslissing heeft genomen, aan den Raad van 
Arbeid" . 

Art. XIII. In artikel 55 van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. ver
valt onder 41 het volgende: 

"x3 is de leeftijd van een verzekerde bij 
herstel der verzekering.", ,, t 1 ,3 = x 3 - x/' 
en "n3 = 1; - x3", en vervalt onder 411a de 
aanduiding "3P 'x (C, G of L) " . 

Art. XIV. Het eerste en het tweede lid 
van artikel 58 van Ons vorenbedoeld gewij
zigd Tariefbesluit V.O .V . worden gelezen als 
volgt : 

"Wordt, overeenkomstig het in artikel 15 
bepaalde, de premie per maand bij vooruit
betaling voldaan, dan wordt de maand
premie gevonden door de weekpremie te 
vermenigvuldigen met 4.35 . 

Bij premiebetaling per maand wordt een 
disconto van 9 % toegestaan. " . 

Art . XV. In artikel 59 van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wor
den de woorden: ,,De premiebetaling kan bij 
den aanvang der verzekering en de verdere 
premiebetaling" vervangen door: ,, De pre
miebetaling van een verzekering volgens 
tarief a kan bij den aanvang der verzekering 
en de verdere premiebetaling van zulk een 
verzekering" . 

Art. XVI. In artikel 59b van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wor
den tusschen de woorden " premiebetaling" 
en "kan" ingelascht de woorden : ,,voor een 
verzekering volgens tarief a" . Tusschen het 
woord "week" en de daarachter geplaatste 
komma wordt ingelascht: ,,(premievrije 
deelen der verzekering hieronder niet be
grepen) " . 

Aan dit artikel wordt een •nieuwe zin 
toegevoegd, luidende : 

,,De gedeeltelijke afkoop moet de ver
zekering van minstens f 1 . - rente om
vatten.". 

Art. XVII. In artikel 60 van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V .O.V. wor
den onder IIb , r 0 de woorden: ,,dit kleiner 
mocht zijn" vervangen door: ,,U,' < U~"· 

Art . XVIII. Artikel 61 van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt 
gelezen als volgt: 

" De in artikel 22 der Ouderdomswet 191 9 
bedoelde inkoopsom bij herstel eener ver
zekering, als omschreven in artikel 36 van 
dit besluit, bedraagt, indien de premie · 
onmiddellijk vóór de eindiging der premie
betaling per week werd voldaan, de som der 
over het tijdvak van staking der premie
betaling tot herstel verschuldigde premiën, 
berekend naar de premie, d ie onmiddellijk 
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vóór die staking verschuldigd was. Hierbij 
worden deelen van een kalenderweek voor 
een geheele kalenderweek gerekend. Werd 
de premie onmiddellijk vóór de eindiging der 
premiebetaling per maand of in grootere 
termijnen dan een maand voldaan, dan be
draagt de inkoopsom de som der over het 
t ijdvak van staking der premiebetaling tot 
herstel verschuldigde maandpremiën, bere
kend naar de maandpremie, die onmiddellijk 
vóór die staking verschuldigd was of, indien 
de premie over grootere termijnen dan een 
maand werd voldaan, verschuldigd zou zijn 
geweest. Hierbij worden dE:elen van een 
kalendermaand voor een geheele kalender
maand gerekend. 

De bovenbedoelde som der premiën wordt 
bij vaststelling der inkoopsom over het tijd
vak van eindiging der premiebetaling tot 
herstel verhoogd met ½ % rente per ka
lendermaand, waarbij deelen van een maand 
voor een geheele maand worden gerekend . 

Te rekenen van den dag, met ingang waar
van het herst el der verzekering plaats had, is 
de weekpremie verschuldigd, welke voor de 
oorspronkelijke verzekering laatstelijk ver
schuldigd was. 

Indien na het herstel de premie per maand 
zal worden voldaan, wordt deze afgeleid uit 
de vorenbedoelde weekpremie. 

Indien op de inning van de inkoopsom 
onkosten vallen , wordt de inkoopsom met 
het bedrag dezer onkosten verhoogd.". 

Art. XIX . Artikel 62 van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt 
gelezen als v olgt : 

,, De verlaging van het verzekerd rente
bedrag, als bedoeld in art ikel 43, geschiedt 
aldus, dat de oorspronkelijke verzekering 
voor het rentebedrag r, gulden p er jaar wordt 
gesplitst in twee deelen , te weten één voor 
een rentebedrag r gulden per jaar, eventueel 
inclusief de uitkeering ingevolge artikel 12 
der Ouderdomswet 1919, waarvoor de premie
betaling op de oorspronkelijke voorwaarden 
voortloopt, terwijl voor het andere deel , 
omvattende een rentebedrag, groot (r1 - r) 
gulden per jaar, een premievrije verzekering 
wordt vastgesteld overeenkomstig de bij 
artikel 60 Ib en 60 Ilb gegeven regelen , onaf
hankelijk van de waarde van de grootheid 
tv ,c W x, onderscheidenlijk /i, ,cW x,• mits be
doelde waarden grooter dan O zijn; echter 
wordt n,lä'x, vervangen door 112jä"x, · T en 
aanzien van bedoelde premievrije rente 
vinden de bepalingen van artikel 64 over
eenkomstige toepassing." . 

Art. XX. De aanhef van artikel 63 van 
Ons vorenbedoeld gewijzigd Tariefbesluit 
V.O.V. wordt vervangen door den navol
genden : 

"Omzetting eener verzekering in een 
verzekering met anderen leeftijd van ingang 
der rente of volgens ander tarief wordt slechts 
toegestaan in een der drie na te noemen 
vormen :" . 

Art. XXI. In het derde lid van art ikel 64 
van Ons vorenbedoeld gewijzigd Tarief
besluit V.O.V. worden de woorden: ,,een 
rentebedrag groot r-p" vervangen door : 
,,het niet-premievrije deel". 
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Art . XXII. Artikel 66 van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt 
als volgt gewijzigd: 

In het tweede lid vervalt de komma 
achter 60 en eveneens "62" . 

Het derde lid van dat artikel vervalt. 
Het vierde lid wordt als volgt gelezen: 
"De berekening der grootheden I n,Ax, en 

1 nAx, resp. optredende in de artikelen 60 
en 63, geschiedt op den grondslag K.". 

Art. XXIII. In artikel 67 van Ons 
vorenbedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. 
vervalt "61,". 

Art. XXIV. In artikel 67a van On s 
vorenbedoeld gewijzigd Tariefbesluit V .O.V. 
wordt onder 31 "1, 2 of 3" vervangen door 

1 of 2" en vervallen: de aanduiding "3, het 
tijdstip van herstel der verzekering." en de 
symbolen: ,,t1 ,!l" en "n3". 

Art. XXV. · Artikel' 67/ van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O .V . ver
valt . 

Art . XXVI. Artikel 67g van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V .O.V. ver
valt. 

Art . XXVII. Het derde lid en de daarop 
volgende leden van artikel 67i van Ons 
vorenbedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. 
worden als volgt gelezen: 

De in artikel 22 der Ouderdomswet 1919 
bedoelde inkoopsom bij herstel eener ver
zekering, als omschreven in artikel 36 van dit 
besluit , bedraagt, indien de premie onmiddel
lijk voor de eindiging der premiebetaling per 
week werd voldaan, de som der over het 
tijdvak van staking der premiebetaling tot 
herstel verschuldigde premiën, berekend naar 
de premie, die onmiddellijk vóór de staking 
verschuldigd was. Hierbij worden deelen van 
een kalenderweek voor een geheele kalender
week gerekend. Werd de premie onmiddellijk 
vóór de eindiging der premiebetaling per 
maand of in grootere termijnen dan een 
maand voldaan, dan bedraagt de inkoopsom 
de som der over het tijdvak van staking der 
premiebetaling tot herstel verschuldigde 
maandpremiën, berekend naar de maand
premie, die onmiddellijk vóór die ~taking 
verschuldigd was of, indien de premie over 
grootere termijnen dan een maand werd 
voldaan, verschuldigd zou zijn geweest. 
Hierbij worden deelen van een kalender
maand voor een geheele kalendermaand 
gerekend. 

De bovenbedoelde som der premiën wordt 
bij vaststelling der inkoopsom over het tijd
vak van eindiging der premiebetaling tot 
herstel verhoogd met ½ % rente per ka
lendermaand, waarbij deelen van een maand 
voor een geheele maand worden gerekend . 

Te rekenen van den dag, met ingang waar
van het herstel der verzekering plaats had, 
is de weekpremie verschuldigd, welke voor 
de oorspronkelijke verzekering laatstelijk 
verschuldigd was. 

Indien na het herstel de premie per maand 
zal worden voldaan, wordt deze afgeleid uit 
vorenbedoelde weekpremie. 

Indien op de inning van de inkoopsom 
onkosten vallen, wordt de inkoopsom met 
het bedrag dezer onkosten verhoogd.". 
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Art. XXVIII. Artikel 67j van Ons voren
bedoeld g~wijzigd Tariefbesluit V .O.V. wordt 
gelezen als volgt: 

De verlaging van het verzekerd rente
bedrag, als bedoeld in artikel 43, geschiedt 
aldus, dat de oorspronkelijke v~rzekering 
voor het rentebedrag r , gulden per Jaar wordt 
gesplitst in twee deelen, te weten één voor 
een rentebedrag r gulden per jaar, waarvoor 
de premiebetaling op de oorspronkelijke 
voorwaarden voortloopt, terwijl voor het 
andere deel , omvattende een rentebedrag, 
groot (r1 - r) gulden per jaar, een premi~
vrije rente wordt vastgesteld overeenkomstig 
de b ij artikel 67h gegeven formul~ onafhanke
lijk van de waarde van de grootheid 1

1 
., W x . 1 y

0
, 

mits deze grooter dan O is; echter wordt 
äx, 1 y 

2 
vervangen door ä" x, 1 y 

2
• 

Ten aanzien van de in de eerste alinea van 
dit artikel bedoelde premievrije rente vindt 
artikel 67/ overeenkomstige toepassing.". 

Art . XXIX. In artikel 670 van Ons 
vorenbedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. 
vervallen "67/," en "67i". . 

Art. XXX. In het tweede hd van 
artikel 67p van Ons vorenbedoeld gewijzigd 
Tariefbesluit V.O .V. vervalt de komma 
achter 67h en eveneens "67j'' . 

Het derde lid van dat artikel vervalt. 
Art . XXXI. In artikel 67r van Ons 

vorenbedoeld gewijzigd Tariefbesluit V. O.V. 
wordt onder I "verblijven" vervangen door : 

zich vestigen, hieronder te verstaan het 
~instens een jaar verblijven, onderscheiden
lijk vermoedelijk verblijven" . 

Art. XXXII. Artikel 67s van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V .O.V. wordt 
gewijzigd als volgt: 

Het eerste lid wordt gelezen als volgt : 
.,Voor het geval, bedoeld in artikel 67r, 

sub I, wordt de extra-premie per week en per 
één gulden verzekerde weekrente gevonden 
als verschil van twee premiën, beide bepaald 
overeenkomstig het voorschrift van artikel 
67c bij denzelfden duur der premiebetaling. 
De eerste premie wordt vastgesteld over
eenkomstig de leeftijden van ver2:eker~e e~ 
verzorgde bij toetreding ondersche1denhJk btJ 
vertrek naar Nederlandsch-Oost- o'f West
Indië, in geval dit vertrek na de toetredin_g 
tot de verzekering plaats vindt; de tweede 1s 
de premie, die onder overigens gelijk~ o_m
standigheden zou worden verkregen, md1en 
de leeftijd van den verzekerde met acht jaar, 
die van den verzorgde met één jaar werd 
verhoogd.". 

Het vierde lid en het vijfde lid worden 
vervangen door de volgende leden: 

.,In het geval, genoe~d in artikel 67r, 
sub I is de extra-premie, behoudens het 
bepaaide in het volgende lid, verschuldigd 
gedurende den tijd, dat verzekerde en ver
zorgde beiden leven, echter zoolang de 
premiebetaling niet op grond van artikel 20 
of artikel 21 der Ouderdomswet 1919 be
eindigd is en de in artikel 67r genoemde 
omstandigheid, welke tot het heffen van 
extra-premie aanleiding gaf, voortduurt . Ze 
is bovendien verschuldigd gedurende één jaar, 
nadat de daar bedoelde omstandigheid heeft 
opgehouden te bestaan. De extra-premie is 
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in geen gevall anger verschuldigd dan den bij 
toetreding overeengekomen duur der premie
betaling. 

In de gevallen, genoemd in artikel 67r , 
sub II en III, is d e extra-premie verschuldigd 
zoolang verzekerde en verzorgde beiden 
leven, de premiebetaling niet op grond van 
artikel 20 of 21 der Ouderdomswet 1919 
beëindigd is en de in artikel 67r genoemde 
omstandigheid , welke tot het heffen van 
extra-premie aanleiding gaf, voortduurt. 

R estitutie van extra-premie wordt niet 
verleend op grond van eindiging der in 
artikel 67r genoemde omstandigheid, welke 
tot het heffen van die premie aanleiding gaf, 
ingetreden vóór het verstrijken van den 
termijn, waarover zij is geheven." . 

Art . XXXIII. In Hoofdstuk IXb van 
Ons vorenbedoeld gewijzigd Tariefbesluit 
V .O.V. wordt na artikel 67s ingevoegd een 
nieuw artikel , luidende: 

,.671. B ij wijziging van een overlevings
rente-verzekering, waarvoor extra-premie 
verschuldigd is, vindt analogische toepassing 
van de algemeene · regeling plaats.". 

Art. XXXIV. Artikel 71a van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O .V. ver
valt. 

Art. XXXV. Artikel 74 van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. ver
valt . 

Art . XXXVI. Op verzekeringen, bedoeld 
in artikel 10, eerste, tweede en vierde lid, 
der Ouderdomswet 1919, gesloten vóór den 
datum, waarop dit besluit in werking treedt, 
bl ijft ten aanzien van de bevoegdheid tot 
betaling der premie over grootere termijnen 
dan een week van toepassing het bepaalde 
in het eerste, het derde en de volgende leden 
van artikel IS van Ons besluit van 17 April 
1923, Staatsblad n°. 146, zooals dat laatstelijk 
werd gewijzigd b ij Ons besluit van 22 Maart 
1938, Staatsblad n°. 849. 

Op verzekeringen, bedoeld in artikel ro , 
tweede lid, der Ouderdomswet 1919, gesloten 
vóór den datum, waarop dit besluit in 
werking treedt, blijft ten aanzien van de 
bevoegdheid tot afkoop der premiebetaling 
van toepassing de bepaling van het tweede 
lid van artikel IS van Ons besluit van 17 April 
1923, Staatsblad n°. 146, zooals dat laatstelijk 
werd gewijzigd bij Ons besluit van 22 Maart 
1938, Staatsblad n°. 849. Het bestuur der 
Bank stelt de regelen vast voor de berekening 
van het bedrag der afkoopsom. 

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

's-Gravenhage, den 23sten Mei 1939. 

s. 851 

WILHELMINA. 
De Minister van S ociale Zaken, 

C. P . M . ROMME . 
( Uitgeg . 9 Juni 1939.) 

19 Juni 1939. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 10 November 
1934, Staatsblad n °. 574, houdende vast-
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stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 32 der 
Wet op de Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid (Staatsblad 1933, n ° . 
598). 

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

Sociale Zaken van 1 Mei 19,39, n ° . 981, Af
deeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op art. 32 der \Vet op de Rijksver
zekeringsbank en de Raden van Arbeid 
(Staatsblad 1933_ n °. 598); 

D en R aad van State gehoord (advies van 
6 Juni 1939, n °. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 15 Juni 1939, 
n ° . 1363, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van ro November 

1934, Staatsblad n °. 574, en te bepalen als 
volgt: 

Art. 1 . In artikel 1 van Ons besluit van 
10 November 1934, Staatsblad n °. 574, wordt 
in plaats van "vergadering" gelezen: ,,Raads
of commissievergadering". 

2. In artikel 3 van Ons besluit van 10 

November 1934, Staatsblad n ° . 574, wordt 
de punt aan het slot vervangen door een kom
mapunt en wordt toegevoegd de zinsnede: 
"voor de leden van d e Raden van Arbeid te 
Amsterdam, Rotterdam en 's- G ravenhage 
wordt dit bedrag gesteld op 80 gulden.". 

3. Het eerste lid van artikel 5 van Ons 
besluit van 10 November 1934, Staatsblad 
n°. 574, wordt gelezen als volgt: 

"1. Aan de ambtenaren in dienst bij de 
Raden van Arbeid te Amsterdam, Rotter
dam of 's-Gravenhage, die hun koffiemaal
tijd in hun woning plegen te gebruiken, kan 
voor hun dienstverrichtingen b innen de ge
meente Amsterdam, Rotterdam of's-Graven
hage, een verteringsvergoeding worden ver
leend voor gebruik van d en koffiemaaltijd, 
indien zij genoodzaakt zijn dien in de een of 
andere inrichting buiten hun woning te nut
tigen.". 

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

's-Gravenhage, den 19den Juni 1939. 

S.852 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C . P . M. ROMME. 

(Uitgeg. 7 Juli 1939.) 

20 Juni z939. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 20 Augustus 
1928, Staatsblad n °. 336, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in de artikelen 87a, 
tweede en derde lid en 87d der Ongeval
lenwet 1921, zooals dat besluit is gewij
zigd bij het K oninklijk Besluit van 9 
F ebruari 1929, Staatsblad n °. 41. 
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Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 25 April 1939, n ° . 900, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen 87a, leden 2, 2a en 3 
en 87d der Ongevallenwet 1921; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
6 Juni 1939, n ° . 44); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Juni 1939, n ° . 1362, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van den 20 Augus

tus 1928, Staatsblad n °. 336, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in de artikelen 87a, tweede en 
derde lid, der Ongevallenwet 1921, zooals dat 
besluit is gewijzigd bij Ons besluit van 9 Fe
bruari 1929, Staatsblad n °. 41, en te bepalen 
als volgt: 

Art. L In het hoofd yan Ons vorenaan
gehaald gewijzigd besluit van 20 Augustus 
1928, Staatsblad n °. 336, wordt in plaats van 
"Gezien de artikelen 87a, tweede en derde 
lid, en 87d der Ongevallenwet 1921" gelezen : 
,,Gelet op de artikelen 87a, leden 2, 2a en 3, 
en 87d der Ongevallenwet". 

Art. II . Artikel 1 van Ons vorenaange
haald gewijzigd besluit van 20 Augustus 1928, 
Staatsblad n °. 336, wordt gelezen als volgt: 

"Een ziekte, als bedoeld in artikel 87d der 
Ongevallenwet 1921, wordt, tenzij het tegen
deel blijkt, geacht in verband te staan met 
de dienstbetrekking in een bedrijf, waarin de 
in dat artikel bij die ziekte aangewezen werk
zaamhed'!n worden , ·e rricht, indien zij zich 
openbaart binnen Jeu hieronder genoemden 
termijn na het beëindigen der dienstbetrek
king. Deze termijn is voor de ziekten, als be
doeld in artikel 87b der Ongevallenwet 1921 
onder a, b, e, f, g, h, i, j , k en m twaalf maan
den, voor de ziekte als bedoeld in dat artikel 
onder c drie maanden en voor de ziekten, als 
bedoeld in dat artikel onder d en 1 zes maan
den". 

Art. III. Artikel 2 van Ons vorenaange
haald gewijzigd besluit van 20 Augustus 1928, 
Staatsblad 11° . 336, wordt gelezen als volgt : 

,,Indien de verzekerde in de laatste twaalf, 
onderscheidenlijk zes, maanden voorafgaan
de aan het tijdstip, waarop zich de ziekte 
heeft geopenbaard, achtereenvolgens in meer 
dan één onderneming, waar de in artikel 87b 
der Ongevallenwet 1921 aangewezen werk
zaamheden worden verricht, is werkzaam ge
weest, worden de ziekten, als bedoeld in dat 
artikel onder a, b, d, e, f , g, h , i , j, k en m, 
voorzoover het geen acute gevallen betreft, 
geacht in verband te staan met de voorlaatste 
dienstbetrekking, indien de tijdsruimte, ge
legen tusschen den aanvang derlaatste dienst
betrekking en het tijdstip, waarop de ziekte 
zich heeft geopenbaard, kleiner is dan de 
helft van den tijd, dien hij in de genoemde 
twaalf, onderscheidenlijk zes, maanden in de 
gezamenlijke dienstbetrekkingen is werkzaam 
geweest, en indien bovendien, voor zoover 
betreft de ziekten, als bedoeld onder d, h, i 
en m, de voorlaatste dezer dienstbetrekkin-
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gen onmiddellijk aansluit bij de laatste dienst
betrekking.". 

Art. IV. Tusschen de artikelen 2 en 3 
van Ons vorenaangehaald gewijzigd besluit 
van 20 Augustus 1928, Staatsblad n °. 336, 
wordt e~n nieuw artikel ingevoegd, luidende : 

Art. 2a. Indien de verzekerde gedurende 
ten minste drie maanden is werkzaam ge
weest in een of meer ondernemingen, waarin 
de in artikel 87b der Ongevallenwet 1921 ge
noemde werkzaamheden worden verricht, 
heeft hij, onderscheidenlijk hebben zijn nage
laten betrekkingen, gedurende den hieronder 
vermelden termijn de bevoegdheid te bewij
zen, dat een zich na den in artikel 1 genoem
den termijn van onderscheidenlijk twaalf, zes 
en drie maanden geopenbaarde beroepsziekte 
verband houdt met de dienstbetrekking in een 
der vorenbedoelde ondernemingen. Deze ter
mijn is voor de ziekten, als bedoeld in artikel 
87b der Ongevallenwet 1921 onder a, b, f , g 
en h drie jaar, voor de ziekte, als bedoeld in 
dat artikel onder c negen maanden, voor de 
ziekten, als bedoeld in dat artikel onder d en 1 
zes maanden, voor de ziekten als bedoeld in 
dat artikel onder e, j en k vijf jaar en voor de 
ziekten, als bedoeld in dat artikel onder i en 
m, een jaar.". 

Art. V . Artikel 4 van Ons vorenaange
haald besluit van 20 Augustus 1928, Staats
blad n ° . 336, wordt gelezen als volgt. 

"Van een ziekte, als bedoeld in artikel 87b 
der Ongevallenwet 1921, geschiedt de in het 
tweede lid van artikel 66 dier wet voorge
schreven aangifte door den werkgever, in 
wiens dienst zich de ziekte openbaart. Oefent 
deze werkgever geen bedrijf uit, waarin de 
in eerstgenoemd artikel bij die ziekte aange
wezen werkzaamheden worden verricht, dan 
is hij tot die aangifte alleen verplicht, indien 
de verzekerde hem overlegt een verklaring 
van een geneeskundige, dat hij lijdt aan een 
ziekte, welke aanspraak geeft op schadeloos
stelling krachtens genoemde wet.". 

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

's-Gravenhage, den 2osten Juni 1939. 

S.853 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M . R OMME. 

20 Juni I939· BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur , als bedoeld in de artikelen 95a, 
tweede, derde en vierde lid, en 95d der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922. 

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

Sociale Zaken van 25 April 1939, n °. 900, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen 95a, tweede, derde 
en vierde lid, en 95d der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 ; 
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D en Raad van S tate gehoord (advies van 
den 6 Juni 1939, n°. 44); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Juni 1939, n ° . 1362, 
Afdeeling Acbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaarr 
te bepalen als volgt: 
Art . 1. Een ziekte, als bedoeld in artikel 

95d der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 wordt, tenzij het tegendeel blijkt, geacht 
in verband te staan met de dienstbetrekking 
in een bedrijf, waarin de in dat artikel bij die 
ziekte aangewezen werkzaamheden worden 
verricht, indien zij zich binnen den hieronder 
genoemden termijn na het beëindigen der 
dienstbetrekking openbaart. 

Deze termijn is voor de ziekten, a ls be
doeld in dat artikel onder a, c, d en h twaalf 
maanden, en voor de ziekten als bedoeld on
der b, e, f en g drie maanden. 

2. I ndien de verzekerde in de laatste 
twaalf maanden, voorafgaande aan het tijd
stip, waarop zich de ziekte heeft geopen
baard, achtereenvolgens in meer dan één on
derneming, waar de in artikel 95b der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922 aangewe
zen werkzaamheden worden verricht, is werk
zaam geweest, worden de ziekten, als bedoeld 
in dat artikel onder a, c, d en h, voor zoover 
het geen acute gevallen betreft, geacht in ver
band te staan met de voorlaatste dienstbe
trekking, indien de tijdruimte, gelegen tus
schen den a anvang der laatste dienstbetrek
king en het tijdstip, waarop zich de ziekte 
heeft geopenbaard, kleiner is dan de helft 
van den tijd, dien hij in de genoemde twaalf 
maanden in de gezamenlijke dienstbetrekkin
gen is werkzaam geweest en bovendien, voor 
zoover betreft de ziekte, als bedoeld onder d, 
de voorlaatste dezer dienstbetrekkingen on
middellijk aansluit bij de laatste dienstbe
trekking. 

3. Indien de verzekerde gedurende ten
minste drie maanden is werkzaam geweest in 
een of meer ondernemingen, waarin de in 
artikel 95b der Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922 genoemde werkzaamheden wor
den verricht, heeft hij, onderscheidenlijk heb
ben zijn nagelaten betrekkingen, gedurende 
den hieronder vermelden termijn de bevoegd
heid te bewijzen, dat een na den in artikel 1 
genoemde n termijn van twaalf respectieve lijk 
dr ie maanden geopenbaarde beroepsziekte 
verband houdt met de dienstbetrekking in 
een d er vorenbedoelde ondernemingen. 

Deze termijn is voor de ziekten, als bedoeld 
in dat artikel onder a en c drie jaar, voor de 
ziekte, als bedoeld onder b negen maanden, 
voor de ziekten, als bedoeld onder d èn h 
een jaar en voor de ziekten, als bedoeld on
der e, f en g drie maanden. 

4. Van een ziekte, als bedoeld in artikel 
95b der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 geschiedt de in het tweede lid van art. 
62 dier wet voorgeschreven aangifte door den 
werkgever, in wiens dienst zich de ziekte 
openbaart. 

Oefent deze werkgever geen bedrijf uit, 
waarin de in eerst genoemd artikel bij die 
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ziekte aangewezen werkzaamheden worden 
verricht, dan is hij tot die aangifte alleen 
verplicht, indien de verzekerde hem overlegt 
een verklaring van een geneeskundige, dat hij 
lijdt aan een ziekte, welke aanspraak geeft 
op schadeloosstelling krachtens genoemde 
wet. 

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

's-Gravenhage, den 2osten Juni 1939. 

s. 854 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. R oMME. 

(Uitgeg. 7 Juli 1939.) 

23 Juni 1939. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van II Augustus 
1934 (Staatsblad n °. 473), tot vaststel
ling van voorschriften, bedoeld in arti
kel 11 der Wet van 16 Mei 1934 (Staats
blad n °. 257) tot regeling van het ver
richten van arbeid door vreemdelingen, 
zooals dit is aangevuld bij Koninklijk 
besluit van 21 December 1935 (Staats
blad n 0. 780). 

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

Sociale Zaken van 8 Mei 19~0, n ° . 620 A.B., 
Afdeeling Werkloosheidsverzekering en Ar
beidsbemiddeling; 

Gelet op artikel 2, lid 2, der wet van 16 
Mei 1934 (Staatsblad n °. 257) tot regeling 
van het verrichten van arbeid door vreemde
lingen, zooals dat artikel is aangevuld bij de 
wet van 20 December 1935 (Staatsblad n °. 
722); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Juni 1939, n ° . 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Juni 1939, n ° . 565 
A.B., Afdeeling Werkloosheidsverzekering en 
·Arbeidsbemiddeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Augustus 19::19 artikel 

6bis van Ons besluit van 11 Augustus 1934 
(Staatsblad n ° . 473) tot vaststeling van 
voorschriften, bedoeld in artikel II der Wet 
van 16 Mei 1934 (Staatsblad n°. 2,;7) tot 
regeling van het verrichten van arbeid door 
vreemdelingen, zooals dit is aangevuld bij 
Ons besluit van 21 December 1935 (Staats
blad n °. 780), te doen luiden als volgt: 

Tot uitreiking van eene vergunning of van 
eene verlenging daarvan wordt niet overge
gaan, voordat de werkgever heeft betaa ld: 

voor eiken persoon, op wien eene vergun
ning betrekking heeft, een bedrag van drie 
gulden; 

voor eiken persoon, op wien eene ver
lenging van eene vergunning betrekking 
heeft, een bedrag van twee gulden. 

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

's-Gravenhage, den 23sten Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M. ROMME. 

(Uitgeg. 7 Juli 1939.) 

s. 855 

24 Juni 1939. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
16 April 1925, Staatsblad n ° . 145, tot 
vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 
29, eerste lid, der Ongevallenwet 1921, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van II October 1937, Staatsblad 
no. 859. 

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

Sociale Zaken van 17 Mei 1739, n ° . 1091, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 29, eerste lid, der Onge
vallenwet 1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 13 Juni 1939, n ° . 47); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Juni 1939, n ° . 
1401, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen vanaf 1 Juli 1939 te wijzigen 

Ons besluit van 16 April 1925, Staatsblad 
n °. 145, zooals dat laatstelijk werd gewijzigd 
bij Ons besluit van II October 19;17, Staats
blad n °. 859, en te bepalen als volgt: 

Eenig Artikel. 
In artikel 3 van Ons vorengenoemd gewij

zigd besluit van 16 April 1925, Staatsblad 
n °. 145, wordt onder volgnummer 6obis in 
plaats van "Riolen, bouwwerken, straten, 
watergangen, waterwerken en wegen (het be
drijf van onderhouden, reinigen, aanleggen 
en verbeteren van), uitgeoefend in werkver
schaffing" gelezen : ,,Riolen, bouwwerken, 
straten, watergangen, waterbouwkundige 
werken en wegen (het bedrijf van onderhou
den, reinigen, aanleggen en verbeteren van), 
het aardwerkersbedrijf, het bedrijf van ma
ken van gesloten wegdekken en het straat
makersbedrijf, uitgeoefend in werkverschaf
fing, voorzoover de verzekeringspli~ht voort
spruit uit artikel 3, 2de lid, of artikel 4 der 
Ongevallenwet i:921:". 

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

's- Gravenhage, den 24sten Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M. RoMME. 

(Uitgeg. 7 Juli 1939.) 

L. & S . 1939. 
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s. 856 

zz juli z939. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 5 September 
1916, Staatsblad n ° . <1~6, en tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur betreffende het register van 
stuwadoorsondernemingen ( ,,Registerbe
sluit Stuwadoorswet" ). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onder c, 

en 30 der Stuwadoorswet; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 21 Juli 1938, n ° . 2727 A, 
Afdeeling Arbeid; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
13 September 1938, n ° . 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Juni 1939, n ° . 
1966 A, Afdeeling Arbeid; 

Hebben ·goedgevonden en verstaan de na
volgende bepalingen vast te stellen : 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on
der "Onze Minister" en "stuwadoorsonder
neming", hetgeen daaronder wordt verstaan 
ingevolge de Stuwadoorswet. Onder "dis
trictshoofd" wordt verstaan het bevoegde 
districtshoofd der Inspectie van den haven
arbeid. 

2 . 1. Ten kantore van elk districtshoofd 
bevindt zich een register van stuwadoors
ondernemingen, waarin overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 3, eerste lid, onder c, der 
Stuwadoorswet, en met inachtneming van de 
volgende bepalingen, stuwadoorsonderne
mingen worden ingeschreven, welke binnen 
het district haar bedrijf uitoefenen. 

2. Het model van het register wordt door 
Onzen Minister vastgesteld. 

3 . I. Het verzoek tot inschrijving van 
eene stuwadoorsonderneming wordt schrifte
lijk gericht tot het hoofd van het district, 
waarbinnen de onderneming haar bedrijf uit
oefent en, indien zij haar bedrijf in meer dan 
één district uitoefent, tot de hoofden van dt 
districten, waarbinnen de uitoefening var, 
het bedrijf geschiedt. Het districtshoofd be
slist over de inschrijving. 

2. Het verzoek moet zijn gedagteekend 
en door ten minste één hoofd of bestuurder 
onderteekend en moet voorts vermelden: 

a. den naam der stuwadoorsonderneming_ 
indien zij een anderen naam draagt dan hare 
hoofden of bestuurders; 

b. de gemeente, waar zij is gevestigd of 
kantoor houdt; 

c . de gemeente of gemeenten, waar zij 
haar bedrijf uitoefent; 

d. de namen, voornamen, geboorteda
tums, geboorte- en woonplaatsen van hare 
hoofden of bestuurders; 

e. eene verklaring, dat de onderneming 
v:..ldoet aan het bepaalde in artikel 3, eerste 
lid , onder a en b, der Stuwadoorswet. 

4. Het districtshoofd is bevoegd om, al
vorens tot de inschrijving over te gaan, de 
overlegging te vorderen van bewijsstukken, 
welke hij noodig oordeelt, teneinde te kun-

30 



1939 

nen beoordeelen, of de onderneming voldoet 
aan het bepaalde in artikel 3, eerste lid, 
onder a en b, der Stuwadoorswet. 

5. Indien het districtshoofd tot inschrij
ving besluit, geeft hij daarvan onmiddellijk 
kennis aan den onderteekenaar van het ver
zoek, of, indien het door meer dan één per
soon was onderteekend, aan den eersten on
derteekenaar. 

6 . Indien het districtshoofd de inschrij
ving weigert, zendt hij daarvan onmiddellijk 
eene gedagteekende en met redenen om
kleede mededeeling aan den onderteekenaar 
van het verzoek, of, indien het door meer 
dan één persoon was onderteekend, aan den 
eersten onderteekenaar. 

7. 1. Zoodra het districtshoofd heeft 
vernomen, dat de kantonrechter op een tegen 
zijne weigering van de inschrijving ingesteld 
beroep de inschrijving heeft bevolen, gaat 
hij tot de inschrijving over, overeenkomstig 
de beslissing van den kantonrechter, onder 
aanteekening van die beslissing in het regis
ter. Hij zendt van deze inschrijving onmid
êlellij k eene gedagteekende mededeeling aan 
hem, die het beroep bij den kantonrechter 
heeft ingesteld. 

2. Indien de H ooge Raad de beslissing 
van den kantonrechter bevestigt, geschiedt 
daarvan eveneens aanteekening in het regis
ter. Wordt tengevolge van vernietiging van 
de beslissing van den kantonrechter door den 
Hoogen Raad de weigering tot inschrijving 
bevestigd, dan wordt de ingevolge het voor
gaande lid gedane inschrijving doorgehaald, 
onder aanteekening van het arrest van den 
Hoogen Raad. 

3. Wanneer de Hooge Raad het geding 
naar den kantonrechter heeft verwezen, han
delt het districtshoofd ten aanzien van de 
beslissing van den kantonrechter in het ver
wijzingsgeding op gelijke wijze als in het 
voorgaande lid ten aanzien van het arrest van 
den Hoogen Raad is voorgeschreven. 

8 . Indien Onze Minister ten aanzien van 
eene ingeschreven stuwadoorsonderneming 
vrijstelling heeft verleend van den eisch, dat 
de hoofden of bestuurders niet in eene an
dere onderneming werkzaam mogen zijn, 
tenzij als hoofden of bestuurders, geschiedt 
daarvan aanteekening in het register. 

9 . , . Over de schrapping eener stuwa
doorsonderneming uit het register beslist het 
districtshoofd. 

2. Van eene beslissing tot schrapping 
zendt het districtshoofd eene gedagteekende 
en met redenen omkleede mededeeling aan 
het kantoor der onderneming en aan hen, 
die in het register als hoofd of bestuurder 
der onderneming zijn vermeld, of, zoo deze 
overleden zijn en het bedrijf der onderne
ming door anderen wordt voortgezet, aan 
hen, die kunnen worden geacht beheerders 
van het voortgezette bedrijf te zijn. 

3. Wanneer de beslissing tot schrapping 
wordt genomen op grond, dat de stuwadoors
onderneming heeft opgehouden te bestaan, 
zendt het districtshoofd eene gedagteekende 
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en met redenen omkleede mededeeling aan 
hen, die in het register als hoofd of bestuur
der der onderneming zijn vermeld. 

4. Indien tegen de schrapping beroep is 
ingesteld, houdt het districtshoofd in het re
gister aanteekening van de rechterlijke be
slissingen naar aanleiding van het beroep 
genomen. 

10 . Telkens wanneer: 
a . eene stuwadoorsonderneming wordt ge

vestigd in eene andere gemeente; 
b. een kantoor eener stuwadoorsonderne

ming wordt verplaatst; 
c. eene stuwadoorsonderneming ophoudt 

haar bedrijf in eene gemeente uit te oefenen; 
d. eer.e stuwadoorsonderneming haar be

drijf in eene andere gemeente gaat uitoefe
nen; 

e . de naam der stuwadoorsonderneming 
wordt gewij zigd ; 

/. een hoofd of bestuurder van eene stu
wadoorsonderneming ophoudt hoofd of be
stuurder te zijn; 

g. een ander dan d e reeds opgegeven per
sonen als hoofd of bestuurder optreedt; 

h. een hoofd of bestuurder van eene stu
wadoorsonderneming ophoudt ingezetene 
des Rijks te zijn ; 

i. een hoofd of bestuurder van eene stu
wadoorsonderneming werkzaam wordt in 
eene andere onderneming, anders dan als 
hoofd of bestuurder, 

geven de hoofden of bestuurders der on
derneming daarvan ten spoedigste kennis 
aan het districtshoofd, in wiens register de 
onderneming is ingeschreven. 

11. Het districtshoofd zorgt, met inacht
neming van de bevelen van Onzen Minister, 
dat ten bureele van iederen in zijn district 
werkzamen onderinspecteur van den haven
arbeid een uittreksel uit het register van 
stuwadoorsondernemingen berust, betrekking 
hebbende op de stuwadoorsondernemingen, 
welke haar bedrijf uitoefenen in gemeenten, 
behoorende tot het ambtsgebied van dien 
onderinspecteur. 

12. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van "Registerbesluit Stuwa
doorswet" . 

13. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 3 September ,939. 

M et ingang van den zelfden datum vervalt 
Ons besluit van 5 September 1916, Staats
blad n ° . 436. 

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

's-Gravenhage, den 11den Juli 1939. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Sociale Z aken, 

C. P. M. R oMME. 
(Uitgeg. 24 Juli 1939.) 
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s. 857 

II Juli 1939. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van s September 
1916, Staatsblad n °. 431, en tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in de artikelen 
6 en 7 der Stuwadoorswet ( ,,Contróle
besluit Stuwadoorswet" ). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op de artikelen 6 en 7 der Stuwa

doorswet; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 21 Juli 1938, n °. 2727 B, 
Afdeeling Arbeid; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
13 September 1938, n °. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Juni 1939, n °. 
1966 A, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan de na
volgende bepalingen vast te stellen: 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on
der "Onze Minister", ,,stuwadoorsarbeid", 
,,stuwadoorsonderneming" en "havenarbei
der", hetgeen daaronder wordt verstaan in
gevolge de Stuwadoorswet. Onder " districts
hoofd" wordt verstaan het bevoegde dis
trictshoofd der Inspectie van den haven
arbeid. 

2. Onze Minister kan in het geval, bij 
artikel 6 der Stuwadoorswet bedoeld, en met 
inachtneming van de daarbij gestelde rege
len, aan de hoofden of bestuurders van eene 
stuwadoorsonderneming t en aanzien van alle 
of bepaalde soorten van stuwadoorsarbeid en 
ten aanzien van alle of sommige plaatsen, 
waar in die onderneming arbeid door haven
arbeiders wordt verricht, de verplichting op
leggen om, gedurende een vast te stellen ter
mijn, te zorgen voor de naleving van de be
palingen, onder de letters A, B en C gesteld, 
al naarmate hij in een gegeven geval toepas
sing van één of meer dier bepalingen noodig 
acht. 

Letter A. 

r. Telkens, voordat havenarbeiders in de 
stuwadoorsonderneming hun arbeid aanvan
gen, moet aan het districtshoofd of een an
deren door Onzen Minister aangewezen amb
tenaar, bedoeld in artikel 17 der Stuwadoors
wet , eene opgave worden ingezonden volgens 
een door Onzen Minister vastgesteld model, 
bevattende eene duidelijke aanwijzing van 
de plaats, waar die arbeid zal worden ver
richt, en de namen der havenarbeiders, die 
daaraan zullen deelnemen, zoomede de uren 
van aanvang en einde der arbeids- en rust
tijden van ieder hunner. 

2. Indien tijdens den loop der werkzaam
heden andere havenarbeiders daarbij tewerk 
worden gesteld of de arbeids- en rusttijden 
worden gewijzigd,moet t en spoedigste schrif
telijk aan den in het vorige lid bedoelden 
ambtenaar kennis worden gegeven van de 
namen der nieuw optredende havenarbei
ders, met aanwijzing van de havenarbeiders , 
die zij mochten vervangen, zoomede van de 
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wijzigingen in de arbeids- en rusttijden. 
3. Aan den in het eerste lid bedoelden 

·ambtenaar moet ten spoedigste kennis wor
den gegeven van het tijdstip, waarop de ar
beid is geëindigd. 

Letter B. -

r. Ter plaatse, waar havenarbeiders in 
de stuwadoorsonderneming arbeid verrich
ten, moet eene lijst aanwezig zijn, overeen
komstig een door Onzen Minister vastgesteld 
model , welke lijst de namen bevat dezer ha
venarbeiders en waarop duidelijk de tijdstip
pen van aanvang en van einde der arbeids
en rusttijden van ieder hunner moeten wor
den aangeteekend. De aanteekening van elk 
tijdstip moet steeds hebben plaats gehad 
binnen één uur na dit tijdstip. 

2. Al de tijdstippen van het begin en 
einde van de arbeids- en rusttijden, welke 
vallen in één week, loopende van Maandag 
des voormiddags 6 uur tot middernacht tus
schen Zaterdag en Zondag, moeten op één 
lijst worden aangeteekend. 

Letter C. 

r. Ter plaatse, waar havenarbeiders in 
de stuwadoorsonderneming arbeid verrich
ten, moet voor iederen aan den arbeid deel
nemenden havenarbeider een geldig en op 
zijn naam gesteld arbeidsboekje aanwezig 
zijn, overeenkomstig een door Onzen Minis
ter vastgesteld model. 

2. In dit boekje moeten de tijdstippen van 
aanvang en einde der arbeids- en rusttijden 
van den havenarbeider, te wiens name het 
boekje staat, worden aangeteekend. 

3. De aanteekening van elk tijdstip moet 
steeds plaats hebben gehad binnen één uur 
na dit tijdstip; de aanteekeningen moeten 
zijn gewaarmerkt door personen, wier naam 
en hoedanigheid door of namens de hoofden 
of bestuurders der stuwadoorsonderneming 
schriftelijk zijn medegedeeld aan het dis
trictshoofd of een anderen door Onzen Mi
nister aangewezen ambtenaar, bedoeld in ar
tikel 17 der Stuwadoorswet. De waarmerking 
moet tevens geschieden op eene wijze, die 
ten genoegen van het districtshoofd de noo
dige waarborgen geeft tegen vervalsching. 

4. Bij of gedurende het verlaten van de 
plaats, waar de arbeid werd verricht, moet 
het boekje aan den havenarbeider, te wiens 
name het is gesteld, worden ter hand gesteld. 

5. Blanco exemplaren van het in het eer
ste lid bedoelde boekje zijn alleen verkrijg
baar bij het districtshoofd of bij een anderen 
door Onzen Minister aangewezen ambtenaar, 
bedoeld in artikel 17 der Stuwadoorswet, 
tegen den prijs van f 1 per stuk, welk bedrag 
niet op den arbeider mag worden verhaald. 
De tenaamstelling geschiedt door of namens 
het districtshoofd. Het boekje is geldig voor 
de daarop aangegeven tijdruimte, doch in 
geen geval langer dan zes maanden na den 
in het boekje vermelden datum van uitrei
king. 

3. Na toepassing van het bepaalde in ar
tikel 2 onder letter B of C moet degene, on-
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der wiens berusting zich eene lijst, als be
doeld onder letter B, of wel een boekje, als 
bedoeld onder letter C, bevindt, die lijst of 
dat boekje op aanvrage onverwijld ter in
zage geven aan de ambtenaren, bedoeld in 
artikel 22 der Stuwadoorswet. 

4. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van "Controlebesluit Stuwa
doorswet". 

5. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 3 September 1939. 

Met ingang van denzelfden datum vervalt 
Ons besluit van 5 September 1916, Staats
blad n°. 431. 

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

's-Gravenhage, den nden Juli 1939. 

s. 858 

.WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P . M. ROMME. 
(Uitgeg. 24 Juli I939.) 

II Juli I939· BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 5 September 
1916, Staatsblad n °. 432, en tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 9 der 
S tuwadoorswet (,, W er ktijdenbeslui t S tu
wadoorswet" ). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 9 der Stuwadoorswet; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 21 Juli 1938, n °. 2727 C, 
Afdeeling Arbeid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 September 1q38, n °. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2g Juni 1939, n ° . 
1966 A, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan de na
volgende bepalingen vast te stellen: 

Art . 1. In dit besluit wordt verstaan on
der: 

"Onze Minister", ,,zeeschip", ,,bemanning 
van een zeeschip", ,,stuwadoorsarbeid", ,,stu
wadoorsonderneming", ,,havenarbeider•", ,,et
maal" en "goederen" : 

hetgeen daaronder wordt verstaan ingevol-
ge de Stuwadoorswet; · 

,,districtsho_ofd": het bevoegde districts
hoofd der Inspectie van den havenarbeid; 
. ,,mannen": mànnelijke havenarbeiders van 

achttien jaar en ouder. 
··,_ 2. ' 1. Een man mag niet langer arbeid 
verrichten dan: 

a. acht en een half uur per etmaal; 
b. acht en veertig uren per week. 
2. In afwijking van het bepaalde in het 

eerste lid, onder a, mag een man ten hoogste 
drie malen per week langer dan acht en een 
half uu.r, doch niet lange~ dan veertien en 
een half uur per etmaal arbeid verrichten. 

3. 1. Telkens na een arbeidstijd van ten 
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hoogste vijf uren achtereen - of, indien het 
een arbeidstijd betreft, welke geheel of groo
tendeels in den namiddag, avond of nacht 
is gelegen, na ten hoogste vijf en een half 
uur achtereen - moet aan een man een rust
tijd van ten minste een half uur worden ge
geven. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid behoeft de daar genoemde rusttijd 
niet te worden verleend, indien de arbeids
tijd van een man niet meer dan zes uren ach
tereen bedraagt en hem na afloop van dien 
arbeidstijd een onafgebroken rusttijd van ten 
minste zeven uren wordt verleend. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid behoeft de daar genoemde rust
tijd op Zaterdag eerst na een onafgebroken 
arbeidstijd van vijf en een half uur te wor
den gegeven, indien een man op dien dag 
tusschen 6 uur des voormiddags en 1½ uur 
des namiddags langer dan vijf uren arbeid 
verricht. 

4. Indien de arbeidstijd van een man 
wordt verlengd ingevolge het bepaalde in 
het eerste, tweede of derde lid van artikel 6, 
mogen de in het eerste, tweede en derde lid 
van het onderhavige artikel genoemde ar
beidstijden met een zelfde aantal uren wor
den verlengd, als in artikel 6 voor de daarin 
genoemde werkzaamheden per etmaal is toe
gestaan, met dien verstande, dat de arbeids
tijd niet meer dan zes en een half uur ach
tereen mag bedragen. 

5. Rusttijden van minder dan een half 
uur worden geacht tijden te zijn, gedurende 
welke arbeid wordt verricht. 

·4 _ I. Vóór en na een arbeidstijd van acht 
en een half uur moet, indien de rusttijd, 
waardoor die arbeidstijd is onderbroken, min
der dan zeven uren aaneen bedraagt, een on
afgebroken rusttijd van ten minste negen 
uren worden gegeven, welke rusttijd tot acht 
en een half uur mag worden bekort voor die 
havenarbeiders, die bij dezelfde onderneming 
zijn doorbesteld voor nieuwen arbeid. 

2 . Van het bepaalde in het eerste lid mag 
worden afgeweken ten aanzien van een man, 
die ingevolge het bepaalde in het eerste, 
tweede, derde of vierde lid van artikel 6 
langer dan acht en een half uur per etmaal 
arbeid verricht, onder voorwaarde, dat zoo
danige arbeidstijd is voorafgegaan door een 
onafgebroken rusttijd van ten minste negen 
uren en die arbeidstijd wordt gevolgd door 
een onafgebroken rusttijd van 

a. ten minste negen uren na een arbeids
tijd van niet meer dan elf uren, of 

b. ten minste- elf uren na een arbeidstijd 
van meer dan elf uren. 

3. De in het tweede lid voorgeschreven 
rusttijden van negen uren mogen worden ver
minderd met het aantal uren, dat ingevolge 
het eerste lid van artikel 6 langer dan acht 
en een half uur per etmaal arbeid is verricht, 
doch mogen niet minder dan zeven en een 
half uur bedragen. 

5. I. Een man, die wordt aangetroffen 
op eene plaats, waar stuwadoorsarbeid wordt 
verricht of pleegt te worden verricht, wordt 
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geacht aldaar arbeid te verrichten, tenzij het 
tegendeel blijkt. 

2. Bevindt een man zich langer dan één 
uur vóór het begin der werkzaamheden op 
de plaats, waar hij arbeid gaat verrichten, 
dan wordt de arbeidstijd gerekend te zijn in
gegaan op het oogenblik, waarop hij op die 
plaats kwam. 

6. 1. Een man mag: 
a. gedurende ten hoogste één uur per et

maal en zes uren per week langer arbeid ver
richten dan bij artikel 2 is toegestaan, indien 
zulks noodzakelijk is voor de volgende werk
zaamheden: 

1 ° . het openen en dichtleggen der luiken ; 
2 °. het gereedmaken en het vervoeren van 

voor de werkzaamheden benoodigde mate
rialen; 

3°. het openen en sluiten van loodsen, pak
huizen en opslagplaatsen; 

4 °. het verrichten van andere kleine werk
zaamheden, zooals het afdekken van goede
ren, het assisteeren bij verzegelen en derge
lijke; 

b . gedurende ten hoogste anderhalf uur 
per etmaal en negen uren per week langer 
arbeid verrichten dan bij artikel 2 is toege
staan, indien zulks noodzakelijk is voor de 
volgende werkzaamheden: 

1 °. het verzorgen, het voor gebruik ge
reed maken en het verhalen van machinale 
inrichtingen; 

2°. het dooven en opbanken van vuren; 
3 °. het verrichten van soortgelijke werk

zaamheden, als die, welke onder 1 ° en 2 ° zijn 
vermeld. 

Indien de onder 1 °, 2 ° en 3 ° bedoelde 
werkzaamheden plaats hebben op drijvende 
machinale inrichtingen of stoom- en hydrau
lische werktuigen, welke in gebruik zijn bij 
ondernemingen, welke niet continu en niet 
met wisselploegen werken, en ter plaatse niet 
voldoende personeel beschikbaar is om deze 
werkzaamheden te beëindigen binnen de in 
den aanhef van b vermelde grenzen, mag ten 
hoogste twee uren per etmaal en ten hoogste 
twaalf uren per week langer arbeid worden 
verricht dan bij artikel 2 is toegestaan; 

c. gedurende ten hoogste twee uren per 
etmaal en twaalf uren per week langer arbeid 
verrichten dan bij artikel 2 is toegestaan, in
dien zulks noodzakelijk is voor de volgende 
werkzaamheden: 

1 °. het houden van toezicht op de werk
zaamheden; 

2 °. het controleeren en bemonsteren van 
goederen; 

3 °. het uitbrengen van verslag over de 
verrichte werkzaamheden; 

4 °. het inleveren en in ontvangst nemen 
van monsters, werklijsten, werkboekjes en 
van op het werk betrekking hebbende docu
menten; 

5 °. het verrichten van soortgelijke werk
zaamheden, als die, welke onder 1° tot en 
met 4° zijn vermeld; 

een en ander met dien verstande, dat in 
een zelfde etmaal voor eert zelfden persoon 
van niet meer dan één der onder a, b en c 
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genoemde afwijkingen mag worden gebruik 
gemaakt. 

2. Een man.mag: 
a. gedurende ten hoogste anderhalf uur 

per etmaal langer arbeid verrichten dan bij 
artikel 2, eerste lid, onder a, en tweede lid, 
is toegestaan, indien zulks noodzakelijk is 
voor het beëindigen van de werkzaamheden 
aan een zeeschip of voertuig of daarmede 
verband houdende werkzaamheden; 

b. gedurende ten hoogste twee uren per 
etmaal langer arbeid verrichten dan bij ar
tikel 2, eerste lid, onder a, en tweede lid, is 
toegestaan, indien zulks noodzakelijk is voor 
het vastmaken en losmaken bij aankomst en 
vertrek van een zeeschip; 

c. gedurende ten hoogste vier uren per 
etmaal langer arbeid verrichten dan bij ar
tikel 2, eerste lid, onder a, en tweede lid, is 
toegestaan, indien zulks noodzakelijk is voor 
het ontschepen of inschepen van passagiers 
en passagiersbagage bij aankomst of vertrek 
van een zeeschip; 

d. gedurende ten hoogste anderhalf uur 
per etmaal en ten hoogste drie uren per 
week langer arbeid verrichten dan bij artikel 
2 is toegestaan, indien zulks noodzakelijk is 
voor het beëindigen der werkzaamheden aan 
een binnenschip of in eene loods, een pak
huis of eene opslagplaats, of daarmede ver
band houdende werkzaamheden. 

3. Indien de arbeidstijd van mannen, in
gevolge het bepaalde in het tweede lid, on
der a, c of d, wordt verlengd, zullen de ar
beidstijden der havenarbeiders, bedoeld in 
het eerste lid, die gelijktijdig en onder dezelf
de omstandigheden als eerstgenoemde haven
arbeiders werkzaam zijn, met een zelfde aan
tal uren per etmaal en per week mogen wor
den verlengd. 

4. Een man mag, in afwijking van het 
bepaalde in artikel 2, ten hoogste zeventien 
uren per etmaal en een en zestig uren per 
week arbeid verrichten ten behoeve van het 
controleeren en bemonsteren van goederen, 
indien het in verband met de te duchten fi
nancieele gevolgen bijzonder bezwaarlijk is 
de verantwoordelijkheid voor deze werkzaam
heden over te dragen, met dien verstande, dat 
de arbeidstijd boven tien en een half uur per 
etmaal van d en in het volgende etmaal toe
gestanen arbeidstijd moet worden afgetrok-
ken. · 

5. De hoofden of bestuurders van stuwa
doorsondernemingen, waarin de arbeidstijd 
van havenarbeiders is verlengd ingevolge het 
tweede, derde of vierde lid, zijn verplicht het 
districtshoofd binnen tweemaal vier en twin
tig uren na afloop der werkzaamheden, ten 
behoeve waarvan de arbeidstijd is verlengd, 
schriftelijk opgave te verstrekken van de na
men der havenarbeiders, van wie de arbeids
tijd is verlengd, en van den duur der arbeids
en rusttijden. Van de in den vorigen volzin 
neergelegde verplichting kan door het dis
trictshoofd voor een bepaalden termijn vrij
stelling worden verleend. Deze vrijstelling 
kan te allen tijde worden ingetrokken. 

6. De hoofden of bestuurders van stiJwa-
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doorsondernemingen zijn verplicht eene op
gave, als bedoeld in het vijfde lid, betreffen
de het in hunne ondernemingen gemaakte ge
b ruik van de in het eerste lid vermelde uit
zonderingen, binnen tweemaal vier en twin
tig uren na afloop der desbetreffende werk
zaamheden aan het districtshoofd te zenden, 
indien deze zulks heeft voorgeschreven. 

7 . I. Een man mag op Zaterdag na r½ 
uur des namiddags geen arbeid verrichten. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid mag een man op Zaterdag na r½ 
uur des namiddags arbeid verrichten: 

a. ten behoeve van de werkzaamheden, 
genoemd in het eerste, tweede, derde en vier
de lid van artikel 6; 

b. ten behoeve van de werkzaamheden in 
verband met de voltooiing van de belading 
of lossing van zeeschepen, vaar- en voertui
gen, welke nog denzelfden dag, den daarop 
volgenden Zondag, of den op dien Zondag 
volgenden Nieuwjaarsdag, tweeden Paasch
dag, tweeden Pinksterdag of eersten of twee
den Kerstdag met de belading of lossing ge
reed moeten zijn, indien in het algemeen op 
die feestdagen in de haven niet wordt ge
werkt; 

c. ten behoeve van de werkzaamheden in 
verband met de lossing of het vervoer van 
goederen, welke nog denzelfden dag, den_ 
daaropvolgenden Zondag, of den op dien 
Zondag volgenden Nieuwjaarsdag, tweeden 
P aaschdag, tweeden Pinksterdag of eersten 
of tweeden Kerstdag in een op vertrek lig
gend vaartuig of voor vertrek gereed staand 
voertuig moeten worden geladen; 

d. ten behoeve van die werkzaamheden, 
waarvoor door Onzen Minister of het dis
trictshoofd vergunning is verleend, als be
doeld in artikel ro der Stnwadoorswet; 

e. ten behoeve van de werkzaamheden 
voor het laden en lossen van postzendingen, 
levende dieren, de bagage der reizigers en 
der bemanning van het schip en van hetgeen 
behoort tot de uitrusting van het schip, zoo
mede het proviand en het water; 

/. ten behoeve van den continu-arbeid, 
welke in de betrokken stuwadoorsonderne
ming wordt verricht. 

3. In stuwadoorsondernemingen, waarin 
met wisselploegen wordt gewerkt, treedt met 
betrekking tot het bepaalde in het eerste lid, 
in de plaats van het tijdstip van r½ uur des 
namiddags, het tijdstip, waarop op de eerste 
vijf werkdagen der week de wisseling der 
ploegen in den namiddag pleegt te geschie
den, doch geen later tijdstip dan 4 uur des 
namiddags. Het bepaalde in den vorigen vol
zin vindt mede toepassing ten aanzien van 
mannen, die in eene stuwadoorsonderneming, 
waarin continu-arbeid wordt verricht, werk
zaam zijn, doch aan _dien continu-arbeid niet 
deelnemen. 

4. De hoofden of bestuurders van eene 
stuwadoorsonderneming, waarin door man
nen op Zaterdag na r½ uur des namiddags 
arbeid is verricht krachtens het bepaalde in 
het tweede lid, zijn verplicht aan het dis
trictshoofd eene schriftelijke opgave te ver-
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strekken, vermeldende de namen der man
nen, die na r½ uur des Zaterdagsmiddags 
qrbeid in die onderneming hebben verricht, 
en den duur hunner arbeids- en rusttijden. 
Deze opgave moet binnen driemaal vier en 
twintig uren na afloop dier werkzaamheden 
door de hoofden of bestuurders der betrok
ken stuwadoorsondernemingen aan het dis
trictshoofd worden toegezonden. Het dis
trictshoofd kan van de in dit lid genoemde 
verplichtingen voor een bepaalden termijn 
vrijstelling verleenen. Deze vrijstelling kan 
te allen tijde worden ingetrokken. 

5. De hoofden of bestuurders eener stu
wadoorsonderneming, als bedoeld in het der
de lid, deelen, alvorens van de in dat lid be
doelde regeling in hunne onderneming ge
bruik wordt gemaakt, het in dat lid bedoelde 
tijdstip schriftelijk aan het districtshoofd 
mede. Wijziging van het in den vorigen vol
zin bedoelde tijdstip moet, voordat deze in 
werking treedt, aan het districtshoofd schrif
telijk worden medegedeeld. 

8. r. H et districtshoofd, of in beroep 
ingevolge het vierde lid Onze Minister, kan 
schriftelijk en voorwaardelijk of onvoorwaar
delijk vergunnen, dat in eene stuwadoors
onderneming door mannen arbeid wordt ver
richt, in afwijking van het bepaalde bij de 
artikelen 2, 3 en 4, indien: 

a. in die stuwadoorsonderneming op be
paalde tijden van het jaar eene opeenhoo
ping van werk pleegt voor te komen; 

b. niet voldoende of niet voldoend ge
oef ende mannen beschikbaar zijn, om met 
wisselploegen te werken; 

c. de totale werkgelegenheid zóó gering 
is, dat zij onder normale omstandigheden 
slechts voor een beperkt aantal mannen eene 
bestaansmogelijkheid biedt; 

d. de werkzaamheden verband houden 
met tabaksinschrijvingen; 

e. zich in die stuwadoorsonderneming an
dere bijzondere omstandigheden voordoen; 

f. zich bij de contröle van goederen zeer 
bijzondere omstandigheden voordoen. 

2. Bij het verleenen der vergunning 
wordt in acht genomen, dat niet langer ar
beid mag worden verricht dan: 

a. door een man in de onder a, b en c van 
het vorige lid genoemde gevallen veertien 
uren per etmaal en zeventig uren per week; 

b. door een man in het onder d van het 
vorige lid genoemde geval achttien uren per 
etmaal en tachtig uren per week; 

c. door een man in het onder e van het 
vorige lid bedoelde geval hetzij veertien 
uren per etmaal en zeventig uren per week, 
hetzij achttien uren per etmaal en zestig uren 
per week; 

d. door een man in het onder f van het 
vorige lid bedoelde geval achttien uren per 
etmaal en twee en zeventig uren per week. 

3. Het districtshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen machtiging van 
den directeur-generaal van den arbeid voor 
het verleenen van eene vergunning, welke 
zich over een tijdvak van meer dan veertien 
dagen uitstrekt. 
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4. Tegen de beschikking van het dis
trictshoofd op een verzoek om eene vergun
ning, als bedoeld in het eerste lid, kan het 
hoofd of de bestuurder der stuwadoorsonder
neming binnen veertien dagen na de dagtee
kening der beschikking in beroep komen bij 
Onzen Minister. Wordt in beroep de ver
gunning gewijzigd, dan treedt de gewijzigde 
vergunning in de plaats van die, waartegen 
beroep was ingesteld. 

5. Indien ten aanzien van eene groep van 
stuwadoorsondernemingen aanleiding be
staat, om op de gronden, in het eerste lid 
omschreven, eene vergunning, als in dat lid 
bedoeld, te verleenen, kan Onze Minister 
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zoodani
ge vergunning verleenen. De beschikking, 
waarbij eene zoodanige vergunning wordt 
verleend, wordt afgekondigd in de Staats
courant. 

6. Een vergunning, als bedoeld in het 
eerste lid, wordt telkens voor ten hoogste: één 
jaar verleend en kan te allen tijde worden 
gewijzigd of ingetrokken. Indien zij langer 
dan vier maanden geldig zal zijn, wordt zij 
niet verleend dan nadat de vakvereenigingen 
-..an de betrokken werkgevers en arbeiders in 
de gelegenheid zijn gesteld daarover hare 
meening kenbaar te maken. 

7. De acte eener vergunning, als bedoeld 
in het eerste lid, of een door of namens het 
hoofd of den bestuurdet der s tuwadoors
onderneming gewaarmerkt afschrift dezer 
acte, moet ter plaatse, alwàar de werkzaam
heden worden verricht, op eene gemakkelijk 
bereikbare en toegankelijke plaats duidelijk 
zichtbaar zijn opgehangen, zoodat ieder be
langhebbende daarvan kennis kan nemen. 

9. r. Het districtshoofd, of in beroep 
ingevolge het vierde lid Onze Minister, kan 
schriftelijk vergunnen, dat in eene stuwa
doorsonderneming, waarin continu-arbeid 
wordt verricht, in afwijking van het bepaalde 
in de artikelen 2, 3 en 4 door mannen ten 
hoogste elf uren per etmaal en zestig uren 
per week arbeid wordt verricht, onder voor
waarde, dat: 

a . in drie achtereenvolgende weken de 
t 1tale arbeidstijd niet meer dan honderd 
twee en vijftig uren bedraagt; 

h. de rusttijd tusschen twee opeenvolgen
d e arbeidstijden ten minste twaalf uren be
draagt; 

c. iedere man in drie achtereenvolgende 
weken driemaal een onafgebroken rusttijd 
heeft van ten minste dertig uren. 

2. Aan eene vergunning, a ls bedoeld in 
het eerste lid, kunnen nog andere voorwaar
den, dan in dat lid genoemd, worden verbon
den. 

3. Het districtshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen machtiging van 
den directeur-generaal van den arbeid voor 
het verleenen van eene vergunning, welke 
zich over een tijdvak van meer dan veertien 
dagen uitstrekt. 

4. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, 
als bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd 
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of de bestuurder der stuwadoorsonderneming 
bi~nen veertien dagen na de dagteekening 
der beschikking in beroep komen bij Onzen 
Minister. Wordt in beroep de vergunning 
gewijzigd, dan treedt de gewijzigde vergun
ning in de plaats van die, waartegen beroep 
was ingesteld. · 

5. Indien ten aanzien van eene groep van 
stuwadoorsondernemingen, waarin continu
arbeid wordt verricht, aanleiding bestaat om 
eene vergunning, als bedoeld in het eerste 
lid, te verleenen, kan Onze Minister zooda
nige vergunning verleenen. Het tweede lid 
vindt daarbij overeenkomstige toepassing. 
De beschikking, waarbij eene zoodanige ver
gunning wordt verleend, wordt afgekondigd 
in de Staatscourant. 

6. Eene vergunning, als bedoeld in het 
eerste lid, wordt telkens voor ten hoogste 
één jaar verleend en kan te allen tijde wor
den gewijzigd of ingetrokken. Indien zij lan
ger dan vier maanden geldig zal zijn, wordt 
zij niet verleend dan nadat de vakvereeni
gingen van de betrokken werkgevers en ar
beiders in de gelegenheid zijn gesteld daar
over hare meening kenbaar te maken. 

7. De acte eener vergunning, als bedoeld 
in het eerste lid , of een door of namens het 
hoofd of den bestuurder der stuwadoors
onderneming gewaarmerkt afschrift dezer 
acte, moet ter plaatse, alwaar de werkzaam
heden worden verricht, op eene gemakkelijk 
bereikbare en toegankelijke plaats duidelijk 
zichtbaar zijn opgehangen, zoodat ieder be
langhebbende daarvan kennis kan nemen. 

10. r. Indien in eene stuwadoorsonder
neming op bepaalde tijden van het jaar eene 
opeenhooping van werk pleegt voor te ko
men, of indien zich in eene stuwadoorsonder
neming bijzondere omstandigheden voor
doen, kan het districtshoofd, of in beroep in
gevolge het derde lid Onze Minister, schrif
telijk en voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
vergunnen, dat mannen, in afwijking van het 
bepaalde in artikel 7, eerste lid, op Zaterdag 
na 1½ uur des namiddags arbeid verrichten. 

2. Het districtshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen machtiging van den 
directeur-generaal van den arbeid voor het 
verleenen van eene vergunning, welke zich 
over een tijdvak van meer dan veertien da
gen uitstrekt. 

3. Tegen de beschikking van het dis
trictshoofd op een verzoek om eene vergun
ning, als bedoeld in het eerste lid, kan het 
hoofd of de bestuurder der stuwadoorsonder
neming binnen veertien dagen na de dagtee
kening der beschikking in beroep komen bij 
Onzen Minister. Wordt in beroep de ver
gunning gewijzigd, dan treedt de gewijzigde 
vergunning in de plaats van die, waartegen 
beroep was ingesteld. 

4. Indien ten aanzien van eene groep van 
stuwadoorsondernemingen aanleiding be
staat, om op de gronden, in het eerste lid 
omschreven, eene vergunning, als in dat lid 
bedoeld, te verleenen, kan Onze Minister 
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zooda
nige vergunning verleenen. De beschikking, 
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waarbij eene zoodanige vergunning wordt 
verleend, wordt afgekondigd in d e Staats
courant. 

5. E ene vergunning, als bedoeld in het 
eerste lid, wordt telkens voor ten hoogste één 
jaar verleend en kan te allen tijde worden 
gewijzigd of ingetrokken. Indien zij langer 
dan vier maanden geldig zal zijn, wordt zij 
niet verleend dan nadat de vakvereenigingen 
van de betrokken werkgevers en arbeiders in 
de gelegenheid zijn gesteld daarover hare 
meening kenbaar te maken. 

6. De acte eener vergunning, als bedoeld 
in het eerste lid, of een door of namens het 
hoofd of den bestuurder der stuwadoors
onderneming gewaarmerkt afschrift dezer 
acte, moet ter plaatse, alwaar de werkzaam
heden worden verricht, op eene gemakkelijk 
bereikbare en toegankelijke plaats duidelijk 
zichtbaar zijn opgehangen, zoodat ieder be
langhebbende daarvan kennis kan nemen. 

11. r. Het districtshoofd, of in beroep 
ingevolge het derde lid Onze Minister, kan 
ten behoeve van het aansteken en opstoken 
van vuren der ketels van machinale inrich
tingen schriftelijk en voorwaardelijk of on
voorwaardelijk vergunnen, dat, in afwijking 
van het bepaalde in artikel 2, de arbeidstijd 
van een man in het etmaal, volgende op een 
Zondag of op den Nieuwjaarsdag, tweeden 
Paaschdag, Hemelvaartsdag, tweeden Pink
sterdag of één der Kerstdagen, met ten hoog
ste drie uren wordt verlengd, terwijl het nor
male weekmaximum eveneens met drie uren 
mag worden overschreden, indien in het al
gemeen op die feestdagen in de haven niet 
wordt gewerkt. 

2 . Het districtshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen machtiging van 
den directeur-generaal van den arbeid voor 
het verleenen van eene vergunning, welke 
zich over een tijdvak van meer dan veertien 
dagen uitstrekt. 

3. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, 
als bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd 
of de bestuurder der stuwadoorsonderneming 
binnen veertien dagen na de dagteekening 
der beschikking in beroep komen bij Onzen 
Minister. Wordt in beroep de vergunning ge
wijzigd, dan treedt de gewijzigde vergunning 
in de plaats van die, waartegen beroep was 
ingesteld. 

4. Eene vergunning, als bedoeld in het 
eerste lid, wordt telkens voor ten hoogste één 
jaar verleend en kan te allen tijde worden ge
wijzigd of ingetrokken. Indien zij langer dan 
vier maanden geldig zal zijn, wordt zij niet 
verleend dan nadat de vakvereenigingen van 
de betrokken werkgevers en arbeiders in de 
gelegenheid zijn gesteld daarover hare mee
ning kenbaar te maken. 

5. De acte eener vergunning, als bedoeld 
in het eerste lid, of een door of namens het 
hoofd of den bestuurder der stuwadoors
onderneming gewaarmerkt afschrift dezer 
acte moet ter plaatse, alwaar de werkzaam
hed~n worden verricht, op eene gemakkelijk 
bereikbare en toegankelijke plaats duidelijk 
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zichtbaar zijn opgehangen, zoodat ieder be
langhebbende daarvan kennis kan nemen. 

12. r. Indien door het districtshoofd of 
door Onzen Minister aan eene bepaalde stu
wadoorsonderneming of voor eene groep van 
stuwadoorsondernemingen eene vergunning 
is verleend, als bedoeld in de artikelen 8, 9 
of 10, geldt deze vergunning tevens voor de 
in andere stuwadoorsondernemingen werk
zame mannen, die in direct zakelijk verband 
werken met de mannen, voor wie de vergun
ning geldt, tenzij in de bedoelde vergunning 
anders is bepaald. 

2. Indien eene vergunning, als in het 
eerste lid bedoeld, aan eene bepaalde stuwa
doorsonderneming is verleend, zijn de hoof
den of bestuurders dier stuwadoorsonderne
ming verplicht, aan de hoofden of bestuur
ders van de daar bedoelde andere - stuwa
doorsondernemingen inzage van de acte dier 
vergunning te verleenen en hen desgewenscht 
in de gelegenheid te stellen afschrift van de 
acte dier ve'rgunning te nemen . 

13. Indien in eene onderneming, waarin 
ingevolge de bepalingen der Arbeidswet 1919 
de mannen in een drieploegenstelsel in con
tinu-dienst mogen arbeiden, stuwadoors
arbeid wordt verricht en indien aan zulk 
eene onderneming, teneinde de regeling van 
den arbeidstijd van de mannen volgens het 
drieploegenstelsel mogelijk te maken, eene 
vergunning is verleend, als bedoeld in het 
tweede lid van artikel 10 der Stuwadoorswet, 
mogen, in afwijking van het bepaalde in ar
tikel 2, eerste lid, onder b, de mannen, die 
op Zondag arbeid hebben verricht, in de 
week, waarin die Zondag valt, zooveel langer 
arbeid verrichten als hun arbeidstijd op dien 
Zondag bedroeg, met dien verstande, dat in 
drie achtereenvolgende weken de totale ar
beidstijd niet meer mag bedragen dan hon
derd vier en veertig uren. 

14. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van "Werktijdenbesluit Stu
wadoorswet". 

15. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 3 September 1939. Met ingang van 
denzelfden datum vervalt Ons besluit van 
5 September 1916, Staatsblad n °. 432 . 

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

's-Gravenhage, den nden Juli 1939. 

s. 859 

WILEIELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P . M. ROMME. 
(Uitgeg. 24 Juli z939.) 

II Juli z9"9. BESLUIT tot intr.:kking van 
het Koninklijk besluit van 5 September 
1916, Staatsblad n °. 434, en tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij artikel 1 7 der 
Stuwadoorswet. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 17 der Stuwadoorswet; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 21 Juli 1938, n °. 2727 D, 
Afdeeling Arbeid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 September 1938, n °. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Juni 1939, n °. 
1966 A, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. r. De dienst der ambtenaren, be
doeld in artikel 17, eerste lid, der Stuwa
doorswet, draagt den naam van "Inspectie 
van den havenarbeid". 

2. Deze dienst staat onder de bevelen van 
Onzen Minister van Sociale Zaken, hierna 
aangeduid als "Onze Minister". 

3 . Aan het hoofd van dezen dienst staat 
de directeur-generaal van den arbeid. 

4. De overige ambtenaren van dezen 
dienst dragen den titel van: 

a. hoofdinspecteur van den havenarbeid; 
b. inspecteur van den havenarbeid; 
c. adjunct-inspecteur van den haven

arbeid; 
d. onderinspecteur van den havenarbeid; 
e. technisch ambtenaar bij de inspectie 

van den havenarbeid; 
f. controleur van den havenarbeid. 
5. Door Onzen Minister kunnen aan de

zen dienst adviseurs worden toegevoegd. 
2. Indien de directeur-generaal van den 

arbeid ambtenaren, genoemd in artikel 1, 

tweede lid, onder c, d, e en f, van Ons be
sluit van 23 Augustus 1920 (Staatsblad n °. 
720), zooals dat laatstelijk is gêwijzigd bij 
Ons besluit van 13 Maart 1931 (Staatsblad 
n ° . 81), opdracht geeft tot handhaving van 
de bepalingen der Stuwadoorswet of tot me
dewerking aan de uitvoering daarvan, wor
den deze ambtenaren geacht bij het vervullen 
van die opdrachten te behooren tot de In
spectie van den havenarbeid. 

3 . Onze Minister wijst aan ieder der in 
het vierde lid van artikel 1 genoemde ambte
naren een of meer der in het tweede lid van 
artikel 17 der Stuwadoorswet bedoelde dis
tricten aan, waarin zij werkzaam zullen zijn, 
benevens eene standplaats. Van deze aanwij
zingen doet Onze Minister zoodra mogelijk 
mededeeling in de Staatscourant. 

4. Alvorens hun ambt te aanvaarden, 
leggen de in het vierde· lid van artikel 1 ge
noemde ambtenaren in handen van Onzen 
Minister den eed of de belofte af van ijverig, 
nauwgezet en onpartijdig de plichten te zul
len nakomen, welke hun ambt medebrengt. 

5. Bij de uitoefening van hun ambt zijn 
de ambtenaren van de Inspectie van den ha
venarbeid, alsmede de door Onzen Minister 
aan dien dienst toegevoegde adviseurs steeds 
voorzien van eene hun door Onzen Minister 
){gegeven legitimatiekaart. 

6. r. De in het vierde lid van artikel 1 

genoemde ambtenaren onthouden zich van 
alle inmenging in geschillen tusschen werk
gevers en arbeiders en tusschen hen, die tot 
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een dezer groepen behooren onderling, voor 
zooveel zij hiertoe niet door Onzen Minister 
gemachtigd zijn. Deze bepaling geldt niet, 
wanneer zij optreden krachtens artikel 13 der 
Stuwadoorswet. 

2. Zij bekleeden geen ander ambt of an
dere bediening zonder toestemming van On
zen Minister en nemen middellijk noch on
middellijk deel aan stuwadoorsondernemin
gen in den zin van artikel 1 der Stuwadoors
wet. 

3. Zij verrichten geen werkzaamheden 
ten behoeve van derden dan met toestem
ming van Onzen Minister. 

7. r. De directeur-generaal van den ar
beid is belast met de leiding van en het toe
zicht op den dienst der Inspectie van den 
havenarbeid. 

2. Hij bevordert zooveel mogelijk een
heid in de vervulling van de taak der ambte
naren van dezen dienst. 

3. J aarlijks brengt hij aan Onzen Minis
ter een verslag uit over de werkzaamheden 
van de Inspectie van den havenarbeid. 

4. Hij zorgt voor de sam enstelling van 
verdere verslagen, waarvan de openbaarma
king door Onzen Minister of door hem ge
wenscht wordt geacht en onderwerpt deze 
aan het oordeel van Onzen Minister. 

8 . r. Aan het hoofd van den dienst der 
Inspectie van den havenarbeid in elk der dis
tricten, als bedoeld in het tweede lid van ar
tikel 1 7 der Stuwadoorswet, staat een door 
Onzen Minister aan te wijzen hoofdinspec
teur van den havenarbeid. 

2. Door Onzen Minister kan eene rege
ling worden vastgesteld, aangevende de wij
ze, waarop de vervanging der districtshoof
den onderling in geval van ziekte, verlof, af
wezigheid buiten het district of ontstentenis 
van een hunner zal plaats hebben. Van deze 
regeling wordt mededeeling gedaan in de 
Staatscourant. In gevallen, waarin boven
genoemde regeling niet voorziet, wijst Onze 
Ministe r telkens een plaatsvervanger aan; 
van deze plaatsvervanging wordt eveneens 
mededeeling gedaan in de Staatscourant. 

9 . r. Voor zoover de handhaving en de 
medewerking aan de uitvoering van wette
lijke voorschriften, alsmede het opsporen van 
overtredingen daarvan aan de ambtenaren 
der Inspectie van den havenarbeid zijn op
gedragen, draagt het districtshoofd dier in
spectie daarvoor zorg in zijn district en oe
fent het daartoe noodige toezicht uit. 

2. Voorts is hij, behalve met de taak, hem 
bij of krachtens de wet opgelegd, belast met 
de volgende werkzaamheden. 

3. Hij dient Onzen Minister en den direc
teur-generaal van den arbeid desgevraagd 
van advies en geeft Onzen Minister en den 
directeur-generaal zoowel mondeling als 
schriftelijk de door hen verlangde inlichtin
gen. 

4. Hij woont de vergaderingen van elke 
der Commissiën, bedoeld in artikel 19 der 
Stuwadoorswet, welker ;,etel in zijn district 
gevestigd is, bij, of zorgt, dat deze worden 

bijgewoond door een der krachtens het ze-
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vende lid van dat artikel door Onzen Minis
ter aangewezen ambtenaren, tenzij de Cof!l
missie besloten heeft buiten tegenwoordig
heid van ambtenaren, als bedoeld in artikel 
I 7 der Stuwadoorswet, te vergaderen. 

5. Hij houdt zich op de hoogte van de 
arbeidstoestanden in zijn district: en van de 
gebeurtenissen, die van belang zijn voor de 
kennis der arbeidsverhoudingen!, voor zoo
ver deze in middellijk of onmiddellijk ver
band staan met het havenbedrijf. 

6. Hij stelt onderzoekingen in en ver
zamelt gegevens, welke voor dei;i dienst der 
Inspectie van den havenarbeid Ivan belang 
zijn, voor zoover zulks hem door den direc
teur-generaal van den arbeid wordt opgedra
gen of hij dit zelf noodig acht. 

7. Hij brengt jaarlijks aan den directeur
generaal van den arbeid overeenkomstig 
diens aanwijzingen en vóór den I door dezen 
te bepalen datum verslag uit van zijne werk
zaamheden en van die van de onder zijne 
bevelen staande ambtenaren. \ 

8. Hij onthoudt zich er van eischen, als 
bedoeld ·in art. I2 der Stuwadoorswet, in al
gemeenen vorm te formuleeren bij wijze van 
reglementen, instructies of circulaires. 

9. Hij . kan aan Onzen Minister en aan 
den directeur-generaal van den arbeid voor
stellen doen. Bij inzending van een voorstel 
aan Onzen Minister zendt hij tegelijk een af
schrift aan den directeur-generaal. 

10. Het districtshoofd der Inspectie van 
den havenarbeid bezoekt de plaatsen, welke 
aan zijn toezicht onderworpen zijn. Hij wordt 
bij de vervulling van zijne taak bijgestaan 
door de overige in het vierde lid lvan artikel 
I genoemde ambtenaren, die in zijn district 
werkzaam zijn gesteld. Zij staan onder zijne 
bevelen. 

11. r. Indien Onze Minister een onder
inspecteur heeft aangewezen als bevoegd tot 
het stellen van eischen, als bedoeld in artikel 
12, of tot het geven van b evelen, 1als bedoeld 
·n de artikelen 12bis en 21 der ~tuwadoors
.vet, bepaalt hij tevens binnen welke gemeen
ten deze bevoegdheid mag worden uitge
oefend. Het negende lid van artikel 9 is van 
toepassing. 1 

2. De onderinspecteur is verplicht bij 
het uitoefenen van de in het eerste lid be
doelde bevoegdheden, de instructies te vol
gen, hem door het districtshoofd gegeven. 

3. Voor het gev.:.l van ziekte verlof, af
wezigheid buiten de gemeenten v\m zijn res
sort of ontstentenis van den ondefinspecteur 
wijst Onze Minister, indien hem dat ge
wenscht voorkomt, een plaatsvervanger aan. 

12. r. De ambtenaren, genoemd in het 
vierde lid van artikel 1, welke o~der de be
velen van een districtshoofd gesteld zijn, 
worden door hem in het bijzonde~ belast met 
het opsporen van overtredingen van voor
schriften, vervat in de Stuw.:: oorswet of 
Onze besluiten krachtens deze va ti;!'steld. 

2. Zij geven den directeur-giineraal van 
den arbeid en het districtshoofd zoowel mon
deling als schriftelijk de door he1/' verlangde 
inlichtingen en voldoen aan de cloor dezen 
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gegeven opdrachten. 
13. Dit besluit treedt in werking met in

gang van 3 September 10,9. 
Met ingang van denzelfden datum vervalt 

Ons besluit van 5 September 1916, Staats
blad n °. 434, zooals dit besluit sedert is ge
wijzigd. 

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

's-Gravenhage, den nden Juli 1939. 

s. 860 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. ROMME. 

(Ui tgeg. 24 Juli z939.) 

II Juli z939. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 5 September 
1916, Staatsblad n °. 435), en tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 19, 
achtste lid, der Stuwadoorswet (,,Regle
ment voor de Commissiën van advies 
voor den havenarbeid"). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 19, achtste lid, der Stu

wadoorswet; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 21 Juli 1938, n °. 2727 E, 
Afdeeling Arbeid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 September 1938, n °. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Juni 1939, n°. 1966 
A, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan de na
volgende bepalingen vast te stellen: 

§ r. A/gemeene bepaling. 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on
der: 

" Onze Minister": Onze Minister, met de 
uitvoering van dit besluit belast; 

"Commissie": eene Commissie van advies 
voor den havenarbeid, als bedoeld in artikel 
19 der Stuwadoorswet; 

,,districtshoofd": het hoofd van het dis
trict der Inspectie van den havenarbeid, 
waarin het gebied van eene Commissie is 
gelegen; 

,,patroons-leden" : de leden van eene Com
missie, die door Ons uit de kringen der werk
gevers in het havenbedrijf als zoodanig wor
den benoemd; 

"werklieden-leden": de leden van eene 
Commissie, die door Ons uit de kringen der 
arbeiders in het havenbedrijf als zoodanig 
worden benoemd. 

§ 2. Van de /eden en plaatsvervangende 
/eden van eene Commissie. 

2. r. De leden en plaatsvervangende le
den eener Commissie kunnen te allen tijde 
hu,, ontslag vragen. De voorzitter dient zijne 
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ontslagaanvrage door tusschenkornst van On
zen Minister bij Ons in. De andere leden 
zenden hunne ontslagaanvrage in bij den 
voorzitter, die deze, vergezeld van zijn ad
vies, ten spoedigste doorzendt aan Ons, door 
tusschenkornst van Onzen Minister. 

2. Wij kunnen te allen tijde ontslag ver
leenen aan een . lid of een plaatsvervangend 
lid eener Commissie, indien dit ontslag door 
ziekte of gebreken van licharnelijken aard ," 
door krankzinnigheid en andere geestelijke 
afwijkingen of door wangedrag gewenscht is. 
De Commissie wordt, zoo zij zelve geene 
daartoe strekkende voorstellen heeft gedaan, 
over het voornemen tot een zoodanig ont
slag gehoord. 

3 . Bij afwezigheid worden de leden ver
vangen door de plaatsvervangende leden, 
daartoe aangewezen door den krachtens arti
kel 23 vastgestelden rooster. 

4 . Bij aftreding of overlijden van een lid 
of plaatsvervangend lid wordt door Ons zoo 
spoedig mogelijk in de opengevallen plaats 
een nieuw lid of plaatsvervangend lid be
noemd. 

5 . De voorzitter en de plaatsvervangende 
voorzitter blijven in geval van aftreding 
hunne betrekking waarnemen, totdat hunne 
opvolgers hunne betrekking hebben aan
vaard. 

6 . Het tijdstip, waarop de leden eener 
Commissie periodiek moeten aftreden, wordt 
door haar voorzitter ten minste drie maan
den van te voren medegedeeld aan Onzen 
Minister. 

§ 3. Van de vergaderingen. 

7 . I. Zoodra eene Commissie door Ons 
is benoemd, roept de voorzitter de leden tot 
eene vergadering op. 

2. Iedere Commissie vergadert ten min
ste eenmaal per jaar en voorts zoo dikwijls 
als het door den voorzitter noodig wordt ge
oordeeld of, hetzij door ten minste de helft 
der overige leden, hetzij door twee leden van 
het bestuur schriftelijk met opgaaf van re
denen wordt verlangd. 

3. Ingeval de voorzitter tot het beleggen 
van eene vergadering der Commissie op de 
wijze, in het voorgaande lid omschreven, 
wordt uitgenoodigd, belegt hij die vergade
ring uiterlijk binnen veertien dagen, nadat 
de uitnoodiging te zijner kennis is gekomen. 

8. 1. De voorzitter bepaalt den datum 
en het uur der vergaderingen. De secretaris 
zorgt, dat, spoedeischende gevallen uitge
zonderd, de leden de oproepingsbriefjes ten 
minste achtmaal vier en twintig uren van te 
voren ontvangen. De voorzitter is bevoegd 
te bepalen, dat ook een of meer plaatsver
vangende leden ter vergadering zullen wor
den opgeroepen. 

2. De oproepingsbriefjes vermelden de 
ter vergadering te behandelen onderwerpen. 
Indien drie vierde der leden aanwezig is, 
alsmede in bijzondere gevallen kan de Com
missie besluiten een op het oproepingsbriefje 
niet vermeld onderwerp in behandeling te 
nemen. 
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3. Een oproepingsbriefje wordt gelijktij
dig toegezonden aan het districtshoofd en de 
ambtenaren, door Onzen Minister krachtens 
het zevende lid van artikel 19 der Stuwa
doorswet aangewezen, tenzij de Commissie 
besloten heeft buiten hunne tegenwoordig
heid te vergaderen. 

9. De vergaderingen zijn niet openbaar, 
tenzij de Commissie ten aanzien van eene 
bepaalde vergadering tot het tegendeel be
sluit. 

10. De Commissie kan omtrent het in 
eer.e niet openbare vergadering behandelde 
aan allen, die daarbij tegenwoordig waren, 
geheimhouding opleggen. Deze wordt in acht 
genomen, totdat de Commissie haar opheft. 

11. 1. D e Commissie stelt een regle
m ent van orde voor hare vergaderingen vast, 
waarvan afschrift wordt toegezonden aan 
Onzen Minister. 

2. Bepalingen in het reglement, welke 
naar het oordeel van Onzen Minister in strijd 
zijn met eenige wettelijke bepaling, worden 
op uitnoodiging van dezen door de Commis
sie geschrapt en, ingeval de Commissie de 
schrapping mocht nalaten , geacht niet in 
het reglement te zijn opgenomen. 

12. De Commissie mag behoudens het 
bepaalde in artikel 13 niet beraadslagen of 
besluiten, zoo niet t en minste de helft der 
patroons-leden en de helft der werklieden
leden, waaruit zij behoort te bestaan, of 
hunne plaatsvervangers, tegenwoordig is. 

13. I. Wanneer het ingevolge artikel 12 

vereischte aantal leden of plaatsvervangende 
leden niet is opgekomen , wordt door den 
voorzitter eene nieuwe vergadering belegd. 

2. Wanneer ook dan het vereischte aan
tal niet is opgekomen, beraadslagen en be
sluiten de aanwezige leden of plaatsvervan
gende leden, doch over geen andere dan de 
in de oproepingsbriefjes voor de eerste ver
gadering vermelde onderwerpen. 

14. I. Aan elke stemming in eene ver
gadering wordt, behalve door den voorzitter, 
alleen deelgenomen door een even getal le
den, van wie de helft behoort totdepatroons
leden en de andere helft tot de werklieden
leden. 

2. Is het aantal patroons-leden niet ge
lij k aan het aantal werklieden-leden, dan 
hebben aan de talrijkste zijde zoovele leden, 
als het verschil bedraagt, aanvangende met 
den jongste in jaren, alleen eene raadgeven
de stern. 

3. Ter vergadering aanwezige plaatsver
vangende leden, die niet de plaats van af
wezigen vervullen, hebben alleen eene raad
gever.de stem. 

15. 1. Bij stemmingen over personen 
benoemt de voorzitter twee leden tot stem
opnemers. 

2. De stemming over personen voor be
noemingen of voordrachten geschiedt bij ge
sloten en ongeteekende briefjes. 

16. Er hebben zoovele stemmingen plaats, 
als personen te benoemen of voor te dragen 
zijn. 

1 7. I. Niet of niet behoorlijk ingevulde 
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stembriefjes worden, tot bepaling van de 
meerderheid, afgetrokken van het getal der 
leden, die aan de stemming hebben deelge
nomen. 

2. In geval van twijfel over den inhoud 
van een briefje beslist de vergadering. 

18. De stemming is nietig, indien het 
getal behoorlijk ingevulde briefjes niet groo
ter is dan de helft van dat der leden van de 
vergadering. 

19. 1. Wanneer niemand bij de eerste 
stemming de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, wordt tot eene tweede vrije stem
ming overgegaan. Is ook bij deze geen vol
strekte meerderheid verkregen, ldan wordt 
de stemming bepaald tot de twef personen, 
die bij de tweede stemming het g~ootste aan
tal stemmen hebben verkregen. Voor zoover 
zulks wegens gelijkheid van stemmenaantal 
noodig is, beslist het lot, wie voor de derde 
stemming in aanmerking komt. 

2. Indien bij de derde stemming de stem
men staken, beslist eveneens het llot. 

2 0. 1. Alle besluiten over zaken worden 
bij volstrekte meerderheid der ulitgebrachte 
stemmen genomen. De stemming geschiedt 
bij hoofdelijke oproeping, wanneer een der 
leden dit verlangt, en alsdan mondeling. 

2. Bij staking van stemmen heeft de 
voorzitter eene beslissende stem. 

3 . Stemmen in blanco is niet I geoorloofd. 
Indien niettemin op het aannemen van een 
voorstel eene in blanco uitgebrkchte stem 
van invloed is geweest, wordt het voorstel 
geacht niet te zijn aangenomen. 

21. Wanneer door de Commissie advies 
moet worden uitgebracht, is de minderheid 
bevoegd in een afzonderlijk advies van haar 
gevoelen te doen blijken. 

2 2. Indien een lid verhinderd is ter ver
gadering te verschijnen, geeft hij daarvan 
zoo spoedig mogelijk kennis aan den secre
taris, die alsdan onverwijld ter vergadering 
oproept hem, die overeenkomstig het be
paalde in artikel 23 als plaatsvervanger is 
aangewezen. 

23. De Commissie stelt een rooster vast, 
aanwijzende in welke orde de leden door 
plaatsvervangende leden worden vervangen. 

24. Op aanvraag van het bestuur der 
Commissie worden door het bestuur der ge
meente, waar de zetel der Commissie is ge
vestigd, voor de vergaderingen van de Com
missie, van haar bestuur en van bijzondere 
commissiën, bedoeld in het tweede lid van 
artikel 26, geschikte lokalen. zoo hoodig ver
warmd en verlicht, kosteloos beschikbaar 
gesteld 

9 4. Van het bestuur der Comyûssie, van 
bijzondere commissiën en van de, ( secretaris. 

25. 1. De patroons-leden der Commis
sie wijzen een patroons-lid, de werklieden
leden een werklieden-lid aan, orp met den 
voorzitter te zamen het bestuur lte vormen. 
Op de daartoe te houden stemmingen is het 
bepaalde in artikel 14, eerste en tweede lid, 
en artikel 18 van dit besluit niet van toe
passing. Zulk eene stemming is nietig, indien 
het getal behoorlijk ingevulde stembriefjes 
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niet grooter is dan de helft van dat der 
patroons-leden of der werklieden-leden. 

2. In de vervulling van tusschentijds 
openvallende plaatsen in het bestuur wordt 
zoo spoedig mogelijk voorzien. 

3. Het bestuur vergadert zoo dikwijls het 
door den voorzitter noodig wordt geoordeeld 
of door een der leden, met opgaaf van re
denen, schriftelijk wordt verlangd. 

4. In geval de voorzitter tot het beleg
gen van eene vergadering van het bestuur 
op de wijze, in het voorgaande lid omschre
ven, is uitgenoodigd, belegt hij de vergade
ring uiterlijk binnen acht dagen, nadat de 
uitnoodiging te zijner kennis is gekomen. 

26. 1. Het bestuur is belast met de 
voorbereiding van de vergaderingen der 
Commissie, met het ontwerpen der door de 
Commissie uit te brengen adviezen en van 
de voorstellen, welke het wenschelijk acht, 
dat verder aan de Commissie worden ge
daan. 

2 . De voorzitter kan de voorbereiding 
van eene vergadering ten aanzien van be
paalde onderwerpen ook opdragen aan eene 
door hem te benoemen bijzondere commissie 
uit de leden. 

27. 1. De Commissie, haar bestuur, de 
voorzitter en, zoo noodig, eene bijzondere 
commissie worden in hunne werkzaamheden 
bijgestaan door een secretaris. 

2 . De secretaris wordt door Onzen Mi
nister buiten de leden der Commissie be
noemd. Hij wordt door Onzen Minister ge
schorst en ontslagen. 

3. Benoeming vindt plaats op aanbeve
ling van de Commissie. De voorzitter dient 
daartoe bij de Commissie eene aanbeveling in. 

4. De secretaris heeft eene raadgevende 
stem. 

5. Bij ontstentenis of verhindering van 
den secretaris worden zijne werkzaamheden 
waargenomen door een lid, daartoe door den 
voorzitter aan te wijzen. 

§ 5. Slotbepalingen. 
28. De Commissie brengt in Maart van 

elk jaar een verslag van hare werkzaamhe
den in het onmiddellijk voorafgaande kalen
derjaar aan Onzen Minister uit. 

29. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van "Reglement voor de 
Commissiën van advies voor den haven
arbeid". 

3 0 . Dit besluit t reedt in werking met in
gang van 3 September 1939. 

Met ingang van denzelfden datum vervalt 
Ons besluit van 5 September 1916, Staats
blad n °. 435, zooals dit besluit sedert is ge
wijzigd. 

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

's-Gravenhage, den nden Juli 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. ROMME. 

(Uitgeg. 24 Juli z939.) 
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s. 861 

II juli 1939. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 19bis der 
Stuwadoorswet ( ,,Reglement voor de 
stuwadoorsveili gheidscommi ssies") . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 19bis der Stuwadoorswet; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 21 Juli 1938, n °. 2727 F, 
Afdeeling Arbeid; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
13 September 1938, n °. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Juni 1939, n ° . 
1966 A, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan de na
volgende bepalingen vast te stellen: 

§ I. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan 
onder: 

"Onze Minister", ,,stuwadoorsarbeid" en 
,,stuwadoorsonderneming": hetgeen daaron
der wordt verstaan ingevolge de Stuwadoors
wet; 

,,districtshoofd": het hoofd van het dis
trict der Inspectie van den havenarbeid, 
waarin eene veiligheidscommissie hare taak 
verricht; 

,,veiligheidscommissie": eene stuwadoors
veiligheidscommissie, als bedoeld in artikel 
19bis, eerste lid, der Stuwadoorswet, welke 
op Onzen last is ingesteld. 

§ 2. Van de samenste/Jing der veiligheids
commissies. 

2. Eene veiligheidscommissie bestaat uit 
een even aantal leden en een voorzitter. Deze 
personen . moeten werkzaam zijn in de stu
wadoorsonderneming of stuwadoorsonderne
mingen, waarvoor de veiligheidscommissie is 
ingesteld. 

3 . De voorzitter en de leden eener vei
ligheidscommissie worden op voordracht van 
het districtshoofd door Onzen Minister be
noemd. 

4 . Alle belangrijke groepen van het per
soneel der stuwadoorsonderneming of stu
wadoorsondernemingen, waarvoor de veilig
heidscommissie is ingesteld, moeten in de 
veiligheidscommissie zijn vertegenwoordigd, 
voor zoover dit naar het oordeel van Onzen 
Minister althans practisch en uitvoerbaar is. 

5 . De voorzitter en de leden eener vei
ligheidscommissie treden om de drie jaar af 
en zijn onmiddellijk herbenoembaar. Hij , die 
ter vervulling eener tusschentijds openge
vallen plaats als voorzitter of lid eener vei
ligheidscommissie is benoemd, treedt af op 
het t ijdstip, waarop degene, in wiens plaats 
hij is aangewezen, zou moeten aftreden. 

6 . r. Wanneer de voorzitter of een lid 
eener veiligheidscommissie ophoudt werk
zaam te zijn in eene stuwadoorsonderneming, 
waarvoor de veiligheidscommissie is inge
steld, doen zoowel de hoofden of bestuur-
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ders der onderneming als de betrokkene 
hiervan door tusschenkomst van het dis
trictshoofd terstond schriftelijk mededeeling 
aan Onzen Minister, die hem daarop van zijn 
voorzitterschap of lidmaatschap ontheft. Een 
afschrift van de mededeeling aan Onzen Mi
nister wordt gelijktijdig aan den secretaris 
der veiligheidscommissie gezonden. 

2. Vanaf het oogenblik, waarop de voor
zitter of een lid eener veiligheidscommissie 
niet meer werkzaam is in eene stuwadoors
onderneming, waarvoor de veiligheidscom
missie is ingesteld, neemt hij geen deel meer 
aan de beraadslagingen of stemmingen dezer 
commissie. 

3. In eene opengevallen plaats wordt zoo 
spoedig mogelijk voorzien. 

7 . Het tijdstip, waarop de voorzitter en 
de leden eener veiligheidscommissie moeten 
aftreden, wordt door den voorzitter ten min
ste drie maanden van te voren door tusschen
komst van het districtshoofd medegedeeld 
aan Onzen Minister. 

8. r. De voorzitter en de leden eener 
veiligheidscommissie kunnen te alle_n tijde 
hun ontslag vragen. Zij zenden die aanvrage 
door tusschenkomst van het districtshoofd 
in bij Onzen Minister en doen tegelijkertijd 
een afschrift van die aanvrage aan den se
cretaris der veiligheidscommissie toekomen. 

2 . Onze Minister kan te allen tijde ont
slag verleenen aan den voorzitter of een lid 
eener veiligheidscommissie, indien dit ont
slag door ziekte of gebreken van lichamelij
ken aard, door krankzinnigheid en andere 
geestelijke afwijkingen of door wangedrag 
gewenscht is. 

§ 3. Van de taak en de bevoegdheden der 
veiligheidscommissies. 

9. ·r. De taak eener veiligheidscommis
sie bestaat in het geven van advies aan de 
hoofden of bestuurders der stuwadoorsonder
neming of stuwadoorsondernemingen, waar
voor de veiligheidscommissie is ingesteld, ter 
bevordering van de veiligheid en ter voor
koming van schade aan de gezondheid bij en 
door den stuwadoorsarbeid in die onderne
ming of ondernemingen. 

2. De veiligheidscommissie geeft, desge
vraagd, advies bij het ontwerpen, invoeren 
en handhaven van maatregelen ter bevorde
ring van de veiligheid en ter voorkoming van 
schade aan de gezondheid bij en door den 
stuwadoorsarbeid in de onderneming of on
dernemingen, waarvoor zij is ingesteld. 

3. Eene veiligheidscommissie kan een ad
vies , als bedoeld in het eerste en tweede lid, 
ook ongevraagd uitbrengen. 

10. r. Eene veiligheidscommissie is be
voegd ter uitvoering van hare taak een on
derzoek ter plaatse in te stellen, alsmede per
sonen, werkzaam in de stuwadoorsonderne
ming of stuwadoorsondernemingen, waarvoor 
zij is ingesteld, te hooren of uit te noodigen 
in hare vergaderingen te verschijnen. 

2. Wanneer zulks voor eene goede uitvoe
ring van hare taak noodig is, kan eene veilig
heidscommissie ook andere personen hooren. 
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§ 4. Van de vergoeding ter bestrijding van 
de kosten der veiligheidscommissies. 

11. Ter bestrijding van hare kosten kan 
aan eene veiligheidscommissie van Rijkswe
ge eene vergoeding worden toegekend vol
gens door Onzen Minister te stellen regelen. 

§ 5. Van het bestuur der veiligheids
commissies en den secretaris. 

12. r. Het bestuur der veiligheidscom
missie wordt gevormd door den voorzitter, 
den door en uit de leden aan te wijzen secre
taris der veiligheidscommissie en een door 
en uit de leden aan te wijzen lid. 

2. Bij ontstentenis of verhindering van 
den voorzitter treedt het lid van het be
stuur, dat geen secretaris is, als plaatsver
vangend voorzitter op. 

3. In de vervulling van tusschentijds 
openvallende plaatsen in het bestuur wordt 
zoo spoedig mogelijk voorzien. 

4. Het bestuur vergadert zoo dikwijls het 
door den voorzitter noodig wordt geoordeeld 
of door een der leden, met opgaaf van rede
nen, schriftelijk wordt verlangd. 

5. In geval de voorzitter tot het beleggen 
van eene vergadering van het bestuur op de 
wijze, in het voorgaande lid omschreven, is 
uitgenoodigd, belegt hij de vergadering uiter
lijk binnen acht dagen, nadat de uitnoodi
ging te zijner kennis is gekomen. 

13. Het bestuur is belast met de voor
bereiding van de vergaderingen der veilig
heidscommissie, met het ontwerpen van de 
door de veiligheidscommissie uit te brengen 
adviezen en van de voorstellen, welke het 
wenschelijk acht, verder aan de veiligheids
commissie te doen. 

14. r. De secretaris is belast met het 
beheer der eventueel aan de veiligheidscom
missie verstrekte gelden. Hij legt jaarlijks in 
de maand Maart aan de commissie schrifte
lijk rekening en verantwoording af van dit 
beheer gedurende het onmiddellijk vooraf
gaande kalenderjaar. Een afschrift van de re
kening en verantwoording wordt door de 
commissie toegezonden aan de hoofden of 
bestuurders der stuwadoorsonderneming of 
stuwadoorsondernemingen, die de gelden ge
heel of ten deele hebben verstrekt, en, indien 
van Rijkswege gelden zijn verstrekt, tevens 
aan Onzen Minister en aan het districts
hoofd. 

2. Indien de veiligheidscommissie de re
kening en verantwoording, bedoeld in het 
eerste lid , goedkeurt, stelt zij, indien van 
Rijkswege gelden zijn verstrekt, door tus
schenkomst van het districtshoofd Onzen 
Minister voor,den secretaris te dechargeeren. 
Van de decharge van den secretaris wordt 
der commissie door tusschenkomst van het 
districtshoofd een afschrift gezonden. Zijn 
geen gelden van Rijkswege verstrekt, dan 
verleent de commissie, na goedkeuring van 
de rekening en verantwoording, den secre
taris decharge. 

3. Van eene aan den secretaris verleende 
decharge wordt door de commissie mede-
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deeling gedaan aan de hoofden of bestuur
ders der stuwadoorsonderneming of stuwa
doorsondernemingen, die de gelden geheel of 
ten deele hebben verstrekt. 

§ 6. Van de werkwijze en de vergaderingen 
der veiligheidscommissies . • 

15. De leden eener veiligheidscommissie 
en de hoofden of bestuurders der stuwa
doorsonderneming of stuwadoorsonderne
mingen, waarvoor de veiligheidscommissie is 
ingesteld, dienen tijdig en schriftelijk de on
derwerpen in, welke zij behandeld wenschen 
te zien. Deze indiening geschiedt bij den 
voorzitter der veiligheidscommissie, die zorg 
draagt, dat de ingediende onderwerpen, voor 
zoover zij vóór het verzenden van de oproe
pingsbrief jes werden ontvangen, in de agenda 
van de eerstvolgende vergadering voorko
men. 

16. r. Iedere veiligheidscommissie ver
gadert ten minste eenmaal in het jaar en 
voorts zoo dikwijls als het door den voorzit
ter noodig wordt geoordeeld of, hetzij door 
ten minste de helft der leden, hetzij door 
twee leden van het bestuur schriftelijk, met 
opgaaf van redenen, wordt verlangd. 

2. Ingeval de voorzitter tot het beleggen 
van eene vergadering op de wijze, in het 
voorgaande lid omschreven, wordt uitgenoo
digd, belegt hij die vergadering uiterlijk bin
nen veertien dagen, nadat de uitnoodiging te 
zijner kennis is gekomen. 

17. r. De voorzitter bepaalt den datum 
en het uur der vergaderingen. De secretaris 
zorgt, dat, spoedeischende gevallen uitgezon
derd, de leden de oproepingsbriefjes ten min
ste achtmaal vier en twintig uren van te 
voren ontvangen. 

2. De oproepingsbriefjes vermelden de 
ter vergadering te behandelen onderwerpen. 
Indien drie vierde der leden aanwezig is , 
alsmede in bijzondere gevallen, kan de com
missie besluiten een op het oproepingsbriefje 
niet vermeld onderwerp in behandeling te 
nemen. 

18. De vergaderingen zijn niet openbaar, 
tenzij de veiligheidscommissie ten aanzien 
van eene bepaalde vergadering tot het tegen
deel besluit. 

19. D e veiligheidscommissie kan om
trent het in eene niet openbare vergadering 
behandelde aan allen, die daarbij tegenwoor
dig waren, geheimhouding opleggen. D eze 
wordt in acht genomen, totdat de veiligheids
commissie haar opheft. 

20. r. De veiligheidscommissie stelt een 
reglement van orde voor hare vergaderingen 
vast, waarvan afschrift wordt toegezonden 
aan Onzen Minister en aan het districts
hoofd. 

2. Bepalingen in het reglement, welke 
naar het oordeel van Onzen Minister in strijd 
zijn met eenige wettelijke bepaling, worden 
op uitnoodiging van dezen door de veilig
heidscommissie geschrapt en, in geval de 
veiligheidscommissie de schrapping mocht 
nalaten, geacht niet in het reglement te zijn 
opgenomen. 
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21. De veiligheidscommissie mag, be
houdens het bepaalde in artikel 22, niet be
raadslagen of besluiten, zoo niet ten minste 
de helft der leden, waaruit zij behoort te be
staan, tegenwoordig is. Evenmin mag dit ge
schieden, indien noch de voorzitter, noch de 
plaatsvervangende voorzitter aanwezig is. 

22. 1. Wanneer het ingevolge artikel 21 

vereischte aantal leden niet is opgekomen, 
wordt door den voorzitter eene nieuwe ver
gadering belegd. 

2 . Wanneer ook dan het vereischte aantal 
niet is opgekomen, beraadslagen en besluiten 
de aanwezige leden, doch over geen andere 
dan de in de oproepingsbriefj es voor de eer
ste- vergadering vermelde onderwerpen. 

23. 1 . Bij stemmingen over personen 
benoemt de voorzitter twee leden tot stem
opnemers. 

2. De stemming over personen voor be
noemingen of voordrachten geschiedt bij ge
sloten en ongeteekende briefjes. 

24. Er hebben zoovele stemmingen plaats, 
als personen te benoemen of voor t e dragen 
zijn. 

25. 1. Niet of niet behoorlijk ingevulde 
stembriefjes worden, tot bepaling van de 
meerderheid, afgetrokken van het getal der 
leden , die aan, de stemming hebben deelge
nomen. 

2. In geval van twijfel over den inhoud 
van een briefje beslist de vergadering. 

26. De stemming is nietig, indien het 
getal behoorlijk ingevulde briefjes niet groo
ter is dan de helft van dat der leden van de 
vergadering. 

27. 1. Wanneer 'niemand bij de eerste 
stemming de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, wordt tot eene tweede vrije stem
ming overgegaan. Is ook bij deze geen vol
strekte meerderheid verkregen, dan wordt de 
stemming bepaald tot de twee personen, die 
bij de tweede stemming het grootste aantal 
st emmen hebben verkregen . Voor zoover 
zulks wegens gelij kheid van stemmenaantal 
noodig is, beslist het lot, wie voor de derde 
stemming in aanmerking komt. 

2. Indien bij de derde stemming de stem
men staken, beslist eveneens het lot. 

28. 1. Alle besluiten over zaken worden 
bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte 
stemmen genomen. De stemming geschiedt 
bii hoofdelijke oproeping, wanneer een der 
leden dit verlangt, en alsdan mondeling. 

2. B ij staking van stemmen heeft de 
voorzitter eene beslissende stem. 

~- Stemmen in blanco is niet geoorloofd. 
Indien niettemin op het aannemen van een 
voorstel eene in blanco uitgebrachte stem 
van invloed is geweest, wordt het voorstel 
geacht niet t e zijn aangenomen. 

29. Wanneer door de veiligheidscommis
sie advies wordt uitgebracht, is de minder
heid bevoegd in eene afzonderlijke nota van 
haar gevoelen te doen blijken. 

3 0 . Indien een lid verhinderd is ter ver
gadering te verschijnen, geeft hij daarvan 
zoo spoedig mogelijk kennis aan den secre
taris. 
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§ 7. Van de verplichtingen van hoofden of 
bestuurders eener stuwadoorsonderneming 

met betrekking tot eene veiligheids
commissie. 

31. 1. Indien voor eene stuwadoors
onderneming eene veiligheidscommissie is 
ingesteld, zijn de hoofden of bestuurders 
dezer onderneming verplicht haar alle mede
werking t e verleenen tot het verrichten van 
hare taak, alsmede haar alle gewenschte in
lichtingen, de uitvoering van hare taak be
treffende, te v erstrekken. 

2. De hoofden of bestuurders eener stu
wadoorsonderneming zijn verplicht aan de 
voor hunne onderneming ingestelde veilig
heidscommissie de voor de uitoefening van 
hare taak benoodigde kantoorbehoeften te 
verschaffen en voor de vergaderingen der 
veiligheidscommissie een geschikt lokaal, zoo 
noodig behoorlijk verwarmd en verlicht, kos
teloos beschikbaar te stellen. D e hoofden of 
bestuurders der stuwadoorsonderneming kun
nen met goedvinden van de veiligheidscom
missie in plaats van kantoorbehoeften gelden 
verstrekken. 

3. De hoofden of bestuurders eener stu
wadoorsonderneming zijn v erplicht aan de 
in hunne onderneming werkzam e personen, 
die deel uitmaken van eene voor deze onder
neming ingestelde veiligheidscommissie, m et 
behoud van loon verlof t e verleenen voor het 
verrichten van werkzaamheden, hun door de 
veiligheidscommissie opgedragen, alsmede 
voor het bijwonen van de vergaderingen der 
vei ligheidscommissie. Ook zijn zij verplicht 
de in hunne onderneming werkzame perso
nen, die door de voor hunne onderneming in
gestelde veiligheidscommissie zijn opgeroe
pen, om in hare vergadering te verschijnen, 
daartoe in de gelegenheid te stellen, onder 
doorbetaling van het loon. 

4. Indien de hoofden of bestuurders eener 
stuwadoorsonderneming bezwaar hebben te
gen het voldoen aan één of meer der in het 
tweede en derde lid neergelegde v erplichtin
gen, deelen zij dit der v eiligheidscommissie 
schriftelijk mede. Deze kan binnen veertien 
d agen na ontvangst van de weigering in be
roep gaan bij Onzen Minister. H et beroep
schrift wordt bii het districtshoofd ingediend, 
dat het, vergezeld van zijn advies , doorzendt 
aan Onzen Minister. D eze beslist, in hoe
verre de hoofden of bestuurders der stuwa
doorsonderneming aan de desbetreffende 
verplichting of verplichtingen moeten vol
doen. 

5. Indien eene veiligheidscommissie voor 
meer dan één stuwaàoorsonderneming is in
gesteld, kan de in het tweede lid bedoelde 
verstrekking van kantoorbehoeften en be
schikbaarstelling van een vergaderlokaal in 
gemeenschappelijk overleg tusschen die on
dernemingen geschieden . Wanneer geen over
eenstemming wordt bereikt, beslist Onze Mi
nister. 
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§ 8. Van de verplichtingen van de in eene 
stuwadoorsonderneming werkzame personen 

met betrekking tot eene veiligheids
commissie. 

32. Indien voor eene stuwadoorsonder
neming eene veiligheiäscommissie is inge
steld, zijn de in die onderneming werkzame 
personen verplicht haar a lle m edewerking te 
verleenen tot het verrichten van hare t aak , 
a lsmede haar alle gewenschte inlichtingen, 
de uitvoering van hare taak betreffende, te 
verstrekken en daartoe op haar verzoek in 
hare vergaderingen t e verschijnen. 

§ 9. Slotbepalin gen. 

33. Eene veiligheidscommissie brengt in 
Maart van ieder jaar aan de hoofden of be
stuurders der stuwadoorsonderneming of stu
wadoorsondernemingen , waarvoor zij is inge
steld, verslag uit van hare werkzaamheden in 
het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. 
E en exemplaar van dit verslag wordt aan 
Onzen Minister en aan het districtshoofd 
aangeboden. 

34. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel " Reglem ent voor de stuwa
doorsveiligheidscommissies". 

35. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 3 September IQ'IQ. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

's- Gravenhage, den nden Juli I939· 

s. 862 

WILHELMINA. 
De M inister van Sociale Zaken, 

C. P . M. R OMME. 

(Uitgeg. 24 Juli z939.) 

II Juli z939. BESLU IT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 28, tweede 
lid , de r Stuwadoorswet ( ,,Bazenbesluit 
Stuwadoorswet" ) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
G elet op artikel 28, tweede lid, der Stuwa

d oorswet; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Sociale Zaken van 2I Juli 1938, n ° . 2727 G, 
Afdeeling Arbeid; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
13 September I938, n ° . 46); 

G ezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2g Juni I939, n ° . 
Ig66 A , Afdeeling Arbeid; 

H ebben goedgevonden en verstaan de na
volgende bepalingen vast te stellen: 

Art. 1. In dit b esluit wordt verstaan 
onder "Onze Minister", ,,zeeschip" en "stu
wadoorsonderneming", hetgeen daaronder 
wordt verstaan ingevolge d e Stuwadoorswet. 
Onder "districtshoofd" wordt verstaan het 
bevoegde districtshoofd der Inspectie van 
den havenarbeid. 
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2. H et bepaalde bij of krachtens de ar
tikelen 9 en IO der Stuwadoorswet is nie t 
van toepassing op den arbeid van: 

a. personen, die, niet zijnde hoofd of 
bestuurder der stuwadoorsonderneming, aan 
het hoofd staan van eene afdeeling of onder
afdeeling dier stuwadoorsondernemin g en 
uitsluitend of in hoofdzaak met de leiding 
daarvan zijn belast, zooals onderdirecteuren, 
bedrijfsleiders, bedrijfsingenieurs, hoofd
inspecteurs, inspecteurs, adjunct-inspecteurs, 
terreinchefs, etablissementchefs, arbeidscon
troleurs, supercargo's, ladingmeest ers, hoofd
bazen, chefmachinisten, chefkraandrijvers, 
opzichters der kranen, magazijnmeesters en 
dergelijk en, en die niet door handenaröeid 
aan den arbeid plegen deel te nemen ; 

b . personen, die de leiding over en h et 
toezicht op de controleurs h ebben, voor zoo
ver zij uitsluitend of in h oofdzaak met die 

, taak zijn belast en niet aan den arbeid van 
deze controleurs plegen deel te nemen; 

c. het toezichthoudend personeel, dat het
zij uitsluitend of in hoofdzaak de werkzaam
heden regelt op een geheel zeeschip, of, wan
neer dit met het oog op de werkzaamheden 
noodzakelijk is - bijv. tengevolge van de 
grootte van het zeeschip of in v erband met 
de door verschillende stuwadoorsonderne
mingen te verwerken soorten van lading -
op een gedeelte daarvan, hetzij uitsluitend of 
in hoofdzaak eene geheele loods, een geheel 
pakhuis of een geheel terrein onder beheer 
heeft, indien de goede gang van zaken zulks 
v ereischt en dit personeel niet door handen
arbeid aan den arbeid pleegt deel te nemen; 

d . de schippers van drijvende machinale 
inrichtingen, die uitsluitend als gezagvoer
der optreden en wier aansprakelijkheid als 
zoodanig niet ophoudt bij het eindigen van 
den arbeid. 

3. 1. H et bepaalde bij of krachtens de 
artikelen g en 1 0 der Stuwadoorswet is me
de niet van toepassing op den arbeid van 
personen, die naar het oordeel van het dis
trictshoofd of, in beroep ingevolge het twee
de lid, naar het oordeel van Onzen Minister, 
op grond van den aard van hun arbeid met 
een der in artikel 2 genoemde categorieën 
van arbeiders kunnen worden gelijkgesteld. 

2. B ij weigeririg van h et districtshoofd 
om een verzoek tot gelijkstelling, als in het 
eerste lid bedoeld, in te willigen, kan het 
hoofd of de bestuurder d e r stuwadoorson
derneming binnen veertien dagen n a de dag
teekening der beschikking in beroep komen 
bij Onzen Minister. 

3. E ene gelijkstelling, als in dit artikel 
bedoeld, kan te allen t ijde worden ingetrok
ken door het gezag, dat d e gelijkstelling heeft 
uitgesproken. H eeft de intrekking plaats door 
het districtshoofd, dan kan het hoofd of de 
bestuurder der stuwadoorsonderneming bin
nen veertien dagen na de dagteek ening der 
beschikking in beroep komen bij Onzen M i
nister. 

4 . Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van "Bazenbesluit Stuwa
doorswet". 
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5. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 3 September 19.~9. 

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

's-Gravenhage, den IIden Juli 1939. 

S. 864 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. ROMME. 

(Uitgeg. 24 Juli z939.) 

z7 juli z939. BESLUIT, tot nadere WtJZI

ging van het Rustdagbesluit voor trans
portarbeiders te land 1929 (Koninklijk 
besluit van 6 Juni 1929, Staatsblad n ° . 
306). gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 30 December 1929, Staatsblad n ° . 
588. 

Wij W ILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 26 September 1938, n °. 
3308, Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, het Rustdagbesluit voor transportarbei
ders te land 1929 nader te wijzigen; 

Gelet op de artikelen 14 en 96 der Ar
beidswet 1919; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
25 October 1938, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van II Juli 1939, n ° . 2248, 
Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. In het Rustdagbesluit voor trans
portarbeiders te land 1929 worden de navol
gende wijzigingen gebracht: 

A. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
,.r. Een man of eene vrouw mag op Zon

dag op den openbaren weg te land geen ar
beid verrichten, bestaande in : 

a. het laden en lossen van wagens voor 
goederenvervoer, al dan niet zijnde motorrij
tuigen; 

b. het anders dan door middel van motor
rijtuigen vervoeren van goederen, daaronder 
mede begrepen het besturen van wagens voor 
goederenvervoer. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing op in dat lid bedoelden arÖeid 
gedurende onderstaande uren ten aanzien van 
de navolgende goederen: 

a . tusschen z z uur des voormiddags en z 
uur des namiddags, alsmede tusschen s en 9 
uur des namiddags: 

in keukens en banketbakkerijen bereide en 
voor maaltijden bestemde eetwaren ; 

b . tusschen 9 uur des voormiddags en 5 
uur des namiddags: 

brood gebakken in eene broodbakkerij, als 
bedoeld in artikel 36, eerste lid, der Arbeids
wet 1919; 

c. vóór 8 uur des voormiddags : 
gebruikt verpakkingsmateriaal, aange- 1 

voerd van plaatsen buiten het Rijk; 
L . & S. 1939. 
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d. vóór z2 uur des middags: 
l o . versch, aan snel bederf onderhevig 

fruit; 
2 ° . versche visch, schaal- en schelpdieren; 
e. vóór 2 uur des namiddags: 
ruw ijs; 
f . gedurende den geheelen Zonda~: 
1° . dagbladen; 
2 ° . gist; 
3 ° . melk, wei, natte caseïne, consumptie

ijs en melkbussen; 
4 ° . eetwaren en dranken, welke gevent 

worden of bestemd zijn voor inrichtingen, 
welker verkoop voornamelijk van de weers
gesteldheid afhankelijk is; 

5° . paarden en vee in verband met mark
ten op Zaterdag en Maandag, en levende die
ren, welke door zeeschepen op denzelfden 
Zondag of op den daaraan voorafgaanden Za
terdag na 6 uur des namiddags zijn aange
voerd; 

6 ° . vleesch, voor zoover het vervoer daar
van noodig is voor export, en andere goede
ren, welke bestemd zijn om vervoerd te wor
den met een zeeschip, dat op denzelfden Zon
dag of op den daarop volgenden Maandag 
vóór 8 uur des voormiddags vertrekt; 

7 ° . genees-, ontsmettings- en verband
middelen, heelkundige instrumenten en dood
kisten; 

8° . goederen, dienende tot persoonlijk ge
bruik of genoegen der met het voertuig ver
voerde personen, benevens passagiersgoed 
van en naar openbare middelen van vervoer; 

9 °. goederen, dienende voor spoedei
schende herstellingen, alsmede brandstof
fen en smeermiddelen, bestemd voor rij-, 
voer- en vliegtuigen en schepen, een en ander 
voor zoover het vervoer daarvan op Zondag 
noodzakelijk is; 

10° . postduiven; 
II O • poststukken en -pakketten; 
12 ° . versch, aan snel bederf onderhevig 

fruit en afgesneden bloemen, voor zoover 
het vervoer daarvan noodig is voor export; 

13 ° . paarden en andere dieren, voor zoo-
ver het vervoer daarvan verband houdt met 
wedstrijden of tentoonstellingen; 

14 ° . muziekinstrumenten, tooneeldecors 
bioscoopinstallaties, filmapparaten, geluids~ 
opname-apparaten en dergelijke voor open
bare vermakelijkheden of radio-omroepdoel
einden bestemde goederen; 

15 ° . goederen, kennelijk bestemd voor op 
Zondag plaats vindende begrafenissen; 

16° . ledig verpakkingsmateriaal van en 
vervoerd door verhuisondernemers; 

17 ° . scheepsvictualiën en andere scheeps
benoodigdheden, bestemd voor zeeschepen, 
welke op denzelfden Zondag of op den daar
op volgenden Maandag vóór 8 uur des voor
middags vertrekken.". 

B. In artikel 3 worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

1 °. De aanhef van het eerste lid wordt ge
lezen als volgt: 

,,r. Een man of eene vrouw mag op Zon
dag op den openbaren weg arbeid, bestaan
de in het vervoeren van personen met door 

31 
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dieren of krachtwerktuigen voortbewogen 
wagens, niet zijnde motorrijtuigen, het bestu
ren van zoodanige voertuigen en het met die 
voertuigen standplaats innemen op den open
baren weg, slechts verrichten, indien voldaan 
wordt aan de navolgende voorwaarden:". 

2 °. het tweede en het derde lid vervallen. 
C. Aan het tweede lid van artikel 4 wordt 

het volgende toegevoegd : 
,,D e kaart mag geen regeling bevatten, 

welke in strijd is met het bepaalde bij of 
krachtens de Arbeidswet 1919. De op de 
kaart gestelde aanteekeningen mogen niet 
worden doorgehaald, verwijderd of onlees
baar gemaakt.". 

D . Voor het bepaalde in artikel 6 wordt 
het nummer "1" geplaatst en daaraan wordt 
een tweede lid toegevoegd, luidende: 

,,2. Onder "motorrijtuig" verstaat dit be
sluit hetgeen daaronder wordt verstaan inge
volge de R ijtijdenwet 1936, met uitzondering 
van motorrijtuigen op twee wielen en van 
motorrijtuigen , welke blijkens hunne con
st ructie in het algemeen niet bestemd zijn 
om op den openbaren weg gebruikt te wor
den; aanhangwagens worden geacht een ge
heel uit te maken met het motorrijtuig, waar
aan zij zijn bevestigd.". 

Art. II. D it besluit treedt in werking met 
ingang van 13 Augustus 1939. 

Onze Minist er van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van S tate. 

's-Gravenhage, den 17den Juli 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken , 

C. P . M. RoMME. 

( Uitgeg. 28 Juli z939.) 

s. 8 6 5 

8 Augustus z939. BESLUIT tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 16 der 

Veil igheidswet 1934. ( Veiligheidsbesluit
loodwit.) 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel x6 der Veiligheidswet 

1934; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 26 April 1939, n ° . 1014, 
Afdeeling Arbeid ; 

D en R aad van State gehoord (advies van 
6 J uni 1939, n °. 45); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Augustus 1939, n ° . 
2555, Afdeeling Arbeid; 

H ebben goed gevonden en verstaan: 
de navolgende bepalingen vast te stellen: 

§ r. Algemeene bepaling. 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on
der "arbeid", ,,districtshoofd", ,,hoofd of be
stuurder" en "arbeider", hetgeen daaronder 
verstaan wordt in de Veiligheidswet 1934. 
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§ 2 . Het vermijden van het gevaar van 
gezondheidsbenadeeling door giftige verf. 

2. Een persoon, die werkzaam heden ver
richt, bestaande in het aanbrengen of ver
wijderen van loodhoudende verven of pla
muren en wiens kleederen of hoofdhaar 
d:3-a:door blo<?ts~aan aan verontreiniging m et 
giftig stof, giftige verf, of giftige plamuur , 
moet op den eersten werkdag van elke week, 
of zooveel vaker als noodig is, de beschik
king hebben over een gemerkt, op afdoende 
wijze gereinigd en gedroogd en uitsluitend 
door hem te gebruiken doelmatig overkleed 
en over eene hoofdbedekking, welke bij de 
genoemde werkzaamheden moeten worden 
gedragen. 

3 . r. E en persoon, die werkzaamheden 
verricht, bestaande in het aanbrengen of ver
wijderen van loodhoudende verven of pla
muren, moet tegen de inademing van giftige 
dampen, nevels of stof, zoo noodig de be
schikking hebben over doelmatige maskers 
helmen of respiratoren. ' 

2. De in het eerste lid genoemde beschut
tingsmiddelen moeten bij de in dat lid ge
noemde werkzaamheden worden gebruikt; 
zij moeten zindelijk en in goeden staat van 
onderhoud zijn gehouden; voor de beschut
tingsmiddelen moeten doelmatige bergplaat
sen aanwezig zijn en worden gebruikt. 

4 . Indien bij het aanbrengen van lood
houdende verven of plamuren flesschen 
kannen, kruiken, potten, bussen , fusten, doo~ 
zen, kisten en dergelijke, die de genoemde 
stoffen bevatten, worden gebruikt, moeten 
deze van een duidelijk in het oog vallend 
kenteeken zijn voorzien, waaruit blijkt, dat 
zij eene giftige stof bevatten. 

5 . In eene besloten ruimte, waar lood
houdende verven of plamuren worden aan
gebracht of verwijderd , mag geen voedsel en 
mogen geen dranken worden genuttigd of be
waard. 

6 . Eene besloten ruim te, waar loodhou
dende verven of plam uren worden aange
bracht of verwijderd, mag niet als slaapver
trek worden gebruikt. 

§ 3. Het vermijden van het gevaar van stof
verspreiding door droog schuren, bikken 

en afkrabben. 
7 . Het ontstaan en de verspreiding van 

stof bij het droog schuren, bikken en a fkrab
ben van loodhoudende verven of plam uren 
moet zijn t egengegaan. Waar dit niet of niet 
in voldoende mate mogelijk is en de werk
zaamheden in eene besloten ruimte worden 
verricht, moeten doeltreffende middelen zij n 
aangewend tot afvoer van dit stof uit de be
sloten ruimte. In gevallen, waarin die afvoer 
niet of niet in yoldoende mate mogelijk is, 
moeten deze werkzaamheden worden ver
richt op tijden, dat het aantal personen dat 
zich in de betreffende besloten ruimte :rioet 
ophouden, zoo klein mogelijk is . 

§ 4. Het bevorderen van de zindelijkheid. 
8 . Voor personen, die werkzaamheden 

verrichten, bestaande in het aanbrengen of 



verwijderen van loodhoudende verven of 
plamuren, moeten zoo mogelijk doelmatig 
gelegen en doeltreffend ingerichte waschge
legenheden beschikbaar zijn. 

9 . Een persoon, die werkzaamheden ver
richt, bestaande in het aanbrengen of ver
wijderen van loodhoudende verven of pla
muren, moet ter plaatse, waar hij die werk
zaamheden verricht, de beschikking hebben 
over zeep, een handdoek en een nagelborstel. 

§ 5. Verplichtingen des arbeiders. 
10. Een arbeider, die arbeid verricht, 

waarop betrekking heeft een voorschrift, ge
geven in de artikelen 2, 3, 5, 6 en 9 of waarop 
betrekking heeft een eisch van het districts
hoofd betreffende de wijze van uitvoering in 
een bepaald geval van het bij de genoemde 
artikelen bepaalde, is verplicht, voor zoover 
hij redelijkerwijze geacht kan worden met 
dat voorschrift of dien eisch bekend te zijn, 
bij of ter zake van den arbeid, dien hij ver
richt, dat voorschrift of dien eisch na te leven 
en de .op grond van dat voorschrift of dien 
eisch aanwezige en voor hem bestemde be
veiligingsmiddelen aan te wenden. 

§ 6. Slotbepalingen . 
11. Het bepaalde in dit besluit is niet 

van toepassing ten aanzien van verven, 
waarvan het pigment in de droge stof ten 
hoogste 2 gewichtsprocenten aan lood bevat. 

12. Het districtshoofd kan betreffende 
de wijze van uitvoering in een bepaald geval 
van het in de paragrafen 2, 3 en 4 bepaalde 
aan hoofden of bestuurders eischen stellen. 

13. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel "Veiligheidsbesluit-loodwit". 

14. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag, waarop artikel 16 der 
Veiligheidswet 1934 in werking treedt. 

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

Soestdijk, den 8sten Augustus 1939. 

s. 866 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN TEMPEL. 
(Uitgeg. 5 September z939.) 

2z Augustus ,939. BESLUIT, tot wijziging 
van het Jam-limonadebesluit (Staats
blad x937, n °. 854) . 

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

Sociale Zaken van II Juli 1939, n °. 608 D / 
dossier 29, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Wa
renwet (Staatsblad 1935, n °. 793) en op Ons 
besluit van 13 Augustus 1937 (Staatsblad 
n °. 854), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 5 December 1938 (Staatsblad n ~. 879); 

Gezien het advies van de commissie be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, n°. 793); 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Augustus 1939, n °. 26) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 17 Augustus-
1939, n °. 1253 D /dossier 29, afdeeling Volks
gezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. In het Jam-limonadebesluit 
(Staatsblad 1937, n °. 854) worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

In artikel 2, Jid z, .onder a en onder b, 
wordt in plaats van "hun gewicht" gelezen 
,,haar gewicht". 

In artikel 2, lid I, onder k , wordt vóór de 
woorden "onderscheidenlijk driemaal" een 
komma geplaatst. 

In artikel 2, lid 2 , wordt de aanhef gelezen 
als volgt: 

2. Behoudens het in artikel 22 bepaalde 
mogen in de waren, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel, behalve de aangegeven grond
stoffen, nog gebruikt zijn: 

a . enz. 
In artikel 2, lid 3, wordt in plaats van "Ap

pelen-frambozen-bessen" gelezen "pruimen
frambozen-bessen". 

In artikel 3, lid 2, wordt in plaats van "In 
de waren, bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel onder a, b, c, d en e, mogen" gelezen• 
,,Behoudens het in artikel 22 bepaalde mo
gen in de waren, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel onder a, b, c, d en e," en wordt 
tweemaal in plaats van "milligram" gelezen 
,,milligrammen". 

In artikel 3, lid 3, wordt driemaal t usschen 
,,hetzij" en "75" ingevoegd "ten hoogste". 

In artikel 4, lid 2, wordt na "huishoud-rha
barberjam" ingevoegd ,,(huishoudjam-rha
barber )" en wordt in plaats van ,,(huishoud
ontbijtgemberjam)" gelezen ,,(huishoudont
bijfgemberjam of huishoudjam-gember)". 

In artikel 4, lid 3, wordt vóór "behalve de 
aangegeven grondstoffen" ingevoegd "behou
dens het in artikel 22 bepaalde,". 

Aan artikel 4 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

4. Op de waren, bedoeld in het tweede 
lid van dit artikel, is het bepaalde in artikel 
2, lid 4, mede van toepassing. 

In artikel 5, lid I, wordt in plaats van 
,,kwantitatief" gelezen "quantitatief". 

In artikel 6, lid 2, WÖrdt vóór "0,5 milli
meter" ingevoegd "ten minste". 

In artikel 6, lid 3, wordt vóór "0,5 centi
meter" ingevoegd "ten minste". 

In artikel z3, onder 4 ° , wordt tusschen 
,,vruchtensap" en "moet" ingevoegd ,, , vol
doende aan de in artikel 12 gestelde eischen,". 

Artikel z9, lid 6, wordt gelezen als volgt: 
6. Limonade gazeuse moet voldoen aan 

de volgende eischen: 
a. zij màg, behalve de grondstoffen in 

artikel 3, lid 1, genoemd een onschadelijk, 
niet haemolytisch werkend, schuilmiddel be
vatten; 

b. het suikergehalte moet ten minste 8 
procent bedragen; 

c. zij moet koolzuurgas bevatteQ_. 
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In artikel 2z wordt na "Huishoudrhabar
berjam" ingevoegd ,,(huishoudjam-rhabar
ber ) " en wordt in plaats van "huishoudgem
ber jam)" gelezen ,,(huishoudgemberjam of 
huishoudjam-gember)". 

In artikel 26 vervallen de woorden ,, , die 
nader zullen worden vastgesteld,". 

In de M ethoden van Onderzoek worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

Onder z2, 2, b, wordt in plaats van "amy
lum" gelezen "zetmeel"; 

Onder z3 wordt in plaats van "5-10 g 
tragacanthpoeder is" gelezen "5-10 g traga
canthpoeder zijn" en wordt in plaats van 
,,Nesslers" gelezen "Nessler's". 

Onder z6, onder a en b, wordt telkens in 
plaats van "moet" gelezen "moeten". 

Onder z7 wordt in plaats van " het soorte
lijk gewicht en de brekingsindex" gelezen 
,,het soortelijk gewicht of de brekingsindex". 

Onder ,;9 wordt in plaats van "PH" gele-
zen "p 

H 
In de Lijst van Reagentia worden de vol

gende wijzigingen aangebracht: 
Onder Aluminiumhydroxyde wordt in 

plaats van "geen reactie met" gelezen "geen 
reactie meer". 

Onder Ferrichloride wordt in plaats van 
,,eene" gelezen "een". 

V66r Kaliumferrocyanide vervalt de ster; 
tevens vervalt de bijbehoorende zin aan den 
voet der bladzijde. 

Onder Mercurinitraa t wordt in plaats van 
,,de gevormde neerslag" gelezen " het gevorm
de neerslag". 

In plaats van " Nesslers reagens" wordt ge
lezen "Nessler's reagens". 

Art. II. Het Jam-limonadebesluit (Staats
blad 1937, N °. 854), zooals het na de laatste
lijk bij dit besluit daarin aangebrachte wijzi
gingen luidt, wordt op Onzen last in het 
Staatsblad geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 21sten Augustus 1939. 

s. 867 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

]. VAN DEN TEMPEL. 

(Uitgeg. I2 September z939.) 

8 September z939. BESLUIT tot wijziging 
van het Gasmaskerbesluit (Staatsblad 
1937, n °. 856). 

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

Sociale Zaken van 24 October 19::i8, n °. 1659 
D /doss. 65, afd. Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 der Wa
renwet (Staatsblad 1935, n °. 793) en op het 
Gasmaskerbesluit (Staatsblad 1937, n °. 856); 

Gezien het advies van de Commissie, be-
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doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats
blad 1935, n °. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 November 1938, n °. 66); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 6 September 
1939, n °. 2027, D /doss. 65 , Afdeeling Volks
gezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Arr. I. In het Gasmaskerbesluit (Staats

blad 1937, n °. 856) worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

In artikel 9, onder a wordt in plaats van 
"vier uren" ~elezen "twe~, uren" en in plaats 
van "4 uren "twee uren . 

In artikel 9, onder b. II wordt in plaats 
van "4 uren" gelezen "twee uren". 

Art. II. In de methoden van onderzoek, 
behoorende bij het Gasmaskerbesluit 
(Staatsblad 1937, n °. 856), worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

onder V Gaskleeding, punt z9, onder b, 
wordt in plaats van "vier uren" gelezen 
"twee uren"; onder f. wordt tweemaal in 
plaats van "4 uren" gelezen "twee uren"; 

~nder V Gaskleeding, punt 20, wordt in 
den laatsten zin in plaats van "de laatste 
twee uren" gelezen "het laatste uur" en in 
plaats van "vier uren" ,,twee uren". 

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

Onze Minister van Sociale Zaken il!> belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 8sten September 1939. 

S.883 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN TEMPEL. 
(Uitgeg. z9 September z939.) 

27 Mei z939. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 22 November 
1919 (Staatsblad n °. 764) , houdende 
vaststelling van de modellen der rente
zegels en van aanwijzing der plaatsen, 
waarop de rentezegels ten verkoop voor
handen zullen zijn, zooals dat besluit 
laatstelijk gewijzigd is bij Koninklijk be
sluit van 2 Februari 1937 (Staatsblad 
n °. 880). 

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

Sociale Zaken van 22 Mei 1939, n °. n81, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op de artikelen 230, vierde lid en 
231, eerste lid, der Invaliditeitswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van den 22sten November 1919 

(Staatsblad n °. 764), houdende vaststelling 
van de modellen der rentezegels en van de 
aanwijzing der plaatsen, waarop de renteze-
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gels ten verkoop voorhanden zullen zijn, 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van den 
2den Februari 1937 (Staatsblad n ° . 880), te 
wijzigen en aan te vullen als volgt: 

Eenig artikel. 
Aan Ons vorengenoemd gewijzigd besluit 

van 22 November 1919, (Staatsblad n°. 764), 
wordt een nieuw artikel toegevoegd, luiden
de: 

,,Art. 10. 1. De premiewaardekaarten, 
genoemd in Ons besluit van 12 Mei 1939 
(Staatsblad n ° . 849), tot vaststelling van een 
regeling nopens premiebetaling met behulp 
van zegelstempelmachines, zijn uitsluitend 
bij de Raden van Arbeid verkrijgbaar en wor
den aan de Raden van Arbeid toegezonden 
door den hoofdambtenaar, belast met de con
trole op den zegelaanmaak, genoemd in arti
kel 4, eerste lid; zij worden verstrekt met een 
borderel, door het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank vast te stellen; afschriften van 
het aan dit borderel gehechte bewijs van ont
vangst worden door genoemden hoofdambte
naar gezonden aan het bestuur der Rijksver
zekeringsbank; het bepaalde in artikel 6, lid 
3, is op deze verstrekking van toepassing. 

2. In de in artikel 7 genoemde zegelre
gisters wordt aanteekening gehouden van de 
ontvangst en den verkoop der premiewaar
dekaarten; voor eiken werkgever, aan wien 
vergunning is verleend, als bedoeld in Ons 
besluit van 12 Mei 1939 (Staatsblad n°. 849) 
in het eerste lid van dit artikel genoemd, 
wordt op een kaart aanteekening gehouden 
van de verkochte premiewaardekaarten en 
van de ingeleverde premiewaardekaarten. 

3. De bepalingen van dit besluit zijn op de 
verstrekking, het gebruik en de verantwoor
ding van premiewaardekaarten van toepa~
sing voorzoover niet in het eerste lid van dit 
artikel afwijkende bepalingen zijn vastge
steld, evenwel met de wijzigingen, welke de 
aard van de wijze van premiebetaling door 
middel van premiewaardekaarten mede-
brengt". -

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

's-Gravenhage, den 27sten Mei 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M. ROMME. 

(Uitgeg. 13 Juni 1939.) 

s. 884 

30 Mei 1939. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 21 
November 1928, Staatsblad n ° . 425, hou
dende vaststelling der voorschriften be
treffende de inrichting van het ongeval
lenregister, bedoeld in artikel 8od, eerste 
lid der Ongevallenwet 1921, gewijzigd bij 
Ko'ninklijk besluit van 20 April 1938, 
Staatsblad n °. 882. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Sociale Zaken van 25 Mei 1939, n ° . 1157, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 8od, eerste lid, tler Ongeval
lenwet 192 1 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 21 November 

1928, Staatsblad n °. 425, gewijzigd bij Ons 
besluit van 20 April 1938, Staatsblad n °. 882, 
en te bepalen als volgt: 

Art. I. Artikel ia van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 21 November 1928, 
Staatsblad n °. 425, wordt gelezen als volgt: 

,,Art. 1a. 1. Het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank kan den werkgever op diens ver
zoek toestaan om voor de vermelding van ge
gevens omtrent in de onderneming aan werk
lieden overkomen letsels, welke slechts één
malige behandeling door den geneeskundigen 
dienst der ondernemingvereischen, een afzon
derlijk register aan te houden, dat zoo noodig 
voor verschillende onderdeelen der onder
neming kan worden gesplitst en voor de toe
passing der Ongevallenwet 1921 geacht wordt 
deel uit te maken van het in artikel I bedoel
de register, indien dat register op zoodanige 
wijze is ingericht, dat daaruit ten genoegen 
van genoemd bestuur op overzichtelijke wijze 
blijkt: 

1 ° . het aan het ongeval toegekende volg
nummer; 

2 ° . datum van ongeval en behandeling; 
3 ° . naam en voornamen van den door het 

ongeval getroffene; 
4 ° . oorzaak en toedracht van het ongeval; 
5 ° . paraaf van den getroffene ten bewijze, 

dat hij instemt met het vermelde sub 1° tot 
en met 4 ° ; 

6 ° . omschrijving van het letsel; 
7° . door wien de hulp werd verleend. 
2. Het in het eerste lid bedoelde afzon

derlijke register moet tenminste tweemaal 
per week door den aan den geneeskundigen 
dienst der onderneming verbonden genees
kundige voor "gezien" worden geparafeerd en 
gedagteekend. 

3. Indien een letsel, dat ingeschreven is 
in het in het eerste lid bedoelde register, ver
dere behandeling door den geneeskundigen 
dienst der onderneming vereischt, moet het 
zoo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 
binnen 24 uur na de tweede behandeling, te
vens worden ingeschreven in het in artikel 
1 bedoelde register, met verwijzing over en 
weer naar het nummer, waaronder het in het 
andere register is ingeschreven. 

4. In afwijking van het onde_,: lid 1 en 3 
bepaalde is het bestuur der R1Jksverzeke
ringsbank bevoegd om voor elke onderneming 
afzonderlijke bepalingen te treffen omtrent 
de wijze, waarop inschrijvingen uit het af
zonderlijke register in het in artikel I be
doelde register moeten worden overgenomen 
of waarop de inschrijvingen in beide regis
ters met elkander moeten correspondeeren, 
en om te bepalen, dat,indienhetafzonderlijke 
register buiten gebruik wordt gesteld, dit 
onder door dat bestuur te stellen voorwaar
den wordt gevoegd bij het in artikel 1 be
doelde register.". 
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Art. Il. Artikel ·1b van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 21 November 1928, 
Staatsblad n ?. 425, vervalt. 

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

's-Gravenhage, den 3osten Mei 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. ROMME. 

(Uitgeg. 9 Juni z939.) 

s. 885 

8 Juni z939. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 9 April 1938, 
Staatsblad n °. 881, tot vaststelling van 
een regeling voor de toekenning van be
looningen wegens het afsluiten van ver
zekeringen en het innen van premiën 
aan de agenten der vrijwillige ouder
domsverzekering. 

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

Sociale Zaken van 2 Juni 1939, n °. n53 , af
deeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 43, eerste lid, onder d , der 
Wet op de Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, n °. 598, 
en de artikelen 19 en 20 van het "Tarief
besluit V.O.V."; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 9 April 1938, 

Staatsblad n °. 881, tot vaststelling van een 
regeling voor de toekenning van belooningen 
wegens het afsluiten van verzekeringen en 
het innen van premiën aan de agenten der 
vrijwillige ouderdomsverzekering en te be
palen als volgt: 

Art. I. Artikel 6 van Ons vorenbedoeld 
besluit van 9 April 1938, Staatsblad n °. 881 , 
wordt gelezen als volgt: .,De toe te kennen 
belooning voor het innen der premiën be
staat ten deele uit een tijdelijk gegarandeerd 
bedrag van f 1 5 per week, indien de aan 
eenigen agent ter inning opgedragen porte
feuille een zoodanigen omvang heeft, dat de 
incassobelaoning, berekend naar de in artikel 
7 Ia en b, Ha en b en IIIa aangegeven pro
visiepercentages, gemiddeld f 30 of meer per 
week zou bedragen. 

De toekenning van het in het eerste lid 
vermelde gegarandeerde weekloon geschiedt 
na goedkeuring door het bestuur der Rijks
verzekeringsbank. 

Indien aan een agent een tijdelijk gega
randeerd loon van f 1 5 per week is toege
kend, wordt jaarlijks aan de hand der ge
gevens over het laatst verschenen jaar nage
gaan, of diens portefeuille nog aan de in het 
eerste lid gestelde voorwaarde voldoet. Blijkt 
zulks niet het geval te zijn, dan vervalt de 
toekenning van het tijdelijk gegarandeerd 
loon aan den betrokken agent.". 

Art. II. Artikel 7 van Ons vorenbedoeld 
besluit van 9 April 1938, Staatsblad n °. 881, 
wordt als volgt gewijzigd: 
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Het onder Ia 1 bepaalde wordt als volgt 
gelezen: 

"Voor verzekeringen, gesloten krachtens 
artikel 24 der Ouderdomswet 1919, en voor 
verzekeringen, gesloten krachtens artikel 10 
dier wet, voorzoover in de daarvoor te be
talen premiën niet een vergoeding voor ad
ministratiekosten is begrepen: 

ten hoogste 12 % van de premiën, die 
wekelijks worden geïnd; 

ten hoogste 8 % van de premiën, die, met 
goedvinden van den Raad van Arbeid, op 
verzoek van dengeen, die deze betaalt, in 
andere termijnen worden voldaan." . 

Het onder Ib, c, d en e bepaalde wordt 
gelezen als volgt: 

.,b. Voor de inning van bedragen, strek
kende tot afkoop van de premiebetaling op 
verzekeringen , als bedoeld sub a , ten hoogste 
4 % van de afkoopsom. 

c. Voor agenten, die krachtens artikel 6 
in het genot zij n gesteld van een gegaran
deerd loon, bedragen de provisiepercentages, 
naast het gegarandeerde loon, toe te kennen, 
ten hoogste onder a 5 % onderscheidenlijk 
3 % van de premie en onder b 2 % van de 
afkoopsom.". 

In het onder IIc bepaalde wordt in de 
plaats van : .,sub Ie," gelezen: .,sub Ic,". 

In het onder IIIa bepaalde wordt in de 
plaats van: .,als bedoeld onder Ia, b of d" 
gelezen: .,als bedoeld onder Ia,". 

In het onder IIIb bepaalde wordt in plaats 
van: ,,onder Ie," gelezen·: ,,onder Ic,". 

Art. III. De wijzigingen in Ons voren
bedoeld besluit van 9 April 1938, Staatsblad 
n °. 881, vastgesteld in artikel II worden ge
acht te rekenen yanaf 1 Januari 1939 in Ons 
vorenbedoeld besluit van 9 April 1938, 
Staatsblad n °. 881, te zijn aangebracht. 

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

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

's-Gravenhage, den 8sten Juni 1939. 

s. 886 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M . ROMME. 

(Uitgeg . 27 Juni z939.) 

z9 Juni z939. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip, waarop de Wet van 15 De
cember 1938, Staatsblad n °. 804, tot 
wijziging der Ongevallenwet 1921 en de 
wet van 15 December 1938, Staatsblad 
n °. 805, tot wijziging der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922, in werking 
zullen treden. 

Inwerkingtreding z juli z939 . 
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s. 887 

II juli 1939. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip, waarop de wet van 27 
Juli 1931, Staatsblad n °. 331 (gewijzigd 
bij de wet van s Augustus 1938, Staats
blad n ° . 802), tot wijziging van de Stu
wadoorswet, gedeeltelijk in werking 
treedt. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel XXVII van de wet van 

d en 27sten Juli 1931, Staatsblad n °. 331 
(gewijzigd bij de wet van den 5den Augustus 
1938, Staatsblad n °. 802), tot wijziging van 
de Stuwadoorswet; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 29 Juni 1939, n°. 1966B, 
Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

De wet van den 27sten Juli 1931, Staats
blad n °. 33 1 (gewijzigd bij de wet van den 
5den Augustus 1938, Staatsblad n°. 802), tot 
wijziging van de Stuwadoorswet, treedt in 
werking met ingang van 3 September 1939, 
met uitzondering van: 

a . de artikelen Il, VII en VIII; 
b. de artikelen X en XVI, voor zoover zij 

betrekking hebben op de artikelen 4, 12, 
12bis en 12ter der gewijzigde Stuwadoors
wet. 

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

's-Gravenhage, den 11den Juli 1939. 

s. 888 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M . ROMME. 

(Uitgeg. 24 Juli 1939.) 

17 Juli 1939. BESLUIT, tot vaststellingvan 
het tijdstip, waarop de Rijtijdenwet 1936 
in werking treedt. 

Inwerkingtreding 13 Augustus 1939. 

s. 889 

8 Augustus 1939. BESLUIT tot vaststel
ling van het tijdstip , waarop artikel 16 
der Veiligheidswet 1934 in werking 
treedt. 

Inwerkingtreding 1 October 1939. 

s. 890 

2 September 1939. BESLUIT tot vaststel
ling van het tijdstip, waarop eenige ar
tikelen der Veiligh~idswet 1934 in wer
king treden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel 39, derde en vierde lid, 

der Veiligheidswet 1934; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Sociale Zaken van 30 Augustus 1939, N °. 
3180, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

De artikelen 13, 14, 15, 17 en 18 der Vei
ligheidswet 1934 treden in werking met in
gang van 1 October 1939. 

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

's-Gravenhage, den 2den September 1939. 

s . 20 1 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DE!'I TEMPEL. 
(Uitgeg . 15 September 1939.) 

24 juni 1939. WET, houdende nieuwe wet
telijke regeling van het binnenvaart
recht. 

Bijl. Hand. II 1934/35, 196; 1935/36, 52; 
1936/37, 54; 1937, 54; 1937/38,28; 1938/39, 18. 

Hand. II 1938/39, bladz. 1860-1862. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 18. 
Hand. I 1938/39, bladz. 704. 

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

dat het wenschelijk is het binnenvaartrecht 
bij de wet opnieuw te regelen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De dertiende titel des tweeden 

boeks van het Wetboek van Koophandel 
wordt vervangen door het volgende: 

,.D ERTIEND E TITEL. 

VAN DE BINNENVAART. 

Afdeeling x. Van binnenschepen en 
hunne lading. 

Art. 748. Binnenschepen zijn alle sche
pen, welke tot de vaart op de binnenwateren 
en niet tot de vaart ter zee worden gebruikt 
of bestemd zijn. 

Ohder schepen zijn begrepen schepen in 
aanbouw; onder binnenwateren de stroomen, 
de riviermonden, de Dollart, de Lauwerzee, 
de Waddenzee en het IJsselmeer. 

In dezen titel wordt onder de verplaat
sing van het schip verstaan de in volumen 
uitgedrukte waterverplaatsing, blijkende uit 
zijne meting volgens de wettelijke bepalin
gen omtrent de meting van binnenschepen. 
Zoolang het schip nog in aanbouw is, wordt 
deze waterverplaatsing geschat. 

Art. 749. Er wordt een afzonderlijk open
baar register gehouden voor de teboekstel
ling van binnenschepen, welke eene ver
plaatsing hebben van tenminste tien kubieke 
meters of sleepbooten zijn. 

De teboekstelling van schepen, welke eene 
verplaatsing hebben van ten m inste twintig 
kubieke meters of sleepbooten zijn, is ver
plicht, indien zij voor meer dan de helft toe
behooren aan Nederlanders, van wie niet 
blijkt, dat zij hun gewoon verblijf buiten 
Nederland hebben, of aan hier te lande ge-
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vestigde vennootschappen, vereenigingen, 
stichtingen of andere rechtspersonen, tenzij 
blijkt, dat de zetel van haar scheepsbedrijf 
buiten Nederland is gelegen. 

. Ten aanzien van schepen, welke uitslui
tend buitenslands worden gebezigd, bestaat 
eene verplichting tot teboekstelling niet. 

Schepen, welker teboekstelling in het re
gister niet verplicht is, kunnen niettemin 
daarin worden teboekgesteld. 

In afwijking van het bepaalde in het twee
de en het vierde lid worden schepen, welke 
buiten Nederland in aanbouw zijn, niet in 
het register teboekgesteld. 

Art. 750. De verplichting tot aanvrage 
der teboekstelling rust op den eigenaar, 
iederen medeëigenaar, beheerenden vennoot 
of bestuurder, naar gelang het schip toebe
hoort aan één persoon, aan meer personen, 
aan eene vennootschap onder firma of com
manditaire vennootschap, of aan eene naam
looze vennootschap, vereeniging, stichting of 
andere rechtspersoon. 

Bij de aanvrage moet woonplaats worden 
gekozen in Nederland. Deze woonplaats 
dient in het register te worden vermeld en 
kan door eene andere in Nederland gelegene 
worden vervangen. De ingeschreven woon
plaats wordt geacht te zijn gekozen voor alle 
zaken, welke het schip en het scheepsbedrijf 
betreffen. 

Art. 75r. Op elk teboekgesteld schip moe
ten door den eigenaar of de andere personen, 
genoemd in artikel 750, eerste lid, worden 
aangebracht zijne benaming en de kenteeke
nen betreffende de teboekstelling. 

Het is verboden deze te verwijderen, te 
veranderen of onduidelijk of onzichtbaar te 
maken. 

Art. 752. De teboekstelling wordt doorge
haald, mits met toestemming van de inge
schreven zakelijk gerechtigden, indien het 
schip is vergaan, gesloopt of blijvend onge
schikt geworden voor de vaart. Wanneer een 
dezer omstandigheden zich voordoet, moeten 
de eigenaar of de andere personen, genoemd 
in artikel 750, eerste lid, binnen eene máand 
aangifte daarvan doen. Blijft deze achter
wege, dan kan de doorhaling met machtiging 
van de rechtbank ambtshalve geschieden. 
De machtiging wordt niet verleend dan met 
toestemming van de ingeschreven zakelijk 
gerechtigden na verhoor of behoorlijke op
roeping van dengene, dien het register als 
eigenaar aanwijst. 

Onder de ingeschreven zakelijke gerech
tigden worden begrepen hij, die eene vorde
ring tot levering in het register heeft doen 
aanteekenen , en hij, die als inbeslagnemer 
in het register voorkomt. 

Art. 753. De teboekstelling wordt mede 
doorgehaald, indien het een schip betreft, 
welks teboekstelling niet of niet meer ver
plicht is, op aanvrage van dengene, dien het 
register als eigenaar aanwijst, mits met toe
stemming van de ingeschreven zakelijk ge
rechtigden. 

Het laatste lid van het vorige artikel is te 
dezen van toepassing. 
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Art. 754. Zoolang de doorhaling niet is 
geschied, hebben hernieuwde teboekstelling 
in het Nederlandsche register alsook teboek
stelling in een buitenlandsch register of ves
tiging in het buitenland van rechten, welke 
bij vestiging in Nederland in het Nederland
sche register moeten worden over- of inge
schreven, geen rechtsgevolg hier te lande; 
niettemin worden de in het Nederlandsche 
register ingeschreven hypothecaire vorde
ringen opeischbaar wanneer het schip in het 
buitenland wordt teboekgesteld. 

Art. 755. Ten opzichte van zakelijke rech
ten op in het Nederlandsche register teboek
gestelde schepen geldt de Nederlandsche wet. 

Art .. 756. Op schepen, welke teboekge
steld zijn of teboekgesteld moeten worden, is 
artikel 2014 van het Burgerlijk Wetboek niet 
van toepassing. Op deze schepen kan .pand
recht niet worden gevestigd. 

Art. 757. De levering van teboekgestelde 
binnenschepen en van aandeelen in die sche
pen geschiedt door overschrijving van de akte 
in het register. 

Onder akte wordt begrepen een in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis, houdende ver
oordeeling tot de levering. Artikel 318a is te 
dezen van toepassing. 

Art. 758. De bevoorrechte inschulden op 
een binnenschip, daaronder begrepen het 
scheepstoebehooren, behalve de voorwerpen, 
niet aan den eigenaar van het schip toebe
hoorende, zijn, onverminderd het bepaalde 
bij artikel 777: 

I. 1. de kosten tot behoud na het leggen 
van het beslag gemaakt, de scheepvaartrech
ten en de haven- en loodsgelden; 

2. a . de vorderingen voortspruitende uit 
de arbeidsovereenkomst van den schipper 
en de schepelingen, echter, voor wat de Ico
nen betreft, over een tijdvak van ten hoogste 
zes maanden, 

b. de premies der sociale verzekeringen 
van de hiervoor genoemde personen, indien 
de vordering deswege volgens de desbetref
fende wet bevoorrecht is, echter over een 
tijdvak van ten hoogste drie maanden; 

3. de hulploonen; 
4. a. de vergoedingen, verschuldigd we

gens schade, door aanvaring of eenig ander 
scheepvaartongeval toegebracht aan schepen 
of aan andere personen of goederen dan die 
zich aan boord van het schip zelf bevinden, 
daaronder begrepen de schade, toegebracht 
aan werken en inrichtingen van havens en 
waterwegen, 

b. de vergoedingen, verschuldigd wegens 
lichamelijk letsel van de zich aan boord be
vindende reizigers, alsmede wegens verlies of 
beschadiging van de lading en van de bagage 
der reizigers, tot het beloop harer waarde; 

II. de vorderingen ter zake van het met 
het schip uitgeoefende bedrijf. 

Artikel n85 van het Burgerlijk Wetboek 
is niet van toepassing. 

Art. 759. De volgens I van artikel 758 
bevoorrechte inschulden gaan boven pand en 
hypotheek. 

De volgens I, 4 bevoorrechte inschulden 
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komen evenwel na pand en hypotheek ,in
dien de feiten, waaruit zij zijn ontstaan, van 
jongeren datum zijn dan de vestiging van 
die rechten. 

De volgens II bevoorrechte inschulden 
komen na pand en hypotheek. 

Art. 760. De onderlinge rang der bevoor
rechte inschulden wordt bepaald door de 
volgorde, waaronder zij in artikel 7 58 voor
komen. 

Alle onder hetzelfde nummer vermelde in
schulden hebben gdi_iken rang, uitgezonderd 
die wegens de huli:;loonen, welke rang ne
men in omgekeerde volgorde van de datums, 
waarop zij zijn ontstaan. 

Art. 76z. Indien een der onder 1, 4 van 
artikel 758 bedoelde schuldeischers, ten ge
volge van het feit, dat zijne inschuld, w~
gens het in artikel 759, tweede lid, bepaal
de, achterstaat bij de door pand of hypo
theek verzekerde vordering, minder ont
vangt, dan hij zou hebben ontvangen, indien 
zijne inschuld boven die vordering was be
voorrecht geweest, is de eigenaar persoon
lijk aansprakelijk voor het verschil, zonder 
dat hij te dezen een he,ot>p kan doen op 
zijne beperkte aansprakelijkheid. 

Art. 762. De op het schip bevoorrechte 
inschulden zijn mede bevoorrecht op de vor
deringen, welke voortspruiten uit het met 
het schip uitgeoefende bedrijf, zooals de vor
deringen tot betaling van vracht en vervoer
geld, van hulploon, indien het schip voor den 
bergingsdienst, van sleeploon, indien het 
voor den sleepdienst wordt gebezigd. 

Het voorrecht strekt zich uit tot de ver
goedingen, uit anderen hoofde dan krach
tens overeenkomst van verzekering, ver
schuldigd wegens beschadiging of verliesvan 
het schip of wegens gedeeltelijk of geheel 
verlies van eene der vorderingen, in het 
eerste lid genoemd. 

Art. 763. De schuldeischer, wiens in
schuld krachtens I van artikel 758 bevoor
recht is, vervolgt zijn recht op het schip, in 
wiens handen zich dit ook bevindt, alsmede 
op de in artikel 762 genoemde vorderingen, 
ook na overdracht of verpanding daarvan 
aan derden. 

Art. 764. De bevoorrechte inschulden 
kunnen bij voorrang worden verhaald ook 
ingeval het schip is gebruikt door een ander 
dan den eigenaar, tenzij deze de feitelijke 
macht over het schip tegen zijn wil verloor 
en de schuldeischer niet te goeder trouw 
was. 

Art. 765. De hiervóór vennelde voor
rechten gaan te niet: 

r. door ingeval van executorialen verkoop 
niet tijdig verzet te doen tegen de uitbetaling 
der kooppenningen, alsmede door gerechte
lijke rangregeling; 

2. tegelijk met de inschuld en uiterlijk na 
een termijn van zes maanden. Deze termijn 
loopt: ingeval van hulp of berging, van den 
dag, waarop deze verrichtingen zijn geëin
digd; ingeval van verlies of beschadiging 
van de lading of de bagage vermeld in ar
tikel 758 1, 4 onder b, van den dag, waarop 
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het schip in de haven van lossing is aange
komen, of van den dag, waarop de schuld
eischer wist of redelijkerwijze moest weten, 
dat het schip de reis heeft afgebroken; in 
de andere gevallen vermeld in artikel 758 
I, 4 van den dag, waarop schade of lichame
lijk letsel is toegebracht; in alle overige ge
vallen van de opeischbaarheid der inschuld 
af. 

Art. 766. Bevoorrechte inschulden op de 
lading zijn: 

r. de kosten van uitwinning; 
2. de hulploonen en de vordering tot be

taling van averijgrosse; 
3. de vorderingen wegens de vervoerover

eenkomst. 
Art. 767. De volgens het voorgaande ar

tikel bevoorrechte inschulden gaan boven 
die, welke vermeld zijn in artikel n85 van 
het Burgerlijk Wetboek, en boven pand. 
Haar onderlingen rang wordt bepaald door 
de volgorde, waaronder zij in het voorgaan
de artikel voorkomen. Alle onder hetzelfde 
nummer vermelde inschulden hebben gelij
ken rang. Evenwel gaat van de inschulden, 
vermeld onder 2 in het voorgaande artikel, 
de jongere voor de oudere. 

Art. 768. Het voorrecht strekt zich uit 
tot de vergoedingen, uit anderen hoofde dan 
krachtens overeenkomst van verzekering, 
verschuldigd wegens beschadiging of verlies 
van bestanddeelen der lading. 

Art. 769. Onder lading is bij visscher
.;chepen begrepen de vangst, welke zich aan 
boord bevindt. 

Art. 770. Teboekgestelde binnenschepen 
en aandeelen in die schepen zijn vatbaar 
voor hypotheek. De hypotheek omvat het 
scheepstoebehooren behalve de voorwerpen, 
niet aan den eigenaar van het schip toebe
hoorende. 

Art. 77z. Hypotheek wordt verleend bij 
eene authentieke akte, waarin duidelijk 
worden aangewezen de schuldenaar, de 
schuldeischer, het bezwaarde schip volgens 
de teboekstelling in het scheepsregister, het 
beloop der inschuld, de bedongen rente, als
mede het bedrag, waa·rvoor de hypotheek 
wordt verleend. 

De volmacht tot het verleenen van hypo
theek moet bij authentieke akte worden ver
leden. 

Hypotheken hebben geen kracht, zoolang 
de inschrijving daarvan in het scheepsregis
ter niet heeft plaats gehad. 

Art. 772. De onderlinge rang der hypo
theken wordt bepaald door den dag der in
schrijving. Hypotheken, die op denzelfden 
dag zijn ingeschreven, staan in rang gelijk. 

Art. 773. Indien de inschuld rente draagt, 
strekt de hypotheek mede tot zekerheid van 
de rente der hoofdsom over het loopende 
jaar, benevens de twee daaraan voorafgaan
de jaren. 

Art. 774. De schuldeischer, wiens in
schuld door hypotheek is verzekerd, vervolgt 
zijn recht op het schip of scheepsaandeel, 
in wiens handen zich dat ook bevindt. 

Hypotheek op een aandeel blijft in stand 
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na vervreemding of toedeeling van het schip. 
Art. 775. Op de scheepshypotheken vin

den, voor zooveel de aard van het onder
pand dit toelaat en uit de bepalingen van 
deze afdeeling niet het tegendeel volgt, de 
wetsbepalingen omtrent hypotheek op onroe
rend goed overeenkomstige toepassing. 

Artikel 1230 van het Burgerlijk Wetboek 
vindt mede toepassing op bevrachtingen. 

De borderellen, bedoeld in artikel 1231 
van het Burgerlijk Wetboek, bevatten mede 
het beloop der bedongen rente mitsgaders 
den tijd, waarop zij opeischbaar is. 

De artikelen 297 en 298 van het Wetboek 
van Koophandel zijn mede van toepassing 
met betrekking tot verzekering tegen andere 
gevaren dan brand. 

Art. 776. Ingeval van uitwinning in het 
buitenland van een in het register teboekge
steld binnenschip wordt dit niet bevrijd van 
de hypotheken, ingevolge de voorgaande ar
tikelen daarop rustende, tenzij de schuldei
schers persoonlijk zijn opgeroepen om hunne 
rechten op de opbrengst te doen gelden en 
hun daartoe ook feitelijk de gelegenheid is 
gegeven. 

Art. 777. De kosten van uitwinning van 
een binnenschip, die van verkoop krachtens 
het beding van artikel 1223 van het Bur
gerlijk Wetboek en die van gerechtelijke 
rangregeling worden uit de opbrengst vol
daan boven alle voorrang hebbende inschul
den. 

Art. 778. De artikelen 749-777 zijn niet 
van toepassing op binnenschepen, aan het 
Rijk of eenig openbaar lichaam toebehoo
rende, welke tot den openbaren dienst zijn 
bestemd. 

Art. 779. Bij of krachtens algemeenen 
maatregel van bestuur worden nadere regels 
gesteld betreffende: 

de inrichting van het register voor binnen
schepen; de aanvrage tot teboekstelling en 
die tot doorhaling en de daarbij over te leg
gen bescheiden; de bewijzen van inschrijving 
en van het al dan niet bezwaard zijn met 
hypotheek; het aanbrengen van wijzigingen 
van in het register vermelde gegevens; het 
voorkomen van dubbele teboe~stelling; de 
overbrenging der teboekstelling tusschen on
derscheidene kantoren van het register; de 
op het schip aan te brengen benaming en 
kente eke nen en de waarborgen voor zijne 
herkenning; de uitvoering van de artikelen 
751, 752, 753, 757, 771 en 781. 

Afdeeling 2. Van den eigenaar en den 
gebruiker van een binnenschip. 

Art. 780. De eigenaar van een schip 
wordt gebonden door de rechtshandelingen, 
welke door den schipper in zijne betrekking 
binnen den kring van zijne bevoegdheid wor
den verricht. 

Hij is aansprakelijk voor de schade, welke 
door zijn schuld van hen, die in vasten of 
tijdelijken dienst van het schip zijn, in de 
werkzaamheden, waartoe zij zijn aangesteld, 
aan derden wordt toegebracht. 

Art. 78I . Wanneer het schip in gebruik 
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is bij een ander dan den eigenaar krachtens 
een titel, waarvan uit het scheepsregister 
blijkt, of bij een bezitter te kwader trouw, 
is niet de eigenaar, doch de gebruiker over
eenkomstig het voorgaande artikel gebonden 
of aansprakelijk. 

Afdeeling 3. Van den schipper en de 
schepelingen. 

Art. 782. De schipper is verplicht de ge
bruikelijke regels en de bestaande voorschrif
ten ter verzekering van de deugdelijkheid en 
de veiligheid van het schip voor de vaart op 
binnenwateren, van de veiligheid der opva
renden en van het veilig vervoer der lading 
met nauwgezetheid op te volgen. 

Hij onderneemt de reis niet, tenzij het 
schip tot het volvoeren daarvan geschikt, 
naar behooren uitgerust en voldoende be
mand is. 

Hij is verantwoordelijk voor de schade, 
welke hij in zijne betrekking door zijn opzet 
of grove schuld aan anderen veroorzaakt. 

Hij moet aan boord voorzien zijn van den • 
meetbrief, het bewijs van inschrijving in het 
register, waarin het schip is teboekgesteld, 
en, tenzij het schip uitsluitend binnenslands 
wordt gebezigd, het bewijs van het al dan 
niet bezwaard zij n van het schip met hy
potheek. 

Art. 783. De schipper kan na aankomst 
in eene haven door een notaris eene scheeps
verklaring doen opmaken omtrent de voor
vallen der reis. Buiten Nederland wendt hij 
zich tot den Nederlandschen consulairen 
ambtenaar of, bij ontstentenis van zoodani
gen ambtenaar, tot het bevoegde gezag. 

De notaris en de consulaire ambtenaar zijn 
verplicht van scheepsverklaringen tegen be
taling van kosten afschrift uit te reiken aan 
ieder, die het verlangt. 

Art. 784. De schipper is bevoegd, indien 
dit tot het behoud van schip of lading nood
zakelijk is, scheepstoebehooren en bestand
deelen van de lading over boord te werpen 
of te verbruiken. 

Art. 785. De schipper is verplicht aan 
personen, die in gevaar verkeeren, en in het 
bijzonder, als zijn schip bij eene aanvaring 
betrokken is geweest, aan de andere daarbij 
betrokken schepen en de personen, die zich 
aan boord dier schepen bevinden, de hulp te 
verleenen, waartoe hij bij machte is zonder 
zijn eigen schip en de opvarenden daarvan 
aan ernstig gevaar bloot te stellen. 

Hij is bovendien verplicht, voor zooverre 
hem dit mogelijk is, aan de andere bij de 
aanvaring betrokken schepen op te geven den 
naam van zijn schip, van de plaats, waar het 
thuis behoort, van de plaats, vanwaar het 
komt en waarheen het bestemd is, alsmede 
inzage te verstrekken van het bewijs van in
schrijving in het register. 

Niet-nakoming van deze verplichtingen 
door den schipper geeft geen aanspraak te
gen den eigenaar of gebruiker. 

Art. 786. De schipper geeft van alle voor
vallen, welke de lading betreffen dadelijk 
kennis aan den bevrachter. 



491 

Art. 787. De arbeidsovereenkomsten van 
den schipper en van de schepelingen worden 
geregeld door de bepalingen van het Bur
gerlijk Wetboek omtrent de arbeidsovereen
komst. 

Afdeeling 4. Van vervrachting en be
vrachting van binnenschepen in het 

algemeen. 

Art. 788. Vervrachting en bevrachting is 
de overeenkomst, waarbij de vervrachter 
zich verbindt een aangewezen binnenschip, 
tegen betaling van vracht, geheel of ten dee
le ter beschikking te stellen van den bevrach
ter, opdat het te diens behoeve wordt ge
bruikt. 

De vracht wordt bedongen hetzij naar 
tijdsduur (tijdbevrachting), hetzij voor een 
bepaald vervoer (reisbevrachting), hetzij 
voor liggen en/of varen (bevrachting voor 
liggen en/of varen). 

Art. 789. Van de bevrachtingsovereen
komst wordt eene akte (charterpartij) op
gemaakt. Zoólang door partijen aan de over
eenkot"Qst geen begin van uitvoering is ge
geven, is het bewijs door getuigen uitgeslo
ten, tenzij begin van bewijs door geschrift 
aanwezig is. 

Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur een of meer standaard
formulieren voor charter-partijen vast te 
stellen. In dit geval zullen partijen uitslui
tend overeenkomstig een van deze formu
lieren eene charter-partij kunnen opmaken; 
evenwel zullen afwijkende en verdere bijzon
dere bedingen kunnen worden gemaakt, doch 
uitsluitend, indien zij met de hand of de 
machine op de akte worden geschreven. 

Art. 790. Hij, die voor een ander eene 
bevrachtingsovereenkomst sluit, is niettemin 
jegens de wederpartij uit eigen hoofde ver
bonden, tenzij hij bij het sluiten der over
eenkomst binnen de grenzen zijner volmacht 
handelt en daarbij zijn lastgever noemt. 

Art. 79z . Door vervreemding van het 
schip wordt eene te voren door den eigenaar 
gesloten bevrachtingsovereenkomst niet ver
broken. Tot nakoming van de overeenkomst 
is de nieuwe eigenaar nevens den vervreem
der gehouden. 

Art. 792. De tijdbevrachter is bevoegd 
eene overeenkomst van vervrachting en be
vrachting met een derde te sluiten (onder
vervrachting) , onverminderd zijne verplich
tingen, voortvloeiende uit de met zijn ver
vrachter gesloten overeenkomst. 

Art. 793 . De bevrachter is bevoegd goe
deren van derden ten vervoer aan te nemen 
tegen de vracht en op de voorwaarden, die 
hem goeddunken. 

Indien de voor die goederen afgegeven 
cognossementen door of namens den schipoer 
zijn onderteekend, kunnen de houders daar
van naast den bevrachter mede aanspreken 
den eigenaar van het schip of, in het geval 
van artikel 781, den gebruiker. De eigenaar 
of de gebruiker heeft deswege verhaal op 
den bevrachter; indien hij de vervrachter is, 
echter slechts voor zoover hij tegenover de 
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houders der cognossementen tot meer ge
houden is dan waartoe hij volgens de charter
partij is verplicht. 

Art. 794. De bevrachter heeft, tenzij an
ders is overeengekomen, het gebruik van de 
geheele tot vervoer van goederen bestemde 
ruimte van het schip. Zonder zijne toestem
ming mogen in de verdere scheepsruimte 
goederen of reizigers niet worden vervoerd. 

Art. 795. Indien in de charter-partij het 
laadvermogen van het schip of van de daar
van vervrachte ruimte grooter is opgegeven 
dan het werkelijk is , moet de vervrachter 
aan den bev.Fachter de hem daardoor ver
oorzaakte schade vergoeden, tenzij deze de 
werkelijke grootte van het laadvermogen 
kende. Bovendien ondergaat de vracht eene 
evenredige vermindering, indien zij naar 
tijdsduur of op eene vaste som is bepaald. 

Art. 796. Indien het schip niet op den 
daarvoor bij de overeenkomst bepaalden tijd 
ten dienste is van den bevrachter, kan deze 
de overeenkomst verbreken, mits daarvan 
binnen een redelijken tijd schriftelijk kennis 
gevende aan de wederpartij. Hij heeft in 
ieder geval, tenzij de vervrachter bewijst, dat 
de vertraging niet aan hem is te wijten, recht 
op schadevergoeding, zonder dat eene inge
brekestelling wordt vereischt. 

Art. 797. In geval van tijdbevrachtingheeft 
de schipper, binnen de grenzen door de char
ter- partij gesteld, in alles wat het aannemen, 
vervoeren en afleveren der lading betreft, de 
orders van den bevrachter te volgen. 

Hij is bev:oegd te dien aanzien namens den 
bevrachter te handelen, tenzij deze met de 
zorg daarvoor andere personen heeft belast. 

Art. 798. In geval van tijdbevrachting 
staat de vervrachter in voor de schade, den 
bevrachter veroorzaakt door den staat, waar
in zich het schip bevindt, tenzij hij bewijst 
zijne verplichtingen te dezen te zijn nage
komen. 

De vrachtprijs is niet verschuldigd gedu
rende den tijd, dat het schip ten gevolge van 
geleden schade of wegens gemis van voldoen
de bemanning of uitrusting buiten staat is 
dienst te doen. 

Art. 799. Indien bij tijdbevrachting het 
schip is bevracht tot het maken van een of 
meer bepaalde reizen, begint de vrachtprijs 
te loopen met den dag, waarop het schip in de 
haven, waar de eerste reis zal beginnen, te1 
beschikking is van den bevrachter en deze 
daarvan door den vervrachter in kennis 
wordt gesteld, mits de inlading dien dag reeds 
aanvangt, en anders met den volgenden dag. 
De vrachtprijs is verschuldigd tot en met 
den dag, waarop het schip na ontlading weder 
aan den vervrachter wordt opgeleverd. 

Art. 800. Tijdbevrachting neemt een ein
de met het vergaan van het schip, en, in ge
val van vermissing, op den dag van het laat
ste bericht. 

Indien de vrachtprijs niet wordt betaald 
op den daarvoor bepaalden tijd, kan de ver
vrachter aan de overeenkomst een einde 
maken, mits daarvan schriftelijk kennis ge
vende aan de wederpartij. 
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Art. 8oz. Reisbevrachting neemt een ein
de, indien het schip vergaat of zoodanig be
schadigd wordt, dat het binnen redelijk~n 
tijd niet is te herstellen of herstel niet waard 
is, tenzij de vervrachter bereid is de lading 
op zijne kosten met eene andere gelegenheid 
naar hare bestemming te doen brengen. Hij 
is verplicht, zich daaromtrent binnen een 
redelijken tijd te verklaren. 

Kan het schip de reis niet volvoeren ten
gevolge van ondeugdelijkheid of ongeschikt
heid voor de reis bij den aanvang daarvan, 
dan is de vervrachter jegens den bevrachter 
tot schadevergoeding gehouden. 

Art. 802. Ieder der partijen kan, bij schrif
telijke kennisgeving aan de wederpartij, aan 
de overeenkomst een einde maken, als door 
een maatregel van hoogerhand of door het 
uitbreken van een oorlog, waardoor het schip 
onvrij wordt, de uitvoering der overeenkomst 
wordt belet en n'Ïet binnen een redelijken tijd 
kan worden hervat. 

Bevindt het schip zich alsdan niet in eene 
haven, zoo is de vervrachter verplicht het de 
eerst bereikbare veilige haven te laten aan
doen en daar de lading te laten lossen. 

Art. 803. Indien, alvorens de inlading een 
aanvang h eeft genomen , het vervoer der in 
de charter-partij omschreven goederen door 
een maatregel van hoogerhand wordt verhin
derd of die goederen door het uitbreken van 
een oorlog onvrij worden, is de bevrachter 
bevoegd, in plaats van die goederen andere 
goederen ten vervoer aan te bieden, mits het 
vervoer daarvan voor den vervrachter niet 
bezwarender is. 

Maakt de bevrachter van deze bevoegd
heid niet gebruik, dan kan ieder der partijen, 
bij schriftelijke kennisgeving aan de weder
partij, aan de overeenkomst een einde maken. 

Art. 804. Doen de omstandigheden, in 
het vorig artikel v ermeld, zich bij reisbe
vrachting voor, nadat met de inlading een 
aanvang is gemaakt, dan kan ieder der par
tij en , bij schriftelijke kennisgeving aan de 
wederpartij, aan de overeenkomst een einde 
maken. 

Doen dezte omstandigheden zich bij tijd
bevrachting voor, nadat met de inlading een 
aanvang is gemaakt, dan is de bevrachter be
voegd de goederen te lossen en vindt verder 
het voorgaande artikel toepassing. 

Bevindt zich het schip in een der beide 
genoemde gevallen niet in eene haven, zoo 
is de vervrachter verplicht het de eerst be
reikbare veilige haven te la t en aandoen en 
daar de lading te laten lossen. 

Art. 805. Doen de omstandigheden, in ar
tikel 803 bedoeld, zich bij reisbevrachting 
voor, nadat met -de inlading een aanvang is 
gemaakt en betreft de genomen maatregel 
slechts een gedeelte der lading of is slechts 
een gedeelte daarvan onvrij geworden, dan 
kan de vervrachter tot de lossing van dit ge
deelte overgaan en d e bevrachter, dien het 
aangaat, de lossing daarvan verlangen. 

De vervrachter heeft het recht, in plaats 
van de geloste goederen, goederen van an
deren ten vervoer aan te nemen, en geniet 
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daarvan de vracht. 
Art. 806. De kosten der lossing in de ge

vallen van de artikelen 802, tweede lid, 804 
en 805, eerste lid, zijn voor rekening des be
vrachters. 

Art. 807. Voor de goederen, gelost inge
volge de bepalingen der artikelen 802, twee
de lid, 804, derde lid, en 805, eerste lid, of 
niet geladen ingevolge de bepaling van ar
tikel 803, is bij reisbevrachting vracht niet 
verschuldigd. 

Indien echter de bevrachter door het ver
voer der goederen is gebaat of ter uitvoering 
van de bevrachtingsovereenkomst reeds ·eene 
uitreis is gemaakt, waarvoor vracht niet is 
genoten, of andere omstandigheden, ter be
oordeeling van den rechter, daartoe aanlei
ding geven, kan deze op vordering van den 
vervrachter beslissen, dat vracht verschul
digd is en het bedrag daarvan naar billijk
heid bepalen. 

Art. 808. In alle gevallen, waarin tijdbe
vrachting tusschentijds eindigt, is de vracht
prijs verschuldigd tot en met den dag, waar
op dit geschiedt. 

Afdeeling 5. Van het vervoer van goe
deren. 

§ r. Algemeene bepalingen. 

Art. 809. Vervoerder in den zin van deze 
afdeeling is hij, die ·zich verbindt, hetzij bij 
eene vervrachting en bevrachting, hetzij bij 
eene andere overeenkomst, het vervoer van 
goederen over binnenwateren te bewerkstel
ligen. 

Op vervoer, dat volgens overeenkomst ge
deeltelijk over zee en, zonder overlading, ge
deeltelijk over binnenwater moet plaats heb
ben, is het recht betrekkelijk het vervoer ter 
zee van toepassing. 

Art. 8ro. D e vervoerder is , binnen de 
grenzen van hetgeen redelijk is, vrij in de 
keuze van het schip, tenzij omtrent een be
paald middel van vervoer is overeengeko
men. 

Art. 8rr. D e overeenkomst tot vervoer 
verplicht den vervoerder v oor het behoud 
van het te vervoeren goed te zorgen van het 
oogenblik der inontvangstneming tot dat der 
aflevering. 

De vervoerder is gehouden tot vergoeding 
van de schade, door geheele of gedeeltelijke 
niet-aflevering of beschadiging van het goed 
veroorzaakt, tenzij hij bewijs t , dat de niet
aflevering of de beschadiging het gevolg is 
van een voorval, dat hij redelijkerwijze niet 
heeft kunnen voorkomen of afwenden, van 
den aard, de gesteldheid of eenig gebrek van 
het goed zelf of van de schuld van den af
zender. 

H ij staat in voor de d aden van degenen, 
die hij in het werk stelt, en voor de zaken, 
waarvan hij zich bij het vervoer bedient. 

Art. 8r2. Voor diefstal en verlies van 
goud, zilver, edelgesteenten en andere kost
baarheden, van geld en van waardepapieren, 
alsmede voor beschadiging van lichtelijk 
daaraan onderhevige kostbaarheden, is de 
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vervoerder alleen aansprakeliik, als hem de 
aard en de waarde dezer goederen zijn me
degedeeld vóór of bij het sluiten der over
eenkomst. 

Art. 813. Het staat den vervoerder niet 
vrij zijne in artikel 8n bedoelde aansprake
lijkheid te beperken door te bedingen, dat 
hij niet of niet dan tot een beperlrt bedrag 
aansprakelijk is voor de schade, veroorzaakt 
door onvoldoende zorg voor onderhoud, uit
rusting of bemanning van het vervoermid
del, of voor deszelfs geschiktheid tot het 
overeengekomen vervoer, dan wel door ver
keerde behandeling of onvoldoende bewa
king van het goed na den aanvang der inla
ding en voor de voltooiing der lossing. Be
dingen van die strekking zijn nietig. 

Niettemin is de vervoerder bevoegd te 
bedingen, dat hij niet aansprakelïjk zal zijn 
voor meer dan honderd gulden per vervoerd 
voorwerp of, indien het onverpakt massa
goed betreft, per duizend kilogram of ge
deelte daarvan, tenzij hem de aard en de 
waarde van het goed zijn medegedeeld vóór 
of bij het sluiten der overeenkomst. 

De vervoerder kan bovendien bedingen, 
dat hij niet tot eenige schadevergoeding ge
houden is, indien de aard of de waarde van 
het goed hem opzettelijk onjuist is medege
deeld. 

Art. 814. Bedingen tot beperking van de 
aansprakelijkheid des vervoerders ontheffen 
dezen in geen geval van den last te bewijzen, 
dat voor het onderhoud, de uitrusting of de 
bemanning van het vervoermiddel en voor 
zijne geschiktheid tot het overeengekomen 
vervoer voldoende zorg is aangewend, indien 
blijkt, dat de schade het gevolg is van een ge
brek van het vervoermiddel of zijne inrich
ting. 

Hiervan kan bij overeenkomst niet worden 
afgeweken. 

Art. 815. Bedingen tot beperking van de 
aansprakelijkheid des vervoerders ontheffen 
dezen niet van de aansprakelijkheid, indien 
schuld of nalatigheid van hem zelf of van 
personen, die hij heeft in het werk gesteld, 
wordt bewezen. 

Ontheffing van aansprakelijkheid voor 
schuld of nalatigheid, in het vorig lid be
doeld, moet uitdrukkelijk worden bedongen. 

Art. 816. De door den vervoerder wegens 
geheele of gedeeltelijke niet-aflevering van 
het goed te betalen schadevergoeding wordt 
berekend naar de waarde, welke goed van 
dezelfde soort en hoedanigheid had ter plaat
se van bestemming ten tijde, waarop het 
goed aldaar had moeten worden afgeleverd, 
onder aftrek van hetgeen door de niet-afle
vering is bespaard aan rechten, kosten en 
vracht. 

Indien de overige lading met dezelfde be
stemming, tengevolge van eene oorzaak, 
waarvoor de vervoerder niet aansprakelijk is, 
deze bestemming niet bereikt, wordt de scha
devergoeding berekend naar de waarde, wel
ke goed van dezelfde soort en hoedanigheid 
had ter plaatse waar en ten tijde waarop die 
lading is aangebracht. 
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Art. 817. In geval van beschadiging moet 
worden vergoed de som, welke men verkrijgt 
door van de in het vorige artikel bedoelde 
waarde de waarde van het beschadigde goed 
af te trekken, en dit verschil te verminderen 
met hetgeen door de beschadiging is be
spaard aan rechten, kosten en vracht. 

Art. 818. De aansprakelijkheid van den 
vervoerder wegens schade, aan de met het 
schip vervoerde goederen overkomen, is be
perkt tot een bedrag te berekenen naar een 
bij algemeenen maatregel van bestuur vast 
te stellen maatstaf, welke verschillend kan 
zijn voor verschillende soorten van schepen. 

Is echter de vervoerder op zijne beurt we
derpartij van een anderen vervoerder, dan 
is zijne aansprakelijkheid beperkt tot het be
drag, waarvoor hij ter zake van de geleden 
schade krachtens de bepaling van dit artikel 
op dien anderen vervoerder verhaal k»:-- ne
men. 

In geval van geschil moet de vervoerder 
aantoonen, tot welk bedrag zijne aansprake
lijkheid is beperkt. 

Het bepaalde bij het eerste en het derde 
lid geldt mede voor den eigenaar of gebrui
ker van het schip, die aansprakelijk is zon
der vervoerder te zijn. 

Art. 819. In afwijking van de bepalingen 
van de artikelen 816-818 kan van den ver
voerder volledige schadevergoeding worden 
gevorderd, als de schade is veroorzaakt door 
diens eigen opzet of grove schuld. 

Hiermede strijdige bedingen zijn nietig. 
Art. 820. De vervoerder is aansprakelijk 

voor de schade door vertraagde aflevering 
van het goed ontstaan, tenzij hij bewijst, dat 
de vertraging het gevolg is van een voorval, 
dat hij redelijkerwijze niet heeft kunnen 
voorkomen of afwenden. 

Art. 821. De vervoerder heeft recht op 
vergoeding der schade, hem veroorzaakt 
doordat hem de voor het vervoer van het 
goed vereischte papieren en opgaven niet 
naar behooren zijn verstrekt. 

Hij is aansprakelijk voor de naleving der 
wetten en verordeningen het goed betreffen
de, voor zooverre de hem v erstrekte papieren 
en opgaven hem daartoe in staat stellen. 

Art. 822. De vervoerder heeft recht op 
vergoeding der schade, hem veroorzaakt 
doordat hem omtrent den aard of de eigen
schappen vàn het goed onjuiste of onvol
ledige opgaven zijn gedaan, tenzij hij dien 
aard of die eigenschappen heeft gekend of 
had behooren te kennen. 

Van goederen, welke gevaar opleveren voor 
de opvarenden. de lading of het schip of wor
den beschouwd als contrabande, mag de ver
voerder zich te allen tijde ontdoen, ook door 
ze te vernietigen, zonder deswege tot schade
vergoeding gehouden te zijn, indien hem om
trent die goederen onjuiste of onvolledige 
opgaven zijn gedaan. 

Art. 823 . Indien het schip de bestem
mingsplaats, door de plaatselijke gesteldheid, 
niet of niet binnen een redelijken tijd kan be
reiken, is de vervoerder verplicht de goede
ren op zijne kosten in lichters of op andere 
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wijze naar de bestemmingsplaats te doen 
brengen. 

Art. 824. Is overeengekomen, dat het schip 
niet verder behoeft te gaan dan tot daar waar 
het veilig en vlot kan komen en blijven lig
gen, dan is de v ervoerder bevoegd de goede
ren af t e leveren op de plaats, het naast bij 
de b estemmingsplaats gelegen, die aan de~e 
voorwaarde voldoet, tenzij de verhindering 
van zoo tijdelijken aard is, dat zij slechts tot 
een gering oponthoud aanleiding geeft. 

Art. 825. Zoowel de vervoerder als de 
ontvanger is bevoegd vóór of bij de afleve
ring van het goed een gerechtelijk onderzoek 
te doen plaats hebben naar den toestand en 
de hoeveelheid van het goed en de hoegroot
heid der bevonden schade. 

De benoeming der deskundigen geschiedt, 
na verhoor of behoorlijke oproeping van de 
wed erpartij , door den kantonrech ter, binnen 
wiens gebied de aflevering plaats heeft. 

Indien het onderzoek in tegenwoordigheid 
of na behoorlijke oproeping van de weder
partij of van haar vertegenwoordiger heeft 
plaats gehad, geldt het daarover uitgebrachte 
bericht, zoolang de onjuistheid daarvan niet 
is aangetoond. als bewijs in rechte. 

Evenzoo kan, op aanvrage van den ontvan
ger, een gerechtelijk onderzoek plaats hebben 
na aflevering van het goed. 

Art. 826. D oor aanneming van het goed 
zonder gerechtelijk onderzoek en zonder voor
behoud van recht bij of dadelijk na de aan
neming, vervalt alle aanspraak tegen den ver
voerder wegens gedeeltelijke n iet-aflevering 
of beschadiging, tenzij deze uitwendig n iet 
waarneembaar was en de ontvanger uiterlijk 
op den derden werkdag na de aanneming een 
voorbehoud van recht heeft gemaakt. Het 
voorbehoud moet den aard van de schade in 
het algemeen aangeven. 

Beschadiging omvat geheel of gedeeltelijk 
verlies van inhoud. 

Erkenning van ontvangst van een gedeelte 
doet de aanspraak ter zake van het ontbre
kende niet vervallen. 

Art. 827. Het recht op schadevergoeding 
tegen den vervoerder vervalt zes maanden na 
aflevering van het goed of nadat de vervoer
der den geadresseerde heeft bericht, dat het 
goed niet zal worden afgeleverd. 

Is de vervoerder op zijne beurt wederpartij 
van een anderen vervoerder, dan vervalt het 
recht van eerstgenoemde tegen den laatste 
echter niet dan na verloop van drie maanden, 
nadat hij zelf betaald heeft of ter zake in 
rechte is aangesproken, mits het een of het 
ander is geschied binnen den gestelden ter
mijn van zes maanden. 

D e bepalingen van dit en van het vorig 
artikel gelden niet in geval van opzet of grove 
schuld des vervoerders. 

Art. 828. In de gevallen, waarin de ont
vanger niet krachtens artikel 758 in verband 
met artikel 762 voor de hem ve rschuldigde 
schadevergoeding op de vracht bevoorrecht 
is, heeft h ij daarop voorrecht vóór alle an
dere schuldvorderingen, behalve d e onder I 
in artikel 758 genoemde, mits hij op de 
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vracht beslag doet leggen binnen den in het 
eerste lid van het vorig artikel genoemden 
termijn. Door de beslaglegging wordt aan 
het voorschrift van dat lid geacht te zijn 
voldaan. 

Indien bescheiden niet bestaan, kan het 
beslag worden gelegd met verlof van den 
voorzitter der rechtbank, binnen welker ge
bied de goederen zijn afgeleverd. D eze recl_!t
bank neemt kennis van d e vorderingen tot 
vanwaardeverklaring en tot opheffing van 
het beslag, alsmede van de vordering tot het 
doen van verklaring tegen den derde besla
gene. 

Art. 829. D e ontvanger, b eschadiging van 
het goed of een tekort vermoedende, is be
voegd, vóór of bij de aflevering een gerech
telijk onderzoek te doen plaats hebben naar 
de wijze, waarop het goed aan boord van het 
schip is gestuwd, en naar hetgeen omtrent 
de oorzaak van de beschadiging of van het 
tekort uit den toestand van het schip en 
van de lading blijkt. 

D e benoeming van deskundigen geschiedt 
door den kantonrechter, binnen wiens gebied 
de a flevering plaats heeft, na verhoor of be- . 
hoorlijke oproeping van d e wederpartij of 
van haar vertegenwoordiger. 

Indien dit onderzoek in tegenwoordigheid 
of na behoorlijke oproeping van de weder
partij of van haar vertegenwoordiger heeft 
plaats gehad, geldt het uitgebrachte bericht, 
zoolang de onjuistheid daarvan niet is aan
getoond, als bewijs in rechte. 

Art. 830. D e kosten van het gerechtelijk 
onderzoek, bedoeld in de artikelen 825 en 
829, zijn voor rekening van den aanvrager. 
Echter kan de rechter, indien daartoe gron
den zijn, de kosten van het onderzoek ge
heel of gedeeltelijk brengen ten laste van de 
wederpartij. 

Art. 83I. Na aflevering van het goed ter 
plaatse van bestemming moet de ontvanger 
de vracht betalen en hetgeen verder door 
hem ter zake van het vervoer is verschul
digd . 

Art. 832. Indien de vracht is bepaald 
naar de maat, het gewicht of het getal der 
te v ervoeren goederen, wordt zij berekend 
naar de maat, het gewicht of het getal, dat 
de goederen hebben bij de aflevering aan den 
ontvanger , t enzij blijkt, dat de m aat, het ge
wicht of het getal bij de overneming ten 
vervoer geringer was, in welk geval de bere
kening geschiedt naar deze gegevens. 

Art. 833. De vervoerder is , behoudens 
het bepaalde in het tweede lid, niet bevoegd, 
tot zekerheid van hetgeen hem ter zake van 
het vervoer en als bijdrage in de averij-gros
se is verschuldigd, het goed onder zich te 
houden. Een hierm ede strijdig b eding is nie
tig. 

Hij heeft het recht, zoolang de aflevering 
van het goed niet is voltooid, te vorderen , 
dat zekerheid wordt gesteld voor de betaling 
van hetgeen de ontvanger hem ter zake van 
het vervoer en als bijdrage in de avarij
grosse schuldig is. 

In geval van geschil over het bedrag of 
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den aard der te stellen zekerheid beslist de 
kantonrechter, binnen wiens gebied de af
levering moet plaats hebben, op verzoek van 
de meest gereede partij, na verhoor of -be
hoorlijke ,oproeping van de wederpartij of 
van haar vertegenwoordiger. 

Art. 834. Indien bij de afrekening geschil 
ontstaat over het door den ontvanger ver
schuldigde bedrag of ter bepaling daarvan 
een niet spoedig uit te voeren berekening 
noodig is, is de ontvanger verplicht het ge
deelte over welks verschuldigdheid partijen 
het eens zijn, terstond te voldoen, en voor de 
betaling van het door hem betwiste gedeelte 
of van het gedeelte, waarvan het bedrag 
nog niet vaststaat, zekerheid te stellen. 

Indien reeds overeenkomstig het voor
gaand artikel zekerheid is gesteld, is de ont
vanger verplicht de zekerheid tot een vol
doend bedrag in stand te houden. 

In geval van geschil over het bedrag of 
den aard der te stellen zekerheid of over 
het bedrag, waarvoor- eene gestelde zeker
heid moet worden in stand gehouden, beslist 
de kantonrechter, binrn;n wiens gebied de af
levering heeft plaats gehad, op verzoek van 
de meest gereede partij, na verhoor of· be
hoorlijke oproeping van de wederpartij of 
van haar vertegenwoordiger. 

Art. 835. Indien de ontvanger niet op
komt, indien hij weigert het goed aan te ne
men, of indien op het goed beslag is gelegd, 
is de vervoerder verplicht het goed voor re
kening en gevaar van den rechthebbende op 
te slaan in eene daarvoor geschikte bewaar
plaats, als zoodanig met toestemming van 
den rechter, bedoeld in artikel 833, derde 
lid, ook het schip kan gelden. 

De vervoerder kan tot den opslag over
gaan, als de ontvanger weigert zekerheid te 
stellen overeenkomstig de bepaling van ar
tikel 833 of geschil ontstaat over het be
drag of den aard der te stellen zekerheid. 

Art. 836. Indien daartoe gegronde rede
nen bestaan, kan in geval van opslag van 
het goed ieder belanghebbende worden ge
machtigd het geheel of gedeeltelijk op de 
door den rechter te bepalen wijze te verkoo
pen. 

De machtiging wordt verleend door den 
kantonrechter, binnen wiens gebied het goed 
is opgeslagen, zoo mogelijk na verhoor of 
behoorlijke oproeping van de medebelang
hebbenden of van hunne vertegenwoordi
gers. 

De opbrengst van het verkochte wordt, 
voor zooverre het niet strekt tot voldoening 
van de kosten van opslag en van de vorde
ringen des vervoerders, onder gerechtelijke 
bewaring gesteld. 

Art. 837. Na de aflevering kan de ver
voerder het vervoerde goed, waar het zich 
ook bevindt, na verkregen verlof van den 
voorzitter van de rechtbank, in beslag ne
men wegens het hem ter zake van het ver
voer en als bijdrage in de avarij-grosse ver
schuldigde, indien voor de betaling daarvan 
door den ontvanger zekerheid niet is gesteld, 
zoolang niet een derde op het goed te goeder 
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trouw en onder bezwarenden titel eenig recht 
heeft verkregen of ééne maand na de afle
vering is verstreken. 

De artikelen 728-733 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering zijn op dit 
beslag van toepassing. 

De rechtbank, binnen welker gebied het 
beslag is gelegd, neemt kennis van de vorde
ringen tot vanwaardevèrklaring en tot op
heffing van het beslag. 

Art. 838. Indien de vervoerder het goed 
aflevert, zonder zich het hem wegens het 
vervoer bij de aflevering verschuldigde te 
laten voldoen of zonder zekerheidstelling 
daarvoor te hebben verkregen, verliest hij 
zijne aanspraak te dier zake op dengene, met 
wien hij de overeenkomst tot vervoer heeft 
gesloten, wanneer deze doet blijken, dat 
krachtens de tusschen hem en den ontvan
ger bestaande rechtsverhouding het verschul
digde door den ontvanger moest worden ge
dragen en hij dit, zoo hij het betaalde, u it 
hoofde van het onvermogen van den ont
vanger niet meer op d ezen zou kunnen ver
halen. 

Art. 839. De ontvanger is niet bevoegd 
de goederen geheel of voor een deel voor de 
vracht te abandonneeren. 

Art. 840. De afzender kan verlangen, dat 
door den vervoerder, tegen intrekking van 
het ontvangstbewijs, dat door hem mocht 
zijn afgegeven, een cognossement over het 
ten vervoer overgenomen goed wordt afge
geven. 

De afzender is zijnerzijds gehouden de tot 
invulling van het cognossement noodige ge
gevens tijdig te verstrekken. 

Art. 84z. De schipper is bevoegd de cog
nossementen af te geven voor de goederen, 
welke worden overgenomen ten vervoer met 
het door hem gevoerde schip, tenzij een an
der met de afgifte is belast. 

Art. 842. Het cognossement is, voor zoo
verre het niet is een ligcognossement als be
doeld in artikel 908, tweede lid, een gedag
teekend geschrift, waarin de vervoerder ver
klaart, dat hij bepaalde goederen in ont
vangst heeft genomen, ten einde die te ver
voeren naar eene aangewezen bestemmings
plaats en aldaar uit te leveren aan een aan
gewezen persoon, alsmede onder welke be
dingen de uitlevering zal geschieden. 

Deze persoon kan worden aangeduid hetzij 
bij name, hetzij als order van den afzender 
of van een derde, hetzij als toonder, al of 
niet nevens een bij name genoemden per
soon. 

De woorden "aan order" zonder meer wor
den geacht de order van den afzender aan te 
duiden. 

Wordt het cognossement afgegeven nà in
lading der goederen, dan wordt daarin op 
verlangen van den afzender de naam ver
meld van het schip, waarin de goederen zijn 
geladen. Is het cognossement vóór de inla
ding der goederen afgegeven zonder vermel
ding van den naam van het schip, waarin 
zij zullen worden geladen, dan kan de afzen
der verlangen, dat daarin door den vervoer-
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der alsnog worden aangeteekend de naam 
van het schip en de dag der inlading, zoodra 
deze is geschied. 

Art. 843. Een cognossement aan order 
wordt ove.rgedragen door endossement en 
overgave van het stuk. Het endossement be
hoeft de vermelding van genoten waarde niet 
te bevatten, noch aan order te zijn gesteld; 
de enkele handteekening op de rugzijde van 
het cognossement is voldoende. 

Art. 844. Indien een cognossement is af
gegeven, kan uitlevering van het goed vóór 
de aankomst ter bestemmingsplaats niet 
worden gevorderd dan tegen teruggave van 
het cognossement of, bij gebreke daarvan, 
tegen zekerheidstelling voor alle schade dien
tengevolge te lijden. In geval van geschil 
over het bedrag of den aard der te stellen 
zekerheid beslist de kantonrechter, binnen 
wiens gebied de uitlevering moet plaats heb
ben, op verzoek van de meest gereede partij, 
na verhoor of behoorlijke oproeping van de 
wederpartij of van haar vertegenwoordiger. 

Art. 845. D e regelmatige houder heeft 
het recht overeenkomstig den inhoud van het 
cognossement uitlevering van het goed ter 
plaatse van bestemming te vorderen, tenzij 
hij niet op rechtmatige wijze houder is ge
worden. 1 

Stukken , door den cognossementhouder 
aan derden afgegeven, ten einde daarop ge
deelten der in het cognossement vermelde 
goederen te ontvangen, geven niet aan de 
houders een zelfstandig recht op uitlevering 
tegen den vervoerder. 

Art. 846. D e vervoerovereenkomst of, is 
eene charter-partij opgemaakt, de charter
partij, kan den houder van het cognossement 
slechts worden tegengeworpen en door dezen 
slechts worden ingeroepen, indien en voor 
zooverre het cognossement daarnaar ver
wijst, tenzij hij zelf of degene, voor wiens 
rekening hij handelt, partij is bij de vervoer
overeenkomst of de charter-partij . 

D e houder van het cognossement is niet 
gehouden tot voldoening van overliggeld of 
schadevergoeding, ter zake van de inlading 
of wegens gedeeltelijke niet-inlading ver
schuldigd, tenzij de verschuldigdheid blijkt 
uit het cognossement of -hij redelijkerwijze 
geacht mag worden bij de verkrijging van 
het cognossement van elders met de verschul
digdheid bekend te zijn geweest. Het voor
behoud, aan het slot van het eerste lid ge
m aakt, geldt ook te dezen. 

Art. 847. Indien de houder van het cog
nossement de afzender is of voor diens reke
ning handelt, volstaat de vervoerder met uit_ 
levering van hetgeen hij ten vervoer heeft 
ontvangen, ook al stemt de omschrijving van 
h et goed in het cognossement daarmede niet 
overeen. 

Art. 848. Indien in het cognossement de 
clausule: ,,inhoud, hoedanigheid, getal , ge
wicht of maat onbekend" of eene daarmede 
gelijkstaande clausule is opgenomen, binden 
de in het cognossement voorkomende ver
meldingen omtrent den inhoud, de hoedanig
heid, het getal, het gewicht of de maat der 
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goederen den vervoerder niet, tenzij hij den 
aard of de hoedanigheid der goederen heeft 
gekend of had behooren te kennen of de goe
deren hem toegeteld, toegewogen of toege
meten zijn. 

Art. 849. Indien het cognossement niet 
anders vermeldt, wordt de vervoerder geacht 
het goed te hebben overgenomen, voor zoo
verre uiterlijk zichtbaar, in goeden staat. 

Het tegenbewijs staat vrij tegen den afzen
der of hem, die voor diens rekening handelt. 

Art. 850. D e houder van het cognosse
ment, die zich tot ontvangst van de daarin 
vermelde goederen heeft aangemeld, is, na 
richtige aflevering dier goederen, verplicht, 
het cognossement, van kwijting voorzien, te
rug te geven. 

Desgevorderd is hij gehouden het cognos
sement, tot zekerheid der teruggave, bij een 
derde in bewaring te geven, vóórdat met de 
aflevering der goederen een aanvang wordt 
gemaakt. 

In geval van geschil wordt de derde aan
gewezen door den rechter, vermeld in artikel 
834, derde lid, op verzoek van de meest ge
reede partij na verhoor of behoorlijke oproe
ping van de wederpartij or van haar verte
genwoordiger. 

Art. 85z. Overgave van het cognossement 
vóór de aflevering der daarin vermelde goe
deren door den vervoerder geldt als over
gave dier goederen. 

Art. 8_s2. D e oproeping, b edoeld in de ar
tikelen 825, 829, 833, 8:!4, 836, 844 en 850, 
geschiedt, op de wijze bij algemeenen maat
regel van bestuur te bepalen, door den grif
fier, tenzij de aanvrager haar zelf wenscht 
te doen. 

Art. 853. Onder werkdag worden in deze 
afdeeling verstaan alle kalenderdagen, met 
uitzondering van den Zondag en de daar
mede gelijkgestelde dagen. 

Met den Zondag worden gelijkgesteld de 
Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede 
Paasch- en Pinksterdagen , de beide Kerst
dagen, de Hemelvaartsdag en de verjaardag 
des Konings. 

Art. 854. D e bepalingen van deze afdee
ling, welke betrekking hebben op de inla
ding of op de lossing en de aflevering van 
het goed, zijn steeds van toepassing, als de 
inlading of de lossing en de aflevering in 
Nederland plaats hebben. 

§ 2. Beurtvaart. 

Art. 855. Voor het vervoer m et schepen, 
welke een geregelden dienst onderhouden 
tusschen twee of meer plaatsen, (beurtsche
pen) gelden de volgende bepalingen. 

Art. 856. Indien de vervoerder voorwaar
den van vervoer en tarieven heeft openbaar 
gemaakt, is hij verplicht de goederen, welke 
hem worden aangeboden en waarop die voor
waarden en tarieven betrekking hebben, 
dienovereenkomstig te vervoeren, tenzij er 
gegronde redenen zijn , de goederen niet aan 
boord toe te laten. 

De vervoerder is verplicht de door hem 
openbaar gemaakte voorwaarden en tarie-
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ven algemeen verkrijgbaar te stellen. Deze 
zijn op het vervoer van toepassing, tenzij 
bij een door beide partijen onderteekend ge
schrift andere bepalingen zijn vastgesteld. 

Art. 857. De toezegging, met eene be
paalde scheepsgelegenheid te vervoeren, ver
valt als de goederen niet tijdig worden be
zorgd, onverminderd het recht des vervoer
ders op vergoeding der daardoor geleden 
schade. 

Art. 858. De afzender kan afgifte van 
een cognossement alleen verlangen, indien 
het gebruik dit medebrengt. 

Art. 859. De vervoerder moet de goede
ren ter plaatse van bestemming afleveren 
hetzij uit het schip uit de door hem te stel
len loswerktuigen, hetzij op den wal. 

Hij is verplicht aan hem bekende geadres
seerden kennis te geven van de aankomst 
der goederen en van de wijze van afleve
ring. 

Art. 860. De vervoerder is bevoegd de 
goederen voor rekening en gevaar van den 
rechthebbende in bewaring te houden en op 
te slaan, indien de geadresseerde niet met 
de inontvangstneming een aanvang maakt 
binnen een redelijken tijd: 

wat g9ederen betreft, t en aanzien waar
van de vervoerder de kennisgeving, bedoeld 
in het voorgaand artikel moet doen, nà die 
kennisgeving; 

wat alle andere goederen betreft, nà aan
komst van het schip. 

Gelij ke bevoegdheid heeft de vervoerder, 
wanneer de ontvanger de inontvangstne
ming, nà haar te hebben aangevangen, niet 
geregeld en met bekwamen spoed voortzet. 

Art. 86x . De vervoerder is verplicht den 
door hem krachtens de bepalingen van het 
voorgaand artikel getroffen maatregel te sta
ken, indien de ontvanger zich alsnog tot in
ontvangstneming aanmeldt en de noodige 
maatregelen neemt, haar met den vereischten 
spoed te bewerkstelligen. 

Art. 862 . De ontvanger is slechts gehou
den tot inontvangstneming op werkdagen, 
gedurende de gebruikelijke werkuren en op 
zoodanige wijze, als ter plaatse gebruikelijk 
is of redelijk te achten. 

Art. 863. Indien de vervoerder van de 
bevoegdheid tot lossing of opslag niet ge
bruik kan maken en de niet tijdige inont
vangstneming een gevolg is van nalatigheid 
van den ontvanger, is deze gehouden den 
vervoerder de daardoor veroorzaakte schade 
te vergoeden. 

Art. 864. De vervoerder, die den ontvan
ger in de iuontvangstneming ophoudt, is ver
plicht hem de door de vertraging veroorzaak
te schade te vergoeden. 

Art. 865. De vracht is verschuldigd na 
aankomst van het goed ter bestemmings
plaats. De ontvanger is verplicht de vracht 
en hetgeen verder door hem is verschuldigd 
te betalen tegen aflevering van het goed. 
Indien hij hiertoe niet bereid is, is de ver
voerder bevoegd met het goed te handelen 
op de wijze, bepaald in artikel 860. 

Evenwel is de vracht niet verschuldigd 
L . & S. 1939. 
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voor goed, dat zoo beschadigd is, dat het in 
waardeloozen toestand aankomt, tenzij de 
beschadiging is veroorzaakt door schuld van 
den afzender of door den aard, de gesteld
heid of eenig gebrek van het goed zelf. 

Art. 866. Indien is overeengekomen, dat 
de vracht ter plaatse van of bij de afzending 
moet worden betaald, kan zij alleen worden 
gevorderd van den afzender en is zij ver
schuldigd, ook wanneer het goed niet ter 
bestemmingsplaats aankomt. 

Art. 867. De verplichtingen des vervoer
ders worden niet opgeheven, doordat het 
schip, aan boord waarvan het goed zich be
vindt, de reis niet of niet binnen een rede
lijken tijd kan voortzetten; hij heeft voor 
het verdere vervoer naar de bestemmings
plaats zorg te dragen en wel, behalve bij in
gevallen vorst, op zijne kosten. 

Art. 868. De overeenkomst van vervoer 
vervalt, indien het vertrek van het schip of 
het vervoer der goederen wordt belet door 
een maatregel van hoogerhand of door oor
log. 

Art. 869. Indien nà het vertrek van het 
• schip de reis van het schip of het vervoer 

der goederen ten gevolge van een maatre
gel van hoogerhand of door het uitbreken 
van een oorlog niet of niet binnen een rede
lijken tijd kan worden voortgezet, is de ver
voerder bevoegd de goederen te lossen en 
voor rekening van de rechthebbenden op t e 
slaan in de eerst bereikbare daarvoor ge
schikte plaats. De rechthebbende kan zij
nerzijds vorderen uitlevering der goederen 
ter plaatse, waar het schip zich bevindt. 

Art. 870. Vracht is in de gevallen van het 
vorig artikel niet verschuldigd. 

Indien echter de rechthebbende door het 
vervoer der goederen is gebaat, kan de rech
ter op vordering van den vervoerder beslis
sen, dat vracht verschuldigd is en het bedrag 
daarvan naar billijkheid vaststellen. 

Art. 87x. De vervoerder, die op eene 
plaats, niet in den door hem onderhouder
dienst begrepen, goederen ten vervoer aan
neemt, of wel goederen aanneemt ten ver
voer naar eene plaats niet in zijn dienst be
grepen, is, ook indien het vervoer voor een 
deel niet over binnenwater geschiedt, als ver
voerder aansprakelijk voor het geheele ver
voer, overeenkomstig het voor ieder deel van 
het vervoer toepasselijke recht. 

Heeft hij bij de vervoerovereenkomst of 
in het door hem afgegeven cognossement 
(door- of doorvoercognossement) bedongen, 
dat zijne aansprakelijkheid wegens het ver
voer beperkt is tot zijne eigen lijn, dan is 
hij verplicht te zorgen, dat het voorafgaande 
of het opvolgende vervoer overeenkomstig 
de bepalingen van de vervoerovereenkomst 
of van het cognossemen t plaats vindt, als
mede de bewijsstukken, waaruit dit blijkt, 
te doen toekomen aan de wederpa rtij of aan 
den tot ontvangst dier stukken aangewezen 
persoon. Hebben deze bewijsstukken betrek
king tot het opvolgende vervoer, dan moet 
daaruit tevens blijken, dat de goederen ter 
plaatse van de eindbestemming aan den bij 
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de overeenkomst aangewezen persoon of aan 
den houder van het doorcognossement zullen 
worden afgeleverd. 

Art. 872. Twee of meer vervoerders, die 
goederen aannemen ten vervoer, geheel of 
gedeeltelijk over binnenwater, langs aanslui
tende lijnen, zijn als vervoerders hoofdelijk 
aansprakelijk voor het geheele vervoer, over
eenkomstig het voor ieder deel van het ver
voer toepasselijke recht. 

Bepaalt de vervoerovereenkomst of het 
door-cognossement betreffende dit vervoer, 
dat de aansprakelijkheid der verschillende 
vervoerders beperkt is tot ieders eigen lijn, 
dan is ieder vervoerder verplicht t e zorgen, 
dat het verdere vervoer overeenkomstig de 
bepalingen van de vervoerovereenkomst of 
van het cognossement plaats heeft, alsmede 
de bewijsstukken, waaruit dit blijkt, te doen 
toekomen aan de wederpartij of aan den tot 
ontvangst dier stukken aangewezen persoon. 
Uit deze bewijsstukken moet tevens blijken, 
dat de goederen ter plaatse van de eindbe
stemming aan den bij de overeenkomst aan
gewezen persoon of aan den houder van het 
door-cognossement zullen worden afgele
verd. 

Art. 873. De ontvanger kan in elk geval 
op de door hem te betalen vracht de schade 
verhalen, door de goederen geleden geduren
de het vervoer, waarvoor de vracht verschul
digd is. De vervoerder, die deze vracht int 
of geïnd heeft, kan ter zake van die schade 
worden aangesproken. 

§ 3. Reisbevrachting. 

Art. 874. De bevrachter wijst eene be
hoorlijke plaats aan, waar het schip ter in
lading moet liggen. 

Indien de bevrachter achtereenvolgens 
meer dan ééne laadplaats aanwijst, zijn de 
kosten van verhalen voor zijne rekening. 

Art. 875. Wanneer de bevrachter nalaat 
de aanwijzing tijdig te doen, staat het den 
vervrachter vrij zelf eene behoorlijke laad
plaats te kiezen. 

Art. 876. Goederen mogen niet op het 
dek of als bovenlast worden geladen, tenzij 
dit gebruikelijk of overeengekomen is. 

Art. 877. De inlading geschiedt door den 
bevrachter. De vervrachter geeft hem daar
toe gelegenheid en stelt de laadwerktuigen 
van het schip te zijner beschikking tegen de 
gebruikelijke vergoeding. De vervrachter re
gelt de wijze van stuwen. 

Art. 878. Indien de vervrachter bij de in
lading oponthoud veroorzaakt, is hij jegens 
den bevrachter tot schadevergoeding gehou
den. 

Art. 879. De tijd van laden gaat in, als 
de vervrachter tot laden gereed is, doch niet 
vóór den dag volgende op dien, waarop hij 
van die gereedheid aan den door den be
vrachter opgegeven inlader of, zoo deze ont
breekt, aan den bevrachter kennis heeft ge
geven. 

De tijd van lossen gaat in, als de ver
vrachter tot lossen gereed is, doch niet vóór 
den dag, volgende op dien, waarop hij van 
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die gereedheid aan den geadresseerde of, zoo 
deze hem onbekend is, aan den bevrachter 
kennis heeft gegeven. 

Niettemin gaat de laad- of lostijd in op 
een vroegeren dag, indien daarop de inlading 
of de lossing werkelijk is aangevangen. 

Bij overschrijding van den laad- of lostijd 
is de nalatige overliggeld verschuldigd. 

Art. 880. De laadtijd wordt berekend 
naar het gewicht der te vervoeren goederen 
en de lostijd naar het gewicht der vervoerde 
goederen. 

Het overliggeld wordt berekend naar de 
verplaatsing van het schip volgens den meet
brief, 

Alleen werkdagen tellen als laad- en los
dagen en als bedongen overligdagen. 

De vervrachter is verplicht gelegenheid te 
geven tot laden en lossen gedurende den 
nacht, niet tot laden en lossen op Zondagen 
en daarmede gelijkgestelde dagen. 

Voorts gelden de regels, vastgesteld bij 
algemeenen maatregel van bestuur, ten aan
zien van het aantal der laad- en losdagen, 
het bedrag van het overliggeld, de wijze, 
waarop het gewicht der te vervoeren of ver
voerde goederen wordt bepaald, den duur 
van den werktijd en de uren, waarop de werk
tijd begint en eindigt, voor zooverre niet bij 
plaatselijke verordening andere uren van 
aanvang en einde zijn bepaald, de telling van 
nachten als laad- en losdagen en de vergoe
ding voor de Zondagen en daarmede gelijk
gestelde dagen, indien des nachts of op ge
noemde dagen geladen of gelost wordt, als
mede de uren, waarop kennisgevingen kun
nen worden gedaan. 

Art. 88z. Zoolang het schip niet is ver
trokken, kan de bevrachter de overeenkomst 
verbreken tegen betaling van: 

a. eene vergoeding, berekend op den voet 
van overliggeld voor de dagen, gedurende 
welke de vervrachter niet de vrije beschik
king heeft gehad over zijn schip; 

b. 20 percent van de vracht; en 
c. de kosten, welke d e vervrachter ter uit

voering van de overeenkomst heeft gemaakt, 
en die, welke de verbreking hem veroor
iaakt. 

De bevrachter is verplicht vóór de weder
uitlading zekerheid te stellen voor hetgeen 
de vervrachter volgens het voorgaande lid 
van hem kan vorderen. 

In geval van geschil over het bedrag of 
den aard der te stellen zekerheid beslist de 
kantonrechter van de plaats van inlading op 
verzoek van de meest gereede partij, na ver
hoor of behoorlijke oproeping van de weder
partij of van haar vertegenwoordiger. De 
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 
852. 

Art. 882. Indien bij het verstrijken van 
den laadtijd of, indien overligdagen zijn be
dongen, na het verstrijken van deze, nog geen 
begin is gemaakt met de inlading, kan de 
vervrachter de overeenkomst als verbroken 
beschouwen, mits hij daarvan aan de weder
partij schriftelijk kennis geeft. Hij heeft als
dan recht op vergoeding der hem door de 
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verbreking veroorzaakte schade, op den voet 
van het bepaalde in het voorgaand artikel. 

Art. 883. Bepaalt de charter-partij het 
overliggeld, doch niet het getal overligdagen, 
dan worden acht overligdagen geacht te zijn 
bedongen. 

Art. 884. Bij de berekening van laadda
gen en overligdagen tellen dagen, waarop de 
vervrachter geene gelegenheid geeft tot in
lading of de inlading verhindert, niet mede. 

Art. 885. Is bij het verstrijken van den 
laadtijd of, indien overligdagen zijn bedon
gen, bij het verstrijken van deze, de inlading 
nog niet geëindigd, dan kan de vervrachter 
zonder langer te wachten de teis aanvaarden. 
Alsdan is hij bevoegd in plaats van het ont
brekende gedeelte der lading goederen van 
anderen (bijlading) ten vervoer aan te ne
m en. 

Op vordering van den bevrachter is de ver
vrachter verplicht de reis te aanvaarden met 
een gedeelte der overeengekomen lading, 
mits de bevrachter zekerheid stelt voor de 
betaling van hetgeen overeenkomstig het 
volgend artikel van hem kan worden gevor-
derd. · 

In geval van geschil over het bedrag of 
den aard der te stellen zekerheid vindt arti
kel 881, laatste lid, toepassing. 

Art. 886. Indien de vervrachter in de ge
vallen, bij het voorgaand artikel bedoeld, 
de reis aanvaardt, is de bevrachter gehouden 
tot vergoeding van de schade, die de ver
vrachter lijdt doordat de lading slechts ge
deeltelijk is verschaft, alsmede tot betaling 
van overliggeld, indien overligdagen waren 
bedongen'. 

Art. 87. De vervrachter is verplicht, zoo
dra de inlading is afgeloopen, het schip te 
doen vertrekken en de reis met bekwamen 
spoed te doen volbrengen. 

Hij is gehouden tot schadevergoeding, in
dien het schip door schuld van hem of van 
iemand, dien hij in het werk heeft gesteld, 
wordt in beslag genomen of opgehouden. 

Art. 888. De bevrachter, door wiens 
schuld het schip wordt opgehouden, is ge
houden tot schadevergoeding zoowel jegens 
den vervrachter als jegens de overige be
langhebbenden bij de lading. 

Art. 889 . De bevrachter wijst eene be
hoorlijke plaats aan, waar het schip moet 
lossen. 

Indien de bevrachter achtereenvolgens 
meer dan ééne losplaats aanwijst, zijn de 
kosten van verhalen voor zijne rekening. 

Art. 890. Wanneer de bevrachter nalaat 
de aanwijzing tijdig te doen, staat het den 
vervrachter vrij zelf eene behoorlijke los
plaats te kiezen. 

Art. 89I. Als het schip aan de losplaats 
is aangekomen en tot aflevering van de la
ding gereed is, geeft de vervrachter daarvan 
kennis aan den geadresseerde of, zoo deze 
hem onbekend is, aan den bevrachter. 

Art. 892. Indien de geheele lading onder
weg wegens beschadigdheid wordt verkocht, 
vervalt de bevrachtingsovereenkomst, be
houdens de bepaling van artikel 902 . 
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Art. 893. De lossing geschiedt door den 
ontvanger. 

De vervrachter geeft hem daartoe gelegen
heid en stelt de loswerktuigen van het schip 
te zijner beschikking tegen de gebruikelijke 
vergoeding. Indien hij den ontvanger in de 
lossing ophoudt, is hij tot schadevergoeding 
gehouden. 

De vervrachter regelt de wijze van lossen. 
Art. 894. De artikelen 883 en 884 vinden 

overeenkomstige toepassing bij de lossing. 
Art. 895. Bevinden zich nog goederen in 

het schip bij het verstrijken van den lostijd 
of, indien overligdagen zijn bedongen, bij 
het verstrijken van deze, dan is de vervrach
ter bevoegd de goederen voor rekening en 
gevaar van den rechthebbende te lossen en 
op te slaan. 

Art. 896. De vervrachter, die van deze 
bevoegdheid gebruik maakt, is verplicht de 
lossing of den opslag te staken, indien de 
bevrachter of ontvanger zich alsnog tot in
ontvangstneming aanmeldt en de noodige 
maatregelen neemt haar met den vereisch
ten spoed te bewerkstelligen. 

Art. 897. De vervrachter blijft in het ge
val van artikel 895, zoolang hij de goederen 
niet heeft opgeslagen, bevoegd voor iederen 
dag oponthoud overliggeld te vorderen. 

Art. 898. Indien bij het verstrijken van 
den lostijd of van overligdagen zich nog goe
deren van verschillende ontvangers in het 
schip bevinden, zijn deze, onverminderd de 
gehoudenheid van den bevrachter, jegens 
den vervrachter hoofdelijk aansprakelijk voor 
het overliggeld, bedoeld in het vorig artikel. 

De ontvanger, die een ander verhindert 
zijne goederen tijdig te lossen, is jegens dezen 
tot schadevergoeding gehouden. 

Art. 899. Volle vracht is verschuldigd 
voor de goederen, welke ter bestemmings
plaats uit het bevrachte schip worden afge
leverd of, in het geval van artikel 801, eerste 
lid , op kosten van den vervrachter aldaar 
worden aangebracht. 

Evenwel is vracht niet verschuldigd voor 
goed, dat zoo beschadigd is, dat het in waar
deloozen toestand aankomt, tenzij de bescha
diging is veroorzaakt door schuld van den 
afzender of door den aard, de gesteldheid of 
eenig gebrek van het goed zelf . 

Art. 900. Behoudens het bepaalde in de 
artikelen 901, 902 en 903 is vracht niet ver
schuldigd voor goederen, welke niet ter be
stemmingsplaats worden aangebracht. 

Art. 9oz. Volle vracht is verschuldigd 
voor de goederen, die de bevrachter onder
weg opvordert. De vervrachter heeft boven
dien recht op betaling van of zekerheidstel
ling voor hetgeen hij heeft te vorderen, als
mede op vergoeding van alle kosten, op de 
afgifte vallende, en van de schade, die hij 
mocht lijden. 

Hij is tot de afgifte niet gehouden, indien 
de reis daardoor zou worden vertraagd. 

Wanneer echter het schip onderweg moet 
worden hersteld en de bevrachter het her
stel niet wil afwachten, is deze, mits zich 
daaromtrent binnen een redelijken tijd ver-
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klarende, slechts een deel van de netto-vracht 
verschuldigd, evenredig aan het deel van de 
geheele reis, dat is afgelegd, vermeerderd 
met de reeds door den vervrachter voor het 
afgelegde gedeelte der reis gemaakte kosten. 

Art. 902. Wanneer goederen onderweg 
worden verkocht, omdat hunne beschadigd
heid verder vervoer redelijkerwijze niet toe
laat, is vracht verschuldigd voor het ge
deelte, dat de opbrengst der goederen uit
maakt van hunne gezonde waarde. 

Art. 903. Van goederen, die ingevolge ar
tikel 784 door den schipper zijn verbruikt of 
over boord geworpen, is volle vracht ver
schuldigd, tenzij er redenen zijn aan t e ne
men, dat deze niet verschuldigd zou zijn, in
geval de schipper over de goederen niet had 
beschikt. 

Art. 904. Is als vracht eene vaste som be
paald, dan ondergaat deze eene evenredige 
vermindering, als voor een gedeelte der in
geladen goederen vracht niet is verschuldigd 
op grond van het bepaalde in de artikelen 
899, tweede lid, 900, 901 , derde lid, en 902. 

Art. 905. Hetgeen vóór de uitlevering der 
goederen ter bestemmingsplaats door den be
vrachter op rekening is betaald, wordt, ten
zij het tegendeel is overeengekomen, be
schouwd als een voorschot op de vracht, ge
heel of gedeeltelijk terug te betalen, als 
vracht blijkt niet of tot een geringer bedrag 
verschuldigd te zijn. 

Art. 906. De vervrachter heeft het recht, 
vóór het vertrek van het schip van de plaats 
van inlading, betaling te vorderen van een 
voorschot op de vracht ten bedrage van ten 
hoogste een derde daarvan, zonder eenigen 
aftrek. 

§ 4. B evrachting voor liggen en/of varen. 

Art. 907. De bevrachtingsovereenkomst 
voor liggen en/of varen geeft den bevrachter 
de keuze het schip terstond te laten varen, 
het te laten liggen of het na een tijd van lig
gen te laten varen. 

De overeenkomst moet aangeven den prijs 
voor het liggen (ligprijs), de mogelijke be
stemmingsplaatsen en de voor het varen te 
betalen vracht. 

Ook gedurende den tijd van liggen wordt 
de vervrachter aangemerkt als vervoerder in 
den zin van artikel 809. 

Art. 908. De vervrachter is verplicht voor 
de ingeladen goederen ter keuze van den be
vrachter een ontvangbewijs of een cognosse
ment af te geven. 

Indien een ligcognossement is afgegeven, 
kan de bevrachter, wanneer hij het schip 
laat varen, inruiling daarvan tegen een vaar
cognossement verlangen. 

Art. 909. De ligprijs is verschuldigd van 
den dag af, waarop het schip ter beschikking 
van den bevrachter is gesteld, mits de inla
ding dien dag reeds aanvangt, en anders van 
den volgenden dag af. 

Indien laaddagen zijn bedongen, is de lig
prijs verschuldigd van den dag na de vol
tooiing der inlading en in elk geval van dien 
na het verstrijken van den laadtijd af. 
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Art. 9w. Tenzij een bepaalde ligtijd is 
bedongen, kan de bevrachter, zoodra, over
eenkomstig het vorig artikel, ligprijs is ver
schuldigd, de overeenkomst schriftelijk op
zeggen met inachtneming van een termijn 
van twee maal vierentwintig uren . Na deze 
opzegging geeft de vervrachter gelegenheid 
tot lossing overeenkomstig het in artikel 893 
bepaalde. De ligprijs is verschuldigd tot en 
met den dag, waarop de lossing is voltooid, 
doch in elk geval tot en met den tweeden 
dag volgende op de opzegging; hij is over ten 
minste vier dagen verschuldigd. 

Art. 9z z. Tenzij eer.. bepaalde ligtijd is 
bedongen, kan de vervrachter den tijd van 
liggen beëindigen door eene schriftelijke ken
nisgeving aan den bevrachter. Deelt deze 
hem niet binnen twee maal vierentwintig 
uren daarna schriftelijk mede, dat hij het 
schip wenscht te laten varen, dan gaat na 
afloop van dien termijn de lostijd in. Als
dan vinden de artikelen 893-897 overeen
komstige toepassing. 

Art. 9z2. Indien de bevrachter na een tijd 
van liggen het schip wenscht te laten varen, 
is de vervrachter verplicht, den dag volgen
de op dien, waarop hij daarvan mededeeling 
heeft ontvangen, de re:q te aanvaarden. 
Wordt hij in de aanvaarding van de reis door 
den bevrachter opgehouden, dan moet deze 
hem de daaruit voortspruitende schade, be
rekend op den voet van overliggeld, ver
goeden. 

Kan de reis door besloten water niet wor
den aanvaard, dan blijft, zoolang de verhin
dering duurt, de ligprijs verschuldigd. 

Art. 9z3. Na aankomst van het schip ter 
bestemmingsplaats heeft de bevrachter niet 
het recht het schip aldaar opnieuw te laten 
liggen. 

Art. 9z4. Zoolang overeenkomstig artikel 
909 ligprijs niet is verschuldigd, kan de be
vrachter de overeenkomst verbreken tegen 
betaling van: 

a. eene vergoeding, gelijkstaande met 
overliggeld voor de dagen, gedurende welke 
de vervrachter niet de vrije beschikking 
heeft gehad over zijn schip; 

b. den ligprijs over vier dagen; en 
c. de kosten, welke de vervrachter ter 

uitvoering van de overeenkomst heeft ge
maakt. 

Art. 9z5. Indien de bevrachter den ver
vrachter heeft medegedeeld, dat hij het schip 
terstond wenscht te laten varen, kan hij, zoo
lang het schip niet is vertrokken, de over
eenkomst verbreken tegen betaling van: 

a. eene vergoeding, gelijkstaande met 
overliggeld voor de dagen, gedurende welke 
de vervrachter niet de vrije beschikking 
heeft gehad over zijn schip; 

b . 20 % van de hoogste in de overeen
komst vastgestelde reisvracht ; en 

c. de kosten, welke de vervrachter ter 
uitvoering van de overeenkomst heeft ge
maakt. 

Art. 9z6 . Indien een bepaalde tijd van 
liggen bedongen en ligprijs overeenkomstig 
artikel 909 verschuldigd is, heeft de bevrach-
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ter, zoolang het schip niet is vertrokken, ge
lijk recht van verbreking tegen betaling van 
den ligprijs, alsmede van het in artikel 915 
onder b en c genoemde. 

Art. 9z7. In de gevallen van de voor
gaande drie artikelen is de bevrachter ve.r
plicht vóór de lossing zekerheid te stellen 
voor hetgeen de vervrachter van hem ter 
zake van het in die artikelen bepaalde kan 
vorderen. 

In geval van geschil over het bedrag _of 
den aard der te stellen zekerheid beslist de 
kantonrechter van de plaats van inlading 
op verzoek van de meest gereede partij, na 
verhoor of behoorlijke oproeping van de we
derpartij of van haar vertegenwoordiger. De 
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 
852. 

Art. 9z8. De ligprijs is telkens na ver
loop van vier dagen opeischbaar. 

Afdeeling 6. Van het vervoer van per
sonen. 

Art. 9z9. Vervoerder in den zin van deze 
afdeeling is hij, die zich verbindt, hetzij bij 
eene vervrachting en bevrachting, hetzij bij 
eene andere overeenkomst, het vervoer van 
personen over binnenwateren te bewerkstel
ligen. 

Reiziger in den zin van deze afdeeling is 
hij, die ingevolge e~ne overeenkomst, als in 
het vorig lid bedoeld, wordt vervoerd. 

Op vervoer, dat volgens overeenkomst ge
deeltelijk over zee en, zonder overscheping, 
gedeeltelijk over binnenwater moet plaats 
hebben, is het recht betrekkelijk het vervoer 
ter zee van toepassing. 

Art. 920. De vervoerder is verplicht voor 
de veiligheid van den reiziger te zorgen. Hij 
is gehouden tot vergoeding van de schade, 
veroorzaakt door letsel, den reiziger in ver
band met het vervoer overkomen, tenzij hij 
bewijst dat het letsel het gevolg is van een 
voorval, dat hij redelijkerwijze niet heeft 
kunnen voorkomen of afwenden, of van de 
schuld van den reiziger zelven. 

Heeft het letsel den dood ten gevolge, dan 
hebben de overblijvende echtgenoot, de kin
deren of de ouders van den overledene, die 
door zijn arbeid plachten te worden onder
houden, eene rechtsvordering tot schadever
goeding, te waardeeren naar gelang van den 
wederzijdschen stand en de fortuin der per
sonen, en naar de omstandigheden. 

De vervoerder staat in voor de daden van 
degenen, die hij in het werk stelt, en voor 
de zaken, waarvan hij zich bij het vervoer 
bedient. 

Art. 92z. Bedingen, waarbij van de in 
het vorige artikel bedoelde aansprakelijkheid 
wordt afgeweken, zijn mede van kracht tus
schen den vervoerder en den reiziger, die 
zelf niet partij is bij de vervoerovereenkomst. 

Het staat den vervoerder niet vrij zijne 
aansprakelijkheid te beperken door te be
dingen, dat hij niet of niet dan tot een be
perkt bedrag aansprakelijk is voor de scha
de, veroorzaakt door onvoldoende zorg voor 
onderhoud, uitrusting of bemanning van het 
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schip, of voor deszelfs geschiktheid tot het 
overeengekomen vervoer, dan wel door on
voldoend toezicht aan boord. Bedingen van 
die strekking zijn nietig. 

D e artikelen 814 en 815 zijn van toepas
sing. . 

Art. 922. Ten aanzien van de bagage des 
reizigers zijn de bepalingen omtrent het ver
voer van goederen van toepassing. 

De vervoerder is niet gehouden tot ver
goeding van de schade, overkomen aan de 
goederen, die de reiziger onder eigen bewa
ring heeft gehouden, tenzij blijkt, dat deze 
tot behoud daarvan de noodige zorg heeft 
aangewend. 

Voor schade, door medereizigers toege
bracht, is de vervoerder ten aanzien van de
ze goederen niet aansprakelijk. 

Art. 923. De aansprakelijkheid van den 
vervoerder, eigenaar of gebruiker wegens 
schade, zoowel aan de vervoerde reizigers of 
hunne nabestaanden als aan vervoerde goe
deren overkomen, is in haar geheel beperkt 
tot de bedragen in het te dezen toepasselijke 
artikel 818 bedoeld. Artikel 819 vindt toe
passing. 

Art. 924. Indien de vervoerder voor
waarden van vervoer en tarieven heeft open
baar gemaakt, is hij verplicht ieder dienover
eenkomstig te vervoeren, tenzij er gegronde 
redenen zijn, iemand niet aan boord toe te 
laten. 

Artikel 856, tweede lid, is van toepassing. 

Afdeeling 7. Van het sleepen van bin
nenschepen. 

Art. 925. Voor het sleepen van binnen
schepen door sleepbooten over binnenwate
ren, krachtens eene daartoe strekkende over
eenkomst, gelden de volgende bepalingen. 

Art. 926. Hij , die voor een ander eene 
overeenkomst sluit, is niettemin jegens de 
wederpartij uit eigen hoofde verbonden, ten
zij hij bij het sluiten der overeenkomst bin
nen de grenzen zijner volmacht handelt en 
daarbij zijn lastgever noemt. 

Art. 927. D e sleepdienstondememer be
paalt, met inachtneming van de bestaande 
voorschriften en gebruiken, den tijd en de 
plaats van het aanmaken en het vertrek. 

Indien het sleepschip op den bepaalden 
tijd ter aangewezen plaatse niet aanwezig of 
niet voldoende uitgerust en bemand is voor 
de reis, kandesleepdienstondememerdeover
eenkomst verbreken. Hij heeft alsdan recht 
op vergoeding van de door hem geleden scha
de, zonder dat eene ingebrekestelling wordt 
vereischt. 

Art. 928. De sleepdienstondememer is, 
binnen de grenzen van hetgeen redelijk is, 
vrij in de keuze van de sleepboot. 

Art. 929. D e sleepdienstondememer is ge
houden het sleepschip binnen den overeen
gekomen tijd te sleepen tot de bestemmings
plaats of tot zoover als het veilig en vlot 
kan komen. Hij staat in voor de daden van 
degenen, die hij in het werk stelt, en voor 
de zaken, waarvan hij zich bij het sleepen 
bedient. 
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Art. 930. De sleepdienstondernemer is ver
plicht tot vergoeding van de schade, uitslui
tend veroorzaakt door vertraging of niet-voL 
brenging van de reis, tenzij deze het gevolg 
is van een voorval, dat hij redelijkerwijze niet 
heeft kunnen voorkomen of afwenden. 

Voor schade uit alle andere oorzaken is 
hij slechts aansprakelijk, indien zij is te wij
ten aan de schuld van de sleepboot. 

Art. 93x. Het staat den sleepdienstonder
nemer niet vrij te bedingen, dat hij niet of 
niet dan tot een beperkt bedrag aansprakelijk 
is voor in het 2e lid van het vorig artikel be
doelde schade, veroorzaakt door onvoldoende 
zorg voor onderhoud, uitrusting of beman
ning van de sleepboot of voor hare geschikt
heid tot de overeengekomen diensten. Be
dingen van die strekking zijn nietig. 

De artikelen 814 en 815 zijn van toepas
sing. 

Art. 932. De aansprakelijkheid voor scha
de, in artikel 930, tweede lid, bedoeld, is in 
haar geheel beperkt tot een bedrag te bere
kenen naar een bij algemeenen maatregel 
van bestuur vast te stellen maatstaf, welke 
verschillend kan zijn voor verschillende soor
ten van sleepbooten. 

Artikel 819 vindt toepassing. 
Art. 933. Zoowel bij de samenstelling van 

den sleeptrein en het vertrek als gedurende 
de reis moeten de bemanningen der sleep
schepen zich gedragen naar de bevelen door 
de sleepboot gegeven. 

Art. 934. Het in deze afdeeling bepaalde 
vindt overeenkomstige toepassing, indien het 
sleepen geschiedt door een ander schip dan 
eene sleepboot. 

Art. 935. Voor eenzelfde soort schip is 
de maatstaf, vast te stellen ingevolge artikel 
q32, en die, vast te stellen ingevolge artikel 
818, dezelfde. 

Indien degene, die het sleepen bewerkstel
ligt, wegens schade uit eene oorzaak, als be
doeld in artikel 930, tweede lid, ook inge
volge artikel 818 of artikel 923 beperkt aan
sprakelijk is, is zijne aansprakelijkheid in 
haar geheel beperkt tot het in artikel 932 , 
eerste lid, bedoelde bedrag. 

Het bepaalde in artikel 932 en in het vo
rige lid geldt mede voor den eigenaar of ge
bruiker van het schip, die aansprakelijk is 
zonder het sleepen te bewerkstelligen. 

Afdeeling 8. Van aanvaring. 

Art. 936. Ingeval van aanvaring, waarbij 
uitsluitend binnenschepen zijn betrokken, 
wordt de aansprakelijkheid voor de schade, 
toegebracht aan schepen en aan · zaken of 
personen, die zich aan boord bevonden, ge
regeld door de bepalingen van deze afdee
ling. 

Onder aanvaring wordt verstaan de bot
sing of aanraking van schepen met elkander. 

Art. 937. Wanneer de aanvaring is toe 
te schrijven aan toeval, wanneer zij is ver
oorzaakt door overmacht, of wanneer twij
fel bestaat omtrent de oorzaken der aanva
ring, wordt de schade gedragen door hen, 
die haar hebben geleden. 
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Art. 938. Indien de aanvaring het gevolg 
is van schuld van één der in aanvaring ge
komen schepen of van een ander schip, is 
de eigenaar van het schip, dat de fout heeft 
begaan, aansprakelijk voor de geheele scha
de. 

In geval van aanvaring met in een sleep
trein vereenigde schepen is elk dezer sche
pen slechts aansprakelijk voor eigen schuld. 

Art. 939. Indien de aanvaring het gevolg 
is van schuld van twee of meer schepen, zijn 
de eigenaren dezer schepen hoofdelijk aan
sprakelijk voor de geheele schade, toege
bracht aan het onschuldige schip en aan per
sonen of zaken, die zich aan boord daarvan 
bevonden. De eigenaar, die dientengevolge 
méér heeft betaald dan zijn aandeel, bere
kend op de wijze, aangegeven in artikel 940, 
heeft deswege verhaal op zijne medeschulde
naren. 

Art. 940. Indien de aanvaring het gevolg 
is van schuld van wederzijde, is de aanspra
kelijkheid van de eigenaren der schepen 
evenredig aan het gewicht der wederzijds be
gane fouten. 

Deze verhouding wordt door den rechter 
vastgesteld zonder dat hij, die schadever
goeding vordert, haar behoeft aan te geven. 
Kan zij niet worden vastgesteld, dan zijn de 
eigenaren der schepen aansprakelijk voor ge
lijke deelen. 

Is een persoon gedood of gewond, dan is 
ieder eigenaar jegens derden aansprakelijk 
voor de geheele schade, daardoor geleden. 
Hij, die dientengevolge meer heeft betaald 
dan zijn aandeel, berekend op de wijze, aan
gegeven in het eerste lid, heeft deswege ver
haal op zijne medeschuldenaren. 

Art. 94x. Wanneer het schip in gebruik 
is bij een ander dan den eigenaar krachtens 
een titel, waarvan uit het scheepsregister 
blijkt, of bij een bezitter te kwader trouw, 
is deze gebruiker aansprakelijk in plaats van 
den eigenaar van het schip. 

Art. 942. De in de voorgaande artikelen 
geregelde aansprakelijkheid bestaat ook, in
geval de aanvaring is veroorzaakt door de 
schuld van een loods, zelfs als het gebruik 
van dezen verplicht is. 

Art. 943. Indien een schip zich, onmid
dellijk nadat het in aanvaring is geweest, 
naar eene noodhaven of andere veilige plaats 
op weg heeft begeven en is vergaan slvorens 
het doel te hebben bereikt, wordt het ver
gaan, behoudens tegenbewijs, geacht het ge
volg te zijn van de aanvaring. 

Art. 944. De aansprakelijkheid wegens 
schade, door eene aanvaring toegebracht, is, 
behoudens in geval van opzet of grove schuld 
van den eigenaar of gebruiker, beperkt tot 
een bedrag te berekenen naar een bij alge
meenen maatregel van bestuur vast te stel
len maatstaf, welke verschillend kan zijn 
voor verschillende soorten van schepen. 

Voor eenzelfde soort schip is de maatstaf , 
vast te stellen ingevolge dit artikel, en die, 
vast te stellen ingevolge de artikelen 818 of 
932, dezelfde. 

Indien de eigenaar of gebruiker wegens 
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schade, door eene aanvaring toegebracht, 
ook ingevolge de artikelen 818, 923, 932 of 
935 beperkt aansprakelijk is, is zijne aan
sprakelijkheid in haar geheel beperkt tot het 
in het eerste lid bedoelde bedrag. 

Art. 945. Beslag op het schip tot zeker
heid van de betaling der verschuldigde scha
devergoeding wordt gelegd, na verkregen 
verlof van den voorzitter der rechtbank, bin
nen welker gebied het schip zich bevindt op 
het oogenblik, dat het verlof wordt gevraagd. 

De artikelen 728-734 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering zijn op dit 
beslag van toepassing. · 

Art. 946. De eischer kan in zaken van 
aanvaring te zijner keuze dagvaarden: 

voor den rechter van de woonplaats van 
den verweerder, of, indien er meer verweer
ders zijn, van één hunner; 

voor den rechter, binnen wiens rechtsge
bied de aanvaring heeft plaats gehad; 

voor den rechter van de plaats, waar het 
schip des verweerders in het scheepsregis
ter is ingeschreven; 

voor den rechter, binnen wiens rechtsge
bied op het schip beslag is gelegd; 

Indien volgens deze bepaling geen rechter 
in Nederland bevoegd is, geschiedt de dag
vaarding voor den rechter, aangewezen in 
het tweede, derde en vijfde lid van artikel 
126 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering, naar de aldaar gemaakte onder
scheidingen. 

Art. 947. Is bij de aanvaring een zee
schip betrokken naast een of meer binnen
schepen, dan gelden de bepalingen van den 
zesden titel van dit boek, behoudens dat: 

a. hetgeen daar is bepaald voor den ree
der, indien het een binnenschip betreft, geldt 
voor den eigenaar of, in het geval van arti
kel 941, voor den gebruiker van het schip; 

b. voor de beperking van de aansprake
lijkheid van den eigenaar of gebruiker van 
het binnenschip artikel 944 geldt in plaats 
van artikel 541; 

c. ingeval van aanvaring met in een sleep
trein vereenigde schepen artikel 983, tweede 
lid, geldt in plaats van artikel ;;38. 

Art. 948. Het in deze afdeeling bepaalde 
vindt overeenkomstige toepassing, als een 
schip, tengevolge van de wijze van varen of 
door het niet nakomen van eenig wettelijk 
voorschrift, aan een ander schip of aan daar
op zich bevindende personen of zaken scha
de heeft toegebracht, zonder dat eene aanva
ring heeft plaats gehad. 

Art. 940. Op botsing of aanraking van 
binnenschepen met andere roerende of on
roerende voorwerpen vinden de bepalingen 
van deze afdeeling overeenkomstige toepas
sing. 

Het schip, dat in botsing of aanraking 
komt met een ander, zoo noodig behoorlijk 
verlicht, vast of te bekwamer plaatse vast
gemaakt voorwerp, is aansprakelijk voor de 
schade, tenzij blijkt dat de botsing of aanra
king niet is veroorzaakt door schuld van het 
schip. 
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Afdeeling 9. Van hulp en berging. 

Art. 950. Ter zake van hulp en berging 
gelden de bepalingen van den zevenden titel 
van dit boek, behoudens dat, hetgeen daar 
is bepaald voor den reeder en voor den ka
pitein, indien het een binnenschip betreft, 
onderscheidenlijk voor den eigenaar van het 
schip en voor den schipper geldt. 

Afdeeling 10. Van avarijen. 

Art. 95r. De artikelen 708, 709, 710, 
712-719 en 721 zijn mede van toepassing 
wanneer het een binnenschip betreft. 

Gemeene avarijen zijn uitsluitend: 
1 °. hetgeen, tot behoud van schip en la

ding, van het scheepstoebehooren of van de 
lading over boord is geworpen of verbruikt; 

2 °. de kosten, gemaakt doordat, tot be
houd van schip en lading, goederen in lich
ters of booten zijn overgeladen, benevens 
de schade daarbij aan de goederen overko
men en de schadeloosstellingen aan de lich
ters of de booten verschuldigd; 

3 °. het hulploon verschuldigd wegens hulp, 
verleend aan het schip en de lading. 

Het omslaan en het dragen der gemeene 
avarij heeft plaats op dezelfde wijze en naar 
dezelfde regelen, welke ten aanzien van de 
zeevaart zijn voorgeschreven. 

Afdeeling 11. Van verjaring en verval. 

Art. 952. Door tijdsverloop van één jaar 
verjaart alle rechtsvordering. 

1 °. tot betaling van het door den ontvan
ger ter zake van het vervoer verschuldigde; 

2 °. tot betaling van het door reiz,gers ver
schuldigde; 

3 °. tegen den vervoerder, eigenaar of ge
bruiker van het schip ter zake van het ver
voer van reizigers en van goederen; 

4°. uit eene sleepovereenkomst; 
5°. tot uitoefening van het verhaal, be

doeld in de artikelen 9_~0 en 940, derde lid. 
Deze verjaringen beginnen te loopen als 

volgt: 
die van 1 °. en 2 °. nà het eindigen van de 

reis; 
die van 3 °. nà de aankomst van het schip 

of, indien het schip niet is aangekomen t er 
plaatse waar de reizigers ontscheept of de 
goederen uitgeleverd moesten worden, eene 
maand na den aanvang van het vervoer; is 
de vervoerder op zijne beurt wederpartij van 
een anderen vervoerder, dan verjaart de 
rechtsvordering van eerstgenoemde tegen den 
laatste echter niet dan na verloop van drie 
maanden nadat hij zelf betaald heeft of ter 
zake in rechte is aangesproken, mits het een 
of het ander is geschied binnen den gestelden 
termijn van een jaar; 

die van -4 °. van den dag; waarop de vor
dering opeischbaar is; 

die van 5 °. nà de betaling van de schade. 
Art. 953. Door tijdsverloop van twee ja

ren verjaart alle rechtsvordering: 
1 °. tot vergoeding van schade, toegebracht 

hetzij door aanvaring, hetzij op eene wijze 
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vermeld in de artikelen 948 en 949, eerste 
lid; 

2 °. tot betaling van hulploon. 
Deze verjaringen beginnen te loopen als 

volgt: 
die van 1° . van den dag van de aanvaring 

of van het toebrengen der schade; 
die van 2 °. van den dag, waarop de hulp

verleening is geëindigd. 
Als de schuldeischer in Nederland woon

plaats heeft of aldaar de hoofdzetel van zijn 
bedrijf is gevestigd, wordt de aanvang van 
de verjaring opgeschort, totdat de gelegen
heid bestaat tot zekerheid van zijne vorde
ring op het schip beslag te leggen binnen 
Nederland. 

Art. 954. Door tijdsverloop van drie ja
ren ·verjaart alle rechtsvordering wegens le
veringen en werkzaamheden ten behoeve van 
het uitrusten, proviandeeren, onderhouden 
en herstellen van schepen. 

De verjaring begint te loopen van den dag, 
dat de levering is geschied of het werk is 
verricht. 

Art. 955. Door verloop van vijf jaren ver
jaart alle rechtsvordering voortspruitende uit 
eene polis van verzekering. 

Deze verjaring begint te loopen van den 
dag, waarop de vordering opeischbaar is ge
worden. 

Art. 956. Door tijdsverloop van één jaar 
vervalt alle rechtsvordering: 

1°. tot betaling van loodsloonen, kanaal
en havengelden en andere scheepvaartrech
ten; 

2 °. tot de berekening en verdeeling van 
avarij-grosse; 

3 °. tot betaling der avarij-grosse. 
De gestelde termijn begint te loopen: ten 

aanzien van 1°., van het oogenblik dat, tot 
zekerheid der vordering, op het schip bin
nen Nederland beslag gelegd kan worden; 

t en aanzien van 2 ° ., nà het eindigen van 
de reis; 

ten aanzien van 3 ° ., nadat het verslag om
trent de berekening en verdeeling der avarij
grosse door de deskundigen ter griffie van 
de arrondissements-rechtbank is ingeleverd 
of aan partijen is medegedeeld. 

Art. 957. Alle aanspraak tegen de verze
keraars wegens schade, aan de ingeladene 
goederen overkomen, vervalt, indien zij zijn 
aangenomen zonder gerechtelijk onderzoek 
of voorbehoud van recht overeenkomstig het 
bij de wet bepaalde." 

Art. II. Het Wetboek van Koophandel 
ondergaat verder de volgende wijzigingen: 

r. H et opschrift van den vijfden titel van 
het eerste boek wordt gelezen: 

"Van conunissionnairs, expediteurs en 
voerlieden." 

Het opschrift van de derde afdeeling van 
dien titel wordt gelezen: 

,,Van voerlieden." 
In artikel 91 vervalt: ,,en schippers". 
In artikel 92 vervalt: ,,of de schipper". 
In artikel 93, eerste lid, vervalt: ,, , of den 

sctipper". 
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In artikel 94, eerste lid, vervalt: ,,of den 
schipper". 

In artikel 95, eerste lid, wordt "expediteur, 
voerman of schipper" vervangen door : ,,ex
pediteur of voerman". 

In artikel 96, eerste lid, eerste zin, vervalt: 
,,en vaartuigen". 

De artikelen 97 en 98 vervallen. 
2. Aan artikel 309 wordt een nieuw vierde 

lid toegevoegd, luidende: 
"De voortbewegingswerktuigen maken 

deel uit van het schip." 
3. In artikel 3 14, tweede lid, wordt "en 

van de in de artikelen 319 en 748, tweede lid, 
genoemde registers" vervangen door: ,,en 
van het in artikel 319 genoemde register". 

4. Aan artikel 318d wordt een vijfde lid 
toegevoegd, luidende: 

"De voorrechten vervallen door in geval 
van executorialen verkoop niet tijdig verzet 
te doen tegen de uitbetaling der kooppen
ningen, alsmede door gerechtelijke rangre
geling." 

5. In artikel 318/ wordt "uit het scheeps
bedrijf voortspruitende" vervangen door: 
"welke voortspruiten uit het met het schip 
uitgeoefende bedrijf". 

6. In artikel 318h, tweede lid, wordt na 
,,Burgerlijk Wetboek" toegevoegd: ,, , en bo
ven pand". 

7. In artikel 318k, tweede lid, wordt "ver
deeling" vervangen door: ,,toedeeling". 

8. Artikel 318p wordt gelezen: 
"Op de scheepshypotheken vinden, voor 

zooveel de aard van het onderpand dit toe
laat en uit de bepalingen van dezen titel 
niet het tegendeel volgt, de wetsbepalingen 
omtrent hypotheek op onroerend goed over
eenkomstige toepassing. 

Artikel 1230 van het Burgerlijk Wetboek 
vindt mede toepassing op bevrachtingen. 

D e borderellen, bedoeld in artikel 1231 van 
het Burgerlijk Wetboek, bevatten mede het 
beloop der bedongen rente mitsgaders den 
tijd, waarop zij opeischbaar is. 

De artikelen 297 en 298 van het Wetboek 
van Koophandel zijn mede van toepassing 
met betrekking tot verzekering tegen an
dere gevaren dan brand." 

9. In artikel 318q, eerste lid, wordt "het 
schip of van het scheepsbedrijf" vervangen 
door: ,,het met het schip uitgeoefende be-
drijf". 

ro. In den eersten zin van artikel 458 
wordt "mits daarvan schriftelijk" vervangen 
door: ,,mits daarvan binnen een redelijken 
tijd schriftelijk". 

rr. In artikel 469 wordt aan het slot "de 
inontvangstneming" vervangen door: ,.het 
sluiten der overeenkomst". 

12. In artikel 470, eerste lid, eerste zin, 
wordt tusschen "vrij" en "te bedingen" in
gevoegd: ,,zijne in artikel 468 bedoelde aan
sprakelijkheid te beperken door" en wordt 
aan het slot na "goed" toegevoegd: ,,na den 
aanvang der inlading en voor de voltooiing 
der lossing". 

13. In artikel 470, tweede lid, eerste zin, 
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wordt aan het slot "de inontvangstneming" 
vervangen door: ,,het sluiten der overeen
komst". 

14. Aan artikel 471 wordt toegevoegd een 
tweede lid, luidende: 
. ,,Ontheffing van aansprakelijkheid voor 

schuld of nalatigheid, in het vorig lid be
doeld, moet uitdrukkelijk worden bedongen." 

15. In artikel 474 wordt het slot, te begin
nen met "een bedrag", gelezen: ,,een bedrag 
te berekenen naar een bij algemeenen maat
regel van bestuur vast te stellen maatstaf, 
welke verschillend kan zijn voor verschil
lende soorten van schepen." 

16. Het tweede lid van artikel 475 wordt 
gelezen: 

"In geval van geschil moet de vervoerder 
aantoonen, tot welk bedrag zijne aansprake

:heid is beperkt." 
17. In artikel 479, tweede lid, wordt "voor 

de lading of voor het schip" vervangen door: 
,,voor de opvarenden, de lading of het schip". 

18. Artikel 487 wordt gelezen: 
"Het recht op schadevergoeding tegen den 

vervoerder vervalt één jaar na uitlevering 
van het goed of na den dag, waarop het 
goed uitgeleverd had moeten worden. 

Is de vervoerder op zijne beurt wederpar
tij van een anderen vervoerder, dan vervalt 
het recht van eerstgenoemde tegen den laat
ste echter niet dan na verloop van drie maan
den, nadat hij zelf betaald heeft of ter zake 
in rechte is aangesproken, mits het een of 
het ander is geschied binnen den gestelden 
termijn van een jaar." 

19. In artikel 488, eerste lid, eerste zin, 
wordt "het vorige artikel" vervangen door: 
,,het eerste lid van het vorige artikel". 

20. In artikel 493, tweede lid, wordt "al
vorens met de aflevering van het goed aan 
te vangen" vervangen door: ,,zoolang de af
levering van het goed niet is voltooid". 

2 r. In artikel 509 wordt de tweede zin ver
vangen door de volgende zinnen: ,,In geval 
van geschil over het bedrag of den aard der 
te stellen zekerheid beslist de voorzitter van 
de rechtbank, binnen welker gebied de uit
levering moet plaats hebben, op verzoek van 
de meest gereede partij, na verhoor of be
hoorlijke oproeping van de wederpartij of 
van haren vertegenwoordiger. Deze oproe
ping geschiedt bij aangeteekenden brief door 
den griffier." 

22. In artikel 517/, eerste lid, wordt na 
,,vervoeren" toegevoegd: ,, , tenzij er gegron
de redenen zijn, de goederen niet aan boord 
toe te laten". 

23. In artikel 52 5, eerste lid, wordt het 
slot, te beginnen met "een bedrag", gelezen: 
"een bedrag te berekenen op den voet van 
artikel 474." 

24. Aan het slot van artikel 534, eerste 
lid, wordt "titel." vervangen door: ,,titel , 
behoudens het bepaalde bij artikel 947." 

25. Na artikel 536 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende: 

Art. 536a. Indien de aanvaring het ge
volg is van schuld van twee of meer sche
pen, zijn de reeders van deze schepen hoof-
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<lelijk aansprakelijk voor de geheele schade, 
toegebracht aan het onschuldige schip en 
aan personen of zaken, die zich aan boord 
daarvan bevonden. De reeder, die dientenge
volge meer heeft betaald dan zijn aandeel, 
berekend op de wijze, aangegeven in artikel 
537, heeft deswege verhaal op zijne mede
schuldenaren." 

26. Artikel 541 wordt gelezen: 
,,De aansprakelijkheid van den reeder we

gens schade, door eene aanvaring toege
bracht, is, behoudens in geval van diens op
zet of grove schuld, beperkt tot een bedrag 
te berekenen naar een bij algemeenen maat
regel van bestuur vast te stellen maatstaf, 
welke verschillend kan zijn voor verschil
lende soorten van schepen. Voor eenzelfde 
soort schip is de maatstaf, vast te stellen in
gevolge dit artikel, en die, vast te stellen 
ingevolge artikel 474, dezelfde. 

Indien de reeder wegens schade, door eene 
aanvaring toegebracht, ook als vervoerder 
beperkt aansprakelijk is, is zijne aansprake
lijkheid in haar geheel beperkt tot het in het 
eerste lid bedoelde bedrag." 

27. In artikel 570 wordt "de Zuiderzee" 
vervangen door "het IJsselmeer". 

28. In het opschrift van den tienden titel 
van het tweede boek vervalt: ,,rivieren en". 

In artikel 686, onder 1°., wordt "bij den 
vrachtbrief" vervangen door : ,,bij de ver
voerovereenkomst". 

In artikel 687 vervalt : ,,de rivieren en". 
In artikel 689 vervalt: ,,rivieren of". 
In artikel 690 wordt "bij den vrachtbrief" 

vervangen door "bij de vervoerovereen
komst". 

In artikel 692 vervalt: ,,de rivieren of". 
29. In artikel 741, eerste lid, wordt onder 

4°. gelezen: ,,tot uitoefening van het ver
haal, bedoeld in de artikelen 536a en 537, 
derde lid." 

In het tweede lid wordt aan de alinea, aan
vangende met "die van 3 ° .", toegevoegd: ,,is 
de vervoerder op zijne beurt wederpartij van 
een anderen vervoerder, dan verjaart de 
rechtsvordering van eerstgenoemde tegen 
den laatste echter niet dan na verloop van 
drie maanden nadat hij zelf betaald heeft of 
in rechte is aangesproken, mits het een of 
het ander is geschied binnen den gestelden 
termijn van een jaar;". 

Art. III. Het Burgerlijk Wetboek onder
gaat de volgende wijziging: 

In artikel 1576, laatste lid, zooals dit is 
vastgesteld bij de wet van 23 April 1936, 
Staatsblad n °. 202, wordt " artikel 3,4" ver
vangen door: ,,den eersten en den laatsten 
titel van het tweede boek". 

Art. IV. H et Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering ondergaat de volgende wij
zigingen: 

r. In artikel 320a wordt een nieuw twee
de lid ingevoegd, luidende: 

,,De reeder van een niet in het Neder
landsche scheepsregister teboekgesteld schip 
kan de storting doen ter griffie van de recht
bank, binnen welker gebied beslag op het 
schip is gelegd, of, wanneer beslag niet is ge-
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legd, te zijner keuze ter griffie van de recht
bank te Amsterdam of te Rotterdam." 

2. Aan artikel 32or wordt toegevoegd 
een nieuw tweede lid, luidende: 

"De voormelde artikelen zijn eveneens van 
toepassing, als de eigenaar, de gebruiker, de 
vervoerder of degene, die het sleepen bewerk
stelligt, beroep doet op de beperking van 
zijne aansprakelijkheid ingevolge de artike
len 818,923,932, 935 of 944 van het Wetboek 
van Koophandel. Bij de toepassing treedt, 
waar sprake is van den reeder, in diens plaats 
de eigenaar, gebruiker vervoerder of de
gene, die het sleepen bewerkstelligt, naar ge
lang ieder hunner een beroep op de beper
king zijner aansprakelijkheid doet." 

3. In artikel 566, derde lid, wordt de eer
ste zin gelezen: 

,.Te rekenen van den dag dier overschrij
ving, zal de partij, tegen welke het beslag 
gedaan is, het in beslag genomen schip niet 
~ogen vervreemden, met vruchtgebruik of 
hypotheek bezwaren, verhuren of vervrag
ten; overeenkomsten, in strijd met dit ver
bod aangegaan, kunnen niet worden inge
roepen tegen den inbeslagnemer en dengeen, 
aan wien het schip is toegewezen." 

Het laatste lid van dit artikel wordt ge
lezen: 

"De door artikel 318, mede in verband met 
artikel 319, en artikel 757 van het Wetboek 
van Koophandel gevorderde overschrijving 
van vroeger opgemaakte akten en de in
schrijving van vroeger verleende hypothe
ken, geschiedende na den dag der overschrij
ving van het proces-verbaal der inbeslagne
ming, kanaanderegtenvan de inbeslagnemer 
en aan dengeen, aan wien het schip is toege
wezen, geen nadeel toebrengen." 

4. Aan artikel 568 wordt toegevoegd een 
nieuw derde lid, luidende: 

,.Geldt het den verkoop van een buiten
landsch zeeschip, dan wordt eene kennisge
ving bovendien geplaatst in een of meer 
nieuwsbladen van het land, waartoe het schip 
behoort, door den president der regtbank 
aan te wijzen." 

5. Aan artikel 572 wordt toegevoegd een 
nieuw derde lid , luidende: 

.,Geldt het den verkoop van een buiten
landsch zeeschip, dan wordt in plaats van 
een termijn van veertien dagen in acht ge
nomen de door den president der regtbank 
te bepalen termijn." 

6. D e aanhef van artikel 573 tot en met 
,.verkoop" wordt gelezen: 

,.Indien het beslag gelegd is op zeeschepen, 
roetende minder dan twintig kubieke meters 
bruto-inhoud, of op geen sleepbooten zijnde 
binnenschepen, welke eene waterverplaat
sing hebben van minder dan twintig kubieke 
meters en niet te boek zijn gesteld in het 
register, vermeld in artikel 749 van het Wet
boek van Koophandel, zal de verkoop". 

7. In artikel 575 wordt achter "schulden" 
een punt gesteld. Het daaropvolgende ver
valt. 

8. Artikel 581 wordt gelezen: 
,.De bepalingen, vervat in de vijfde afdee-
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ling van den derden titel van het tweede 
boek, zijn mede toepasselijk op de verdee
ling van de opbrengst van bij executie ver
kochte schepen, behalve wanneer het geldt 
schepen als bedoeld in artikel 573, in welk 
geval de bepalingen van de derde afdeeling 
van den tweeden titel van het tweede boek 
toepassing vinden." 

9. Artikel 583, laatste lid, wordt gelezen: 
"De verkoop van eene scheepsportie zal 

geschieden op de wijze als gold het den ver
koop van het schip zelve; behoudens dat 
de biljetten op het vaartuig niet zullen wor
den aangeplakt." 

10. Artikel 721, eerste lid, wordt gelezen: 
"Ieder, die regt heeft tot revindicatie of 

reclame van roerend goed of tot de levering 
van een schip, hetwelk is teboekgesteld in 
een der registers vermeld in den eersten en 
den laatsten titel van het tweede boek van 
het Wetboek van Koophandel , kan dit in 
beslag nemen." 

11. Aan artikel 726 wordt toegevoegd een 
vierde lid: 

" De van-waardeverklaring van het beslag 
op een teboekgesteld schip, gelegd uit hoof
de van het regt tot levering daarvan, ge
schiedt onder voorwaarde, dat het in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis, houdende ver
oordeeling tot de levering, binnen eenen door 
den regter te bepalen termijn in het register 
van teboekstelling wordt overgeschreven." 

Art. V. Het Wetboek van Strafrecht on
dergaat de volgende wijzigingen: 

1. Artikel 414 wordt gelezen: 
,.De schipper van een Nederlandsch vaar

tuig die de krachtens het 1e lid van artikel 
358a of van artikel 785 van het Wetboek van 
Koophandel op hem rustende verplichting 
tot hulpverleening, als zijn schip bij eene 
aanvaring betrokken is geweest, opzettelijk 
niet nakomt, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste drie jaren." 

2. Artikel 447bis wordt gelezen: 
"Met geldboete van ten hoogste duizend 

gulden wordt gestraft: 
r O

• hij die niet of niet behoorlijk voldoet 
aan eenige verplichting, opgelegd in de arti
kelen 317 in verband met 316, 750 in verband 
met 749, 751, eerste lid, of 752 van het Wet
boek van Koophandel of in de algemeene 
maatregelen van bestuur uitgevaardigd 
krachtens de artikelen 314 en 779 van dat 
Wetboek; 

2 °. hij die in strijd handelt met het in ar
tikel 751, tweede lid, van het Wetboek van 
Koophandel gestelde verbod." 

3. In artikel 474 wordt na "artikel 358a" 
ingevoegd: ,.of van artikel 785". 

Overgangsbepalingen. 

Art. VI. Het vroegere recht beslist, of en 
in hoeverre aan eene schuld, ontstaan vóór 
het in werking treden van deze wet, een 
recht van voorrang is verbonden. De orde, 
waarin zij rang neemt, wordt bepaald door 
het nieuwe recht. 

Art. VII. De rechten en verplichtingen, 
voortspruitende uit de arbeidsovereenkomst 
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van den schipper en uit die van de schepe
lingen, gesloten vóór het in werking treden 
van deze wet, worden alleen voor het vervolg 
geregeld naar de bepalingen dezer wet. 

Art. VIII. Op het vervoer van goederen 
is, behoudens de bepalingen omtrent de inla
ding en de lossing, het vroegere recht van 
toepassing, indien de overeenkomst omtrent 
het vervoer is gesloten vóór het in werking 
treden van deze wet. 

Art. IX. Op de inlading is het vroegere 
recht van toepassing, indien zij een aanvang 
heeft genomen vóór het in werking treden 
van deze wet. Evenzoo is het vroegere recht 
van toepassing op de lossing, welke een aan
vang heeft genom en vóór het in werking tre
den van deze wet. 

Art. X. Op het vervoer van personen is 
het vroegere recht van toepassing, indien de 
overeenkomst omtrent het vervoer is geslo
ten vóór het in werking treden van deze 
wet. 

Art. XI. Op de aanvaring, welke heeft 
plaats gehad vóór het in werking treden van 
deze wet, is het vroegere recht van toepas
sing. 

Art. XII. Op de hulp, aan in gevaar ver
keerende personen, schepen of goederen ver
leend vóór het in werking treden van deze 
wet, is het vroegere recht van toepassing. 
Het ter zake verschuldigde hulploon is , ten
zij anders is overeengekomen, geen avarij
grosse. 

Art. XIII. De verjaring van rechtsvorde
ringen, welke is begonnen te loopen vóór het 
in werking treden van deze wet, wordt be
heerscht door het vroegere recht. 

Evenzoo worden vervaltermijnen, aange
vangen vóór het in werking treden van deze 
wet, beheerscht door het vroegere recht. 

Art. XIV. In den algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in artikel 779 van het 
Wetboek van Koophandel, kunnen mede re
gelen gesteld worden nopens de eerste te
boekstelling van binnenschepen in het nieu
we binnenscheepsregister, de overboeking 
van de in het oude register ingeschreven hy
potheken, overgeschreven beslagen en ge
plaatste aanteekeningen in het nieuwe re
gister, de sluiting van het oude register en 
al hetgeen verder den overgang van de oude 
tot de nieuwe boekhouding betreft. 

Slotbepalingen. 

Art. XV. De artikelen 318p, eerste lid, 
en 775, eerste lid, van het Wetboek van 
Koophandel, zooals dit bij deze wet wordt 
gewijzigd, hebben geen betrekking op de be
palingen omtrent hypotheek op onroerend 
goed in de Crisis-hypotheekaflossingswet 
1936 en in andere wetten, gegeven op grond 
van de bijzondere tijdsomstandigheden. 

Art. XVI. De bepalingen dezer wet tre
den in werking op een door Ons vast te stel
len tijdstip, dat afzonderlijk kan worden b e
paald : 

a. voor de artikelen 8I3, 814, 818, 921, 
tweede lid, en derde lid, voor zoover dit 
laatste verwijst naar artikel 814, 923, eerste 
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zin, 931 , behoudens de verw1Jzmg naar ar
tikel 815, 932, eerste lid , 935 en 944, twee
de en derde lid, van het Wetboek van Koop
handel, gelijk deze artikelen zijn vastgesteld 
ingevolge artikel I ; 

b. voor artikel II, nummers 15, 23 en 26; 
c. voor de overige bepalingen dezer wet. 
Vooraf kunnen de in deze wet vervatte 

bepalingen in zake het scheepsregister door 
Ons in werking worden gesteld. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den24stenJuni 

1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Justitie, C . GOSELING, 

(Uitgeg. 4 Juli z9-19.J 

s. 244 

22 Augustus z939. BESLUIT tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, houdende voorschriften inzake 
de monstering binnen het Koninkrijk in 
Europa voor Nederlandsch-Indische, 
Surinaamsche en Curaçaosche zeesche
pen. 

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

Justitie van den 5 Juli 1939, rste Afdeelin g 
C, n °. 1206; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Augustus 1939, n ° . 17) ; 

Gezien het n ader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Augustus 19,39, 
1ste Afdeeling A, n ° . 1101; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. l . Voor Nederlandsch- Indische, Su

rinaamsche en Curaçaosche zeeschepen wor
den als ambtenaren van monstering binnen 
het Koninkrijk in Europa aangewezen : 

de Waterschout te Amsterdam; 
de Waterschout te Rqtterdam; 
de Commissaris van Politie te Vlissingen, 

en 
de Burgemeester van D elfzijl. 
2 . Het verschuldigde voor de monstering 

wordt door de in artikel 1 bedoelde ambte
naren berekend naar het tarief, vermeld in 
artikel 13 van het Schepelingenbesluit. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Grav enhage, den 22sten Augustus 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. I September z939.) 
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s. 284 

21 October 1939. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 1 
Juli 1939 (Staatsblad n °. 282), betref
fende de politidre en de militaire grens
bewaking. 

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

Justitie van 7 October 1939, se Afdeeling, 
n °. 2005, en van Defensie van 13 October 
1939, IIde Afdeeling B, n °. 223; 

Gezien artikel 56 van de Grondwet, artikel 
1 van de wet van 10 Januari 1920, Staats
blad n °. II en artikel 24 van het Rijkspoli
tiebesluit, Staatsblad 1935, n °. 497; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de navolgende wijziging te brengen in Ons 

besluit van 1 Juli 1939, Staatsblad n °. 282, 
houdende bepalingen omtrent de politiaire 
en de militaire grensbewaking. 

Eenig artikel. 
In het gestelde sub A van het 1ste lid 

van artikel 2 wordt gelezen in stede van: 
,,den verkeersweg Weert-Maarheeze
L eende - Valkenswaard - Westerhoven -
Eersel - Hapert - Hoogeloon - Vessem 
- Middelbeers - Oostelbeers - Oirschot
Moergestel-Tilburg, den spoorweg Tilburg 
-Vlissingen": 

,,den verkeersweg Weert-Maarheeze
L eende - Valkenswaard - Westerhoven -
Eersel - Hapert - Hoogeloon - Vessem
Middelbeers - Oostelbeers - Oirschot -
Moergestel-Tilburg tot aan het Wilhelmina
kanaal , het Wilhelminakanaal tot aan den 
spoorweg Boxtel- Tilburg, den spoorweg 
B oxt el-Vlissingen." 

On ze Ministers van Justitie en van D e
fensie zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 21sten October 1939. 

s. 349 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P. S. GERBRANDY. 
D e Minister van Defensie, 

A. Q. H . DIJXHOORN. 
(Uitgeg. 27 October 1939.) 

6 juni 1939. BESLUIT, tot wijziging van 
het Girobesluit-1934 (Staatsblad n °. 
493) . 

Wij WILHELMINA, enz. 
On de voordracht van Onzen Min ister van 

Binnenlandsche Zaken van den 1 7 Januari 
1939 n °. M 5 Hoofdbestuur der P osterijen, 
Telegrafie en Telefonie ; 

Overwegende, dat het Girobesluit-1934 
(Staatsblad n° . 493) , zooals dat is gewijzigd 
bij Ons besluit van den 25sten Maart 1935 
(Staatsblad n°. 158), op enkele punten aan
vulling en wijziging behoeft; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 14den Februari 1939 n °. 29); 

Gezien het nadere rapport van Onzen 
voomoemden M in ister van den 1sten Juni 
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1939 n °. M 50, H oofdbestuur der P ost erijen, 
Telegrafie en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen, dat in het Girobesluit-1934 ( S taats
blad n °. 493), zooals dat is gewijzigd bij Ons 
besluit van den 25sten Maart 1935 ( S taats
blad n °. 158), de volgende aanvullingen en 
wijzigingen worden aangebracht: 

Art. I. In artikel 3 vervallen de woorden 
,,met uitzondering van die, geopend ten be
hoeve van 's Rijks dienst" en de daarachter 
geplaatste komma. 

Art. II. In lid 1 van artikel 4 worden de 
woorden "zoo spoedig mogelijk ter kennis 
te b rengen van den directeur" vervangen 
door "door eene aan den directeur te richten 
schriftelijke mededeeling rechtstreeks te zij
ner kennis te brengen". 

In lid 2 worden de woorden "mede zoo 
spoedig doenlijk kennis aan den directeur" 
vervangen door "op gelijke wijze mede recht 
streeks kennis aan den directeur". 

Art. III. In lid 2 van artikel 7 worden 
tusschen de woorden "schriftelijk" en "bij" 
ingevoegd de woorden "met voldoende aan
duiding van het betrokken bedrag". 

Art. IV. Lid 2 van artikel II wordt in
getrokken. De aanduiding "1" vóór het te
genwoordige lid verval~. 

Art. V. Lid 1 van artikel 13 wordt ge
lezen als volgt: 

,,1. Het is niet geoorloofd cheques in om
loop te brengen, welke bij aanbieding aan 
de betaalkantoren niet zouden kunnen wor
den verzilverd. De rekeninghouders, die che
ques afgeven, zijn verplicht daarvan advies 
te zenden aan het gi rokan toor , hetgeen zoo 
mogelijk vooraf dient te geschieden en an
ders bij de afgifte van de cheques of zoo spoe
dig doenlijk daarna". 

In lid 3 worden tusschen de woorden "ad
viezen" en "behoudens" v66r de daar ge
plaatste komma ingevoegd de woorden "ten 
girokantore". 

Art. VI. In lid 2 van artikel 14 worden 
tusschen de woorden "een" en "derde" in
gevoegd de woorden "met name aan te dui
den". 

In lid 4 worden tusschen de woorden 
,,schriftelijk" en "bij" ingevoegd de woor
den "met voldoende aanduiding van de be
trokken cheque". 

Art. VII. Lid 2 van artikel 15 wordt ge
lezen als volgt: 

,,2 . D e uitbetaling kan in geval van ad
ministrat ieve bezwaren daartegen worden 
uitgesteld, totdat die bezwaren zijn opgehe
ven. Bovendien kan, indien de stand van de 
kas van het betaalkantoor daartoe aanlei
ding geeft, uitstel plaats vinden tot uiterlijk 
den vierden dag na aanbieding van de che
ques". 

Art. VIII. Lid 1 van artikel 1 7 wordt ge
lezen als volgt: 

"1. Van de herroeping van eene cheque 
moet na het verstrijken van den t ermijn van 
aanbieding schrift elijk met voldoende aan
duiding van de cheque kennis worden gege
ven hetzij aan het betaalkantoor, hetzij aan 
den directeur". 
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Art. IX. De bestaande tekst van artikel 
25 wordt genummerd als lid r. 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

,,2 . Ingeval bij intrekking van girobil
jetten, als bedoeld in artikel 20, lid 1, de 
boeking t en laste van de postrekeningen der 
opdrachtgevers en de aankoop van de voor de 
dekking van de opdrachten bestemde bui
t enlandsche waarden reeds hebben plaats ge
had worden de bedragen ten behoeve van de 
terugboeking op die postrekeningen in Ne
derlandsche munt herleid tegen den omre
keningskoers, welke op den dag van terug
boeking geldt voor de overschrijvingen naar 
het buitenland". 

Art. X . Artikel 26 wordt gelezen als volgt : 
,,Tegen betaling van het daarvoor in ar

tikel 35 vastgestelde recht kunnen de reke
ninghouders , die girobiljetten of cheques af
geven, en zij, die stortingen doen, spoedbe
handeling verzoeken van de ingezonden gi
robiljetten of adviezen respectievelijk van de 
gedane stortingen en kunnen de trekkers van 
cheques t evens telegrafische machtiging tot 
uitbetaling verzoeken. De formulieren en, in
dien zij in omslagen zijn gesloten, ook deze 
behooren daartoe te zijn voorzien van de in 
het oog loopende aanduiding "spoedbehande
ling" respectievelijk "telegrafische spoedbe
handeling"." 

Art. XI. In lid 1 van artikel 2 7 worden 
tusschen de woorden "kunnen" en "verzoe
ken" ingevoegd de woorden " tegen betaling 
van het daarvoor in artikel 35 vastgestelde 
recht". 

Art. XII. In lid 1 van artikel 28 worden 
tusschen de woorden "bedragen" en "bij" 
ingevoegd de woorden "tegen betaling van 
het daarvoor in artikel 35 vastgestelde 
recht". 

In lid 2 worden tusschen de woorden "kun
nen" en "verzoeken" ingevoegd de woorden 
,,tegen gelijke betaling". 

Art. XIII. In artikel 29 worden de woor
den "Aan rekeninghouders wordt" vervan
gen door "Tegen betaling van het daarvoor 
in artikel 35 vastgestelde recht wordt aan 
rekeninghouders". 

Art. XIV. Lid 1 van artikel 30 wordt ge
lezen als volgt: 

"r. Tegen betaling van het daarvoor in 
artikel 35 vastgestelde recht worden op 
schriftelijk verzoek van rekeninghouders aan 
hen inlichtingen verstrekt omtrent hunne 
postrekeningen, wordt hun inzage gegeven 
van bepaalde door hen aan te wijzen beschei
den, op grond waarvan boekingen op hunne 
postrekeningen hebben plaats gehad en wordt 
hun afschrift van hunne postrekeningen ver
strekt.'' 

In lid 2 worden tusschen de woorden "kun
nen" en "eveneens" ingevoegd de · woorden 
,,tegen gelijke betaling". 

In lid ::i worden tusschen de woorden "hen" 
en "inlichtingen" ingevoegd de woorden "te
gen gelijke betaling". 

Art. XV. In artikel 32, lid 2, worden de 
woorden " hierna te noemen" vervangen door 
,,daarvoor in artikel 35 vastgestelde". 
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Art. XVI. In lid 1 van artikel 35 wordt 
het bepaalde onder d vervangen door: 

"d. voor elke beschikking door middel 
van cheques f 0.05 voor elke cheque en bo
vendien bij beschikking over bedragen van 
meer dan f 100 doch niet hooger dan f 500, 

f 0 ,05; bij bedragen van meer dan f 500 doch 
niet hooger dan f r.500, f 0.15 en bij hoogere 
bedragen f 0.15 meer voor elke f 1000 of ge
deelte daarvan, waarmede het bedrag van 
f 1500 wordt overschreden;". 

Het bepaalde onder f wordt vervangen 
door: 

"f. voor elk reispostchequeboekje in het 
binnenland f 0.05 voor elke zich in het boek
je bevindende cheque en bovendien bij be
dragen van meer dan f 100 doch niet hoo
ger dan f 500, f 0.05; bij bedragen van meer 
dan f 500 doch niet hooger dan f r.500 , f 0 .15 

en bij hoogere bedragen f o. 1 5 meer voor 
elke f 1000 of gedeelte van f 1000, waarmede 
het bedrag van f r.500 wordt overschreden;". 

Art. XVII. In lid 1 van artikel 36 worden 
de woorden "lid 1, onder f" en wat daa rach
ter volgt vervangen door "lid 1, onder f, op 
dezelfde wijze, als in artikel 19, lid ::i , is be
paald voor de bedragen van de betrekkelijke 
reispostchequeboelges;". 

Aan lid 3 wordt toegevoegd "Hij is be
voegd, daaraan de voorwaarde te verbinden, 
dat voor deze vergunning eene door hem te 
bepalen vergoeding wordt betaald, te vol
doen op de eveneens door hem t e bepalen 
wijze". 

Art. XVIII. Aan lid 3 van artikel 37 · 
wordt toegevoegd "In die voorwaarden kan 
worden opgenomen het betalen van eene ver
goeding voor de door den dienst ten gevolge 
van die vrijstelling te derven inkomsten". 

Art. XIX. In lid 1 van artikel 38 worden 
tusschen de woorden "Klachten" en "over" 
ingevoegd de woorden "over het uitvoeren 
van opdrachten, welke naar de meening van 
de betrokken rekeninghouders nietig zijn, 
alsmede klachten". 

Aan het artikel wordt een nieuw lid 2 toe
gevoegd, luidende: 

,,2 . Deze is bevoegd, ambtshalve tot her
stel van foutieve boekingen op de postre
keningen over te gaan zonder voorafgaande 
toestemming van de betrokken rekeninghou
ders". 

Het bestaande lid 2 wordt genummerd als 
lid 3. De woorden " te dezen aanzien" wor
den vervangen door "ten aanzien van de in 
lid r bedoelde opdrachten", de woorden "lid 
1:" worden vervangen door "dat lid". 

Art. XX. Artikel 43 wordt gelezen als 
volgt: 

"Met uitzondering van de stukken, welke 
de directeur noodig acht te behouden, wor
den de postrekeningen en alle daarop be
trekking hebbende bescheiden na twee jaren 
vernietigd". 

Art. XXI. In artikel 44 wordt het onder 
a vermelde vervangen door: 

,,a. het door de rekeninghouders verstrek
ken van onjuiste of onvolledige gegevens of 
het niet nakomen door hen van hunne ver
plichting, bedoeld in artikel 4;". 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. 27 Juni 1039.) 

s. 351 

13 Juni 1939. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (Stb. 
1933, n ° . 783), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 23 M aart 1939 
(Staatsblad n °. 342). 

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

Staat, Minister van Algemeene Zaken, Voor
zitter van den Raad van Ministers , van 29 
April 1939, n °. 196, Kabinet M .R. ; 

Gelet op artikel 65 der Grondwet, op ar
tikel 125, eerste lid, der Ambtenarenwet 1929, 
zoomede op Ons besluit van 4 December 
1935 (Staatsblad n °. 690) ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 opnieuw te wijzigen en aan te 
vullen; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
16 Mei 1939, n °. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 8 Juni 1939, n °. 231 
Kabinet M .R.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In vorengenoemd B ezoldigingsbesluit de 

navolgende wijzigingen en aanvullingen aan 
te brengen: 

I. Gerekend van 1 OCTOBER 1938 : 
In bijlage A I: 
In schaal 2 19, afdeeling "BINNENLAND

S CHE ZAKEN", wordt als eerste inschrij
ving opgenomen: 

Inspectie Volksgezondheid (Volkshuis
vesting) . 

Technisch adviseur bij het bureau van den 
Hoofdinspecteur voor de Volkshuisvesting. 
In bijlage A II: 
Onder het hoofd "f 5400 VAST" komt de 

afdeeling "BINNENLANDSCHE ZAKEN" 
met hetgeen daaronder is vermeld, te ver
vallen. 

II. Gerekend van 1 JANUARI 1939: 
In bijlage A I : 
In de schalen 1, 10 en 51, afdeeling ,,BIN

NENLANDSCHE ZAKEN", wordt na het 
onderdeel "Krankzinnigenwezen" en hetgeen 
daaronder is vermeld, respectievelijk opge
nomen: 
(schaal 1) Armwezen. 

Machineschrijver bij den Rijksdienst 
voor de ondersteuning van behoef
tige Nederlanders in het buitenland. 
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(schaal 10) Armwezen. 
Schrijver 2e klasse bij den Rijksdienst 

voor de ondersteuning van behoef
tige N ederlanders in het buitenland. 

(schaal 51) Armwezen. 
Schrijver 1e klasse bij den Rijksdienst 

voor de ondersteuning van behoef
tige N ederlanders in het buitenland. 

In de schalen 1, 10 en 51, afdeeling "ECO
NOMISCHE ZAKEN", wordt na het onder
deel "Centraal Bureau voor de Statistiek" 
en hetgeen daaronder is vermeld, respectie
velijk opgenomen: 
(schaal 1) Economische Raad. 

Machineschrijver. 
(schaal 10) Economische Raad. 

Schrijver 2e klasse. 
(schaal 51) Economische Raad. 

Schrijver re klasse. 

In schaal 20, afdeeling "BINNENLAND
SCHE ZAKEN", onderdeel "Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie", 
wordt het tweede gedeelte van de noot, be
hoorende bij het ambt van "Kantoorhouder 
van een hulpkantoor der 3e klasse a" , aan
gevuld in dier voege, dat de volgende scha
len worden opgenomen, geldende voor de 
bezoldiging van den loopdienst gedurende 
een aantal diensturen per dag van 3½ en 4: 

Voor gemeenten re klasse. 

/ Aantal diensturen p . d . 
1----,-----

3½ 4 

Bij aanstelling . f 443.63 f 507.-
Na 1 dienstjaar. 492.92 563.33 
,, 2 dienstjaren 580.55 663.48 
,, 3 602.45 688.52 

" 4 624.36 713.55 

" 5 646.27 738.59 
,, 6 668.17 763.63 
,, 7 690.08 788.66 

8 ,, 7n.99 813.70 
L~eftijd 18 jaar 284.80 325.48 

19 jaar 345.04 394.33 
20 jaar 394.33 450.67 

Voor gemeenten 2e klasse. 

Aantal diensturen p. d. 

3½ 4 

Bij aanstelling . f 416.24 f 475.70 
Na I dienstjaar 465.53 532.04 

2 dienstjaren 547.68 625.92 
,, 3 ,;69.59 650.96 
,, 4 591.50 676.-
,, 5 613.41 701.04 
,, 6 635.31 726.07 

" 7 657.22 75I.II 
8 ,, 679.13 776.15 

L'~eftij d 18 jaar 257.41 294.19 
19 jaar 317.66 363.04 
20 jaar 366.95 419.37 
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Voor gemeenten 3e klasse. 

1 Aantal diensturen p. d. 

3½ 4 

Bij aanstelling . f 383.38 f 438.15 
Na l dienstjaar 432 .67 494.48 

" 
2 dienstjaren 503.87 575.85 

" 3 525.78 600.89 

" 4 547.68 625.92 

" 5 569.59 650.96 

" 6 ~91.50 676.-

" 7 613.41 701.04 

" 
8 

" 635.3, 726.07 
Leeftijd 18 jaar 224.55 256.63 

19 jaar 284.80 325.48 
20 jaar 334.09 381.82 

Voor gemeenten 4e klasse. 

Aantal diensturen p. d. 

4 

Bij aanstelling . f 356.- f 406.85 
Na 1 dienstjaar 405.29 463 .19 

" 2 dienstjaren 460.06 525.78 
" 3 481.96 550.81 
" 4 503.87 575.85 
" 5 525.78 600.89 
" 6 547.68 625.92 
" 7 569.59 650.96 
,, 8 " 591.50 676.-

Leeftijd 18 jaar 208.12 237.85 
19 jaar 257.41 294.19 
20 jaar 306.71 350.52 

In schaal 22, afdeeling "BINNENLAND
SCHE ZAKEN" , vervalt het onderdeel 
,,Rijkspostspaarbank" met hetgeen daaron
der is vermeld. 

In schaal 28, afdeeling "BINNENLAND
SCHE ZAKEN", wordt na het onderdeel 
,,Pensioenraad" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

Rijkspostspaarbank. 
Concierge. 

In schaal 47, afdeeling "BINNENLAND
SCHE ZAKEN", wordt: 

1 °. na het onderdeel "Krankzinnigenwe
zen" en hetgeen daaronder is vermeld, op
genomen: 

Nederlandsche Staatscourant. 
Ambtenaar bij de afdeeling Verkoop. 

2 °. onder het onderdeel "Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie" bij 
de ambten "Kantoorbediende" en "Telegra
fist" een nootteeken geplaatst en wordt aan 
den voet van de betreffende bladzijde een 
noot opgenomen, luidende: 

* Zij, die in een dezer rangen zijn benoemd 
vóór 1 November 1928 - doch wat de tele
grafisten betreft slechts zij, die in staat zijn 
of die alsnog de geschiktheid verkrijgen om 
de aan den rang van kantoorbediende pas
sende werkzaamheden in den postdienst te 
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verrichten - kunnen na het bereiken van 
het maximum nog 2 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f go ontvangen. 

In schaal 49, afdeeling "BINNENLAND
SCHE ZAKEN", komt het onderdeel "Al
gemeene Landsdrukkerij" met hetgeen daar
onder is vermeld, te vervallen. 

In schaal 59 wordt onmiddellijk na d e ver
melding van de schaal opgenomen: 

BINNENLANDSCHE ZAKEN. 
Nederlandsche Staatscourant. 

re Ambtenaar bij de afdeeling Verkoop. 

In schaal 65, afdeeling "BINNENLAND
SCHE ZAKEN", onderdeel "Algemeene 
Landsdrukkerij", komt het ambt "Magazijn
meester in het papiermagazijn" te vervallen 
en wordt opgenomen: 
Magazijnmeester in het letter- en materia
lenmagazijn. 

In schaal 69, afdeeling "BINNENLAND
SCHE ZAKEN", wordt als eerste inschrij
ving opgenomen: 

Armwezen. 
Controleur bij den Rijksdienst voor de on

dersteuning van behoeftige Nederlanders 
in het buitenland, werkzaam in Duitsch
land. 

Enquêtrice bij idem, werkzaam in Duitsch
land. 

Kleedingcontroleur bij idem, werkzaam in 
Duitschland. 
In schaal 71 komt de afdeeling "BINNEN

LANDSCHE ZAKEN" met hetgeen daar
onder is vermeld, te vervallen. 

In schaal 86 wordt onmiddellijk na de ver
melding van de schaal opgenomen: 

BINNENLANDSCHE ZAKEN. 
Nederlandsche Staatscourant. 

Chef bij de afdeeling Verkoop. 
Algemeene Landsdrukkerij. 

Magazijnmeester in het papiermagazijn. 

In schaal go, afdeeling "BINNENLAND
SCHE ZAKEN", wordt na het onderdeel 
,,Inspectie Burgerwachten" en hetgeen daar
onder is vermeld, opgenomen: 

Armwezen. 
Administratief ambtenaar bij den Rijksdienst 

voor de ondersteuning van behoeftige Ne
derlanders in het buitenland. 
In schaal 100 wordt onmiddellijk na de 

vermelding van de schaal opgenome n: 

BINNENLANDSCHE ZAKEN. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Toezichthoudster bij den Telefoondienst. 

In schaal 107 wordt onmiddellijk na de 
vermelding van de schaal opgenomen: 

BINNENLANDSCHE ZAKEN. 
Armwezen. 

Armbezoeker bij den Rijksdienst voor de 
ondersteuning van behoeftige Nederlan-
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ders in het buitenland, werkzaam in 
D uitschland. 

I n schaal 122 , afdeeling "BINNENLAND 
SCHE ZAKEN", wordt onder het onderdeel 
" S taatsbedrijf der Posterijen, Telegra fie en 
Telefonie" na de bestaande inschrijving op- . 
genomen: 
Chef-telefoniste. 

In schaal 128, afdeeling "BINNENLAND
SCHE ZAKEN", wordt na het onderdeel 
"Krankzinnigenwezen" en hetgeen daaronder 
is v ermeld, opgenomen : 

Armwezen. 
Administratief ambtenaar 1e klasse bij den 

Rijksdienst voor de ondersteuning van be
hoeftige Nederlanders in het buitenland. 

In schaal 140, afdeeling "FINANCIEN", 
word t na het onderdeel " Belastingdienst" en 
hetgeen daaronder is v ermeld, opgenomen: 

D omeinen. 
Commies. 

I n schaal 1~3 . afdeeling "BINNENLAND 
S CHE ZAKEN", wordt na het onderdeel 
K rankzinnigenwezen" en het geen daaronder 
is vermeld , opgenomen : 

Rijkspostspaarbank. 
Commies-kame~chef. 

In schaal 181, afdeeling "ECON OMI
SCHE ZAKEN" , wordt na het onderdeel 
,,I ] kwezen" en hetgeen daaronder is ver
m eld, opgenomen: 

Economische Raad. 
Adjunct-secretaris. 

I n schaal 181, afdeeling "SOCIALE ZA
KEN", wordt vóór het onderdeel " Rijksver
zekeringsbank" en hetgeen daaronder is ver
m eld, opgenomen : 

Hooge R aad van Arbeid. 
Ad junct-secretaris . 

In schaal 250, afdeel ing "SOCIALE ZA
KEN", wordt na het onderdeel " A rbeidsin
spectie en Inspectie van den Havenarbeid" 
en hetgeen daaronder is vermeld, opgeno
men : 
R ijksinstituut voor Zuivering van Afval

water. 
D irecteur. 

In b ij lage A II : 
H et hoofd "f 1890 VAST" kom t met het

geen daaronder is verm eld te vervallen. 
Onder het hoofd "f 22 50 TEN HOOGSTE" 

wordt na de afd eeling "JUST ITIE" en het 
geen daaronder is vermeld , opgenomen : 

BINNENLAN D S CHE ZAKEN. 
Armwezen . 

Cont roleu r bij den R ijksdienst voor de on
dersteuning van behoeftige Nederlanders 
in het buitenland, werkzaam in België. 
Onder het hoofd "f 2700 TEN HOOGSTE", 

afdeeling "BINNENLANDSCHE ZAKEN", 
wordt onder het onderdeel ,;Armwezen" vóór 
de bestaande inschrijvingen opgenomen: 
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Armbezoeker bij den Rijksdienst voor de on
dersteuning van behoeftige Nederlanders 
in het buitenland, werkzaam in België. 

Onder het hoofd " f 5400 TEN HOOGSTE", 
afdeeling "BINNENLANDS CHE ZAKEN", 
onderdeel " Armwezen", wordt in plaats van 
"Rijksinspecteur voor de ondersteuning van 
behoeftige Nederlanders in het buitenland" 
gelezen: 
Direct eur van den Rij ksdienst voor de on

dersteuning van behoeftige Nederlanders 
in het buitenland. 

In b ijlage B I: 
In groep 2a, afdeeling "BINNENLAND

SCHE ZAKEN", wordt als eerste inschrij 
ving opgenom en : 

Armwezen. 
Bode bij den Rijksdienst voor de ondersteu

ning van behoeftige Nederlanders in het 
buitenland. 

In groep 3, afdeeling "BINNENLAND
SCHE ZAKEN", komt onder het onderdeel 
"Rijkspostspaarbank" het ambt ,,Binder" te 
vervallen. 

In groep 3, a fdeel ing "WATERSTAAT", 
wordt ond er het onderdeel " Rij k swaterstaat" 
acht er het ambt "Sluiswachter:" in plaats 
van "sluis 20 van de Zuid-Willemsvaart" 
gelezen: 
sluizen 19 en 20 van d e Zuid-Willemsvaart. 

In groep 4, afdeeling "BINNENLAND
SCHE ZAKEN", wordt na het onderdeel 
" Krankzinnigenwezen" en het geen d;rnronder 
is vermeld, opgenomen: 

R ijkspostspaarbank. 
Binder. 

In groep 6c, afdeeling "WA TERST AAT" , 
worden onder het onderdeel "Rijkswater
staa t" als eerst e, respectievelijk laatste in
schrijving opgenomen de ambten: 
Electricien -sluiswachter bij de Twentheka

nalen . 
Machinist-sluiswachter t e H engelo(O.) 

(Twenthekanalen). 

In bijlage B III : 
In de groepen 4 en 6, afdeeling "BINNEN

LANDSCHE Z A KEN", k o mt h e t o nderdeel 
" N ederlandsche S taatscourant" met hetgeen 
daaronder is vermeld, te vervallen. 

III. Gerekend van I MAART 1939 : 
In bijlage A I : 
In schaal 146, afdeeling "JUSTIT IE", 

komt onder het onderdeel " Rijkstucht- en 
opvoedingswezen" het ambt "Hoofd van On
derwijs bij de Tuchtscholen voor jongens" te 
vervallen. 

I n schaal 157 wordt onmiddellijk na de 
vermelding van de schaal opgenomen: 

JUSTITIE. 
Rijkstucht_ en opvoedingswezen. 

Adjunct-directeur bij de Tuchtscholen voor 
jongens. 
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IV. Gerekend van r APRIL 1939: 
In bijlage A I: 
In schaal 3, afdeeling "WATERSTAAT", 

wordt onder het onderdeel " Rijks,vaterstaat" 
als eerste inschrijving opgenomen : 
Adjunct-analist bij het laboratorium vo·or 

chemisch-technologisch onderzoek van 
bouwstoffen voor den wegenbouw. 
In schaal 23, afdeeling "WATERSTAAT", 

komt onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" 
de inschrijving "Urk" na het ambt "Kanton
nier-2e havenmeester te :" te vervallen. 

In schaal 29, afdeeling "WATERSTAAT", 
wordt onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" 
na het ambt "Hulpsluismeester te Willem
sluizen" opgenomen: 
Kantonnier-havenmeester te Urk. 

In schaal 59, afdeeling "WATERSTAAT", 
komt onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" 
de inschrijving "Urk" na het ambt "Haven
meester te :" te vervallen. 

In schaal 92, afdeeling "WATERSTAAT", 
wordt onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" 
als eerste inschrijving opgenomen : 
Analist re klasse bij het laboratorium voor 

chemisch-technologisch onderzoek van 
bouwstoffen voor den wegenbouw. 

In bijlage B I : 
In groep 2, afdeeling "WATERSTAAT", 

wordt onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" 
als eerste inschrijving opgenomen: 
Bediende bij het laboratoriumvoorchemisch

technologisch onderzoek van bouwstoffen 
voor den wegenbouw. 
In groep 3, afdeeling "SOCIALE ZA

KEN'\ wordt na het onderdeel "Rijkskweek
school voor vroedvrouwen te Rotterdam" en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen : 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Laboratoriumbediende. 

v. 
In bijlage A I: 
In schaal 25, afdeeling "JUSTITIE", komt 

het onderdeel " Grensbewaking" met hetgeen 
daaronder is vermeld, te vervallen, en wordt 
in plaats daarvan opgenomen: 

Rijkspolitie. 
Grenscontroleur. *) 

In schaal 65 wordt onder de afdeeling "JU
STITIE" als eerste inschrijving opgenomen : 

Rijkspolitie. 
Grenscontroleur re klasse*), 

terwijl aan den voet van de betreffende 
bladzijde een noot wordt opgenomen, lui
dende: 

*) De standplaatsaftrek blijft voor dit 
ambt beperkt tot 4 ten honderd. 

In schaal 70, afdeeling "SOCIALE ZA
KEN", worêlt onder het onderdeel "Inspectie 
Volksgezondheid" in plaats van "Controleur 
voor de destructoren van vleesch en vleesch
waren" gelezen: 
Controleur bij de veterinaire Inspectie van 

de Volksgezondheid. 
L. & S. x939. 
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In schaal 189 wordt na de afdeeling "WA
TERSTAAT" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

ECONOMISCHÈ ZAKEN. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Adjunct-accountant. 

In bijlage A II: 
Onder het hoofd "f 540 TEN HOOGSTE" , 

afdeeling "BINNENLANDSCHE ZAKEN", 
komt het onderdeel "Armwezen" met het
geen daaronder is vermeld, te vervallen. 

Onder het hoofd "f 585 TEN HOOGSTE" 
komt de afdeeling "BINNENLANDSCHE 
ZAKEN" met hetgeen daaronder is vermeld, 
te vervallen. 

Het hoofd "f 675 TEN HOOGSTE" komt 
met hetgeen daaronder is vermeld, te ver
vallen. 

Onder het hoofd "f 1080 TEN HOOG
STE", afdeeling "BINNENLANDSCHE 
ZAKEN", onderdeel "Armwezen", komt ach
ter het ambt "Secretaris van den Ar.menraad 
te:" de inschrijving ,,'s Hertogenbosch" te 
vervallen. 

Onder het hoofd "f 1440 TEN HOOG
STE", afdeeling "BINNENLANDSCHE 
ZAKEN", onderdeel " Armwezen" , komen 
achter het ambt "Secretaris van den Armen
raad te :" de inschrijvingen "Den Helder", 
,,Enschede" en "Zaandam" te vervallen. 

Onder het hoofd "f 2340 TEN HOOG
STE" komt de afdeeling "BINNENLAND
SCHE ZAKEN" met hetgeen daaronder is 
vermeld, te vervallen. 

Onder het . hoofd f 2 700 TEN HOOG
STE", afdeeling "BINNENLANDSCHE 
ZAKEN", onderdeel " Armwezen", komt na 
het ambt "Secretaris van den Armenraad 
te:" de inschrijving "Dordrecht" te vervallen. 

In bijlage F : 
Onder de afdeeling "BINNENLAND

SCHE ZAKEN" worden aan het slot de vol
gende inschrijvingen opgenomen: 

Secretaris van den Ar-1f x440 ten hoogste. 
menraad teDenHelder. 
Secretaris van den Ar- f 1440 ten hoogste. 
menraad te Enschede. 

Onze Ministers, hoofden der departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreJt, belast met de u itvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den r3den Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Algemeene Zaken, 

Voorzitter van den Raad van Ministers. 
H. COLIJN. 

(Uitgeg. 20 Juni z939.) 

33 
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s. 352 

z3 Juni z939. BESLUIT, tot wijziging van 
het Gemeentegirobesluit-1938 (Staats
blad n °. 359A). 

Wij WILHELMINA, enz. 
Overwegende dat het ' wenschelijk is, het 

in artikel 10 van het Gemeentegirobesluit-
1938 (Staatsblad n °. 359A) vervatte voor
schrift omtrent het in werking treden van dat 
besluit te wijzigen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van den 4den Maart 
1939 n ° . M 21 Hoofdbestuur der Posterije1;, 
Telegrafie en Telefonie, en van Onzen Mi
nister van Financiën van den II Maart 1939 
n °. 120, Generale Thesaurie, afdeeling B.Z. ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 2den Mei 1939 n °. 27); 

Gelet op het nadere rapport van Onze 
voornoemde Ministers van den 1sten Juni 
1939 n °. M 51 Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie, en van den 9 Juni 
1939 n °. 59, Generale Thesaurie, afdeeling : 
B .Z.; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen als volgt: 

Art. 1. He~ bepaalde in artikel 10, lid 2, 
van het Gemeentegirobesluit-1938 (Staats
blad n ° . 359A) wordt gelezen als volgt: 

"2. Het treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip". 

2. Dit besluit treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken en van Financiën zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Sta
te. 

's-Gravenhage, den 13den Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

s. 355 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën a. i., 

H . COLIJN 

(Uitgeg. 7 Juli z939.) 

5 October z939. BESLUIT, tot mogelijke 
tijdelijke afwijking van enkele bepalin
gen van het Jnternationaal Postbesluit 
1934 (Staatsbl~µ n °. 570). 

Wij WILHELMINA, enz. 
Overwegende, dat de huidige, buitenge

wone omstandigheden het.noodzakelijk kun
nen maken om bijzondere maa tregelen te 
treffen ten einde een zoo goed mogelijke uit
voering van den Nederlandschen luchtpost
dienst Amsterdam-Bandoeng te verzeke
ren, alsmede dat er rekeriing mede moet wor
den gehouden, dat deze dienst niet meer zal 
kunnen worden uitgevoerd; 

Gelet op artikel 28, 2e lid der Postwet 
(Staatsblad 1919 n °. 543); 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 September 
1939, n °. 18, Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 26sten September 1939, n °·. 69); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 September 1939, 
n °. 6, Hoofdbestuur der Posterijen , Telegra
fie en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen als volgt: 

Art. 1. Onze Minister van Binnenland
sche Zaken is gemachtigd om, zoodra en voor 
zoolang buitengewone omstandigheden zulks 
noodig maken, met afwijking van hetgeen 
daaromtrent is bepaald bij artikel 2, lid 1 
en 2, alsmede artikel 3, 1ste lid, sub 1° , let
ter c, van het Internationaal Postbesluit 1934 
(Staatsblad n °. 570), het port alsmede de 
andere tarieven en de voorwaarden voor de 
verzending van brieven en briefkaarten in 
het verkeer met Nederlandsch-Indië nader 
vast te stellen. 

2 . Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. Het 
zal worden ingetrokken, zoodra naar Onze 
meening de buitengewone omstandigheden, 
welke tot het nemen van dit besluit aanlei
ding hebben gegeven, zullen hebben opge
houden te bestaan. 

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

's-Gravenhage, den 5den October 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. 9 October z939). 

s. 356 

6 October z939. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 
(Staatsblad 1933, n ° . 783), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 13 
Juni 1939 (Staat-sblad n °. 351) . 

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

Staat, Minister van Alge::neene Zaken a.i., 
Voorzitter van den Raad van Ministers, van 
25 Augustus 193.9, afc!eeling Il, 1}

0
• 534; 

Gelet op artikel 65 der Grondwet, op ar
tikel 125, eerste lid, der Ambtenarenwet 1929, 
zoomede op O~s b~sluit van 4 December 
1935 (Staatsblad n ° . 690); 

Ovetwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 opnieuw te wijzigen en aan te 
vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1939, n °. 79) ; · · 

Gezien het. nader rapport van Onzen Mi-
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nîster voornoemd van 3 October 1939, af
deeling II, n °. 665; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de 

navolgende wijzigingen en aanvullingen aan 
te brengen: 

I. Gerekend van 1 JANUARI 1939 : 
In bijlage A I: 
In de schalen 1, 10 en 51, afdeeling "SO

CIALE ZAKEN", wordt onmiddellijk vóór 
het onderdeel " Rijksverzekeringsbank" en 
hetgeen daaronder is vermeld, respectievelijk 
opgenomen: 
(schaal 1) Hooge Raad van Arbeid. 

Machineschrijver. 
(schaal xo) Hooge Raad van Arbeid. 

Schrijver 2e klasse. 
(schaal 51) Hooge Raad van Arbeid. 

Schrijver 1e klasse. 
In schaal 33 vervalt onder de afdeeling 

,,SOCIALE ZAKEN" het onderdeel " Hoo
ge Raad van Arbeid" met hetgeen daaronder 
is vermeld. 

In schaal 37, afdeeling "ECONOMISCHE 
ZAKEN", wordt na het onderdeel "Octrooi
raad en Bureau voor denlndustrieelenEigen
dom" en hetgeen daaronder is vermeld, opge
nomen: 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Landbouw. 

Assistent. 
In schaal 77, afdeeling "ECONOMISCHE 

ZAKEN", onderdeel "Voorlichtingsdienst 
ten behoeve van den Landbouw", wordt in 
plaats van "Assistent van een consulent" ge
lezen: Hoofd-assistent van een consulent*), 
terwijl aan den voet van de betreffende blad
zijde een noot wordt opgenomen, luidende: 

* Zij, die vóór 1 Januari 1925 den titel 
voerden van hoofdassistent, komen in aan
merking voor een maximum-salaris van 
f 2700. • 
In schaal 105, afdeeling "ECONOMISCHE 

ZAKEN", vervalt het onderdeel "Voorlich
tingsdienst ten behoeve van den Landbouw" 
met hetgeen daaronder is vermeld. 
In schaal 130, afdeeling "ECONOMISCHE 

ZAKEN" wordt onder het onderdeel "Voor
lichtingsdienst ten behoeve van den LatJd
bouw" vóór de bestaande inschrijving opge
nomen: 
Adjunct-ingenieur. 
In schaal ,79, afdeeling "WATERSTAAT", 

wordt onde het onderdeel "Rijkswaterstaat" 
in plaats van "Eerste Rijkshavenmeester te 
Rotterdam" gelezen: Rijkshavenmeester te 
Rotterdam. 
In schaal '212, afdeeling "ECONOMISCHE 

ZAKEN" wordt na het onderdeel ,,Land
bouwhooieschool" en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen: 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van dèn' 
Landbouw. 

Ingenieur. 
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II. Gerekend van 1 FEBRUARI 1939: 
In bijlage A I _: 
In schaal 59, afdeeling "WATERSTAAT", 

onderdeel "Rijkswater.staat", vervalt het 
ambt van "Brugmeester te Vreeswijk". 

In schaal 67, afdeeling "WATERSTAAT" , 
onderdeel Rijkswaterstaat", vervalt achter 
het ambt van "Sluismeester te:" de plaats
naam "Vreeswijk". 

In Bijlage B I : 

In groep 4, afdeeling "WATERSTAAT", 
onderdeel "Rijkswaterstaat", wordt : 

1°. achter het ambt van "Brugwachter :" 
de inschrijving "bij de schipbrug te Vrees
wijk" geschrapt; 

2 °. achter het ambt van "Sluiswachter:" 
wachter:" na ·de inschrijving "Staphorster
sluis" opgenomen: Vreeswijk (Koninginnen
sluis). 

In groep 4a, afdeeling "WATERSTAAT", 
onderdeel " Rijkswaterstaat", wordt: 

1 ° . het ambt van "Scheepstimmerman
monteur te Vreeswijk" geschrapt; 

2 ° . na het ambt van "Sluiswachter te 
Haastrecht" opgenomen: Sluiswachter tè 
Jutphaas (schutsluizen in den Vaartschen 
Rijn benoorden en bezuiden het Amsterdam
Rijnkanaal). 

III. Gerekend van 1 MAART 1939: 

In bijlage B I : 
In groep 4a, afdeeling "WATERSTAAT", 

wordt onder het onderdeel " Rijkswaterstaat" 
in plaats van "Kantonnier bij de rivieren te 
Schiedam" gelezen: Kantonnier bij de rivie
ren te IJsselmonde. 

IV. Gerekend van 1 JULI 1939 : 

In bijlage A I : 
In schaal n6, afdeeling "JUSTITIE", 

wordt onder het onderdeel "Rijkspolitie" in 
plaats van "Rijksveldwachter-rechercheur" 
gelezen: Rijksrechercheur. 

In schaal 217 wordt onmiddellijk na de 
vermelding van de schaal opgenomen: 

JUSTITIE. 
Rijkspolitie. 

Commissaris van Rijkspolitie, werkzaam bij 
de Rijksrecherchecentrale. 

In schaal 242 wordt onmiddellijk na de 
vermelding van de schaal opgenomen: 

JUSTITIE. 
Rijkspolitie. . 

Commissaris van Rijkspolitie 1e klasse, 
werkzaam bij de R ijksrechèrchecentrale. 

. In bijlage B I : 
In groep 4, afdeeling "HOOGE COLLE

GES VAN STAAT", wordt als eerste in
schrijving opgenomen : 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Vakman. 
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V. Gerekend van 1 SEPTEMBER 1939: 
In bijlage A I: 

In schaal 237, afdeeling "DEPARTEMEN
TEN VAN ALGEMEEN BESTUUR", 
wordt na de bestaande inschrijvingen opge
nomen: Economisch adviseur bij het Depar
temen t van Financiën. 

VI. 
In bijlage A I : 
In schaal 123, afdeeling "ONDERWIJS 

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN", 
wordt na het onderdeel "Koninklijk Penning
kabinet" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 
Rijksmuseum H. W. Mesdag te 's-Graven

hage. 
Technisch assistent 1e klasse. 

In bijlage B I : 
In groep 6, afdeeling "WATERSTAAT" , 

onderdeel "Rijkswaterstaat" , vervalt het 
ambt van "2e Machinist, machinist-stoker 
of hulpmachinist van "Hoofdingenieur 
Dirks" ". 

Onze Ministers, hoofden der departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 6den October 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Algemeene Zaken a.i., 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
D E GEER. 

(Uitgeg. 27 October z939.) 

s. 365 

8 juni z939. BESLUIT, betreffende de 
schrijfwijze van de Nederlandsche taal 
bij het eindexamen der gymnasia, het 
examen, vermeld in artikel 12 der Hoo
ger-onderwijswet, de eindexamens van 
de openbare en aangewezen bijzondere 
hoogere burgerscholen B en de examens 
ter verkrijging van de akte van be
kwaamheid als onderwijzer en a ls hoofd
onderwijzer. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 April 1939, n °. 6124 II , Afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs 
en n°. 4036 Il, Afdeeling Lager Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Onze 
besluiten van 28 Augustus 1934 (Staatsbla
den Nos. 484 tot en met 487) betreffende de 
schrijfwijze van de Nederlandsche taal, zoo
als deze zijn gewijzigd bij Ons besluit van 
18 Juli 1936 (Staatsblad n°. 369), nader te 
wijzigen; 

De afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en 

516 

het bewaarschoolonderwijs gehoord, advies 
van 6 Maart 1939, n°. 17800; · 

Den Raad van State gehoord, advies van 
23 Mei 1939, n°. 36; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Juni 1939, Nos 
8362/5675, Afdeelingen Voorbereidend Hoo
ger en Middelbaar Onderwijs en Lager On
derwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
De toevoeging, vervat in elk van Onze be

sluiten van 28 Augustus 1934 (Staatsbladen 
Nos. 484 tot en met 487), zooals deze zijn 
gewijzigd bij Ons besluit van 18 Juli 1936 
(Staatsblad n °. 369), wordt met ingang van 
1 September 1939 gelezen als volgt: 

,,Bij het schriftelijk werk volgt de adspi
rant de schrijfwijze volgens De Vries en Te 
Winkel, evenwel met inachtneming van het 
onderstaande: 

1. De e wordt in open lettergrepen niet 
verdubbeld. 

Pe ee blijft echter aan het einde van een 
woord, alsmede in afleidingen en samenstel
lingen van woorden op ee. Als samenstellin
gen van woorden op ee worden ook be
schouwd samenstellingen, waarvan het eer
ste lid, op een ee-klank uitgaande, niet of 
niet meer als afzonderlijk woord voorkomt; 

2. De o wordt in open lettergrepen niet 
verdubbeld. 

De oo blijft echter voor ch in de woorden: 
goochelen, goochem, loochenen, alsmede in 
hun afleidingen en samenstellingen; 

3. Sch wordt alleen daar geschreven, waar 
de ch gesproken wordt. De ch blijft echter 
in het achtervoegsel isch; 

4. De verbuigingsuitgangen e en en van 
het lidwoord een, van geen en van de bij
voeglijk gebruikte bezittelijke voornaam
woorden mijn, Uw, zijn, hun, haar, mogen 
worden weggelaten, behalve in staande uit
drukkingen als Hare H oogheid, te zijnen hui
ze, en in bijzondere taal en bi.jzonderen stijl. 

5a. De schrijfwijze der namen van pu
bliekrechtelijke lichamen blijft onveranderd, 
zoolang niet langs wettelijken weg tot ver
andering is besloten. 

De regels 1 tot 3 worden derhalve op deze 
namen niet toegepast; 

b. Op aardrijkskundige namen, die geen 
aa!'}duiding zijn van een publiekrechtelijk 
lichaam, mogen de regels 1 tot 3 worden toe
gepast; dit geldt ook - evenwel met over
eenkomstige toepassing van het onder c be
paalde - voor de bijvoeglijke naamwoorden, 
al of niet van een aardrijkskundigen naam 
afgeleid, die als afzonderlijk woord deel uit
maken van zoodanige aardrijkskundige na
men; 

c. In woorden, die van aardrijkskundige 
namèn zijn afgeleid, en geen deel uitmaken 
van een aardrijkskundigen naam, volgt het 
achtervoegsel de regels 1 tot 3. H et grond
woord of het gedeelte daarvan, dat in de af
leiding voorkomt, behoudt den vorm, dien 
het volgens het onder a en b bepaalde heeft, 
evenwel met dien verstande, dat de regels 1 
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tot 3 worden toegepast op den klinker van 
de lettergreep, die onmiddellijk aan het ach
tervoegsel voorafgaat. 

In afleidingen van aardrijkskundige na
men, die volgens het onder a en b bepaalde 
sch aan het einde behouden, blijft ( s) sch 
bewaard; 

d. Namen van landen, zeeën, rivieren, 
steden enz. in het buitenland, waarvoor men 
in Nederland een eigen benaming heeft, als
mede hun afleidingen volgen de regels 1 tot 
3." 

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

's-Gravenhage, den 8sten Juni 1939. 

s. 366 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. II Juli z939.) 

8 Juni z939. BESLUIT, betreffende de 
schrijfwijze van de Nederlandsche taal 
bij de eindexamens der openbare eh 
aangewezen bijzondere hoogere burger
scholen A. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 April 1939, n °. 6I24 II, Afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
programma voor de eindexamens der hooge
re burgerscholen A, vastgesteld bij Ons be
sluit van 22 December 19;17 (Staatsblad n ° . 
3 76), aan te vullen met betrekking tot de 
schrijfwijze van de Nederlandsche taal; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
23 Mei 1939, n °. 36; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Juni 1939, Nos 
8362/5675, Afdeelingen Voorbereidend Hoo
ger en Middelbaar Onderwijs en Lager On
derwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
Aan het voornoemd programma wordt met 

ingang van 1 September 1939 toegevoegd: 
.,Bij het schriftelijk werk volgt de adspi

rant de schrijfwijze volgens De Vries en Te 
Winkel, evenwel met inachtneming van het 
onde.rstaande: 

x. De e wordt in open lettergrepen niet 
verdubbeld. 

De ee blijft echter aan het einde van een 
woord, alsmede in afleidingen en samenstel
lingen van woorden op ee. Als samenstellin
gen van woorden op ee worden ook be
schouwd samenstellingen, waarvan het eer
ste lid, op een ee-klank uitgaande, niet of 
niet meer als afzonderlijk woord voorkomt; 
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2. De o wordt in open lettergrepen niet 
verdubbeld. 

De oo blijft echter voor ch in de woorden: 
goochelen, goochem, loochenen, alsmede in 
hun afleidingen en samenstellingen; 

3. Sch wordt alleen daa, geschreven, waar 
de ch gesproken wordt. De ch blijft echter 
in het achtervoegsel isch; 

4. De verbuigingsuitgangen e en en van 
het lidwoord een, van geen en van de bij
voeglijk gebruikte bezittelijke voornaam
woorden mijn, Uw, zijn, hun, haar, mogen 
worden weggelaten, behalve in staande uit
drukkingen als Hare Hoogheid, te zijnen hui
ze, en in bijzondere taal en bijzonderen stijl. 

5a. De schrijfwijze der namen van pu
bliekrechtelijke lichamen blijft onveranderd, 
zoolang niet langs wettelijken weg tot ver
andering is besloten. 

De regels ·1 tot 3 worden derhalve op deze 
namen niet toegepast; 

b. Op aardrijkskundige namen, die geen 
aanduiding zijn van een publiekrechtelijk 
lichaam, mogen de regels 1 tot 3 worden toe
gepast; dit geldt ook - evenwel met over
eenkomstige toepassing van het onder c be
paalde - voor de bijvoeglijke naamwoorden, 
al of nie·t van een aardrijkskundigen naam 
afgeleid, die als afzonderlijk woord deel uit
maken van zoodanige aardrijkskundige na
men; 

c. In woorden, die van aardrijkskundige 
namen zijn afgeleid, en geen deel uitmaken 
van een aardrijkskundigen naam, volgt het 
achtervoegsel de regels 1 tot 3. Het grond
woord of het gedeelte daarvan, dat in de af
leiding voorkomt, behoudt den vorm, dien 
het volgens het onder a en b bepaalde heeft, 
evenwel met dien verstande, dat de regels 1 

tot 3 worden toegepast op den klinker van 
de lettergreep, die onmiddellijk aan het ach
tervoegsel voorafgaat. 

In afleidingen van aardrijkskundige na
men, die volgens het onder a en b bepaalde 
sch aan het einde behouden, blijft ( s) sch 
bewaard; 

d. Namen van landen, zeeën, rivieren, 
steden enz. in het buitenland, waarvoor men 
in Nederland een eigen benaming heeft, als
mede hun afleidingen volgen de regels 1 tot 
3." 

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

's-Gravenhage, den 8sten Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. II Juli z939.) 
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s. 367 

8 Juni z939. BESLUIT, betreffende de 
schrijfwijze van de Nederlandsche taal 
bij de staatsexamens hoogere burger
scholen A en B. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
x5 April x939, n °. 6x24 II, Afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
programma's voor de examens, vermeld in 
artikel 55, tweede lid, der middelbaar-onder
wijswet, vastgesteld bij Ons besluit van 9 
Maart x938 (Staatsblad n ° . 363), aan te vul
len met betrekking tot de schrijfwijze van 
de Nederlandsche taal ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
23 Mei x939, n ° . 36; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Juni x939, Nos 
8362/5675, Afdeelingen Voorbereidend Hoo
ger en Middelbaar Onderwijs en Lager On
derwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
Aan voornoemde programma's wordt met 

ingang van x September x939 toegevoegd: 
,.Bij het schriftelijk werk volgt de adspi

rant de schrijfwijze volgens De Vries en Te 
Winkel, evenwel met inachtneming van het 
onderstaande: 

x. De e wordt in open lettergrepen niet 
verdubbeld. 

De ee blijft echter aan het einde van een 
woord, alsmede in afleidingen en samenstel
lingen van woorden op ee. Als samenstellin
gen van woorden op ee worden ook be
schouwd samenstellingen, waarvan het eer
ste lid, op een ee-klank uitgaande, niet of 
niet meer als afzonderlijk woord voorkomt ; 

2. De o wordt in open lettergrepen niet 
verdubbeld. 

De oo blijft echter voor ch in de woorden: 
goochelen, goochem, loochenen, alsmede in 
hun afleidingen en samenstellingen; 

3 . Sch wordt alleen daar geschreven, waar 
de ch gesproken wordt. De ch blijft echter 
in het achtervoegsel isch; 

4 . De verbuigingsuitgangen e en en van 
het lidwoord een, van geen en van de bij
voeglijk gebruikte bezittelijke voornaam
woorden mijn, Uw, zijn, hun, haar, mogen 
worden weggel,;1ten, behalve in staande uit
drukkingen als Hare Hoogheid, te zijnen hui
ze, en in bijzondere taal en bijzonderen stijl. 

5a. De schrij fwijze der namen van pu
bliekrechtelijke lichamen blijft onveranderd, 
zoolang niet langs wettelijken weg tot v e r 
andering is besloten. 

De regels x tot 3 worden derhalve op deze 
namen niet toegepast; 

b . Op aardrijkskundige namen, die geen 
aanduiding zijn van een publiekrechtelijk 
lichaam, mogen de regels x tot 3 worden toe
gepast; dit geldt ook - evenwel met over
eenkomstige toepassing van het onder c be-
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paalde - voor de bijvoeglijke naamwoorden, 
al of niet van een aardrijkskundigen naam 
afgeleid, die als afzonderlijk woord deel uit
maken van zoodanige aardrijkskundige na
men; 

c. In woorden, die van aardrijkskundige 
namen zijn afgeleid, en geen deel uitmaken 
van een aardrijkskundigen naam, volgt het 
achtervoegsel de regels x tot 3. Het grond
woord of het gedeelte daarvan, dat in de af
leiding voorkomt, behoudt den vorm, dien 
het volgens het onder a en b bepaalde heeft, 
evenwel met dien verstande, dat de regels x 
tot 3 worden toegepast op den klinker van 
de lettergreep, die onmiddellijk aan het ach
tervoegsel voorafgaat. 

In afleidingen van aardrijkskundige na
men, die volgens het onder a en b bepaalde 
sch aan het einde behouden, blijft ( s) sch 
bewaard; 

d. Namen van landen, zeeën, rivieren, 
steden enz. in het buitenland, waarvoor men 
in Nederland een eigen benaming heeft, als
mede hun afleidingen volgen de regels x tot 
3 ." 

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

's-Gravenhage, den 8sten Juni x939. 

s. 368 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. II Juli z939.) 

8 Juni z939 BESLUIT, tot wijziging van 
het leerplan voor de gymnasia en dat 
voor de openbare hoogere burgerscho
len A en B met betrekking tot de schrijf
wijze van de Nederlandsche taal. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
x5 April x939, n ° . 6x24 II , Afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Ove rwegende, dat het w e nschelijk is Ons 
besluit van x7 November xo34 (Staatsblad 
n °. 59x), tot aanvulling van het leerplan voor 
de gymnasia, zooals dit besluit is gewijzigd 
bij Ons besluit van 29 December x936 
(Staatsblad n ° . 377), alsmede Ons besluit 
van 28 Juli x937 (Staatsblad n ° . 366) onder 
meer tot aanvulling van he t algemeen leer
plan voor de openbare hoogere burgerscho
len A en B, met betrekking tot de schrijf
wijze van de Nederlandsche taal te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
23 Mei x939, n ° . 36; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Juni x939, Nos 
8362/5675, Afdeelingen Voorbereidend Hoo
ger en Middelbaar Onderwijs en Lager On
derwijs; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
De toevoeging, vastgesteld bij Ons besluit 

van 17 November 1934 (Staatsblad n °. 591), 
zooals dit is gewijzigd bij Ons besluit van 29 
December 1936 (Staatsblad n°. 377), en die, 
vastgesteld onder 2°. van Ons besluit van 
28 Juli 1937 (Staatsblad n°. 366). worden 
met ingang van r September 1939 gelezen 
als volgt : 

"Bij het schriftelijk werk wordt gevolgd 
de schrijfwijze volgens De Vries en Te Win
kel, evenwel met inachtneming van het on
derstaande: 

r. De e wordt in open lettergrepen niet 
verdubbeld. 

De ee blijft echter aan het einde van een 
woord, alsmede in afleidingen en samenstel
lingen van woorden op ee. Als samenstellin
gen van woorden op ee worden ook be
schouwd samenstellingen, waarvan het eer
ste lid, op een ee-klank uitgaande, niet of 
niet meer als afzonderlijk woord voorkomt; 

2. De o wordt in open lettergrepen niet 
verdubbeld. 

De oo blijft echter voor ch in de woorden : 
goochelen, goochem, loochenen, alsmede in 
hun afleidingen en samenstellingen; 

3. Sch wordt alleen daar geschreven, waar 
de ch gesproken wordt. De ch blijft echter 
in het achtervoegsel isch; 

4. De verbuigingsuitgangen e en en van 
het lidwoord een, van geen en van de bij
voeglijk gebruikte bezittelijke voornaam
woorden mijn, Uw, zijn, hun, haar, mogen 
worden weggelaten, behalve in staande uit
drukkingen als Hare Hoogheid, te zijnen hui
ze, en in bijzondere taal en bijzonderen stijl. 

5a. De schrijfwijze der namen van pu
bliekrechtelijke lichamen blijft onveranderd, 
zoolang niet langs wettelijken weg tot ver
andering is besloten. 

De regels r tot 3 worden derhalve op deze 
namen niet toegepast; 

b. Op aardrijkskundige namen, die geen 
aanduiding zijn van een publiekrechtelijk 
lichaam, mogen de regels r tot 3 worden toe
gepast; dit geldt ook - evenwel met over
eenkomstige toepassing van het onder c be
paalde - voor de bijvoeglijke naamwoorden, 
al of niet van een aardrijkskundigen naam 
afgeleid, die als afzonderlijk woord deel uit
maken van zoodanige aardrijkskundige na
men; 

c. In woorden, die van aardrijkskundige 
name n zljn afgeleid, en gee n deel uitmaken 
van een aardrijkskundigen naam, volgt het 
achtervoegsel de regels r tot 3. Het grond
woord of het gedeelte daarvan, dat in de af
leiding voorkomt, pehoudt den vorm, dien 
het volgens het onder a en b bepaalde heeft, 
evenwel met dien verstande, dat de regels r 
tot 3 worden toegepast op den klinker van 
de lettergreep, die onmiddellijk aan het ach
tervoegsel voorafgaat. 

In afleidingen van aardrij kskundige na
men, die volgens het onder a en b bepaalde 
sch aan het einde behouden, blijft ( s) sch 
bewaard; 
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d. Namen van landen, zeeën, rivieren, 
steden enz. in het buitenland, waarvoor men 
in Nederland een eigen benaming heeft, als
mede hun afleidingen volgen de regels r tot 
3." 

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

's-Gravenhage, den 8sten Juni 1939. 

s. 369 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen , 

J. R. SWTEMAKER D E BRUÏNE. 

(Uitgeg . Il Juli I939.) 

26 Juni I939· BESLUIT, tot aanvulling en 
wijziging van het Reglement voor de 
Rijks hoogere burgerscholen, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van ro Juli 1926 
(Staatsblad n °. 231), laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 4 Januari 
1938 (Staatsblad n °. 360). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Mei 1939, n °. 7593 111, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelij k is het 
Reglement voor de Rijks hoogere burger
scholen, vastgesteld bij Ons besluit van ro 
Juli 1926 (Staatsblad n °. 231), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 4 Januari 1938 
(Staatsblad n °. 360) nader aan te vullen en 
te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juni 1939, n°. 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Juni 1939, n ° . 
9157, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Voornoemd Reglement aan te vullen en te 

wijzigen als volgt : 
Art. 1. In artikel 3 wordt in plaats van 

,,geeft aan" gelezen: ,,verstrekt" en na "en" 
ingevoegd: ,,geeft". 

Art. Il. In artikel 19 vervallen de woor
den : ,,in de eerste helft der maand Juni" aan 
het slot van den tweeden volzin, zoomede 
het tweede lid. 

Art. III. Aan artikel 23 worden twee 
nieuwe leden toegevoegd, luidende: 

"Van het besluit der leerarenvergadering 
geeft de directeur per aangeteekenden brief 
kennis, indien het een minderjarigen leer
ling betreft, aan de ouders of verzorgers van 
den leerling, indien het een meerderja rigen 
leerling betreft, aan dezen zelf. 

Het in het eerste lid vermelde beroep moet 
worden ingesteld binnen 30 dagen na de dag
teekening van den in het vorige lid bedoel
den brief van den directeur." 

Art. IV. In het tweede lid van artikel 25 
wordt in plaats van "drie" gelezen: ,,vier". 
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Na het tweede lid wordt ingevoegd een 
nieuw derde lid, luidende: 

"De eerste vacantie heeft plaats in de 
week, waarin 1 November valt en omvat 
de dagen Maandag, Dinsdag en Woensdag, 
wanneer 1 November op een dier dagen of 
den daaraan voorafgaanden Zondag valt, de 
dagen Donderdag, Vrijdag en Zaterdag, wan
neer 1 November op een dezer dagen valt." 

In het nieuwe vierde lid wordt in plaats 
van "de eerste vacantie" gelezen: ,,de twee
de vacantie". 

In het nieuwe vijfde lid wordt in plaats 
van "de tweede vacantie" gelezen:,,de derde 
vacantie". 

In het nieuwe zesde lid wordt in plaats 
van "de derde vacantie" gelezen: ,,de vierde 
vacantie". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Sta
te. 

's-Gravenhage, den 26sten Juni 1939. 

s. 3 70 

WILHELMINA. 
De Minister. van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
(Uitgeg. II Juli z939.) 

6 Juli z939. BESLUIT, tot wijziging van 
de artikelen 7 en 59 van het Rechtspo
sitiebesluit N.O. 19~-~-

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 December 1938, n ° . 13679 III, afdeeling 
Nijverheidsonderwijs; 

Gezien Onze besluiten van 1 September 
1938 (Staatsblad n ° . 351) en van 27 Octo
ber 1938 (Staatsblad n ° . 352); 

Overwegende, dat het wenschelijk is, Ons 
besluit van den 6den Augustus 1935 (Staats
blad n ° . 501) tot uitvoering van artikel 16, 
eerste lid, en artikel 28, vierde lid, der Nij
verheidsonderwijswet, te wijzigen en aan te 
vullen; 

D en Raad van S tate gehoord, (advies van 
IO Januari 1939, n°. 37); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 3 Juli 1939, n°. 
246, Afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Artikel 7 van Ons besluit van 6 

Augustus 1935 (Staatsblad n ° . 501) wordt 
gelezen als volgt: 

x. Voor aanstelling of tewerkstelling kan 
niet in aanmerking komen hij uit wiens ge
dragingen, naar het oordeel van Onzen Mi
nister, een zoodanige gezindheid bHjkt, dat 
geen voldoende waarborg aanwezig is, dat 
hij zijn plicht als directeur, leeraar of be
ambte onder alle omstandigheden getrouwe
lijk zal volbrengen. 
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2. Een gedraging, als bedoeld in het eer
ste lid, is onder meer aanwezig, wanneer hij , 
die voor benoeming in aanmerking . zou ko
men, lid is van een vereenigi11g, waarvan 
Onze Minister, Voorzitter van den Raad van 
Ministers, verklaard heeft, dat zij om de 
doeleinden, die zij nastreeft, of de middelen, 
die zij aanwendt, de behoorlijke vervulling 
van zijn plicht als ambtena&r kan in gevaar 
brengen of schaden, of wanneer hij op eeni
gerlei wijze medewerking of steun verleent 
aan een zoodanige vereeniging of van haar 
uitgaande actie. 

Art. Il. In het derde lid van artikel 14 
van Ons voornoemd besluit, onder b, c, d en 
~ van dat lid, wordt telkens in plaats van 
,,36" gelezen: 34. 

Art. III. In het tweede lid van artikel 
15 van Ons voornoemd besluit wordt in 
plaats van "5½ maand" gelezen: 11 maan 
den. 

Art. IV. In artikel 59 van Ons voor
noemd besluit wordt in het eerste lid na het 
bepaalde onder d ingevoegd: e. gedragingen, 
uit welke een zoodanige gezindheid blijkt, 
dat geen voldoende waarborg aanwezig is, 
dat zij hun plicht als directeuren, leeraren 
of beambten onder alle omstandigheden ge
trouwelijk zullen volbrengen. 

Het tweede lid van artikel 7 vindt over
eenkomstige toepassing. 

Het bevoegd gezag verleent ontslag op 
grond van de onder e bedoelde gedragingen 
niet, dan nadat het over het al dan niet aan
wezig zijn daarvan de meening van Onzen 
Minister heeft gevraagd. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Sta
te en de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 6den Juli 1939. 

s. 372 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 2z Juli z939.) 

3 Augustus 1939. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 4 Juli 
1905, Staatsblad n ° . 227, laatstelijk ge-
wijzigd bij Koninklijk besluit van 25 
Juli 1938, Staatsblad n ° . 372, ter uitvoe
ring van artikel 33, onder c, der hooger
onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Juni 1939, N ° . 23753, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 33, onder c, der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Juli 1939, N ° . 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 31 Juli 1939, N °. 
3199, Afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In Ons besluit van 4 Juli 1905, Staatsblad 

N ° . 227, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 25 Juli 1938, Staatsblad N°. 372, wor
den de volgende wijzigingen aangebracht. 

Art. I. In het tweede lid van artikel 10 
vervalt "d. de scheikunde", en wordt in 
plaats van "e, f, g, h" onderscheidenlijk ge
lezen: d, e, f, g. 

Het vierde lid wordt gelezen als volgt: 
Het ingenieurs-examen loopt over de vol-

gende vakken: 
a. de werktuigbouwkunde, 
b. de bedrijfsleer, 
en voorts over één of meer der volgende 

vakken ter keuze van den candidaat, onder 
goedkeuring der afdeeling: 

c. de wiskunde, 
d. de theoretische en toegepaste mecha-

nica, 
e. de aëro- en hydrodynamica, 
f. de natuurkunde, 
g. de electrotechniek, 
h. -de mechanische technologie, 
i. de scheikundige technologie, 
k. de kennis en het onderzoek der me

talen, 
1. de 'kennis en het onderzoek van bouw

stoffen, andere dan metalen, 
m. de industriëele bouwkunde, 
n. de algemeene en toegepaste microbio-

logie, 
o. de staathuishoudkunde, 
p. het staats- en administratief recht, 
q. het boekhouden. 
Art. II. Het derde en vierde lid van arti

kel 1 2 worden gelezen als volgt: 
Het candidaats-examen loopt over de vol

gende vakken: 
a. de wiskunde, 
b. de theoretische en toegepaste mecha-

nica, 
c. de natuurkunde, 
d. de electrotechniek, 
e. het administratief recht, 
en voorts over één of meer der volgende 

vakken ter keuze van den candidaat, onder 
goedkeuring der afdeeling: 

f. de werktuigbouwkunde, 
g. de staathuishoudkunde, 
h. de bedrijfsleer en het boekhouden. 
I!l de plaats van een der onder f tot h ge

noemde vakken kan treden een meer uitge
breide kennis in een der vakken, genoemd 
onder a, b, c en·d. 

Art. III. Het derde en vierde lid van 
artikel 14 worden gelezen als volgt: 

Het candidaats-examen loopt over de vol
gende vakken: 

a. de theoretische en toegepaste mecha-
nica, 

b. de natuurkunde, 
c. de scheikunde, 
d. de werktuigbouwkunde, 
e. de electrotechniek, 
f. de delfstof- en aardkunde, 
g. de mijnkunde, 
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h. het landmeten en het waterpassen, 
i. het technisch teekenen. 
Het ingenieurs-examen loopt over de vol-

gende vakken: 
a. de architectuur, 
b. de werktuigbouwkunde, 
c. de mechanische technologie, 
d. de delfstof- en aardkunde, 
e. de mijnkunde, metallurgie en docima

sie, 
/. het administratief recht. 
Art. IV. Het derde en vierde lid van arti 

kel 14bis worden gelezen als volgt: 
Het candidaats-examen loopt over de vol

gende vakken: 
a. de wiskunde, 
b. de theoretische en toegepaste mecha-

nica, 
c. de natuurkunde, 
d. de werktuigbouwkunde, 
e. de electrotechniek, 
en voorts over één of meer der volgende 

;vakken ter keuze van den candidaat, onder 
goedkeuring der afdeeling: 

f. de scheikunde, 
g. de aëro- en t,ydrodynamica, 
h. de metallographie, 
i. het staats- en administratief recht. 
In de plaats van een der onder f tot i ge

noemde vakken kan treden een meer uitge
breide kennis in een der vakken, genoemd 
onder a, b, c, d en e. 

Art. V. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 5 September 1939. 

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

's-Gravenhage, den 3den Augustus 1939. 

s. 377 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

B. SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 18 Augustus r939.) 

28 Augustus 1939. BESLUIT, tot wijziging 
van artikel 4, paragraaf 3, van het Aca
demisch statuut. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
22 Juli 1939, n °. 28833, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 131 der hooger-onderwijs
wet; 

Gehoord de senaten der universiteiten; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

15 Augustus 1939, n °. 26); 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, van 24 Augustus 1939, N °. 3446, 
afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
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Eenig artikel. 
Artikel 4, paragraaf 3, onder r, van het 

Academisch statuut wordt gelezen als volgt : 
r. ter keuze van den candidaat een van 

de volgende hoofdvakken: 
a. de Bijbelsche groep, hetzij de Oud

testamentische, hetzij de Nieuwtestamenti
sche wetenschap; 

b. de historische groep, hetzij de alge
meene godsgeschiedenis, hetzij de geschie
denis van het Christendom en de Christe
lijke leerstellingen; 

c. de wijsgeerige groep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en _ 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

's -Gravenhage, den 28sten Augustus 1939. 

s. 388 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 
(Uitgeg. 12 September 1939.) 

2 October 1939. BESLUIT, betreffende be
scherming tegen luchtaanvallen. 

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

Binnenlandsche Zaken en van Defensie van 
12 September 1939, n °. 985, Kabinet en van 
27 September 1939, Geheim Litt. W 299; 

Gelet op artikel 2, eerste lid der Wet be
treffende bescherming tegen luchtaanvallen 
en op artikel r van Ons besluit van 15 Au
gustus I936, Staatsblad n °. 347, sedert ge
wijzigd; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

Artikel I van Ons b esluit van 22 Septem
ber 1936, Staatsblad n °. 386, ter uitvoering 
van de Wet betreffende bescherming tegen 
luchtaanvallen en de daarbij behoorende lijst 
van gemeenten, vervallen. 

D e artikelen 2, 3 en 4 worden genummerd 
respectievelijk r, 2 en 3. 

Onze M inister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit b esluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 2den October 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

s. 404 

De Minister van Defensie, 
A. Q. H . DIJXHOORN. 

(Uitgeg. 13 October 1939.) 

12 Augustus 1939. WET, houdende afwij
king van den in artikel r der Tarief
machtigingswet I934 opgenomen ter
mijn. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 464. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2I51/2. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 464. 
Hand. I 1938/39, bladz. 754. 
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Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschèlijk is om den in het vierde 
lid van artikel r der Tariefmachtigingswet 
1934 bedoelden termijn van zes maanden, 
met betrekking tot het ontwerp van wet tot 
wijziging der Tariefwet 1934 en de Wet op 
het Statistiekrecht (Staatsblad 1932, n ° . 
231) , te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vanState_,enz. 
Art. 1. Met betrekking tot het door Ons 

bij Koninklijke Boodschap van 24 Februari 
1939 aan de Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal ter overweging aangeboden ontwerp 
van wet tot wijziging· van de Tariefwet 1934 
en de Wet op het Statistiekrecht (Staatsblad 
1932, n °. 231) wordt de termijn van zes 
maanden, genoemd in artikel r, vierde lid, 
der Tariefmachtigingswet 1934 verlengd tot 
en met 31 December 1939. · 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 12den Augustus 

1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
E . N . VAN KLEFFENS . 

(Uitgeg. 25 Augustus 1939.) 

s. 444 

2 September 1939. BESLUIT, houdende 
bepalingen ter uitvoering van a rtikel 3, 
lid 5, der Successiewet, zooals dit is 
vastgesteld bij de wet van 2 r D ecember 
I936 (Staatsblad n °. 406) (Uitvoerings
besluit artikel 3 Successiewet). 

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

Staat, Minister van Financiën a.i., van den 
I4 Juni 1939, n °. I74, afdeelingen Indirecte 
Belastingen en Organisatie van den Belas
tingdienst; 

Gelet op artikel 3, lid 5, dèr Successiewet , 
zooals dit is vastgesteld bij de wet van 2I 
December 1936 (Staatsblad n °. 406); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
27 Juni 1939, n ° , 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Augustus 1939, n°. 
102, afdeelingen Indirecte Belastingen en 
Organisatie van den Belastingdienst ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vast te stellen de navolgende bepalingen 

tot verzekering van de heffing en de invor
dering van de rechten van successie en van 



523 

schenking, welke ingevolge evengemeld arti
kel 3 verschuldigd zijn. 

Art. 1. Voor de berekening van den duur 
van het bij artikel 25 der wet bepaalde voor
recht en van den termijn bij het laatste lid 
van artikel 93 der wet bepaald, telt niet mede 
de tijd, gedurende welken hij tegen wien een 
vervolging is ingesteld niet binnen het Rijk 
woont of gevestigd is. 

2. Het dwangschrift bedoeld in artikel 
60 der wet kan worden uitgevaardigd nadat 
sedert den dag, waarop de aangifte is inge
diend, één maand is verloopen. 

3. Indien het leggen van conservatoir 
beslag naar artikel 26 der wet niet mogelijk 
is, moet desgevorderd binnen een door den 
Rijksambtenaar te stellen termijn te zijnen 
genoegen ten behoeve van den Staat zeker
heid worden gesteld voor de voldoening van 
het door hem schuldig geachte recht. 

Zoo aan deze verplichting niet wordt vol
daan, behoort onmiddellijk na het verloopen 
van dien termijn een memorie van aangifte 
te worden ingeleverd, of, indien zulks reeds 
is geschied, het volgens de specifieke nota 
verschuldigde bedrag te worden betaald. 
Voorts wordt alsdan de termijn van acht 
dagen in artikel 45, lid 1, der wet bepaald 
tot twee dagen verkort en kan het dwang
schrift bedoeld in artikel 60 der wet dadelijk 
worden uitgevaardigd. 

4 . Indien op grond van het eerste lid 
van het vorige artikel tot zekerheid een geld
som in 's Rijks schatkist wordt gestort, wordt 
de in artikel 83, lid 5, der wet bedoelde in
terest vergoed, berekend van den dag der 
storting tot dien der teruggaaf of verreke
ning. 

Ten aanzien van de terugvordering van de 
gestorte geldsom, alsmede de opheffing van 
de op andere wijze gestelde zekerheid zijn, 
voor zooveel mogelijk, de bepalingen van het 
voorlaatste en het laatste lid van artikel 26 
der wet toepasselijk. 

5 . De in den vreemde betaalde belasting 
wordt omgerekend naar den koers op den 
dag (of de dagen) waarop aldaar betaling 
heeft plaats gevonden. 

6 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad waarin het is 
geplaatst. 

Het kan worden aangehaald onder den ti
tel : Uitvoeringsbesluit artikel 3 Successie
wet. 

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

's-Gravenhage, den 2den September 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 

(Uitgeg. 29 September 1939.) 
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I7 Juni 1939. BESLUIT tot vervanging 
van Bijlage I (model voor het scheeps
dagboek van een zeeschip), van Bijlage 
II (model voor het dagboek van een 
visschersschip) en van Bijlage 111 (mo
del voor het machine-dagboek van een 
zeeschip), behoorende bij de Konink
lijke besluiten van den 4den November 
1926 (Staatsblad n°. 369) en van den 
5den Februari 1934 (Staatsblad n °. 41). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 349, lid 3, van het Wet

boek van Koophandel en op artikel 3, lid 2, 
van het Koninklijk besluit van den 4den No
vember 1926 (Staatsblad n°. 369); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Waterstaat en van Justitie van 21 April 1939, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen, n °. 5~7, 
en van 14 April 1939, 1ste Afdeeling C, n °. 
rro7; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Mei 1939, n° . 29); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 13 Juni 1939, Afdee
ling Vervoel'- en Mijnwezen, n °. 533, en van 
7 Juni 1939, 1ste Afdeeling C, n °. 1104; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Bijlage I van het Koninklijk be

sluit van den 4den November 1926 (Staats
blad n °. 369), gelijk deze gewijzigd is vast
gesteld bij Koninklijk besluit van den 5den 
Februari 1934 (Staatsblad n °. 41), wordt 
vervangen door de bij dit besluit behoorende 
bijlage I. 

Bijlage II van het Koninklijk besluit van 
den 4den November 1926 (Staatsblad n°. 
369) wordt vervangen door de bij dit besluit 
behoorende bijlage II. 

Bijlage 111 van het Koninklijk besluit van 
den 4den November 1926 (Staatsblad n°. 
369) wordt vervangen door de bij dit besluit 
behoorende bijlage 111. 

2 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 17den Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J. V. BUUREN. 

De Minister van justitie, C . GosELING
(Uitgeg. 18 Juli 1939.) 

BIJLAGE I. 
bldz. 1. 

SCHEEPSDAGBOEK 
van het zeeschip 
reizende van 
aanvangende den 
kapitein: 

naar 
19 
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bldz. 2. 

Het dagboek wordt bijgehouden ondt'-: 
meer ingevolge: 
artt. 348, -~49 en 351 Wetboek van Koop

handel (algemeene voering van het dag
boek); 

den algemeenen maatregel van bestuur tot 
uitvoering van art. 349 Wetboek van 
Koophandel (inrichting van het dagboek); 

art. 14, laatste lid, van de Wet op de Huis
houding en Tucht (inschrijving van on
derzoek naar misdrijven en van maatre
gelen ten aanzien van krankzinnigen); 

art. 35 Burgerlijk Wetboek (inschrijving van 
geboorten aan boord); 

art. 60 Burgerlijk Wetboek (inschrijving van 
sterfgevallen aan boord); 

art. 9, eerste lid, onder h, van de Schepenwet 
(opnemen van den diepgang, wat gedaan 
is om de uitrusting in goeden staat te 
houden, houden van appèls en oefeningen, 
uitoefening luisterdienst, hulpverleening, 
misbruik Internationaal noodsein); 

art. 13, tweede lid, van het Schepenbesluit 
(wijze van handelen bij averij in het bui
tenland); 

art. n9 van het Schepenbesluit (waarvan 
aanteekening in het dagboek verplicht is); 

art. 66 van het Schepelingenbesluit (inspec
tie verblijven). 

De bladwijzer moet omtrent de alllaar aan
gewezen onderwerpen onmlddellljk en volle 
dig worden bijgehouden. 

D e bladwijzer mag met andere onderwer
pen worden aangevuld. 

bldz. 3. 
Bladwijzer. 

ONDERWERPEN. 

Ziekte en verwonding van op
varenden. 

Overlijden van opvarenden. 

Loon, nog toekomende aan 
overledenen. 

Nalatenschap van overledenen. 

Geboorten aan boord. 

Ontslag of achterblijven van of 
beëindiging van de dienst
betrekking door schepelin
gen. 

L oon en kleederen van achter
gebleven schepelingen en 
van schepelingen, die de 
dienstbetrekking beëindigd 
hebben. 

Adviezen van leden van de be
manning (art. 351 Wetboek 
van Koophandel). 

Bladzij den 
van het 
dagboek. 
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Bladzijden 
ONDERWERPEN. van het 

dagboek. 
Aanvaringen en aan den grond 

loopen. 

Averijen en andere ongevallen, 
bijzondere voorvallen. 

Dokken of op andere wijze 
droogzetten. 

Inspectie van reddingmidde-
len. 

Inspectie van brandbluschmid-
delen, gasmaskers, enz. 

Oefeningen sloepenrol en 
brandrol. 

Kompas compenseeren. 

Verificatie van kaarten, zeil-
aanwijzingen en loodlijnen. 

Inspectie laadgereedschap. 

Beproeving van waterdichte 
deuren, sluizen en kranen. 

Inspectie door erkende par-
ticuliere onderzoekings bu-
reaux (met tritzondering 
van de machines). 

Inspectie verblijven. 

Contröle dag1?oek door de 
Scheepvaartmspectte. 
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19 bldz. 8. 1 

Wind (richting en 
kracht) , weder, 

zee, barometer en 
thermometers 

Wind 
Weder 
Zee 
Barometer 
Thermometer (lucht) 

(water) 
Wind 
Weder 
Zee 
Barometer 
Thermometer (lucht) 

,, (water) 
Wind 
Weder 
Zee 
Barometer 
Thermometer (lucht) 

,, (water) 
Wind 
Weder 
Zee 
Barometer 
Thermometer (lucht) 

,, (water) 
Wind 
Weder 
Zee 
Barometer 
Thermometer (lucht) 

,, (water) 
Wind 
Weder 
Zee 
Barometer • 
Thermometer (lucht) 

(water) 
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' Cl) 
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GEGIST BESTEK: BRANDSTOFVERBRUIK: 
Geg. beh. breedte: Geg. beh. lengte 

Bestek door waarnemingen: 
te u. m . aan *) breedte lengte 

Waargenomen fout standaard-kompas: 
te u. m. aan *) bij kompaskoers fout 
*) Zon, maan of ster. 

Restant gisteren op middag tonnen 
Verbruikt in dit etmaal tonnen 
Restant heden en op den middag tonnen 

AANTEEKENINGEN 
van voorvallen, 
loodingen enz . 

dag, den 19 

De Kap itein, 

De Schepeling, met 
het houden van het 
boek belast, 
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bldz. 9. 1 

DATUM EN PLAATS. 
Handteekeningen van 
den kapitein en van 
den schepeling, met 
het houden van het 

boek belast. 

GEBEURTENISSEN, 

OPMERKINGEN, 

ENZ. 

1 Het aantal dezer bladzijden kan naar 
behoefte door den gebruiker worden vast
gesteld. 

BIJLAGE Il. 

bldz. 1 . 

19 

DAGBOE K 

van het vlsscherschlp 

genaamd: 

gemerkt: 

kapitein: 

bldz . . 2 . 

Het dagboek wordt bijgehouden onder 
meer ingevolge : 
artt. 348, eerste lid, en 349, tweede en derde 

lid, in verband met art. 374 van het Wet
boek van Koop};landel (algemeene voe
ring van l,let dagboek); 

den algemeenen maatregel van bestuur tot 
uitvoering van art. 349 van het Wetboek 
van Koophandel (inrichting van het dag
boek); 

art. 60 van het Burgerlijk Wetboek (in
schrijving van sterfgevallen aan boord); 

art. 9 , eerste lid, onder h, van de Schepen
wet (opnemen van den diepgang, wat ge
daan is om de uitrusting in goeden staat 
t e houden , houden van appèls en oefenin
gen ; uitoefening luist erdienst, hulpve.rlee
ning, misbruik I nternationaal noodsein); 
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art. 13 , tweede lid, van het Schepenbesluit 
(wijze van handelen bij averij in het bui
t enland); 
art. n9 van het Schepenbesluit (waarvan 
aa nteekening in het dagboek verplicht is); 

ar~. 66 van het Schepelingenbesluit (inspec
tie verblijven). 

De bladwijzer moet omtrent de daar aan
gewezen onderwerpen onmiddellijk en vol
ledig worden bijgehouden. 

D e bladwij zer mag m et andere onderwer
pen worden aangevuld. 

D e kolommen, waarvan de hoofden niet 
zijn ingevuld, kunnen :,,oor het visscherijb e
drij f worden gebruikt en hiervoor naar de 
behoefte met hoofden bedrukt worden. 

bldz. 3. 

Bladwijzer. 

Bladzijden 
ONDERWERPEN. van het 

dagboek. 

Ziekte en verwonding van op-
va.renden . 

Overlij den van opvarenden. 

Nalatenschap vanove.rledenen. 

Ontslag, achterblijven van of 
beëindiging van de dienst-
betrekking door schepelin-
gen. 

Aanvaringen of aandrijvingen. 

Aan d en grond loopen en an-
de.re ongevallen. 

Dokken of op andere wijze 
droogzetten . 

Kompas compensee.ren . 

Verificatie of aankoop van 
nieuwe zeekaarten. 

Wanneer de boot buiten boord 
is geweest. . 

Verlies van netten en het vis-
schen van netten of andere 
voorwerpen: 

Ontvangen hulp van, of ver-
leende hulp aananderevaar-
tuigen. 

Schoonmaken verblijven. 

Controle dagboek door de 
Scheepvaartinspectie. 



btdz. 4. btdz. s-
dag 19 . 

d i:: • i:: 1 Voorvallen en opmerkingen Behouden i:: • Aantal slagen ~ e..: "' d Gestoomde i <d "' ":g -ti over schip. kracht van >..., ~ <d" ..., mag- ..., "' der machine i:: 

1 1 1 1 1 
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..c: ., of gezeilde ;::l,.c: -o~t wind, toestand van zee, (.) ... ·i:: ~Jl e netische waarmede is ~ <d ::i koers. Q 
i:: ... lä 5 e lucht (zichtbaarheid) 

~ 
0 0 koers. i> gestoomd. 
"' ~ tî 'O 1 diepte en grondsoort enz. 

r. 1 2. 1 

H l 
D l 
V I 
A l 
P I 
E ! 

3- 5. 6. 1 7- 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

·1 1 
Afgevaren Breedte. Afgevaren Lengte. 
Bekomen Breedte. . Bekomen Lengte. 

Restant brandstof, gisteren op den middag: . 
Sedert gisterenmiddag verbruikt : 
Restant brandstof, heden op den middag : 

8. 1 9 . 1 10. 
1 1 

111 .1 12.113-I 14. j 15.116.I 17. 1· 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 - 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

18. 

GeobsefVeerde Breedte . . Waargenomen fout van het kompas: 
Generale koers en verheid. . bij kompas-koers . . . . fout 

tonnen. Het . . etmaal in zee ,, 
De Kapitein, 

,, De Schepeling, met het houden van het boek belast, 

N.B. Ter visscherij behoeven de kolommen 2 tot en met 10 niet te worden ingevuld en kan over de verticale lijnen heen 
worden geschreven tot het doen van mededeelingen van allerlei aard. De kolommen II tot en met 17 kunnen steeds 
gebezigd worden voor mededeelingen speciaal de visscherij betreffende. 

dag 

r. 2. 3 - l 4- 1 5- 6. 7-
H l 1 1 
D l 1 1 1 
V I 1 1 1 
A l j 1 1 
P I 1 1 1 
E l 1 1 ' ! 

Afgevaren Breedte. . . Afgevaren Lengte. 
Bekomen Breedte. . . . Bekomen Lengte. 

8. 
19 

19. 1 10. l11 .112.1ó .114. j15. j 16. !11.1 18. 

1 l 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

Geobserveerde Breedte . Waargenomen fout van het kompas: 
Generale koers en verheid. . bij kompas-koers . . . . . fout 

Restant brandstof, gisteren op den middag: tonnen. Het . . etmaal in zee 
Sedert gisterenmiddag verbruikt: 

u " 
Restant brandstof, heden op den middag : ,, ,, ,, 

De Kapitein , 
De Schepeling, met het houden van het boek belast, 

N.B. Ter visscherij behoeven de kolommen 2 tot en met IO niet te worden ingevuld en kan over de verticale lijnen heen 
worden geschreven tot het doen van mededeelingen van allerlei aard. De kolommen II tot en met 17 kunnen steeds 
gebezigd worden voor mededeelingen s eciaal de visscherï betr..effende 
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BIJLAGE III. 

blciz. 1. 

MACHINE-DAGBOEI{ 

van het zeeschip 

reizende van 

aanvangende den 

kapitein: 

hoofdmachinist: 

bldz. 2. 

naar 

19 

Het machine-dagboek wordt bijgehouden 
onder meer ingevolge: 
artt. 348 en 349 Wetboek van Koophandel 

(algemeene voering van het dagboek); 
den algemeenen maatregel van bestuur tot 

uitvoering van art. 349 WetboekvanKoop
handel (inrichting van het dagboek); 

art. 9, eerste lid, onder h, van de Schepenwet 
(wat gedaan is om de machine enz. in 
goeden staat te houden). 

De bladwijzer moet omtrent de aldaar aan
gewezen onderwerpen onmiddellijk en vol
ledig worden bijgehouden. 

De bladwijzer mag met andere onderwer
pen worden aangevuld. 

bldz. 3. 

Bladwijzer. 

Bladzijden 
ONDERWERPEN. van het 

dagboek. 

Inspectie door ambtenaren van 
's Rijks stoomwezen. 

Inspectie van erkende par-
ticuliere onderzoekingsbu-
reaux. 

.Avarij aan machine . 

Avarij aan hulpwerktuigen. 

.Avarij aan ketels. 

Belangrijke herstellingen en 
vernieuwingen. 

_____ , ____ --
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Wacht. 

Uren. 

Omwente-
lingen der 

schroef per 
minuut. 

Volle C: 
kracht . 

.., 
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aq 

kracht. " ~ 
" Langzaam .., 
:,;-... 

Uren gestopt. 

Stoom- ::,;; 
druk. " .... 

" Zout-
gehalte. 
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Vacuum-
condensor. 
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kamer. 3 
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bldz. 6. 

DATUM EN PLAATS. 

Handteekeningen van 
den kapitein en van 

het lid van het machine
kamerpersoneel, met 
het houden van het 

boek belast . 

GEBEURTENISSEN, 

OPMERKINGEN, 

ENZ " 

Behoort bij Koninklij k besluit van 17 Juni 
1939 (Staatsblad n ° . 563) . 

Ons bekend, 
D e Minister van Waterstaat, 

J . V. BUUREN. 

De Minis ter van Justitie, C. GOSELING-

S, 27 

zo Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van de wijzigingen, aangeno
men door de Vergadering van den Vol
kenbond in haar Negentiende Zitting 
1938, van de Inleiding, de artikelen 1, 
4 en s en het Aanhangsel van het Vol
kenbondverdrag. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 364. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1902. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 364. 
Hand. I 1938/39, bladz. 735. 

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

dat de wijzigingen, aangenomen door de Ver
gadering van den Volkenbond in haar Ne
gentiende Zitting van 12 tot 30. September 
1938, van de Inleiding, de artikelen 1, 4 en 
s en het Aanhangsel van het Volkenbond
verdrag (Staatsblad 1920, n °. 127), gewij 
zigd door enkele amendementen van de Ver
gadering van den Volkenbond van 1921, 
a lvorens te kunnen worden bekraêhtigd vol
gens artikel 60, lid 2, der Grondwet de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vanState,enz. 
E enig artikel. 

De in afdruk nevens deze wet gevoegde 
wijzigingen, aangenomen door de Vergade
ring van den Volkenbond in haar Negen
tiende Zitting van 12 tot 30 September 1938, 
van de Inleiding, de artikelen 1, 4 en S en 
het Aanhangsel van het Volkenbondverdrag 
worden goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 1oden Augustus 

1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
E. N. VAN KLEFFENS. 

(Uitgeg . 1 September 1939.) 

L . & S . 1939. 

1939 . 

Fransche tekst. 

)'Vijzig·in g·en van het Volke11 bonil sver 1lrag· 
heiloe l<l in het ecn ig artfäel iler wet. 

Préambule 
Le _préambule sera rédigé comme suit: 
.,Attendu que, pour d évelopper la coopéra

tion entre les n ations et pour leur garantir la 
paix et la sûreté, il import e 

"d'accepter certaines obligations de 
ne pas recourir .à la guerre, 

.,d'entretenir au gran d jour des rela
tions internationales fon dées sur la jus
tice et l'honneur, 

.,d'observer r igoureusement les pre
scriptions du droit in ternational , recon
nues désormais comme règle de conduite 
effective des Gouvernements, 

,,de faire régner la justice et de respec
ter scrupuleusement toutes les obliga
tions des Traités dans les rapports mu
tuels des peuples organisés, 

,,Le préserit Pacte a été adopté pour in
stituer la Société des Nations." 

Article premier 
Le paragraphe 1 de l'article premier est 

supprimé. 
Le pàragraphe 2, qui deviendra le para

graphe 1, sera rédigé comme suit: • 
"r. Tout Etat, D ominion ou Colonie qui 

se gouverne librement et qui ne fait pas par
tie de la Société des Nations peut en deveni, 
Membre si son admission est prononcée par 
les deux tiers de l'Assemblée, pourvu qu'il 
donne des garanties effectives de son inten
tion sincère d'observer ses engagements in
ternationaux e t qu'il accepte le règlement 
établi par la Société en ce qui concerne ses 
forces et ses armements militaires, navals et 
aériens." 

Le paragraphe 3 actuel deviendra Ie pa
ragraphe 2. 

Art. 4. Le paragraphe 1 sera rédigé com
me suit: 

"r. Le Conseil se compose des M embres 
de la Société qui y siègen t à titre permanent, 
ainsi que d'autres Membres qui y siègent à 
titre temporaire. Ces derniers sant désignés 
librement par !' Assemblée et aux époques 
q u'il lui plaît de choisir." 

Le paragraphe 2 sera rédigé comme suit: 
"2. Outre les Membres de la Société 

ayant un siège permanent, Ie Conseil p eut, 
avec l'approba t ion de la majorité de l 'As
semblée, désigner d'autres Membres de la 
Société dont la représentation sera désor
mais permanente au Conseil. Il peut, avec 
la même approbation, augmenter Ie nombre 
des M embres de la Société qui seront choisis · 
par I' Assemb lée pour être représentés au 
Conseil." 

Art. 5. Le paragraphe 1 sera rédigé com
me suit: 

,,r. Sauf disposition expressément con
traire du présent P acte ou d'accords confé
rant certaines attributions à la Société des 
Nations, les décisions de l'Assemblée au du 

34 
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Conseil sont prises à l'unanimité des Mem
bres de la Société représentés à la réunion." 

Annexe 
La partie I de l 'Annexe est supprimée. 

s. 28 

2 September z939. BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
de OP. 1 Juli 1939 te 's-Gravenhage tus
schen den Minister van Buitenlandsche 
Zaken en den Zwitserschen Gezant ge
wisselde nota's, houdende een overeen
komst tusschen Nederland en Zwitser
land inzake wede rzijdsche vrijstelling 
van de betaling van douane- en andere 
rechten op brandstoffen en smeermidde
len in het internationaal luchtverkeer. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de op I Juli 1939 te 's-Gravenhage 

tusschen Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken en den Zwitserschen G ezant ge
wisselde nota's, houdende een overeenkomst 
tusschen Nederland en Z witserland inzake 
wederz ijdsche vrijstelling van de betaling 
van douane- en andere rechten op brandstof
fen en smeermiddelen in het inte rnationaal 
luchtverkeer , van welke n ota's een afdruk 
en een vertaling b ij dit B eslui t zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde ove reenkomst 
op genoemden datum m et terugwerkende 
kracht van 17 April 1939 a f voor het Rijk 
in Europa is in werking getreden ; 

Op de v oordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 30 Augustus 1939, 
D irectie van het Protocol, n °. 2987 s ; 

H ebben goedgevonden en v erstaan : 
bovengenoemde nota' s, alsmede d e verta

ling daarvan , te doen b ekend maken door de 
p laatsing van dit B esluit in he t Staatsblad. 

Onze M in isters , H oofden van Depa rte
m enten van Algemeen B estuur zij n , ieder 
voor zoov eel h em a an gaat , belast m e t de uit
v oe ring v an h et geen te dezen wordtvereischt. 

's- Gravenha ge , den 2de '1 S epte~ber 1939. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Buiten landsche Zake n, 
E . N . VA N K LEFF ENS . 

(Uitgeg. I 2 S eptember 1939.) 

Gezantscha p van Zwitserland 
in N ede•lan d. 

X D . 36 . 

's-Gravenhage, 1 J u li 1939. 

M ijnheer de M ir..ister, 

Ik h eb de eer t e r kennis van U we E xcel
lentie te bren gen , d at de Bo ds regeering, 
welke met de Nederlandsche Regeering een 
voorloopic;e overeenkomst wenscht te sluiten 
inzake de wederzijdsche v rijstelling van de 
betaling van de douane- en andere rechten 
op de brandstoffen en sm eerm iddelen ge
bruikt door de luch tvaa rtuigen van de ge
regelde luchtlijnen, voorstel t, dat die ov e r-
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eenkomst zal bestaan uit de vcJ!gende be
palingen: 

1. D e Bondsautorit eiten zullen aan de 
luchtvaartuigen van de Nederlandsche lucht
vervoerondernemingen, aa!1 welke is toege
staan in Zwitserland de luchtvaart uit te 
oefenen en die geregelde luchtlijnen exploi
teeren, de volgende faciliteiten verleenen: 

a . Bij aankomst in Zwitserland zullen de 
brandstoffen en de smeermiddelen, welke 
zich bevinden in de normale reservoirs van 
he t luchtvaartuig, vrij van douane- of andere 
rechten worden toegelaten, met dien verstan
de evenwel , dat geen enke le hoeveelheid van 
die brandstoffen en sm eermiddelen vrij van 
rechten zal kunnen worden gelost; 

b . Bij het vertrek van het luchtvaartuig 
van een Zwitsersch douane-luchtvaartterrein 
naar het buitenland zullen de brandstoffen, 
bes temd v oor de bij vt:!ling van het lucht
vaartuig, worden vrij gesteld van alle douane
of andere rechten. Echter zal die vrijstelling 
afhankelijk kunnen worden gesteld van zekere 
voorwaarden, indien het luchtvaartuig, na in 
Zwitserland met brandstoffen te zijn bij ge
vuld, opnieuw op het gebied van den B onds
staat zou landen; 

c. De vrijstelling, bedoeld in bovenstaan
de alinea b, zal worden v e rleend in den vorm 
van een restitutie van de betaalde rechten. 
D eze rest itutie zal worden gegeven tegen 
overlegging van een bewijsstuk omtrent het 
gebruik van de brandstoffen en onder voor
behoud van de noodige contrölemaatregelen . 

2. Wederkeerig zullen de Nederlandsche 
Autoriteiten dezelfde voordeelen toestaan 
aan de luchtvaartuigen van de Zwitse rsche 
luchtvervoerondernemingen, aan welke is 
toegestaan in Nederland de luchtvaart uit te 
oefenen en die geregelde luchtlijnen exploi
teeren ; de vrijstelling wordt verzekerd vol
gens de methoden, welke de Nederlandsche 
interne regelingen toelaten . 

3 . H et is wel te v e rstaan, dat een douane
luch tvaar tt e rre in is een luchtva artterrein, 
opengesteld voo r het openbaar gebruik, waar 
een douanedienst werkt. 

4 . Deze overeenkom st zal in werking tre
den m e t t e rugwerkende kracht v an 17 April 
1939 af. Zij za l te allen t ijde kunnen worden 
o pgezegd doo r elk der b e ide contracteerende 
Sta ten m et inachtneming v a n een opzeg
gin gstermijn van drie m aanden . 

Ik h eb de eer voor t e s te llen, da t deze nota 
en U wer E xcellentie's ant woord in gelijk
luidende b ewoordingen beschouwd zullen 
worden een formeele overeenkomst t e dezer 
zake tusschen de beide R egeeringen t e vo r
m en. 

Gelief, Mijnheer de Minis t er, de v erzeke
ringen van mijn bijzond e re h_pogachting t e 
aanvaarden. 

A. de Pury. 

Zijner E xcellen tie den H eer J . A . N . P atij n , 
Minister van Bui tenlandsche Zaken, 
enz., enz., enz. 

's-Gravenhage. 
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Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken. 

Afdeeling Consulaire- en 
H andelszaken. 

's-Gravenhage, 1 Juli 1939. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 
van de nota van heden, waarbij Uwe Excel
lentie mij wel heeft willen doen weten, dat 
de Bondsregeering, welke met de Nederland
sche Regeering een voorloopige overeenkomst 
wenscht te sluiten inzake de wederzijdsche 
vrijstelling van de betaling van de douane
en andere rechten op de brandstoffen en 
smeermiddelen gebruikt door de luchtvaar
tuigen van de geregelde luchtlijnen, voor
stelt, dat die overeenkomst zal bestaan uit 
de volgende bepalingen : 

r. De Bondsautoriteiten zullen aan de 
luchtvaartuigen van de Nederlandsche lucht
vervoerondernemingen, aan welke is toege
staan in Zwitserland de luchtvaart uit te 
oefenen en die geregelde luchtlijnen exploi
teeren, de volgende faciliteiten verleenen: 

a. Bij aankomst in Zwitserland zullen de 
brandstoffen en de smeermiddelen, welke 
zich bevinden in de normale reservoirs van 
het luchtvaartuig, vrij van douane- of andere 
rechten worden toegelaten, met dien v erstan
de evenwel, dat geen enkele hoeveelheid van 
die brandstoffen en smeermiddelen vrij van 
rechten zal kunnen worden gelost; 

b . Bij het vertrek van het luchtvaartuig 
van een Zwitsersch douane-luchtvaartterrein 
naar het buitenland zullen de brandstoffen, 
bestemd voor de bijvulling van het lucht
vaartuig, worden vrijgesteld van alle douane
of andere rechten. Echter zal die vrijstelling 
afhankelijk kunnen worden gesteld van zekere 
voorwaarden, indien het luchtvaartuig, na in 
Zwitserland met brandstoffen te zijn bijge
vuld, opnieuw op het gebied van den Bonds
staat zou landen; 

c. De vrijstelling, bedoeld in bovenstaan
de a linea b, zal worden verleend in den vorm 
van een restitutie van de betaalde rechten. 
Deze restitutie zal worden gegeven tegen 
overlegging van een bewijsstuk omtrent het 
gebruik van de brandstoffen en onder voor
behoud van de noodige controlemaatregelen. 

2. Wederkeerig zullen de Nederlandsche 
Autoriteiten dezelfde voordeelen t oestaan 
aan de luchtvaartuigen van de Zwitsersche 
luchtvervoerondernemingen, aan welke is 
toegestaan in N ederland de luchtvaart uit te 
oefenen en die geregelde luchtlijnen exploi
t eeren; de vrijstelling wordt verzekerd vol
gens de methoden, wel_!<:e de Nederlandsche 
interne regelingen toelaten. 

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

4. D eze overeenkomst zal in werking tre-
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den met terugwerkende kracht van 1 7 April 
1939 af. Zij zal te allen tijde kunnen worden 
opgezegd door elk der beide contracteerende 
Staten met inachtneming van een opzeg
gingstermijn van drie maanden. 

Ik ben gemachtigd te verklaren, dat de 
N ederlandsche Regeering de bovengenoemde 
bepalingen aanvaardt en zich vereenigt met 
het voorstel van de Bondsregeering, dat deze 
nota en Uwer Excellentie's nota van heden 
zullen worden beschouwd een formeele over
eenkomst te dezer zake tusschen de beide 
Regeeringen te vormen. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de hernieuw
de verzekering van mijn hoogachting te aan
vaarden. 

J. Patijn. 

Zijner Excellentie den Heer Arthur de Pury, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister van den Zwitserschen Bonds
staat. 

s. 29 

4 September 1939. BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
het op 17 D ecember 1938 te Brussel 
tusschen Nederland en België gesloten 
verdrag inzake scheepshypotheken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 17 Mei 1939 (Staats

blad n ° . 21), houdende goedkeuring van het 
op 17 D ecember 1938 te Brussel tusschen 
Nederland en België gesloten verdrag in
zake scheepsqypotheken, van welk verdrag 
een afdruk bij dit Besluit is gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrach
tiging van dat verdrag o.p 29 Augustus 1939 
te 's-Gravenhage zijn uitgewisseld ; 

Overwegende mede, dat genoemd verdrag, 
overeenkomstig artikel 6, op 8 September 
1939 voor het Rijk in Europa zal in werking 
treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken, Directie van het Pro
tocol, n °. 29981; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag te doen bekendma

ken door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Minis ters, Hoofden van D eparte
menten van Algemeen Bestuur, zijn , ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

's-Gravenhage, den 4den September 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
E. N . VAN KLEFFENS. 

(Ui_tgeg. 8 September z939.) 

Hare M ajesteit de Koningin der Neder-
landen 

en 
Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 

het nut erkennende, dat aan de Nederland-
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sche scheepshypotheekbanken ontheffing 
worde verleend van zekere bepalingen zoo
wel van het Belgisch Koninklijk besluit n °. 
225 van 7 Januari 1936 tot reglementeering 
van de hypothecaire leeningen en tot inrich
ting van het toezicht op de ondernemingen, 
die hypothecaire leeningen verstrekken, als 
van het Belgisch Koninklijk besluit van 30 
Juni 1936, houdende ,ilgemeene reglemen
te~ring van het toezicht op de ondernemin
gen, die hypothecaire leeningen verstrekken, 
hebben te dien einde besloten een Verdrag 
te sluiten en hebben tot Hunne Gevolmach
tigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

Baron v an Harinxma thoe Slooten, H aar 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister te Brussel, 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den Heer Paul-Henri Spaak, Zijn Eerste

Minister en Minister van Buitenlandsche 
Zaken en Buitenlandschen Handel, 

die, na elkander mededeel ing te hebben 
gedaan van hunne volmachten, welke in goe
den en behoorlijken vorm werden bevonden, 
omtrent de volgende bepalingen zijn over
eengekomen: 

Art. r. De volgens de N ederlandsche wet 
opgerichte ondernemingen, wier bedrijf bij 
uitsluiting bestaat in het verstrekken van 
leeningen verzekerd door scheepshypotheek 
en die haar bedrijf ged,:;eltelijk in België uit
oefenen, zullen voor zoover ze een bijzondere 
vergunning van de Belgische Regeering heb
ben verkregen, ontheven zijn zoowel van de 
verplichtingen, omschreven in het derde, 
vierde, vijfde en zesde lid van artikel 38 van 
het Koninklijk besluit n ° . 225 van 7 Januari 
1936, als van de nakoming van de daarmede 
samenhangende uitvoeringsbepalingen van 
het Koninklijk besluit van 30 Juni 1936. 

In deri zin van dit artikel worden onder 
hypothecaire leeningen verstaan de hande
lingen, verricht door de ondernemingen be
doeld in Hoofdstuk I van Titel II van bo
vengenoemd Koninklijk besluit n °. 225. 

Art. 2. In afwijking van artikel 39 van 
het Koninklijk besluit n °. 225 van 7 Januari 
1936 en van artikel 13 van het Koninklijk be
sluit van 30 Juni 1936, zullen de in het eerste 
lid v an het vorig artikel bedoelde onderne
mingen niet verplicht zijn hare boeken, 
rekeningsstukken en andere bescheiden ter 
fine van controle in België over te leggen. 
Niettemin verbinden zij zich, op verzoek van 
den Belgischen Minister, die de Sociale Voor
zorg onder zijn bevoegdheid heeft de met 
B elgische schuldenaren aangegane overeen
komsten evenals de bijlagen daarvan over te 
leggen. · 

Art. 3. Het verzoek om v ergunning, het
welk langs diplomatieken weg bij den B el
gischen Minister van Openbare Werken zal 
worden aanhangig gemaakt, moet de in hef 
tweede lid van artikel l5 van het Koninklijk 
besluit n ° . 225 van 7 Januari 1936 bedoelde 
uiteenzetting behelzen. 

Art. 4. De ondernemingen, die bijzon-
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dere vergunning hebben bekom en, zullen een 
gevolmachtigde aanwijzen, die haar zal ver
tegenwoordigen bij de Belgische Regeering 
in alles '!"at betreft de uitvoering van de 
bovengenoemde _Koninklijke besluiten en de 
bepalingen van dit Verdrag. 

Art. 5. Voor de ondernemingen, die bij
zondere vergunning hebben bekomen, zullen 
de genoemde Koninklijke besluiten van 7 
Januari 1936 en 30 Juni 1936 blijven gelden , 
voor alles, waarin niet voorzien wordt door 
dit Verdrag. 

Art. 6. Dit Verdrag is opgesteld in de 
Nederlandsche en in de Fransche taal; beide 
teksten hebben gelijkelijk rechtskracht. 

H et zal worden bekrachtigd en zal in wer
king treden tien dagen na de uitwisseling der 
akten van-bekrachtiging. De uitwisseling der 
akten van bekrachtiging zal zoo spoedig mo
gelijk te 's-Gravenhage plaats vinden. 

Het Verdrag zal van kracht blijven gedu
rende tien jaren te rekenen van den dag der 
inwerkingtreding. H et zal stilzwijgend wor
den verlengd en zal van kracht blijven tot 
n a afloop van een termijn van de~tien maan
den, te rekenen van den dag, waarop een der 
Partijen den wensch zal hebben te kennen 
gegeven de werking van het Verdrag te doen 
ophouden. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden dit Verdrag hebben onder
tee_!cend en van hun zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud te Brussel, den 1 7 
De.cember 1938. 

. s. 189 

(L. S .) Van Harinxma thoe Slooten. 
(L. S .) P . H . Spaak. 

1 November 1939. BESLUIT tot verkla
ring in staat van beleg van verschillende 
gemeenten. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van den Raad van Mi

nisters van 31 October 1939, Afdeeling II 
Lr. KK; 

Gelet op art. 1 van de Wet van 23 Mei 
1899 (Staatsblad N °. 128); 

Gezien Ons Besluit van 10 April 1939 
(S taatsblad N ° . 181); 

Hebben goedgevonde n e n vers taan, te be
palen: 

met ingang van heden worden in staat van 
beleg verklaard: 

A. de volgende gemeenten of gedeelten 
van gemeenten: 

Noordbrabant. 
Aarle-Rixtel, Alem c.a., Almkerk, Asten, 

Bakel en Milheeze, Beek en Donk, Beers, 
Berghem, Beugen en Rijkevoort, Boekel, 
Boxmeer, Budel, C uyk en St. Agatha, Deur
n e, Dussen, Eethen, Erp, Escharen, Gassel, 
Gemert, Giessen, Grave, H aps, Helmond, 
Herpen, Heusden, Hooge- en 1.,age Zwaluwe, 
Klundert, Lieshout, Linden, Lith, Maashees 
en Overloon, Made en Drimmelen, M egen 
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c.a., Mill en St. Hubert, Nistelrode, Oeffelt, 
Op- en Neer Andel, Oploo c.a., Ravenstein, 
Reek, Rijswijk, Sambeek, Schaijk, Uden, 
Veen, Veghel, Velp, Vierlingsbeek, Wanroy, 
De Werken en Sleeuwijk, Werkendam, Wil
lemstad, Woudrichem, Wijk en Aalburg, Zee
land. 

Gelderland. 
Appeltern, Batenburg, Beesd, Bemmel, 

Bergharen, Beuningen, Beusichem, Brakel, 
Culemborg, Deil , Dodewaard, Druten, Ech
teld, Ede, voor zoover gelegen ten Westen 
van de spoorlijn Ede-Barneveld en ten 
Zuiden van de spoorlijn Ede-Arnhem, Elst, 
Ewijk, Gendt, H emm en, Herwijnen, Heteren, 
Heumen, voor zoover betreft het gedeelte 
der gemeente ten Westen van den Oostelij
ken oever van het Maas-Waalkanaal, Hors
sen, Huissen, Kesteren, Lienden, Nijmegen , 
voor zoover betreft het deel der gemeente 
ten W esten van den Oostelijken oever van 
het Maas-Waalkanaal, Overasselt, Poede
roijen, Scherpenzeel, Valburg, Vuren, Wage
ningen, Wamel, Wijchen, Zuilichem. 

Zuidholland. 
Arkel, Asperen, Everdingen, Gorinchem, 

H agestein, Hardinxveld, Hei- en Boeicop, 
Heukelum, Kedichem, Nieuwland , Schoon
rewoerd, Sliedrecht, voor zoover betreft het 
gedeelte, gelegen beoosten de Kikvorsch Kil 
en bezuiden de Merwede, Rotterdam, voor 
zoover betreft het gedeelte, bekend als Hoek 
van Holland, Vianen. 

Noordholland. 
Ankeveen, Anna Paulowna, Beverwijk, voor 

zoover betreft het gedeelte ten westen van de 
lijn getrokken van de grens der gemeente 
Heemskerk bij perceel kadastraal bekend 
Wijk aan Zee en Duin, Sectie A n ° . 2190 
langs de Oostzijde van den Waterleidingweg 
tot aan de Zeestraat, bij deze straat ombui
gend in Zuidoostelijke richting tot aan den 
Julianaweg, vandaar langs de Oostzijde den 
weg volgende tot tusschen de perceelen, ka
dastraal bekend Wijk aan Zee en Duin Sec
tie A Nos. 2-429 en 2388, vervolgens de Oost
zijde van den bestaanden wandelweg volgen
de in Zuidelijke en Zuidwestelijke richting 
tot aan den Boschweg en vervolgens de 
Noordzijde van dien weg volgende tot aan 
de grens der gemeente Velsen, Callantsoo~, 
Diemen, 's-Graveland, H elder (Den), Hui
zen, Kortenhoef, Muidtn, Naarden, Neder
horst den Berg, Terschelling, Texel, Velsen, 
voor zoover betreft het gedeelte ten westen 
van de lijn, getrokken vanaf de grens _der 
gemeente Bloemendaal, langs de Oostz1Jde 
vaP de spoorbaan Haarlem-Uitgeest tot het 
punt, waar de groote Hout- of Koningsweg 
de spoorbaan ontmoet, vervolgens Ifl: _Noord
westelijke richting langs de Noordz1Jde van 
den Grooten Hout- of Koningsweg, vervol
gens langs de Noordzijde van den Kunstweg 
Noord van Rooswijk tot aan den Boschweg 
in de gemeente Beverwijk, Vlieland, Weesp, 
Weesperkarspel. 
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Zeeland. 

Aagtekerke, Arnemuiden, Baarland, Bier
vliet 1, Biggekerke, Borssele, Breskens, Brou
wershaven, Bruinisse, Burgh, Cadzand, 
Clinge 1 , Colijnsplaat, Domburg, Dreischor, 
Driewegen, Duivendijke, Elkerzee, Ellemeet, 
Ellewoutsdijk, Goes, Graauw en .Langen
dam 1, 's-Gravenpolder, Groede, Grijpsker
ke, Haamstede, 's Heer Abtskerke, 's-Heer 
Arendskerke, 's-Heerenhoek, .Heinkenszand, 
Hoedekenskerke, Hoek 1, Hoofdplaat 1, Hon
tenisse 1, Yerseke, Kapelle, Kats, Katten
dijke, Kerkwerre, Kloetinge, Kortgene, Kou
dekerke, Krabbendijke, Kruiningen, Lau
rens (St.), Maartensdijk (St.) 2 , Meliskerke, 
Middelburg, Neuzen 1, Nieuw- en St. Joos
land, Nieuwerkerk, Nieuwvliet, Nisse, Noord
gouwe, Noordwelle, Oost- en West Souburg, 
Oosterland, Oostkapelle. Oudelande, Ouwer
kerk, Ovezande, Poortvliet 2, R enesse, Ril
land-Bath, R itthem, Scherpenisse 2 , Schoon
dijke 1, Schore, Serooskerke (Schouwen), 
Serooskerke (Walcheren), Stavenisse 2 , Tho
len 2, Veere, Vlissingen, Vogelwaarde 1, Vrou
wenpolder, Waaide, Wemeldinge, Westka
pelle, Wissekerke, Wolphaartsdijk, Zaam
slag 1, Zierikzee, Zonnemaire, Zoutelande. 

1 Voor zoover betreft het gedeelte in de 
Westerschelde vanaf de laagwaterlijn. 

2 Voor zoover betreft het gedeelte in de 
Ooste schelde vanaf de laagwaterlijn. 

Utrecht. 
Alle gemeenten in deze provincie, met uit-

zondering van de gemee';te Utrecht. 

Friesland. 
Ameland. 

Limburg. 
Arcen en Velden, Beegden, Beesel, Belfeld, 

Bergen, Borgharen, Born, Broekhuizen, Bug
genum, Bunde, Echt, Elsloo, Eysden, Gen
nep, Geulle, Gronsveld, Grubbenvorst, Hel
den, Herten, Heijthuizen, Horn, Horst, Itte
ren, Kessel, Linne, Maasbree, Maasbracht, 
Maastricht, Meerlo, Meijel, Mook en Mid
delaar, Nederweert, Neer, Nunheim, Obbicht 
en Papenhoven, Ohé en Laak, Ottersum, 
Roermond, voor zoover deze gemeente is ge
legen ten Westen van den Oostelijken oever 
van de Maas, Roggel, Roosteren, Sevenum, 
Stein, Stevensweert, Swalmen, Tegelen, Ur
mond Venlo, voor zoover deze gemeente is 
geleg~n ten Westen van den Oostelijken 
oever van de Maas, Venray, Wanssum, 
Weert. 

B. De volgende watergebieden voor zoo
ver reeds niet begrepen onder A: 

1 ° . Het watergebied gelegen binnen het 
gebied begrensd door de territoriale grens, 
den Meridiaan van 06° - 18' - 27" 01. de 
Noordkust van de provincies Groningen en 
Friesland vanaf het snijpunt met genoemden 
Meridiaan tot aan den afsluitdijk, de buiten
zijde van den afsluitdijk, de Noordkust v_a11,~e 
provincie Noordholland vanaf den afslu1td1Jk 



1939 

tot de grens der gemeente Den Helder, ver
der de Zuidgrens dezer gemeente tot een 
punt op 52 ° - 54' - 1o"Nbr. en _ _o4 ° - 4~ • 
- 40" 01. en verder de

0 
recht~ hJn v,~n dit 

punt tot een punt op 52 - 53 - 42 Nbr. 
en 04° - 37' - 32" 01. 

2°. Het watergebied begrensd door de 
territoriale grens, de parallellen van 52 ° -
32' - 02" Nbr. en 52 ° - 23' - 49" Nbr., 
en de Noordzeekust met inbegrip van de 
havens van IJmuiden tot aan de buitenzijde 
der Noordzeesluizen. 

3 ° . Het watergebied geleg~n ~innen een 
gebied, begrensd door de terntonale grens, 
de rechte lijn getrokken tusschen de punten 
52 ° - 03' - 49" Nbr. 04° --;, 05' -,52 " 0~; 
en 52 ° - 01 ' - 41" Nbr. 04 - 09 - 41 
01. de Noordzeekust van de provincie Zuid
holland · de Nieuwe Waterweg binnenwaarts 
begrensd door de lijn bij de Krimsloot dwars 
over het vaarwater getrokken (plus minus 
500 Met~r be"°oosten de steigers der _New 
Fruit Wharf); de W estkust van het eiland 
Rozenburg, verder de lijn van K . P . 123 (Ro
zenburg) getrokken naar K. P . 6 (Voorne) 
de Westkust van het eiland Voorne, de Wes
telijke grenzen van de gemeenten Ouáen
hoorn en Sommelsdijk, de Westkust v an het 
eiland Goeree tot aan de Westelijke grens 
(in het Brouwershavenschegat) van de ge
meente Goedereede, verder de grenslijn tus
schen de provincies Zuidholland en Zeeland 
tot aan de grenslijn tusschen de gemeenten 
Brouwershaven en Zonnemaire, de West
kust van het eiland Schouwen tot de West
grens van de gemeente Zierikzee, de W est
grens dezer gemeente tot het s~ijpunt met de 
grenslijn der gemeente W1ssekerke; de 
Noordwestgrens dezer gemeente tot de pa
rallel van K. P . 25 (Walcheren) de We~t
kust van het eiland Walcheren, de Zuid
grenzen van de gemeenten Ritthem, 's-Heer
Arendskerke, Borssele, de Westgrens van de 
gemeente Ellewoutsdijk, de Noordgrens van 
de-gemeente Hoofdplaat, de grenslijnen tus
schen de gemeenten Hoofdplaat en Breskens 
en H oofdplaat en Schoondijke, verder de 
Westgrens van Zeeuwsch-Vlaanderen tot 
aan de territoriale grens. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast m et de uitvoering van d_it 
Besluit, hetwelk in de Staatscourant en m 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 1sten November 1939. 

WILHELMINA. 
De Voorzitter van den 
Raad van Ministers, 

DE GEER. 
(Ui tgeg. 1 November 1939.) 
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S. 189 A 

6 November 1939. BESLUIT, tot verkla
ring in staat van beleg van terrein, be
hoorende tot de gemeenten de Rijp, 
Beemster en Jisp . 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van den Raad van Mi

nisters van den 6den November 1939, Ilde 
Afdeeling, Letter L ; . 

G elet op artikel I van de Wet van 23 Mei 
1899, Staatsblad n ° . 128; 

Gezien Ons besluit van 10 April 1939, 
Staatsblad n ° . 181; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be
palen : 

Ter aanvulling van Ons besluit van 1 No
vember 1939, Staatsblad n ° . 189, wordt he
den mede in Staat van beleg verklaard: 

in de provincië Noordholland, het terrein, 
behoorende tot de gemeenten de Rijp, Beem
ster en Jisp, gelegen binnen de volgende 
grenzen, zooals deze zijn te vinden op _blad 
n°. 295, uitgegeven door de Topograph1sche 
Inrichting, op de schaal 1 : 25.000: 

uitgaande van den zuiver W . van het fo_rt 
Spijkerboor gelegen watermolen, den weg m 
Noordelijke richting naar J agersbrugje, _daa_r
na naar het Oosten ombuigend, den Zu1dd1Jk 
snijdend, naar Annahoeve (inbegrepen), af
buigend in Zuid-Westelijke rich_ting ~ot ~an 
den Kunstweg in Zuid-OostehJke nchtmg 
naar het huis van Duren (inbegrepen) van
daar de W ormerweg in Zuid-Westelijke rich
ting tot aan het snijpunt met den Zuider
weg; de boerderijen rondo~ dit kruispunt 
inbegrepen; daarna gaande m Noord-Weste
lijke richting, de boerderijen ten Zuiden van 
dezen kunstweg inbegrepen tot aan het c_om
plex Nooit Gedacht, daarna r,aar het Zuiden 
afbuigend tot aan de aanlegplaats het Noord
Hollandschkanaal overstekend en wederom 
Noordwaarts tot aan den viersprong van wa
terwegen, alle boerderijen van dezen weg !n
begrepen- wederom afbuigend naar het Zmd
Westen 'de Knollendammervaart snijdend 
850 m. Z.W. van de draaibrug over die vaart, 
bij de samenvloeiing van die vaart met het 
Noord-Hollandschkanaal, wederom ombui
gend naar het Noord-Oosten tot aan het com: 
plex bij P ontveer ; het huizencomplex daar~1J 
inbegrepen, het Noord-Hollandschkanaal m 
Noord-Oostelijke richting overstekend, en 
gaand tot watermolen. 

Onze Ministers zijn , ieder voor zooveel 
hem betreft belast met de uitvoering van dit 
besluit, het~elk in de Staatscourant en in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 6den November 1939. 

WILHELMINA. 
De Voorzitter van den Raad 

van Ministeis, 
DE GEER. 

(Uitgeg. 6 November 1939.) 
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zo Augustus I9J9• BESLUIT, tot aanwij
zing van de. Nederlandsche Vereeniging 
voor Hooger Handelsonderwijs (Neder
landsche Vereeniging voor Hooger On
derwijs in de Economische Wetenschap
pen), gevestigd te Rotterdam, als be
voegd om een bijzondere economische 
hoogeschool te hebben, die t en aanzien 
van de door haar af te nemen examens 
en te verleenen doctorale graden de in 
de hooger-onderwijswet of andere wet
ten omschreven rechten heeft. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 Juli 1939, n °. 2918 III , afdeeling Hooger 
Onderwijs ; 

Gelet op artikel 2oobis der hooger-onder
wijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
I Augustus IQ.~9 n °. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Augustus 1939, n•. 
3290, afdeeling Hooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
de Nederlandsche Vereeniging voor Hoo

ger H andelsonderwijs (Nederlandsche Ver
eeniging voor Hooger Onderwijs in de Eco
nomische Weter.schappen), gevestigd te Rot
terdam, aan te wijzen als bevoegd om een 
bijzondere economische hoogeschool te heb
ben, die ten aanzien van de door haar af te 
nemen examens en te verleenen doctorale 
graden de in de hooger-onderwijswet of an
dere wetten omschreven rechten heeft. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 September 193g. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschap pen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het S taatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den roden Augustus 1939. 

S.374 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G . B OLKESTEIN. 
(Uitgeg. 25 Augustus 1939.) 

10 Augustus 1939. BESLUIT tot aanwij
zing van de stichting "Katholieke Eco
nomische Hoogeschool", gevestigd te 
Tilburg, als bevoegd om een bijzondere 
economische hoogeschool te hebben, die 
ten aanzien van de door haar af te ne
m en examens en te verleenen doctorale 
graden de in de hooger-onderwijswet of 
andere wetten omschreven rechten heeft. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
II Juli 1939, N ° . 28s8 III , afdeeling Hooger 
Onderwijs; 
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Gelet op artikel 2oobis der hooger-onder
wijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
I Augustus 1939, N °. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Augustus 1939, n°. 
3291, afdeeling Hooger Onderwijs; 

He':>ben goedgevonden en verstaan : 
de stichting "Katholieke E conomische 

Hoogeschool", gevestigd te T ilburg, aan te 
wij zen als bevoegd om een bijzondere eco
nomische hoogeschool te hebben, die t en aan
zien van de door haa r af te nemen examens 
en te ve rleene doctorale graden de in de 
hooger-onderwijswet of andere wetten om
schreven rechten heeft. 

T)it besluit treed t in werking met ingang 
r September 1939. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wete nschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den roder. Augustus 1939. 

s. 389 

WILHELMINA. 
D e Ministe r van Onderwijs, 
Kunsten e n Wetenschappen, 

(Uitgeg. 25 Augustus 1939.) 
G. BOLKESTEIN. 

23 October 1939. BESLUIT tot vaststel
ling van het tij dstip van het inwerking
treden van de wet van 3 D ecember 1937 
(Staatsblad n °. 313), tot aanvulling van 
de wet v an 31 December 1913 (Staats-
blad n °. 469) tot toevoeging van de ter
reinen langs de n Nieuwen Waterwé<g en 
het Scheur, thans deel uitmakende van 
de gemeenten s-Gravenzande en Naald
wijk aan de gemeente Rotterdam, sedert 
gewijzigd. 

Inwerkingtredin g 1 November 1939. 

s. 547 

30 A~gustus I9J9• BESLUIT tot aanwij
zing van een terrein in de gemeente 
Naarden als plaats, waar een inrichting, 
als bedoeld in artikel 24, re lid, der Hin
derwet, kan worden opgericht en in wer
king gebracht. 

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

Defensie en van Sociale Zaken van 22 Juni 
1939, Ie Afdeeling N ° . 4 en van 29 Juni 1939, 
N ° . 371 H , Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om 
het Staatsbedrijf der Artillerie-inrichtingen 
in de gelegenheid te stellen een inrichting, als 
bedoeld in art. 24 , re lid der Hinderwet, te 
kunnen oprichten te Naarden; 

Gelet op art. 24, 3de lid , der Hinderwet; 
D en Raad van State gehoord, advies van 

18 Juni 1939, N °. 34; 
Gezien het nader rapport van Onze voor-
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noemde Ministers van 25 Augustus 1939, 1e 
Afdeeling N °. 81; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het terrein, kadastraal bekend als gemeente 

N aarden, Sectie C Nr. 1642, aan te wijzen 
als plaats waar, overeenkomstig door Ons 
goed te keuren plannen en met inachtneming 
der door Ons te stellen voorwaarden kan 
worden opgericht en in werking gebracht een 
inrichting, als bedoeld in art. 24, 1e lid, der 
Hinderwet. 

Onze Ministers van Defensie en van So
ciale Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van S tate. 

's-Gravenhage, den 3osten Augustus 1939. 

s. 548 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, 

A. Q . H . DIJXHOORN. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. VAN DEN TEMPEL. 

(Uitgeg. 31 Augustus 1939.) 

16 October 1939. BESLUIT, houdende re
geling van de vrijwillige hulpverleening 
aan zieke en gewonde personen, behoo
rende tot de legers of vloten van oorlog
voerende mogendheden en voorziening 
in de hulpverleening en den inlichtin
gendienst ten aanzien van k rijgsgevan
genen en geïnterneerden. 

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

D efensie van 12 September 1939, Ie Afdee
ling, N °. 82; 

Overwegende, 
dat bij het Tractaat, te Genève gesloten 

op den 6den Juli 1906, en goedgekeurd bij de 
wet van 25 Mei 1908 (Stàatsblad N°. 152), 
zijn vastgesteld de voorwaarden waaronder 
door personeel van vrijwillige vereenigingen 
tot hulpbetoon medewerking mag worden 
verleend aan den militairen geneeskundigen 
dienst, ten einde mede de bescherming vol
gens het Tractaat te kunnen genieten; 

dat t e r zake bepalingen zijn gemaakt bij 
Ons Besluit van 28 Maart 1925 (Staatsblad 
N °. u6), gewijzigd bij Ons Besluit van 16 
Juni 192 7 )Staatsblad N °. 181) en Ons Be
sluit van 21 October 1932 (Staatsblad N°. 
509), t en doel hebbende zoowel eenheid te 
waarborgen in die vrijwillige hulpverleening 
in tijd van oorlog, als de richtige uitvoering 
daarvan door een doelmatige voorbereiding 
in tijd van vrede te verzekeren; 

dat Ons genoemde Besluit nadere wijziging 
en aanvulling behoeft; 

Gezien artikel 2 van Ons Besluit v an 19 
Maart 1913 (Staatsblad N °. u3), waarbij 
de Nederlandsche Afdeeling der Souvereine 
Orde van Malta, de Commenderij N ederland 
der J ohanniter Orde en de Vereeniging het 
Nederlandsche Roode Kruis zijn gemachtigd 
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om in tijd van oorlog hulp te verleenen aan 
gewonden en zieken, behoorende tot de legers 
of vloten van oorlogvoerende mogendheden ; 

D en Raad van State gehoord, advies van 
3 October 1939, N °. 25; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van II October 1939, I e 
Afdeeling N °. 6; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met 
intrekking van Ons Besluit van 28 Maart 
1925 (Staatsblad N °. r26), van Ons Besluit 
van 16 Juni 1927 (Staatsblad N °. 181) en 
van Ons Besluit van 21 October 1932 (Staats
blad N °. 509) te bepalen : 

Art 1. Vereenigingen welke hulpbetoon 
aan zieken en gewonden ten doel hebben, 
kunnen door Ons als zoodanig worden er
kend en toegela t en tot vrijwillige hulpver
leening aan zieke en gewonde personen, be
hoorende tot de legers of vloten van oorlog
voerende mogendheden. Op deze vereenigin
gen, alsmede op d e reeds erkende en toege
laten vereenigingen, zijn de bepalingen van 
dit besluit van toepassing. Voor de Vereeni
ging het Nederlandsche Roode Kruis , in de
ze hierna te noemen: het Roode Kruis, gel
den de te haren aanzien in dit besluit afzon
derlijk gestelde bepalingen. 

2 . Omtrent de erkenning en toelating 
van vereenigingen wordt het Hoofdbestuur 
van het Roode Kruis, in deze hierna te noe
men: het Hoofdbestuur, gehoord. 

3 . I. Afgescheiden van het doel v an het 
in artikel 1 genoemde Roode K ruis, omschre
ven in zijn statuten, heeft het tot taak, in 
geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden: 

a. hulp te verleenen aan zieken en ge
wonden onder den M ilitairen Geneeskundi
gen D ienst; 

b. de algemeene leiding van de vrijwilli
ge hulpverleening te voeren onder den Mili
tairen Geneeskundigen Dienst; 

c. in werking te hebben een Informatie
bureau, zijnde bureau van inlichtingen om
trent zieken, gewonden, dooden en vermis
ten, tevens bureau van inlichtingen nopens 
krijgsgevangenen en geïnterneerden,overeen
komstig artikel 14 van het Reglem ent be
treffende de wetten en gebruiken van den 
oorlog te land, vastgesteld bij het Haagsch 
Verdrag van x8 October 1907, bekend ge
maakt bij Koninklijk besluit van 22 Febru
ari 1910 (Staatsblad n ° . 73) ; 

d . in werking te hebben eene bijzondere 
commissie (commission spéciale) belast met 
het verstrekken van hulp en m et de controle 
op de verzending van geschenken aan kri_jgs
gevangenen en geïnterneerden in N ederland 
en andere landen, overeenkomstig artikel 15 
van genoemd R eglement betreffende de wet
ten en gebruiken van den oorlog te land. 

II. Ingeval van algemeene of gedeeltelij
ke m obilisatie zal het Roode Kruis alles doen 
wat noodig is om de vrijwillige hulpverlee
ning in gereedheid t e brengen en zich be
lasten met de verzorging van de zieke en ge
wonde militairen in de ev acuatiegebieden, 
een en ander voor zoover dit door den In-
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specteur van den Militairen Geneeskundi
gen Dienst der Landmacht verlangd wordt. 

III. Ingeval van oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden kunnen door 
Ons voorschriften worden gegeven omtrent 
de taak door het Roode Kruis, onder den 
Militairen Geneeskundigen Dienst, op zich 
te nemen. 

IV. Ten einde in staat te zijn zijn oor
logstaak te vervullen, is het Roode Kruis 
verplicht in tijd van vrede: 

a. de noodige voorbereidingen te treffen, 
om, bij uitbreken van oorlog, te kunnen be- · 
schikken over: 

r. doelmatige geneeskundige inrichtin
gen met het daarbij noodige personeel, en 
de vereischte bedrijfsmiddelen; 

2. vertrouwd en geoefend personeel, tot 
vervoer en geleide van gewonden; 

3. doelmatig transportmaterieel voor ge
wonden; 

b. de noodige voorbereidingen te treffen 
om in bedrijf te brengen een Informatiebu
reau, zijnde bureau van inlichtingen omtrent 
zieken, gewonden, dooden en vermisten, te
vens bureau van inlichtingen nopens krijgs
gevangenen en geïnterneerden, overeenkom
stig artikel 14 van het Reglement betreffen
de de wetten en gebruiken van den oorlog 
te land, vastgesteld bij het Haagsch Verdrag 
van 18 October 1907, bekend gemaakt bij 
Koninklijk besluit van 22 Februari 1910 

(Staatsblad n°. 73); 
c. in te stellen een bijzondere commissie 

(commission spéciale) belast met het ver
strekken van hulp en met de controle op de 
verzending van geschenken aan krijgsgevan
genen en geïnterneerden in Nederland en an
dere landen, overeenkomstig artikel 15 van 
genoemd Reglem ent betreffende de wetten 
en gebruiken van den oorlog t e land; 

d. zoodanige middelen aan te wenden, dat 
de belangstelling in zijn streven bij <Je natie 
levendig gehouden, zijn ledental vermeerderd 
en het vormen v an kapitaal en het verkrij
gen van de noodige hulpmiddelen bevorderd 
worden en voorts door arbeid op maatschap
pelijk gebied zijn practische waarde te ver
hoogen. 

Voor zoover een goede vervulling van zijn 
oorlogstaak daardoor niet in gevaar_ wordt 
gebracht, zal het Roode Kruis naar vermo
gen kunnen medewerken tot leniging van den 
nood bij rampen binnenslands, in Neder
landsch-Indië, S uriname en Curaçao, en in 
het buitenland, alsmede b ij oorlog tusschen 
buitenlandsche mogendheden. 

4 . Andere erkende en toegelaten ver
eenigingen hebben tot taak, in geval van oor
log, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden. waarin Nederland betrok
ken is, of bij mobilisatie: 

a. naar vermogen mede te werken, om 
het Roode K ruis in staat te stellen, te vol
doen aan zijne verplichtingen; 

b. zich te onderwerpen aan de, ingevolge 
art. 3, door het Roode Kruis te voeren algc
meene leiding van de vrijwillige hulpverlee
ning. 

f939 

Tot goede vervulling van die taak zijn zij 
verplicht in tijd van vrede: 

a. de noodige voorbereidingen te treffen 
om vertrouwd en geoefend personeel, genees
kundige inrichtingen en vervoer- en verple
gingsmiddelen beschikbaar te kunnen stellen; 

b. mede te werken, in overleg met het 
Hoofdbestuur, bij de maatregelen, welke dat 
Hoofdbestuur noodzakelijk acht om de on
der a. bedoelde voorbereidingen doeltreffend 
te doen zijn; 

c. de inlichtingen te geven, welke het 
Hoofdbestuur behoeft om de aan deze ver
eeniging opgelegde verplichtingen te kunnen 
nakomen. 

Van de in dit artikel genoemde taak en 
verolichtingen kan door Ons geheel of ge
deeltelijk ontheffing verleend worden, het 
Hoofdbestuur gehoord. 

Wanneer de in dit artikel bedoelde er
kende en toegelaten vereenigingen hare ver
plichtingen niet nakomen, kai;t de erkenning 
en toelating worden ingetrokken, het Hoofd
bestuur gehoord. 

5 . Het arbeidsveld van het Roode Kruis 
omvat zoowel het Rijk in Europa als Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

I n het Roode Kruis worden onderscheiden : 
a. de Afdeelingen; 
b. de Kringen; 
c. het Dagelijksch Bestuur; 
d. het. H oofdbestuur ; 
e . de Algemeene Vergadering. 
6 . In alle gemeenten kunnen, onder goed

keuring van het Hoofdbestuur Afdeelingen 
worden opgericht. Zij dragen den naam van: 
"Af~eeling van het Ne~erlandsche Roode 
Kruis ... .. . .... ....... . . .. ... . 

Zij moeten rechtspersoonlijkheid bezitten. 
In eene gemeente kan n iet meer dan één 

Afdeeling gevestigd zijn. 
Eene Afdeeling moet uit t en minste 50 ge

wone leden bestaan; hare statuten en regle
menten, a lsmede de daarin te brengen ver
anderingen, moeten door het D agelijksch Be
stuur zi_in goedgekeurd. 

De afdeelingen kiezen haar bestuur en re
gelen, onder goedkeuring van het Dagelijksch 
Bestuur. de wijze waarop zij zullen werken. 

De Afdeelingen maken, op de wijze als in 
artikel II omschreven, de aanbeveling op ter 
benoeming van den in artikel 10 genoemden 
Kringcommissarjs . 

De Afdeelingsbesturen mogen over de be
zittingen der Afdeeling niet beschikken zon
der goedkeuring van het Dagelijksch Be
stuur. 

Zij zenden jaarlijks aan het Dagelijksch 
Bestuur een verslag van den toestand der 
Afdeeling met opgave van haar bestuur, het 
aantal harer gewone leden, leden van ver
dienste en donateürs, een overzicht van de 
geldmiddelen, het personeel en het materi
eel, waarover zij beschikken of in oorlogstijd 
de beschikking zullen verkrijgen. 

Zij dragen jaarlijks aan het Dagelijksch 
Bestuu·r af het bij de statuten vastgestelde 
percentage der contributie der leden, be-
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stemd voor de algemeene kas der Vereeni
ging. 

Ieder jaar wordt dooi de Afdeelingen een 
begroeting opgemaakt, welke zij aan de 
goedkeuring van het Dagelijksch Bestuur 
onderwerpen. Uitgaven, de begroeting te 
boven gaande, mogen niet worden gedaan 
zonder goedkeuring van het Dagelijksch Be
stuur. 

Elke Afdeeling is bevoegd afgevaardigden 
te zenden naar de Algemeene Vergaderingen. 

De Afdeelingsbesturen geven aan het 
Hoofdbestuur, aan het Dagelij ksch Bestuur, 
aan den Kringcommissaris en aan de in art. 
24 bedoelde GedelegeP.rden de gevraagde 
voorlichting en medewe rking. 

Het Hoofdbestuur is bevoegd bestaande 
Afdeelingen op te heffen. Indien een Afdee
lingsbestuur in zijn v erplichtingen nalatig 
is, is het Dagelijksch B estuur bevoegd na
mens die Afdeeling a lles te doen wat het 
Afdeelingsbestuur had behooren te doen, den 
Kringcommissaris gehoord. 

Van de beslissingen van het Dagelijksch 
Bestuur kunnen de Afdeelingen in beroep 
komen bij het Hoofdbestuur. 

7. Het Rijk in Europa is v erdeeld in 
Kringen, wier grenzen samenvallen met die 
der Provinciën. Op voorstel van het Hoofd
bestuur kan echter eene Provincie door Ons 
in meer Kringen worden v erdeeld , of wel een 
gedeelte van eene Provincie bij eenen Kring 
van eene andere Provincie worden gevoegd. 
Het Besluit daartoe regelt tevens de be
grenzing en de benaming dier Kringen. 

8. Het Roode Kruis heeft, ter voorberei
ding van zijn oorlogstaak, in tijd van vrede 
steeds beschikbaar te houden ten minste 
7500 bedden - zijnde ongeveer 25 pct. van 
het bij mobilisatie benoodigde aantal - zoo
mede de noodige artsen, hoofdverpleegsters 
en verpleegsters; voor ts ten minste 4000 

helpsters en 2400 leden van transportcolon
nes. 

9. Door Onzen Minister van Defensie 
zal de taak van eiken Kring, voor zoover 
betreft het aantal bedden, artsen, hoofdver
pleegsters, verpleegsters , helpsters en leden 
van transportcolonnes, dat hij beschikbaar 
moet stellen, omschreven worden, in overleg 
met het Hoofdbestuur. 

In tijd van vrede m oet in iederen Kring 
door middel van de Afdeelingen de vervul
ling van die taak worden voorbereid. 

Tot die voorbereiding behoort: 
1. het zich verzekeren van de gebouwen, 

welke tot noodziekeninrichtingen moeten 
worden ingericht; 

2. het zich verzekeren van de benoodigde 
artsen, hoofdverpleegsters , verpleegsters, 
helpsters, leden van transportcolonnes en het 
verder benoodigde personeel. 

3. het bevorderen van de opleiding van 
verpleegsters en helpsters en de vorming van 
transportcolonnes. 

De eischen waaraan de beschikbaar te 
stellen personen moeten voldoen, de plaatsen 
waar geneeskundige inrichtingen zullen wor
den voorbereid en het aantal ligplaatsen, dat 
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in de verschillende inrichtingen beschikbaar 
zal worden gesteld, de vorm en de afmetin
gen van het vervoer- en verplegingsmate
rieel, worden door Onzen voomoemden Mi
nister vastgesteld, in overleg met het Hoofd
bestuur. 

Door Onzen voomoemden Minister zal 
worden bepaald in welke Kringen en in welke 
plaatsen Kringmagazijnen gevestigd zullen 
zijn, zoomede het aantal en de aard van de 
noodige artikelen voor ligging, kleeding en 
verpleging, welke daarin opgeslagen moeten 
zijn. 

10. Aan het hoofd van eiken Kring staat 
een Kringcommissaris . 

De Kringcommissarissen vertegenwoordi
gen in het Hoofdbestuur de Afdeelingen van 
hunnen Kring. Zij treden af, wanneer zij den 
leeftijd van 65 jaren hebben bereikt. 

11. D e Kringcommissarissen worden door 
Ons benoemd voor een tijdvak van 5 jaren. 
Tusschentijdsch ontslag wordt door Ons ver
leend. 

D e gezam enlijke Afdeelingen in eiken 
Kring maken in de na te melden Kringver
gadering eene aanbeveling op van drie per
sonen ( alohabetisch gerangschikt), welke 
aan het Hoofdbestuur wordt ingezonden. 

Het Hoofdbestuur zendt deze aanbeveling 
met zijn advies tijdig aan Ons in. 

Bij ontstentenis of verhindering van den 
Kringcommissaris wordt door het Dagelijksch 
Bestuur een plaatsvervanger aangewezen, 
zoo mogelijk na overleg met den Kringcom
missaris. Deze aanwijzing kan reeds tevoren 
geschieden . 

De Kringvergadering, waarin de aanbe
veling voor den Kringcommissaris wordt op
gemaakt, wordt bijeengeroepen en voorge
zeten door den Kringcommissaris of diens 
plaatsvervanger. 

Recht van stemmen hebben in de Kring
vergaderingen: 

de Kringcommissaris één stem en voorts: 
de afgevaardigden der Afdeelingen, met 

dien verstande, dat wordt uitgebracht voor 
eene Afdeeling van 

50 tlm 100 stemgerechtigde leden 1 stem, 
101 200 2 

201 400 3 
401 " 700 , 4 
7ox " xooo 5 
boven 1000 ,, ,, (5 " 

12. D e Kringcommissaris heeft het toe
zicht op h e t beheer van de magazijnen in 
zijnen Kring, gevoerd door de Afdeelingen . 

Hij is verplicht zich op de hoogte te hou
den van alles wat met de taak der Afdee
lingen in zijnen Kring verband houdt en de 
richtige vervulling van die taak te bevorde
ren. Daartoe houdt hij voortdurend voeling 
met de Afdeelingen in zijnen Kring en be
vordert de noodige samenwerking tusschi::.n 
die Afdeelingen. Wanneer zulks hem noodig 
voorkomt, is hij bevoegd de Afdeelingen in 
eene Kringvergadering bijeen te roepen. Hij 
gaat hiertoe over , wanneer dit wordt ver
langd door t en minste 1/3 der Afdeelingen 
binnen zijnen Kring. 
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Hij geeft aan het Dagelijksch Bestuur, aan 
het Hoofdbestuur en aan de in art. 24 be
doelde Gedelegerrden alle gewenschte voor
lichting en medewerking. 

De werkzaamheden van den Kringcom
missaris en diens plaatsvervanger .worden 
door het H oofdbestuur in eene instructie 
vastgelegd. In alle gevallen , waarin de Kring
commissaris of diens plaatsvervanger ver
hinderd is of in gebreke mocht zijn, treft het 
Dagelijksch Bestuur de noodige maatregelen. 

13. Het Hoofdbestuur, dat zijn zetel 
heeft te 's-Gravenhage, heeft de algemeene 
leiding van het Roode Kruis, m et inachtne
ming der bij dit besluit en de Statuten ge
geven voorschriften, en is b elast met de uit
voering der besluiten van de Algemeene Ver
gadering, de werkzaamheden welke bij dit 
Besluit en de Statuten aan het Hoofdbestuur 
zijn opgedragen , het toezicht op de Kringen 
en de Afdeelingen en het aan Ons aanbieden 
van alle voordrachten tot benoeming van 
hen, die daarvoor, ingevolge dit B e~luit, in 
aanmerking komen. 

14. H et Hoofdbest uur bestaat uit: 
den Voorzitter, t evens Voorzitter van het 

D agelijksch Bestuur; 
de ov erige leden van het D agelijksch Be

stuur; 
de Kringcommissa rissen a mbtshalve ; 
vertegenwoordigers van instellingen van 

goed omschreven nu t voor d e Vereeniging, 
door Ons te benoemen, op voordracht van 
de Algemeene Vergadering ; 

den Directeur van het Informatiebureau, 
genoemd in artikel 25, ambtshalve; 

een Opper- of H oofdoffic ier van den Ge
neralen Staf door Ons te b enoemen op voor
dracht van Onzen Minister van D efensie; 

een rechtskundig vertegenwoordiger van 
h et Departement van D efensie door Ons te 
benoemen op voordracht van Onzen l\liinister 
van D efensie; 

een lid door Ons te benoemen op v oor
dracht van het Centraal Comité van het 
Nederlandsch- Indische Roode Kruis . 

15. De Voorzitter en de leden van het 
Hoofdbestuur en van het D agelijksch Be
stuur worden, voor zoover zij nie t ambts
halve zitting hebben, door Ons benoemd 
voor den tijd van vij f jaren; zij zijn dadelijk 
herbenoembaar. 

Zij treden af wanneer zij den leeftijd van 
70 jaren hebben bereikt. 

H et Hoofdbestuur wordt bijgestaan door 
een of meer Secretarissen, die door Ons be
noemd e n ontslagen worden op voordracht 
van het Hoofdbestuur. 

16. Het D agelijksch Bestuur, dat zijn 
zetel heeft te 's-Gravenhage , is belast met de 
dagelijksche leiding van het R oode Kruis en 
b estaat uit : 

een Voorzitter, door Ons te benoemen ; 
een E ersten Ondervoorzitter, door Ons te 

benoemen, op voordracht van de Algemeene 
Vergadering; 

den Inspecteur van den Geneeskundigen 
Dienst der Landmacht, ambtshalve, t evens 
Tweeden Ondervoorzitter; 
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den Chef van den Geneeskundigen Dienst 
der Zeemacht, ambtshalve; 

den Hoofdcommissaris voor het Trans
portwezen van het N ederlandsche Roode 
Kruis, genoemd in artikel 24, ambtshalve; 

den Hoofdcommissaris voor het Zieken
huiswezen van het N ederlandsche Roode 
Kruis, genoemd in artikel 24, ambtshalve; 

één afgeva ardigde van de N ederlandsche 
Afdeeling der Souvereine Orde van Malta, 
door Ons te benoemen op voordracht van 
Onzen Minister van Defensie na overleg met 
het Kapittel dier Afdeeling; 

één afgevaardigde van de Commenderij 
Nederland der Johanniter Orde, d oor Ons te 
benoemen, op v oordracht van Onzen Minis
ter van D efensie na overleg met het Con
vent dier Commenderij; 

vijf leden , door Ons te benoem en, op voor
dracht van de Algemeene Vergadering. 

H et D agelij ksch B estuur heeft de bevoegd
heid zich voor bepaalde onderwerpen, te 
zijner beoordeeling, adviseurs toe te voegen. 

17. H et D agelijksch Bestuur verdeelt 
ziin functiën onderling in dier voege, dat 
één der leden wordt aan ges teld tot S ecre
taris-Generaal , één tot P enningmeester . 

18. T en minste eenm aal per jaar wordt 
een Algemeene Vergadering gehouden. Deze 
bestaat uit de leden van het Hoofdbestuur, 
de afgevaardigden d er Afdeelingen, en van 
N ederlandsch-Indië, Surinam e en Curaçao. 

19. D e Algemeene Vergadering stelt de 
Statuten van het R oode Kruis vast, heeft he t 
recht van controle op de handelingen van 
het Hoofdbestuur, s telt de begrooting vast 
en m aakt de voordracht voor de benoeming 
van de leden van het H oofdbestuur en van 
het D agelijksch B estuur, voor zoover dit 
recht bij dit B esluit aan haar is toegekend. 

20. Voor alle benoemingen, welke ge
schieden op voordracht v an de Algemeene 
Vergadering, kunnen het Hoofdbestuur, als
mede de Afdeelingsbesturen door tusschen
komst van het Hoofdbestuur, aanbevelings
lijsten indienen bij de Algemeene Vergade
ring. 

21. D e Eereleden van het R oode Kruis 
worden door Ons b enoemd, op voordracht 
van het H oofdbèstuur. 

22. Voor zoover daarop bij de Staats
begrooting is gerekend, wordt door Ons aan 
het Roode Kruis een subsidie ~oegekend, ten 
einde het in de vervulling van zijn taak be-
hulpzaam te zijn. - · 

H et subsidie wordt uitgek eerd aan het 
Hoofdbestuur en door dat Bestuur uitslui
tend besteed ter voorbereiding van de oor
logstaak van het R oode K ruis. 

Onze Minister van Defrrc s ie is 12_evoegd 
bepaalde bestemming van het subsidie aan 
te geven. 

23. Reeds in tijd van vrede wordt zoo
veel mogelijk door het Roode K ruis de aan
sluiting van de vrijwillige hulpverleening bij 
den Militairen Geneeskundigen Dienst voor
bereid en geregeld. 

D e Inspecteur van den G eneeskundigen 
Dienst der Landmacht en de Chef van den 
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Geneeskundigen Dienst der Zeemacht ont
vangen daartoe doorloopend van het Hoofd
bestuur a lle inlichtingen omtrent het perso
neel, waarover het Roode K ruis en de andere 
erkende en toegelaten Vereenigingen be
schikken, of in tijd van oorlog beschikking 
zullen verkrijgen, omtrent de ingerichte en 
voorbereide geneeskundige inrichtingen, als
mede omtrent de hoeveelheid en den aard 
van het beschikbare materieel; zij zijn be
voegd de geneeskundige inrichtingen en het 
materieel, zoo dik-wijls hun dit noodig voor
komt, in oogenschouw te nemen, en de oefe
ningen van het personeel bij te wonen. 

D e autoriteiten voornoemd, zijn bevoegd 
om het Hoofdbestuur gelegenheid te geven 
zich op de hoogte te stellen van het mate
rieel , waarover de Militaire Geneeskundige 
Dienst voor de vervulling van zijn taak in 
oorlogstijd kan beschikken. 

In vredestijd wordt vóór 1 Juni van elk 
jaar door het Hoofdbestuur aan Onzen Mi
nister van D efensie een rapport toegezonden 
betreffende het personeel , de 11:eneeskundige 
inrichtingen en het materieel, dat het Roode 
Kruis en de andere erkende en toegelaten 
Vereenigingen voor oorlogstijd beschikbaar 
hebben. 

24. In geval van mobilisatie wordt een 
door Onzen Minister van Defensie te bepa
len getal gedelegeerden van het Nederland
sche Roode Kruis belast met de leiding van 
de vriiwillige hulpverleening bij de onder
scheidene door dien Minister te bepalen on
de_rdeelen d er gemobiliseerde weermacht. Zij 
hebben onder den Chef van den militairen 
geneeskundigen dienst, in wiens ressort zij 
werkzaam zijn , de a lgemeene leiding van de 
vriiwillige hulpverleening in dat ressort. 

Twee der gedelegeerden, toe te voegen 
aan den Inspecteur van den Geneeskundigen 
Dienst der Landmacht, dragen den titel van 
Hoofdcommissaris voor het Ziekenhuiswezen 
en Hoofdcommissaris voor het Transport
wezen , t erwij l de gedelegeerde, toe te voegen 
aan het Hoofdkwartier v an het Veldleger, 
den titel draagt van Legercommissaris van 
het Nederlandsche Roode Kruis. De overige 
gedelegeerden dragen den titel van l\tlilitair 
commissaris van het Nederlandsche Roode 
Kruis. Het Hoofdbestuur bepaalt de bestem
ming van ieder der laatstbedoelde overige 
gedelegeerden. 

D e gedelegeerden van het Nederlandsche 
Roode Kruis worden reeds in vredestijd door 
Ons benoemd, op voordracht van het Hoofd
bestuur, voor den tij d van 5 jaren; zij zijn 
dadelijk herbenoembaa r. 

D e Hoofdcommissaris voor het Transport
wezen , de Legercommissaris en de Militaire 
commissarissen treden af , wanneer zij den 
leeftij d van 65 jaren hebben bereikt. 

25. Door Ons wordt reeds in vredestijd, 
op voordracht van het H oofdbestuur, voor 
den tijd van s jaren benoemd een Directeur 
van het Informatiebureau, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 3, onder Ic, tevens be
last met de uitvoering van de besluiten van 
de Commission Spéciale . bedoeld in het eer-
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ste lid van artikel 3, onder Id. Hij is dade
lijk herbenoembaar en treedt af wanneer hij 
den leeftijd van 70 jaren heeft bereikt. 

26. H et bij artikel 18 van het Tractaat 
van Genève - goedgekeurd bij de Wet van 
25 Mei 1008 (Staatsblad n ° . 152) en bekend 
gemaakt -bi_j Koninkli_ik Besluit van 19 Ja
nuari 1909 (Staatsblad n °. 14) - ingestelde 
teeken, bestaande in een rood kruis op een 
witten grond, is ook het onderscheidings
teeken van het N ederlandsche Roode Kruis. 

Voormeld onderscheidingsteeken kan, over
eenkomstig het gestelde in artikel 23 van het 
Tractaat, ook in gewone tij den door het 
Roode Kruis worden gebruikt, volgens rege
len door het Hoofdbestuur te stellen. 

Ingeval van algem eene of gedeeltelijke 
mobilisatie is he t in functie gestelde perso
neel van het Roode K ruis, van de Malthezeer 
en de Johanniter Orde, en van vereenigin
gen, a ls bedoeld in artikel 1 van dit Besluit , 
verplicht een aan den linkerarm vastgehech
ten band met het roode kruis op wit veld t e 
dragen, verstrekt en gestempeld door den 
Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst 
der Landmacht, en wat de Marine betreft, 
door d en Chef van den Geneeskundigen 
Dienst der Zeemacht, en daarenboven moet 
het voorzien zijn van een door voormelde 
autoriteiten verst rekt identiteitsbewiis met 
portret. T en aanzien van vorenv ermeld per
soneel is van kracht artikel 77 van de Wet 
van 5 Juli 1921 (Staatsblad n °. 841) tot in
voering van het Wetboek van Militair Straf
recht en van de Wet ou de K rijgstucht , dan 
wel artikel 36 van de Wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128) , zooals die is gewij zigd 
bij eerstgenoemde W et. 

De genoemde autoriteit en regelen in over
leg met het Hoofdbestuur alle verdere aan
gelegenheden ten aanzien van de armbanden 
voor oorlogstijd. 

Bij afzonderlijk Besluit word t door Ons 
vastgesteld eene regeling betreffende het toe
kennen van militai re rangen en het dragen 
van velduniformen door personen, behooren
de tot het Roode Kruis, dan wel tot de Mal
thezer of de Johanniter Orde. 

Het voeren van de onderscheidingsvlag op 
geneeskundige formaties en inrichtingen zal 
in tijd van oorlog of oorlogsgevaar niet ge
schieden ~d an met t oestemming van de be
voegde militaire overheid; op geneeskundige 
inrichtingen zal de vlag slechts mogen gehe
schen worden, wanneer deze ten behoeve van 
zieke en gewonde mili t airen in bedrij f zijn 
gebracht. 

H et hijschen van de onderscheidingsvlag 
op voer- en vaartuigen, welke geen zieke of 
gewonde militairen vervoeren, zal in tijd van 
oorlog of oorlogsgevaar niet geschieden dan 
m et een bepaalde t ij delijke of doorloopende 
vergunning van of namens den Opperbevel
hebber van Land- en Zeemacht. In landstre
ken, welke in staat v~n oorlog of van beleg 
verklaard zijn, behoeven zij daarenboven de 
vergunning van den militairen Commandant 
ter plaatse. 

Ingevolge artikel 2 1 van het T ractaat zal 
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steeds naast de onderscheidingsvlag de na
tionale vlag moeten geheschen worden. 

27. Door Ons wordt aan het Hoofdbe
stuur de bevoegdheid verleend, voor belang
rijke diensten in of jegens het Roode Kruis 
bewezen, een zichtbaar te dragen " Kruis van 
Verdienste" of "Medaille van Verdienste" 
te verleenen. De kosten hieraan verbonden 
komen ten laste van het Roode K ruis . 

28. Ten aanzien van Nederlandsch-lndië, 
Suriname en Curaçao treft het Hoofdbestuur 
onder Onze goedkeuring afzonderlijke rege
lingen. 

29. Ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden wordt 
alle bevoegdheid, in dit Besluit toegekend 
aan de Afdeelingen , de Kringcommissarissen, 
het Hoofdbestuur en de Algemeene Verga
dering aan het Dagelijksch Bestuur gegeven, 
hetwelk gemachtigd is een gedeelte van die 
bevoegdheid over te dragen, hetzij aan de 
in dit besluit genoemde organen, hetzij aan 
anderen. 

Overgangsbepaling. 

30. Het Hoofdbestuur neemt alle maat
reg:elen tot het zoo spoedig m ogelijk in wer
king doen t reden van den nieuwen toestand, 
noodig geworden door de bepalingen van dit 
Besluit. 

Onze Minister van D efensie is belast met 
de uitvoering van dit Besluit, dat in het 
Staatsblad en in de S taa tscourant zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan ~en Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den October 1939. 

s. 565 

WILHELMINA. 
De M inister van Defensie, 

A. Q. H. DIJXHOORN. 

(Uitgeg. 3 1 October 1939.) 

I September 1939. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Algemeen Reglement 
Dienst. 

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

Waterstaat van 3 Augustus 1939, n°. 538, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

22 Augustus 1939, n ° . 19); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minjster van 3:r Augustus :1939, 
n °. 533, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Algemeen Reglement Dienst, vastge

steld bij Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 
(Staatsblad n ° . 277), het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 13 Mei 1938 (Staats
blad n ° . 564), te wijzigen als volgt: 

1. aan artikel 66, eerste lid, wordt toege
voegd de volzin : 

,,Afwijkingen kunnen door den Inspecteur
Generaal worden toegestaan." 

II. in artikel 68, eerste lid , onder c, wordt 
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tusschen het woord "voorop" en "60" inge
lascht: ,, , mits bediend door twee locomo
tiefbeambten,". 

III. in artikel _68, eerste lid, onder d, 
wordt tusschen de woorden "lid" en "en" in
gelascht: ,, , voor losse tenderlocomotieven 
en voor losse locomotieven met afzonderlijke 
tender met den schoorsteen voorop, welke 
bediend worden door één ·locomotiefbeamb
te," . 

IV. artikel 75, eerste lid, wordt gewijzigd 
en gelezen: 

,,(1) Bij het rangeeren moet op elke lo
comotief ten minste één locomotiefbeambte, 
die voldaan heeft aan de eischen, gesteld in 
artikel 81, aanwezig zijn.". 

V. aan artikel 79, eerste lid, onder b, 
worden na de puntkomma toegevoegd de 
woorden: ,,treinen, bestaande uit een losse 
locomotief mogen door één locomotiefbe
ambte, die voldaan heeft aan de eischen, ge
steld in artikel 81, bestuurd worden;" 

Vl. in artikel 98, eerste lid, wordt in den 
laatsten volzin tusschen de woorden "toege
kend" en "in" ingelascht: ,,uiterlijk". 

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

's-Gravenhage, den 1sten September 1939. 
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WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. W. ALBARDA. 

(Uitgeg. 12 September 1939.) 

6 October 1939. BESLUIT tot mtrekking 
van de artikelen 5 C tot en met 5 L van 
het Koninklijk besluit van 31 Juli 1880 
(Staatsblad n ° . 121) , houdende bepa
lingen ter verzekering van de veiligheid 
der reizigers met openbare middelen van 
vervoer. 

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

Waterstaat van 14 April 1939, n ° . 551, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 14 der Rijtijdenwet 1936 
(Staatsblad n °. 802); 

D en Raad van State gehoord (advies v an 
25 April 1939, n °. 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 October 1939, n ° . 
537, a fdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 13 Augustus 1939 in te 

trekken de artikelen 5 C, 5 D, 5 E, 5 F, 5 G, 
5 H, 5 J, 5 K en 5 L van Ons besluit van 
31 Juli 1880 (Staatsblad n° . 121), zooals de
ze artikelen zijn gewijzigd bij Onze beslui
ten van 13 Augustus 1932 (S taatsblad n °. 
438) en van 7 December 1937 (Staatsblad 
n °. 579 M). 

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

's-Gravenhage, den 6den October 1939. 

s. 567 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

]. W. ALBARDA. 
(Uitgeg . 27 October 1939.) 

21 October 1939. BESLUIT, tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 8sten 
October 193 7 (Staatsblad n " . 579B) , 
tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur ter uitvoering 
van artikel 2, lid 3, van de Wet op de 
Zeevaartdiploma's 19_3 5 (Staatsblad n ° . 
456). 

Wij WILHELMINA , enz. 
Op de voordracht van Onze M inisters van 

Waterstaat en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 9/10 Augustus 1939, La. 
I.I.I./n °. 14463, afdeeling Vervoer- en M ijn
wezen/Nijverheidsonderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken bij Ons besluit van den 8sten October 
1937 (Staatsblad n °. 579B) , te wijzigen; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1939, n °. 93); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 30 September/17 Oc
tober 1939, La. B ./n ° . 16816, afdeeling Ver
voer- en Mijnwezen /Nijverheidsonderwijs: 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in artikel 3 van O ns besluit van den 8sten 

October 1937 (S taatsblad n °. 579 B) worden 
na de woorden "in de groote handelsvaart" 
ingevoegd de woorden "of in de groote sleep
vaart". 

Onze Ministers van Waterstaat en van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschri ft zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 21sten October 1939. 

S. 679 LL 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. W . ALBARDA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. B OLK.ESTEIN. 
(Uitgeg. 31 October 1939.) 

12 October 1939. BESLUIT, houdende 
eenige verbodsbepalingen met betrek
king tot kalvermagen en stremsel 
(S tremse/be sluit 1939). 

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

Economische Zaken van 25 September 1939, 
Afdeeling Voedselvoorziening in Oorlogstijd 
en Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden, N°. 1886I; 

Gelet op de artikelen 9 en 42 van de 
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Landbouw-Crisiswet 1933, de wet van 30 
September 1938, Staatsblad N °. 639 C en 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
3 November 1939, N °. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 October r939, Af
deeling Voedselvoorziening in Oorlogstijd en 
Afd. Landbouw-Crisis-Aangelegenheden, n ° . 
r8881; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen voor het tijdvak ingaande op 

den dag van inwerkingtreding van dit be
sluit en eindigende op 1 Januari 1940. 

Art. 1. Dit besluit neemt over de termi
nologie van het Crisis-Organisatiebesluit 
1933 en verstaat voorts onder: 

r. ,,kalvermagen": kalvermagen en ge
deelten daarvan; 

2. ,,drogen " : drogen en doen drogen; 
3. ,,verhandelen": verhandelen en doen 

verhandelen; 
4. ,,afleveren": afleveren en doen afle

veren; 
5. ,,bereiden": bereiden en doen bereiden. 
2. r. H et voorhanden of in voorraad 

hebben van kalvermagen in anderen dan ge
droogden staat, is verboden. 

2. Het verbod, gest eld in het vorige lid , 
geldt niet ten aanzien van hem, die als geor
ganiseerde is aangesloten bij een door Onzen 
Minister daartoe aan te wijzen Crisis-Orga
nisatie en als zoodanig is toegelaten tot een 
van de groepen "rundveeslagers", ,,handela
ren in niet gedroogde kalvermagen" of "dro
gers van kalvermagen". en de, zoo noodig 
door Ons te stellen, voorwaarden is nage
komen. 

3 . r. H et drogen van kalvermagen is 
verboden. 

2. H et verbod, gesteld in het vorige lid, 
geldt niet ten aanzien van hem, die als ge
organiseerde is aangesloten bij een door On
zen Minister daartoe aan te wijzen Crisis
Organisati~ en als zoodanig is toegelaten tot 
de groep "drogers van kalvermagen" en de, 
zoo noodig door Ons te stellen, voorwaarden 
is nagekomen. 

4 . r. Het voorhanden of in voorraad 
hebben van gedroogde kalvermagen is ver
boden. 

2. Het verbod, gesteld in h et vorige lid, 
geldt niet ten aanzien van hem, die als ge
organiseerde is aangesloten bij een door On
zen Minister daartoe aan te wijzen Crisis
Organisatie en als zoodanig is toegelaten tot 
een van de groepen "drogers van kalverma
gen", ,,handelaren in gedroogde kalverma
gen" of "bereiders van stremsel" en de, zoo 
noodig door Ons te stellen, voorwaarden is 
nagekomen. 

5. r. Het verhandelen en het afleveren 
van gedroogde kalvermagen is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het vorige lid , 
geldt niet t en aanzien van hem, die is toege
laten tot een van de in het vorige artikel ge
noemde groepen en de, zoo noodig door Ons 
te stellen, voorwaarden is nagekomen, voor 
zoover die kalvermagen door hem worden 



543 

verhandeld en afgeleverd aan een toegelatene 
tot een van de evenbedoelde groepen dan 
wel aan eenige door Onzen Minister daartoe 
aan te wijzen Crisis-Organisatie. 

6 . r. Het bereiden van stremsel is ver
boden. 

2 . Het verbod, gesteld in h et vorige lid 
geldt niet ten aanzien van hem, die als ge
organiseerde is aangesloten bij een door On
zen Minister daartoe aan te wijzen Crisis
Organisatie en als zoodanig is toegelaten tot 
d e groep "bereiders van stremsel" en de, zoo 
noodig door Ons te stellen, voorwaarden is 
nagekomen. 

7 . r. Het voorhanden of in voorraad 
hebben van stremsel is, met ingang van een 
nader door Ons te bepalen tijdstip, verboden . 

2. Het v erbod, gesteld in he t vorige lid, 
geldt niet t en aanzien v an h em, die als ge
organiseerde is aangesloten bij een door On
zen Minister daartoe aan te wijzen Crisis
Organisatie en als zoodanig is toegelaten tot 
een van de groepen "bereiders van stremsel" 
of "handelaren in stremsel" en de, zoo noo
dig, doo r Ons te stellen, voorwaarden is na
gekom en . 

8. r. Het verhandelen en het afleveren 
van stremsel is, m et ingang van een nader 
door Ons te bepalen tijdstip, v erboden . 

2 . Het verbod, gesteld in het vorige lid , 
geldt nie t t en aanzien van hem, die is toege
laten tot een van d e in het vorige artikel 
genoemde groepen en de, zoo noodig door 
Ons te stellen , voorwaarden is nagekomen . 

9 . r. Tot de , in a rtikel 2 genoemde, 
groep "handelaren in niet gedroogd e kalver
magen", de, in artikel 4 genoemde, groep 
"handelaren in gedroogde kalvermagen" en 
de , in artikel 7 genoemde, groep " handela ren 
in stremsel" kunnen door d e desbetreffende 
Crisis-Organisatie slechts worden toegelaten 
zij, die het handelen in onderscheidenlijk 
niet gedroogde kalvermagen , gedroogde kal
vermagen dan wel stremsel als beroep of be
drijf uitoefenen. 

2. Tot de, in de artikelen 2, 3 en 4 ge
noemde, groep "drogers van kalvermagen " 
kunnen door de desbetreffende Crisis-Orga
nisatie slechts worden toegelaten zij, di e het 
drogen van kalvermagen a ls beroep of be
drijf u itoefenen en de beschikking hebben 
over een naa r het oordeel van die Crisis-Or
ganisatie daartoe voláoend geoutilleerd b e
drijf. 

3. Tot de in de artikelen 4 , 6 en 7 ge
noemde, groep "bereiders van stremsel" 
kun nen door de desbetreffende Crisis-Or
ganisatie slechts worden toegelaten zij, die 
in het tijdvak van I Augustus 1937 tot 1 
Augustus 1939 het bereiden van stremsel a ls 
beroep of bedrijf uitoefenden en de beschik
king hebben over een naar het oordeel v an 
die Crisis-Organisatie daartoe voldoende ge
outilleerd bedrijf. 

4. Onze Minister is bevoegd georgani
seerden, ook bij niet voldoening aan de daar
toe in dit artikel gestelde vereischten, toe te 
laten tot eenige in dit besluit genoemde 
groep van georganiseerden . 
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10. De verbodsbepalingen gesteld in het 
eerste lid van de artikelen 2, 3, 4, 5, 6 , 7 

en 8 gelden niet voor de ingevolge het twee
de lid der artikelen 2, 3 , 4, 6 en 7 door On
zen Minister aangewezen Crisis-Organisa
tie(s). 

11. r. Van een of meer bepalingen van 
dit besluit kan door Ons , al dan niet onder 
daarbij te s tellen voorwaarden, geheel of ge
deeltelijk ontheffing worden verleend. 

2. Dit besluit kan door Ons geheel of ge
deeltelijk worden ingetrokken. 

12. D it besluit treedt in werking op den 
deg van zijn afkondiging en kan worden aan
gehaald als " Stremselbesluit 1939". 

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

's-Gravenhage, den 12den October 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG H E. . 

(Uitgeg. 24 October 1939.) 

S. 679MM 

18 October 1939. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 1, eerste lid , artikel 3, eer
s te lid, en a rtikel 10, eerste lid, van de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 ( ,,Ves
tigingsbesluit Kappersbedrijven 1939") . 

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

Economische Zaken van 23 Septèmber 1939, 
n °. 52908 M. , Directie van Handel en Nij
verheid; 

Overwegende, dat op grond van h et b e
paalde in het eerste lid v an artikel I en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrij f 1937 
door de rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eenigingen van ondernemers: 

a. d e Landelijk e Vereeniging ter beharti
ging van de b elangen van Kappers, S choon

heidsspecialisten en Kappers-parfumeriehan
delaren in N ederland te 's-Gravenhage, aan
geslot en bij den K oninklijken N ederland
schen Middenstandsbond, 

b. den N ederlandschen Bond van R . K. 
K apperspatroons " Sint Franciscus van As
sisië" te 's-Gravenhage, aangesloten bij den 
N ederlandschen R . K . Middenstandsbond, 

ondersteund door den N ederlandschen 
K appersbond t e Amsterdam en de F ederatie 
van Nederlandsche Kapperspatroonsvereeni
gingen te 's-Gravenhage, een verzoek is in
gediend tot toepassing v an deze wet ten aan
zien van de kappersbedrijven; 

Overwegende, d at het wenschelijk is, tot 
zoodan ige toepassing over te gaan; 

Gelet op de artikelen 3, eerste lid , en 10, 
eerste lid , v an bovengenoemde wet; 

Overwegende, dat de Middenstandsraad 
alsmede de Bedrijfsraad voor het Kappers
bedrijf te dezer zake zijn gehoord ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 October 1939, n ° . 24); 



Gezien het nader rapport van Onzen voor
noem den Minister van 16 October 1939, n ° . 
59095 M ., Directie van H andel en Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. Dit besluit verstaat onder: 
uitoefening van het heerenkappersbedrijl : 

h et verrichten of doen verrichten van één of 
meer der navolgende werkzaamheden ten be
hoeve van mannen: scheren, haar- of baard
knippen, uitdunnen van haar, shamponeeren 
of frictionneeren, opmaken of watergolven 
van haar, haar- of baardverven; 

uitoefening van het dameskappersbedrijl: 
het verrichten of doen verrichten van één of 
meer der navolgende werkzaamheden ten be
hoeve van vrouwen: haarwasschen of -kap
pen, haarknippen, onduleeren of watergol
ven van haar, aanbrengen · van blijvende 
haargolving, ontkleuren van haar of haarver
ven; 

wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
Onze Minister: den Minister van Econo

mische Zaken. 
2. r. Het is verboden een inrichting, be

stemd of mede bestemd voor de uitoefening 
van het heerenkappersbedrijf, onderschei
denlijk van het dameskappersbedrijf, voor
zoover die uitoefening betreft, te vestigen 
zonder daartoe van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken verkregen vergunning. 

2 . Het bepaalde in het vorig lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van het 
heerenkappersbedrijf, onderscheidenlijk van 
het dameskappersbedrijf, zoomede ten aan
zien van de voortzetting van het in een in
richting, als in het vorig lid bedoeld, uitge
oefende bedrijf, ingeval van wijziging in de 
personen van ondernemers of beheerders. 

3. D e minimum-eischen van credietwaar
digheid , bedoeld in artikel 3 der wet, bestaan 
voor het heerenkappersbedrij f en voor het 
dameskappers bedrijf in: 

a. het beschikken over voldoende bedrijfs
kapitaal om: 

r. gedurende één jaar de inrichting te 
kunnen exploiteeren, zulks te beoordeelen in 
verband met plaatselijke toestanden en ver
houdingen; 

2. daarenboven van de tota l e kosten van 
het installeeren der inrichting ten minste de 
helft contant te kunnen betalen; 

b . indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een bewijs, dat deze niet 
binnen twee jaar opeischbaar zijn. 

4. D e minimum-eischen van handels
kennis, bedoeld in artikel 3 der wet, omvat
ten voor het heerenkappersbedrijf en voor 
het dam eskappersbedrijf: 

a. boekhouden. 
vaardigheid in het voeren van een eenvou

dige administratie volgens de methode van 
het uitgebreid enkel boekhouden; 

b. techniek van den handel. 
1 . eenige kennis omtrent de gebruiken 

bij in- en verkoop van goederen, alsmede 
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omtrent de organisatie van den handel in het 
algemeen; • 

2. eenige kennis omt rent het bank- en 
het credietwezen, in het bijzonder omtrent 
het middenstandsbankwezen, alsmede om
trent het binnenlandsch betalingsverkeer ; 

3. eenige kennis omtrent het transport
en het verkeerswezen; 

4. eenige kennis omtrent verzekeringen, 
welke voor het bedrijfsleven van belang zijn; 

5. kennis van de op het gebied van het 
kleinbedrijf bestaande organisaties, instellin
gen en officieele lichamen; 

c. handelsrekenen. 
kennis van en vaardigheid in eenvoudige 

verrichtingen, welke m et de onder a en b ge
noemde onderwerpen samenhangen, ~et na
me: 

I. 

2, 

3. 
4· 

geld; 

berekeningen in den goederenhandel; 
kostprijsberekening; 
het lezen van een rekening-courant; 
het omrekenen van buitenlandsch 

5. enkelvoudige interestberekening; 
d. rechts- en wetskennis. 
r. eenige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent 
de meest voorkomende overeenkomsten in 
het bijzonder; 

2. eenige kennis omtrent de voor het 
middenstandsbedrijf van belang zijnde be
lastingwetten; 

3. eenige kennis omtrent de vennoot
schapsvormen en omtrent het wezen van co
operatieve- en andere vereen igingen; 

4. eenige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand en hypotheek, prefe
rentie en het recht van terugvordering; 

5. eenige kennis omtrent de wettelijke 
bepalingen inzake faillissement en surséance 
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

6. eenige kennis omtrent de voornaam
ste wettelijke bepalingen en regelingen, wel
ke voor den detailhandel en het ambacht in 
het algemeen van beteekenis zijn; 

7. kennis van de wettelijke bepalingen 
en regelingen, welke m eer in het bijzonder 
betrekking hebben op den detailhandel en 
het ambacht; 

e. Nederlandsche taal en handelscorre
spondentie . 

r. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige handelsbrieven; 

2. kennis van de Nederlandsche taal, 
b lijkende uit he t zonder grove fouten opne
men van dictee; 

f. grondbeginselen v an de moderne be
drijfsleer. 

r. eenige kennis omtrent de algemeene 
begrippen; 

2. eenige kennis omtrent reclamemidde
len en verkoopmethoden, welke voor den de
tailhandel en het ambacht van beteekenis 
zijn. 

5 . r. Het voldoen aan de in het vorig 
artikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al-
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gemeene Handelskennis", afgegeven door of 
namens één d e r Nederlandsche Midden
standsbonden, met name den Koninklijken 
Nederlandschen Middenstandsbond, den Ne

d erlandschen Roomsch-Katholieken Midden
standsbond en den Christelijken Midden
standsbond in Nederland, voorzoover dit de 
handteekening draagt van den gecommit
teerde v an Onzen Minister ; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen Minister moet dragen ; 

c. hetzij een door Onzen M;inister terzake 
afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt m ededee
ling in de Nederlandsche Staatscourant. 

6 . D e minimum-eischen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
omvatten: 

A. voor h et heerenkappersbedrijf : 
a. vaardigheid in het scheren; 
b . v aardigheid in het haarknippen in de 

voorkomende m odellen en in het baardknip-
pen; 

c. vaardigheid in het shamponeeren, fric
tionneeren, uitdunnen, opmaken of water
golven van haar ; 

d. vaardigheid in het haar - en in het 
baardverven; 

e. vaardigheid in het verrichten van 
hoofdmassage ; 

f. kennis van d e m eest voorkomende ver
koopsartikelen in het kappersb edrijf, zooals 
toiletzeep, brillantine, h aarwater, crême, 
scheerartikelen en borstels; 

g. eenige kennis omtrent de meest voor
komende haar- en baardziekten. 

B. voor het dameskappersbedrij[: 
a. vaardigheid in hei: haarwasschen en 

- k appen; 
b . vaardigheid in het haarknippen en 

onduleeren ; 
c. vaardigheid in h et watergolven van 

haar, alsmede in het aanbrengen van blijven
de haargolving; 

d. vaardigheid in het ontkleuren en ver
ven van haar; 

e. vaardigheid in het verrichten van 
hoofd- en gezichtsmassage; 

f . kennis van de m eest voorkomende 
verkoopsartikelen in het kappersbedrijf, zoo
als toiletzeep, brillantine, haarwater, crême, 
schoonheidsartikelen en borstels ; 

g. eenige k ennis omtrent de meest voor
komende haarziekten . 

7 . r. Het voldoen aan de in het vorig 
a rtikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

A. voor het heerenkappersbedrijf: 
a. hetzij het D iplom a van Vakbekwaam

h eid voor het H eerenkappersbedrijf, afge
geven door d e Vereeniging tot B evordering 
van Vakopleiding in h et Kappersbedrij f te 
Amsterdam , voorzoover dit de h andteeke
ning draagt van den gecommitteerde van 
Onzen M inister; 
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b. hetzij een ander door Onzen M inister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
he t de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen Ministe r moet dragen ; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter
zake a fgegeven v erklaring; 

B. voor het dameskappersbedrijf : 
a . he tzij het D iploma van Vakbekwaam

heid voor h et D ameskappersbedrijf, afge
geven door de Vereeniging tot B evordering 
van Vakopleiding in het Kappersbedrijf te 
Amsterdam, v oorzoover dit d e handteeke
ning draagt v an den gecommitteerde van 
Onzen Minister ; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, t en aanzien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteek ening van den gecommit
teerde van Onzen Ministe r moet dragen ; 

c. he tzij een door Onzen Minister ter
zake afgegeven v erklaring. 

2. Van een aanwijzing, a ls in het vorig 
lid , onder A , sub b, en onder B , sub b, be
doeld, geschiedt mededeeling in de N eder
landsch e Staatscourant. 

8 . Dit besluit kan worden aangehaald 
als " Vestigingsbesluit Kappersbedrijven", 
met verm elding van den jaargang van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

9 . Dit b esluit treedt in werking met in
gang van 25 October 1939. 

Onze M inister van Economische Zaken is 
belast m et de uitvoering van dit besluit, he t 
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad v an State. 

's-Gravenh age, den 18den October 1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 23 October I939.) 
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23 October 1939. BESLUIT tot w1Jz1ging 
van het Crisis-Zuivelbesluit 1935 1. 

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

Economische Zaken van den 25 September 
1939, N ° . 19876, Afdeeling L andbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op de artikelen 9 en 14 der Land
bouw-Crisiswet 1933, alsmede op het Crisis
Zuivelbesluit 1935 I ; 

Gehoord de Centra le Commissie van Ad
vies, bedoeld in artikel 27 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (advies van den 31 Augustus 
1939, N ° . 1093) ; 

Gehoord den Raad van State (advies v an 
den 3 October 1g39, N ° . 31 ); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Min ister van den 20 October 1939, 
N ° . 20716, A fd. Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I te wij

zigen in die r voege, dat 
35 
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I. Achter het bepaalde in artikel 3 een 
nieuw artikel wordt ingevoegd, luidende als 
volgt : 

"Art. 4. r. Het bereiden van botèr is 
slechts toegestaan aan hen, die als georgani
seerden zijn aangesloten bij de Centrale en 
hetzij door Onzen Minister, hetzij door de 
Centrale tot de groep boterproducenten zijn 
toegelaten. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing ten aanzien van: 

a. het bereiden van schapen- of geiten
boter; 

b. het bereiden van boter uit m elk van 
eigen vee door een melkveehouder op diens 
eigen bedrijf; 

c. het niet fabriekmatig bereiden van 
boter."; 

II. Artikel IO wordt gewijzigd in dier 
voege, dat 

a. in het bepaalde in lid 1 tusschen de 
woorden: ,,Centrale en" en de woorden "zijn 
toegelaten" wordt ingevoegd het navolgende 
,, , hetzij door Onzen Minister, hetzij door de 
Centrale"; 

b . lid 2 wordt vernummerd in lid :i; 
c. achter lid 1 wordt ingevoegd het na

volgende: 
"2 . Tot de in het vorig lid bedoelde 

groep kunnen door de Centrale slechts wor
den toegelaten degenen, die de vervaardi
ging van kaas of den handel in kaas als 
hoofdbedrijf uitoefenen."; 

III. Na het bepaalde in artikel 34 wordt 
ingevoegd een nieuw artikel, hetwelk luidt 
als volgt: 

,,Art. 34a. Voor het uitslaan uit een koel
huis van boter, welke overeenkomstig de be
palingen eener door de Centrale getroffen 
regeling in dit koelhuis werd opgeslagen, is 
de inzetter van die boter aan de Centrale 
ten behoeve van het Fonds een door Onzen 
Minister te bepalen bedrag per kilogram uit
geslagen product verschuldigd, met dien ver
stande, dat onder uitslaan in dit artikel mede 
wordt begrepen het door de Centrale afboe
ven van een partij boter in de administratie 
der regeli_ng." 

B. te bepalen dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien zijner afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 23sten October 1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. , November 1939.) 

s. 679 00 

25 October 1939. BESLUIT, houdende 
voorwaarden, waaronder een onderne
mersovereenkomst in het japonnen-con
fectie-bedrijf algemeen verbindend kan 
worden verklaard. 
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Wij WILHELMINA, en z.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 13 October 1939, 
N °. 58947 N., Directie van Handel en Nij
verheid; 

Overwegende, dat met inachtneming van 
het bepaalde bij en krachtens artikel 4 der 
Wet op het algemeen verbindend en onver
bindend verklaren van ondernemersovereen
komsten 1935, door belanghebbenden een 
verzoek is ingediend tot algemeen verbin
dendverklaring van een ondernemersover
eenkomst tot verbetering van de toestanden 
in het japonnen-confectie-bedrijf; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in artikel 2, eerste lid, van voornoem
de wet, zoodanige algemeen verbindend
verklaring slechts kan geschieden onder voor
waarden, door Ons bij algemeenen maatregel 
van bestuur t e stellen; 

Gelet op artikel 10 van Ons besluit van 
14 September 1936, Staatsblad N °. 646, tot 
uitvoering van artikel 12 , tweede en vierde 
lid, van voornoemde wet; 

Overwegende, dat de vaste commissie van 
den Economischen Raad, bedoeld in artikel 
8 van genoemde wet, terzake is gehoord; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
I7 October 1939, N °. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 October 1939, N ° . 
60655 N., Directie van Handel en Nijver
heid; 

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

Zaken kan de ondernemersovereenkomst ter 
verbetering van de toestanden in he t japon
nen-confectie-bedrijf, op welke b etrekking 
had het verzoek tot algemeen verbindend
verklaring, op 30 Juni 1Q.~9 door belangheb
benden ingediend, onder de navolgende voor
waarden algemeen verbindend verklaren: 

a. Aan vertegenwoordigers van fabrikan
ten van japonnenconfectie, welke niet partij 
zijn bij de overeenkomst, en van de afne
mers van japonnenconfectie zal gelegenheid 
moeten worden gegeven zitting te nemen in 
het orgaan, hetwelk belast zal zijn met de 
uitvoering van de overeenkomst; 

b . het onder a bedoelde orgaan zal zich 
uitdrukkelij k moeten beperken tot de aan dat 
orgaan bij overeenkomst opgedragen taak; 

c. de benoeming van het hoofd van het 
bureau, dat belast zal zijn met de dagelijk
sche werkzaamheden ter uitvoering van de 
overeenkomst, zal afhankelijk zijn van een 
verklaring van Onzen Minister van Econo
mische Zaken, inhoudende, dat bij dezen te
gen die benoeming geen bezwaar bestaat; 

d. het hoofd van het onder c. bedoelde 
bureau noch iemand van het overige daarbij 
werkzame personeel zal belang mogen heb
ben bij de vervaardiging van of den handel 
in confectiegoederen; 

e. in aangelegenheden van financieelen 
of administratieven aard zal het hoofd van 
het onder c. bedoelde bureau moeten worden 
bijgestaan door een accountant, die niet de 
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accountant van een fabrikant van japonnen
confectie, zal mogen zijn; 

/. het onder c. bedoelde bureau zal, voor 
wat het toezicht op de naleving van de over
eenkomst betreft, ter beschikking moeten 
staan van de Commissie, bedoeld in artikel 
12 der Wet op het algemeen verbindend en 
onverbindend verklaren van ondernemers
overeenkomsten 1935; 

g. Onze Minister van Economische Za
ken zal een vertegenwoordiger zijnerzijds 
aanwijzen, die tot taak zal hebben bij de uit
voering van de overeenkomst te waken voor 
het algemeen belang; · 

h. de onder g. bedoelde vertegenwoordi
ger zal daartoe het recht moeten verkrijgen, 
alle vergaderingen van het onder a. bedoelde 
orgaan bij te wonen en voorts inzage te ne
men van alle bescheiden, op de uitvoering 
van de overeenkom.st betrekking hebbende. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 25sten October 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Ui tgeg. 30 Oct. 1939.) 

S. 679PP 

26 October 1939, BESLUIT, houdende re
gelen met betrekking tot de bodempro
ductie (Bodemproductiebesluit 1939). 

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

Economische Zaken van 25 September 1939, 
N ° . 9497, Afdeeling VI, Directie van den 
Landbouw; 

Gelet op de artikelen 1 en 3 van de Bodem
productiewet 1939 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 October 1939, N ° . 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 October 1939, N ° . 
9926, Afdeeling VI, Directie van den Land
bouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit 1:iesluit neemt over de termi

nolog ie van de Bode mproductiewe t :1939 e n 
verstaat voorts onder: 

1 °. ,,Regeeringscommissaris": Regeerings
commissaris voor de Bodemproductie ; 

2 ° . ,,nader voorschrift" : voorschrift, ge
geven krachtens opdracht van Onzen Minis
ter of ter uitvoering van een door dezen ge
geven voorschrift; 

~ 0 • ,,productiecommissaris": hij, die door 
oi'.izen Minister is aangewezen tot het krach
tens dit besluit geven van nadere voorschrif
ten; 

4 ° . ,.gebruiksgerechtigde": hij, die krach-
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tens persoonlijk of zakelijk recht grond mag 
gebruiken. 

2. Onze Minister is bevoegd voorschrif
ten te geven met betrekking tot den akker
bouw, den weidebouw, den tuinbouw, de 
ooftteelt, de houtteelt, den boschbouw en de 
bestemming van den bodem. 

3. r. D e Regeeringscommissaris en de 
productiecommissarissen zijn bevoegd binnen 
de door Onzen Minister te bepalen grenzen 
nadere voorschriften te geven met betrek
king tot den akkerbouw, den weidebouw, den 
tuinbouw, de ooftteelt, de houtteelt, den 
boschbouw en de bestemming van den bo
dem. 

2. Deze voorschriften kunnen niet in 
strijd zijn met een door den Minister gegeven 
voorschrift. 

4. Onze Minister is bevoegd een door 
den Regeeringscommissaris of door een pro
ductiecommissaris gegeven yoorschrift te 
vernietigen. 

5. Hij, die een persoonlijk of zakelijk 
recht heeft, krachtens hetwelk de gebruiks
gerechtigde gehouden is of verplicht kan 
worden den grond op een bepaalde wijze te 
gebruiken of daaraan een bepaalde bestem
ming te geven, is verplicht te gedoogen en 
te bevorderen, dat de gebruiksgerechtigde 
den grond gebruikt of daaraan een bestem
ming geeft overeenkomstig de voorschriften, 
welke voor den gebruiksgerechtigde gelden. 

6. Dit besluit, hetwelk kan worden aan
g!haald onder den titel "Bodemproductie
besluit 1939", treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien zijner afkondi
ging. 

De Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State en aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 26sten October 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Ui tgeg. 10 November 1939.) 

s. 803 

19 October 1939. WET, houdende wijziging 
van de Ongevallenwet 1921. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 246. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1952-1960. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 246. 
Hand. l 1939/40, bladz. 9/10. 

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

dat het wenschelijk is gebleken eenige aan
vullingen en wijzigingen aan te brengen in 
de Ongevallenwet 1921; 

Zoo is het, datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. I. Aan het eerste lid van artikel 1 

der Ongevallenwet 1921 worden de volgende 
volzinnen toegevoegd: 

"Voor de toepassing van deze wet worden 
niet beschouwd als ongevallen, hun in ver-
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band met hun dienstbetrekking overkomen, 
ongevallen aan werklieden in de verzeke
ringsplichtige bedrijven overkomen in ver
band met gewelddadigheden, gepleegd in een 
gewapend conflict, waarin Nederland al of 
niet als partij is betrokken. Voor de toepas
sing van deze wet worden beschouwd als 
ongevallen, hun in verband met hun dienst
betrekking overkomen, ongevallen aan werk
lieden in de verzekeringsplichtige bedrijven 
overkomen in verband met door hen, zoolang 
de staat van oorlog of van beleg door Ons 
niet is afgekondigd, verrichte werkzaamhe
den ten behoeve van de passieve luchtbe
scherming van de onderneming, in wier 
dienst zij werkzaam zijn." . 

Art. II. Het eerste lid van artikel 2a der 
Ongevallenwet 1921 wordt gelezen als volgt: 

,,1. Degene, die persoonlijk in aangeno
m en werk arbeid verricht, 

a. die verband houdt met het in de on
derneming van dengene, van wien het werk 
is aangenomen, uitgeoefende verzekerings
plichtige bedrijf, of 

b. ten aanzien waarvan degene, van wien 
het werk is aangenomen, krachtens deze wet 
geacht zou worden een verzekeringsplichtig 
bedrijf uit te oefenen, indien die arbeid in 
loondienst werd verricht, · 

wordt, indien ten aanzien van den aanne
mer van het werk door het bestuur der bank 
niet is beslist, dat hij in een onderneming een 
verzekeringsplichtig bedrijf uitoefent, voor 
de toepassing van deze wet geacht dezen a't
beid te verrichten in dienst van dengene, van 
wien het werk is aangenomen. Deze laatste 
wordt voor de toepassing dezer wet als werk
gever beschouwd. Hetgeen voor de verrich
ting van dien arbeid wordt genoten, wordt 
als loon in den zin dezer wet beschouwd.". 

Aan genoemd artikel 2a wordt een nieuw 
derde lid toegevoegd, luidende: 

,,3 . Degenen, die tegen belooning per
soonlijk bij algemeenen maatregel van be
stuur aangewezen werkzaamheden verrich
t en, welke v erband houden met of v erricht 
worden ten behoeve van het in de onderne
ming uitgeoefende bedrijf, worden voor de 
toepassing van deze wet geacht die wèrk
zaamheden te verrichten in dienst van den
gene, ten behoeve van wiens onderneming die 
werkzaa mhede·n worden v erricht." . 

Art. III. Tusschen de artikelen 2c en 3 
der Ongevallenwet 1921 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 2d, luidende : 

,,Degene, die als leider of lid van een or
kest optreedt, wordt, inpien het bestuur der 
bank ten aanzien van den leider van het or
kest niet heeft beslist, dat deze in een on
derneming een verzekeringsplichtig bedrijf 
uitoefent, voor de toepassing van deze wet 
geacht dien arbeid te verrichten in dienst van 
den exploitant der inrichting, met of namens 
wien het optreden van het orkest in die in
richting is overeengekomen. Hetgeen voor de 
verrichting van dien arbeid wordt genoten, 
wordt als loon in den zin van deze wet be
schouwd. Hetgeen voor den gezamenlijk ver
richten arbeid wordt genoten wordt, voor 
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zoover niet blijkt van een andere verdeeling, 
geacht door ieder dergenen, die den arbeid 
hebben verricht, voor een gelijk deel te zijn 
genoten.". 

Art. IV. Tusschen de artikelen 3a en 4 
der Ongevallenwet 1921 worden de beide vol
gende nieuwe artikelen ingevoegd: 

"Art. 3b. 1. Zoolang de staat van oorlog 
of van beleg door Ons niet is afgekondigd, 
wordt ieder die, indien het daartoe bevoegd 
gezag overgaat tot het treffen van voorbe
reidende maatregelen ter verzekering van de 
strategische veiligheid van het land, niet in 
militairen dienst de daarvoor noodige werk
zaamheden al dan niet tegen loon verricht, 
voor de toepassing van deze wet geacht die 
werkzaamheden te verrichten in loondienst 
van het Rijk. T en aanzien van deze werk
zaamheden wordt het Rijk geacht een ver
zekeringsplichtig bedrijf uit te oefenen. 

2. De geldelijke schadeloosstellingen, 
waarop hij, die geen loon geniet, ingevolge 
deze wet aanspraak kan maken, worden be
rekend naar een dagloon, te bepalen volgens 
door Ons vast te stellen regelen. Hierbij 
wordt in aanmerking genomen de aard van 
het verrichte werk, alsmede het loon, dat 
door anderen voor hetzelfde of soortgelijk 
werk wordt verdiend. 

Art. 3c. Ieder, die al of niet tegen loon 
werkzaamheden verricht, verbonden aan de 
luchtbescherm ing, uitgaande van den ge
meent elijken luchtbeschermingsdienst, wordt 
geacht deze werkzaamheden te verrichten in 
loondienst van de betrokken gemeente. T en 
aanzien van deze werkzaamheden wordt die 
gemeente geacht een verzekeringsplichtig 
bedrijf uit te oefenen. Artikel 3b, tweede lid, 
is ten deze van toepassing.". 

Art. V. Aan het tweede lid van artikel 
s der Ongevallenwet 1921 wordt een nieuwe 
volzin toegevoegd, luidende: 

,,deze schatting geschiedt, voor zoover be
treft de waarde der huisvesting en die van 
den vollen kost, door Onzen Minister.". 

Art. VI. Artikel 7 der Ongevallenwet 
1921 wordt gewijzigd als volgt: 

In het tweede lid onder III worden de ali
nea's, aanvangende met de woorden: ,,Bij al
gem eenen maatregel", onderscheidenlijk met 
de woorden: ,,1 °. van het onder I en 11" ver
vangen door het navolge nde: 

"Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan van het bepaalde onder I en II van dit 
artikel worden afgeweken ten aanzien van: 

1 °. den werkman, die behoort tot die 
werklieden, ten aanzien van wie aannemelijk 
is, dat zij zonder het bestaan van buitenge
wone werkloosheid in het betrokken bedrijf 
geregeld in de onderneming, waarin het on
geval plaats had, zouden werken, maar die 
uitsluitend wegens het bestaan dier werk
loosheid gedurende he t aan het ongeval voor
afgaande jaar of een gedeelte daarvan slechts 
bij tusschenpoozen of bij afwisseling in de 
onderneming hebben gewerkt; 

2 °. den werkman, die behoort tot die 
werklieden, ten aanzien van wie aannemelijk 
is, dat zij zonder het bestaan van werkloos-
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heid, als onder 1 °. bedoeld, in het aan den 
dag van het ongeval voorafgaande jaar ge
middeld op meer dagen in dezelfde onder
neming of in hetzelfde pf een soortgelijk be
drijf in dezelfde gemeente of in naburige ge
meenten gewerkt zouden heb]?en, dan zij in 
dat jaar inderdaad gemiddeld hebben ge
werkt; 

3 °. den werkman, die bij wijze van werk
verschaffing is te werk gesteld en daarvoor 
een geldelijke uitkeering geniet; 

4 °. de werklieden of een gedeelte der 
werklieden in de daarbij te noemen bedrij
ven.". 

In het tweede lid onder III wordt onder 
letter d de punt-komma, geplaatst achter de 
woorden "worden uitgeoefend", vervangen 
door een punt en vervalt de alinea, aanvan
gende met: ,,2 °. worden bepaald, dat". 

Aan het artikel worden 3 nieuwe leden toe
gevoegd, luidende : 

,,3. Indien ten aanzien van de werklie
den, of een gedeelte der werklieden, in een 
of meer bepaalde ondernemingen werkzaam, 
of werkzaam in een of meer bepaalde bedrij 
ven of een gedeelte daarvan, een regeling 
tot stand komt voor de vaststelling van het 
dagloon, dat bi,i eventueele ongevallen als 
grondslag der schadeberekening zal worden 
aangenomen, zal die regeling toepassing vin
den met uitzondering van andere bepalingen, 
indien zij de goedkeuring ontvangt van On
zen Minister, gehoord voor de b edrijven, 
waarin een bedri_ifsraad bestaat, dien be
drijfsraad, en gehoord voor de bedrijven, 
waarin geen bedrijfsraad bestaat, de naar het 
oordeel van Onzen Minister algemeen er
kende centrale organisaties van we_p<gevers 
en werknemers. 

4. Bij een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in het tweede lid , onder III, 
1 °, 2 ° en .1 °, kan aan Onzen Minister de be
voegdheid worden verleend onder bij dien 
maatregel te stellen voorwaarden af te wij
ken van de bij dien maatregel te geven voor
schriften. 

5. Bi.i een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in het tweede lid, onder 
III, alsmede bij een ministerieele beschik
king, als bedoeld in het derde lid. kan wor
den bepaald, dat bedragen, welke ingevolge 
een der bedoelde regelingen als dagloon wor
den beschouwd, bij de premieberekening als 
verdiend loon worden aangemerkt.". 

Art. VII. Artikel 7a der Ongevallenwet 
1921 wordt gewijzigd als volgt: 

V6ór het artikel wordt geplaatst I. 

Aan het artikel wordt een nieuw tweede 
lid toegevoegd, luidende: 

"2. Het b estuur der bank kan bij een 
door Onzen Minister goedgekeurd besluit t en 
aanzien van alle of van een of meer bepaalde 
groepen van werklieden afwijken van het 
bepaalde in het eerste Jid.' . 

Art. VIII. In Hoofdstuk I der Ongeval
lenwet 1921 wordt achter artikel 10 toege
voegd een nieuw artikel, luidende: 

,,Art. roa. De onderneming van een w-~rk
gever, die woont aan boord van het door hem 
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bevaren schip, wordt geacht te zijn gevestigd 
in de gemeente, waar de werkgever in het 
bevolkingsregister is ingeschreven. Is d«" 
werkgever een naamlooze vennootschap, die 
geen kantoor aan den wal heeft en best uurd 
wordt door een directeur, die woont aan 
boord van het door hem bevaren schip, dan 
wordt de onderneming geacht te zijn geves
tigd in de gemeente, waar de directeur in het 
bevolkingsregister is ingeschreven.". 

Art. IX. Tusschen de artikelen 22 en 23 
der Ongevallenwet 1921 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende: 

"Art. 23a. De rente, bedoeld in artikel 
21, eerste lid, letter ·a, wordt niet uitbetaald 
over den tijd, gedurende welken een weduwe 
in concubinaat leeft.'' . 

Art. X. Het eerste lid van art. 41 der 
Ongevallenwet 1921 wordt gewijzigd als 
volgt: 

In plaats van "artikel 7 III, onder 2 ° ," 
wordt gelezen: ,,artikel 7, lid 5,". 

De woorden: ,,ingevolge de onder I van 
dat onderdeel van artikel 7 bedoelde rege
ling" worden geschrapt. 

Aan het artikel wordt een nieuw derde lid 
toegevoegd, luidende: 

"3. Ingeval artikel 3b, tweede lid, van 
toepassing is, wordt het daarbij bedoelde 
dagloon voor de premieberekening als werke
lijk verdiend loon aangemerkt.''. 

Art. XI. Artikel 50 der Ongevallenwet 
1921 wordt gewiizigd als volgt : 

In het zesde lid wordt tusschen den eer
sten en den tweeden volzin een nieuwe vol
zin ingevoegd, luidende: ,,Voor deze aanma
ning is door den nalatigen werkgever vijf en 
twintig cent verschuldigd.". 

In den laatsten volzin van dit lid wordt 
de komma achter "executie" vervangen door 
een punt •en vervalt hetgeen op deze komma 
volgt. 

Art. XII. In het eerste lid van artikel 51 
der Ongevallenwet 1921 wordt in den twee
den volzin in plaats van "deze kosten" ge
lezen: ,,deze kosten en tot de kosten der in 
artikel 50, zesde lid, bedoelde aanmaning". 

Art. XIII. In het tweede lid van artikel 
54 der Ongevallenwet 1921 wordt het woord 
"of" tusschen de woorden "provincie" en 
,,eene gemeente" vervangen door een kom
ma en worden tusschen de woorden "zielen" 
en " is" ingevoegd de woorden. : ,,of de N . V. 
N ederlandsche Spoorwegen". 

H et derde lid van genoemd artikel 54 
wordt gelezen als volgt: 

"3. Overdracht van h et in het eerste lid 
bedoelde risico aan een naamlooze vennoot
schap of rechtspersooplijkheid bezittende 
vereeniging wordt alleen toegelaten, indien 
en zoolang de bank van de vennootschap of 
vereeniging tot zekerheid voor de nakom ing 
harer uit deze wet voortvloeiende verplich
tingen een pand heeft , of indien en zoolang 
de vennootschap of vereeniging tot vorenbe
doelde zekerheid t en behoeve van de bank 
hypotheek heeft gesteld, een en ander vol
doende aan de daaromtrent bij algemeenen 
maatregel van bestuur te stellen voorschrif-
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ten. Bij dien algemeenen maatregel van be
stuur kan worden bepaald, dat de zekerheid 
slechts voor het in dien maatregel aange
geven gedeelte door hypotheek kan worden 
gesteld.". 

Art. XIV. In het derde lid van artikel 57 
der Ongevallenwet 1921 wordt het woord 
"of" tusschen qe woorden ,,provincie" en 
"de gemeente" vervangen door een komma 
en wordt achter het woord ,.zielen" inge
voegd : ,,of de N. V. Nederlandsche Spoor
wegen". 

Art. XV. Artikel 8cc der Ongevallenwet 
1921 wordt gewijzigd als volgt : 

V66r het artikel wordt het cijfer 1 ge
plaatst. 

Aan het artikel worden twee nieuwe leden 
toegevoegd, luidende als volgt: 

"2. w ·erkgevers, aan wier ondernemingen 
gezamenliik is verbonden een geneeskundige 
dienst, erkend krachtens het bepaalde in het 
vorige lid, zijn bevoegd een door hen aan
gewezen rechtspersoon, die niet beoogt winst 
te m aken met de uitoefening van het bedrijf 
van administrateur of verzekeraar, noch mid
dellijk of onmiddellijk uit eenig d ergelij k be
drijf voordeel pleegt te trekken, en die voorts 
voldoet aan de voorwaarden, aangegeven in 
het volgende lid, te machtigen voor en na
mens hen al datgene te verrichten, hetgeen 
ter uitvoering van de bepalingen van dit 
Hoofdstuk noodig is of in verband daarmede 
door den gemachtigde noodig of wenscheli.ik 
wordt geacht, en, wat betreft den genees
kundigen dienst, als centraal administratie
kantoor voor hen op te treden. D e als ge
machtigde aangewezen rechtspersoon be
hoeft toelating door Onzen Minister. 

3. De in het vorige lid bedoelde rechts 
persoon moet uitsluitend tot taak hebben het 
beheeren van den erkenden geneeskundigen 
dienst. Het bestuur der rechtspersoon m oet 
zijn samengesteld voor de helft uit werk
geversvertegenwoordigers en voor de andere 
helft uit arbeidersvertegenwoordigers, aan te 
wijzen hetzij door centrale organisaties van 
werkgevers of arbeiders, hetzij door bij de 
centrale organisaties aangesloten vereenigin
gen, onderscheidenlijk van werkgevers en ar
beiders, die daarvoor naar het oordeel van 
Onzen Minister in het bepaalde geval in aan
merking komen." . 

Art. XV A. Aan artikel 8oj der Ongeval
lenwet 1921 wordt een nieuw derde lid toe
gevoegd, luidende: 

,,3. Indien de verzekerde of de werkge
ver zich met de in het voorgaande lid be
doelde beslissing, voor zoover deze betrek
king heeft op de aanspraak van den verze
kerde op genees- en heelkundige behande
ling, niet kan vereenigcn, is hij bevoegd bin
nen een maand na de dagteekening van de 
mededeeling der beslissing daarvan in beroep 
te komen. 

D e werkgever is gehouden zich naar de be
slissing van het bestuur der bank te gedra
gen, voor zoover die · beslissing betrekking 
heeft op de aanspraak van den verzekerde 
op tijdelijke uitkeering.". 
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Art. XVI. In het eerste lid van artikel 88 
der Onge,;;allenwet 1921 wordt in plaats van 
,,inspecteurs der agenten" gelezen "inspec
teurs". 

Art. XVII. Het bepaalde bij Artikel VII 
dezer wet wordt geacht te gelden te rekenen 
van 26 Mei 1937, behoudens ten aanzien van 
een werkgever, als bedoeld in art. 10a der 
Ongevallenwet 192 1, die ten behoeve van de 
in zijn dienst zijnde werklieden voor den tijd, 
dat het bedrijf in het buitenland wordt uit
geoefend, een vrijwillige ongevallenverzeke
ring heeft gesloten. 

Art. XVIII. Deze wet treedt in werking 
op een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor 
de onderscheiden artikelen dezer wet ver
schillend kan worden vastgesteld. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Oc

tober 1939. 

s. 804 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN TEMPEL. 
(Uitgeg. 3 November z939.) 

z9 October z939. WET, houdende wijziging 
van de Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 246. 
Hand. Il z938Î39, bladz. z952-z960. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 246. 
Hand. l 1939/40, bladz. 9/10. 

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

dat he wenschelijk is gebleken eenige aan
vullingen en wijzigingen aan te brengen in 
de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 1 der Land- en Tuin

bouwongevallenwet 1922 wordt onder letter 
e tusschen "ter plaatse van verstrekking;" 
en "als loon volgens deze wet" ingevoegd : 
"deze schatting geschiedt, voorzoover betreft 
de waarde der huisvesting en die van den 
vollen kost, door Onzen Minister;". 

Art. Il. H et eerste lid van artikel IB der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 
wordt gelezen als volgt: 

,,:r. Dege ne, die persoonlijk in aangeno
men werk arbeid verricht, 

a. die verband houdt met het in de on
derneming van dengene, van wien het werk 
is aangenomen, uitgeoefende verzekerings
plichtige bedrijf, of 

b. ten aanzien waarvan degene, van wien 
het werk is aangenomen, krachtens deze wet 
geacht zou worden een verzekeringsplichtig 
bedrijf uit te oefenen, indien die arbeid in 
loondienst werd verricht, 

wordt, indien ten aanzien van den aanne
mer van het werk door het bestuur der bank 
niet is beslist, dat hij in een onderneming 
een verzekeringsplichtig bedrijf uitoefent, 
voor de toepassing van deze wet geacht de
zen arbeid te verrichten in dienst van den
gene, van wien het werk is aangenomen. De-
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ze laatste wordt voor de toepassing dezer wet 
als werkgever beschouwd. Hetgeen voor de 
verrichting van dien arbeid wordt genoten, 
wordt als loon in den zin dezer wet be
schouwd.". 

Aan genoemd artikel xa wordt een nieuw 
derde lid toegevoegd, luidende : 

,,3. D egenen, die tegen belooning per
soonlijk bij algemeenen maatregel van be
stuur aangewezen werkzaamheden verrich
ten, welke verband houden met of verricht 
worden ten behoeve van het in de onderne
ming uitgeoefende bedrijf, worden voor de 
toepassing van deze wet ·geacht die werk
zaamheden te verrichten in dienst van den
gene, ten behoeve van wiens onderneming 
die werkzaamheden worden verricht." . 

Art. III. Tusschen de artikelen 1b en 2 

der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 

wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende : 
Art. 1c. 1. Degenen in bij algemeenen 

maatregel van bestuur aangewezen bedrij
ven, die in den regel voor één werkgever of 
voor ten hoogste twee werkgevers buiten de 
werkplaats van den werkgever persoonlijk 
arbeid verrichten, d ie verband houdt met 
het in de onderneming uitgeoefende bedrijf, 
en die zich daarbij in den regel niet laten 
bijstaan door meer dan twee andere perso
nen, worden voor de toepasisng van deze wet 
geacht dien arbeid te verrichten in dienst van 
dien werkgever, onderscheidenlijk van die 
werkgevers. 

2. Ook degenen, die den vorenbedoelden 
bijstand .verleenen, worden geacht hun ar
beid te verrichten in dienst van den in het 
eerste lid bedoelden werkgever, onderschei
denlijk de in het eerste lid bedoelde werk
gevers. 

3. Hetgeen voor de verrichting van den 
in de beide voorgaande leden bedoelden ar
beid wordt genoten, wordt als loon be
schouwd. Hetgeen voor den gezao.enlijken 
verrichten arbeid wordt genoten, wordt voor
zoover niet blijkt van een andere verdeeling 
geacht door ieder dergenen, die den arbeid 
hebben verricht, voor een gelijk deel te zijn 
genoten.". 

Art. IV. Aan het eerste lid van artikel 2 

der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 

worden de volgende volzinnen toegevoegd: 
"Voor de toepassing van deze wet worden 

niet beschouwd als ongevallen, hun in ver
band met hun dienstbetrekking overkomen, 
ongevallen aan arbeiders in d e verzekerings
plichtige bedrijven overkomen in verband 
met gewelddadigheden, gepleegd in een ge
wapend conflict, waarin Nederland al of niet 
als partij betrokken is. Voor de toepassing 
van deze wet worden beschouwd als onge
vallen, hun in verband met hun dienstbe
trekking overkomen, ongevallen aan arbei
ders in de verzekeringsplichtige bedrijven 
overkomen in verband met door hen, zoo
lang de staat van oorlog of van beleg door 
Ons niet is afgekondigd, verrichte werkzaam
heden ten behoeve vap de passieve luchtbe
scherming van de onderneming, i_n wier 
dienst zij werkzaam zijn.". 
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Art. V. Artikel 5 der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 wordt gewijzigd als 
volgt: 

Vóór den aanhef van het artikel wordt het 
cijfer I geplaatst. 

Aan het eerste lid wordt de volgende be
paling toegevoegd : 

,, III. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kan van het bepaalde onder I en II 
worden afgeweken ten aanzien van : 

1 °. den arbeider, die behoort tot die ar
b eiders, ten aanzien van wie aannemelijk is, 
dat zij zonder het bestaan van buitengewo
ne werkloo~eid in het betrokken bedrijf ge
regeld in de onderneming, waarin het onge
val plaats had, zouden werken, maar die uit
sluitend wegens het bestaan dier werkloos
heid gedurende het aan het ongeval vooraf
gaande jaar of een gedeelte daarvan slechts 
bij tusschenpoozen of bij afwisseling in de 
onderneming hebben gewerkt; 

2°. den arbeider, die behoort tot die ar
beiders, ten aanzien van wie aannemelijk is, 
dat zij zonder het bestaan van werkloosheid, 
als onder 1°. bedoeld, in het aan den dag van 
het ongeval voorafgaande jaar gemiddeld op 
meer d_agen in dezelfde onderneming of in 
hetzelfde of een soortgelijk bedrijf in dezelf
de gemeente of in naburige gemeenten ge
werkt zouden hebben dan zij in dat jaar in
derdaad gemiddeld hebben gewerkt; 

3 °. den arbeider, die bij wijze van werk
verschaffing is te werk gesteld en daarvoor 
een geldelijke uitkeering geniet.". 

Aan het artikel wordt een nieuw tweede 
lid toegevoegd, luidende: 

"2. Bij een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in het eerste lid onder 
III, 1°, 2°. en 3 ° ., kan aan Onzen Minister 
de bevoegdheid worden verleend, onder hij 
dien maatregel te stellen voorwaarden af te 
wijken van de bij dien maatregel te geven 
voorschriften. Bij dien algemeenen maatre
gel kan tevens worden bepaald, dat bedra
gen, welke ingevolge een der bedoelde rege
lingen als dagloon worden beschouwd, bij de 
premieberekening als verdiend loon worden 
aangemerkt.". 

Art. Vl. Artikel 6 der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 wordt gewijzigd als 
volgt: 

Vóór het artikel wordt het cijfer I ge
plaatst. Aan het artikel wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende: 

,,2. H et bestuur der Bank, onderschei
denlijk der Bedrijfsvereeniging, kan bij een 
door Onzen Minister goedgekeurd besluit 
ten aanzien van alle, of van een of meer be
paalde groepen van arbeiders, afwijken van 
het bepaalde in het eerste lid.". 

Art. Vla. In artikel 25 der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 wordt de punt ach
ter het bepaalde in letter c vervangen door 
een komma-punt. Aan het artikel wordt een 
nieuwe letter toegevoegd, luidende: 

,,d . van de bij haar ingekomen ongevals
aangiften ten spoedigste afschrift toe te zen
den aan het districtshoofd der Arbeidsin
spectie.". 
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Art. VII. Tusschen de artikelen 43 en 44 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 
wordt ingevoegd een nieuw artikel, luiden
de: 

,,Art. 43a. De rente, bedoeld in art. 42, 
onder a, wordt niet uitbetaald over den tijd, 
gedurende welken een weduwe in concubi
naat leeft.". 

Art. VIia. Aan het vierde lid van artikel 
62 der Land- en T uinbouwongevallenwet 
1922 wordt een nieuwe volzin toegevoegd, 
luidende: 

"Genoemd bestuur zendt ten spoedigste 
een afschrift der aangifte aan het districts
hoofd der Arbeidsinspectie.". 

Art. VIII. Tusschen het tweede en het 
derde lid van artikel 79 der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 wordt ingevoegd 
een nieuw lid, luidende : 

"2a. Indien de werkgever gedurendt een 
tijdvak, waarover de betaling der premie 
loopt of gedurende een gedeelte van dat tijd
vak heeft in dienst gehad een arbeider, ten 
aanzien van wien krachtens artikel 5, tweede 
lid , is bepaald, dat het bedrag, hetwelk als 
zijn dagloon zal worden beschouwd, bij de 
premieberekening als verdiend loon zal wor
den aangemerkt, wordt die arbeider, voor 
zoover het volgende lid niet van toepassing 
is, geacht op eiken dag, waarop hij in dat 
tijdvak of in dat gedeelte van het tijdvak bij 
den werkgever heeft gewerkt, te hebben ver
diend het hiervoren bedoeld bedrag.". 

Art. IX. Artikel 88 der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 wordt gewijzigd als 
volgt: 

Aan het eerste lid wordt een nieuwe volzin 
toegevoegd, luidende : 

,,Voor deze aanmaning is door den nalati
gen werkgever vijf en twintig cents verschul
digd.". 

In het tweede lid wordt de komma achter 
het woord "executie" vervangen door een 
punt en vervalt hetgeen op deze komma 
volgt. 

In het zevende lid worden in den tweeden 
volzin tusschen "deze kosten" en den punt 
ingevoegd de woorden: ,,en tot de kosten der 
in het eerste lid bedoelde aanmaning". 

Art. X. D eze wet treedt in werking op 
een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor 
de onderscheiden artikelen dezer wet ver
schillend kan worden vastgesteld. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Oc

tober 1939. 

s. 868 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J . VAN DEN TEMPEL. 
(Uitgeg. 3 November 1939.) 

6 October 1939. BESLUIT tot wijziging 
van het Cacao- en Chocoladebesluit 
(Staatsblad 1924, n ° . 478). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Sociale Zaken van 23 Augustus 1939, N °. 
1004 D /dossier 40, Afdeeling Volksgezond
heid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1935, N °. 793); 

Gezien Ons besluit van 23 October 1924 
(Staatsblad N °. 478), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 31 Juli 1926 (Staatsblad 
N °. 281); 

Gehoord de Commissie, bedoeld in artikel 
17 der Warenwet (Staatsblad 1935, N °. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1939, N °. 102); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 4 October 1939, 
N °. 1513 D /dossier 40, Afdeeling Volksge
zondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in het Cacao- en Chocoladebesluit (Staats

blad 1924, N °. 478) de volgende wijzigingen 
aan te brengen: 

Art. 1. In artikel 3 wordt vóór "Choco
ladepoeder" een nieuwe alinea ingevoegd, 
luidende: 

,,Ondermelkchocolade, onderscheidenlijk 
ondermelkcouverture, de producten, verkre
gen door in chocolade of couverture, onder
melk, a l of niet gecondenseerd of in poeder, 
te verwerken; het woord "ondermelk" mag 
in deze aanduidingen worden vervangen door 
"taptemelk", ,,afgeroomde melk" of "magere 
melk"." 

Art. Il . Arti!<el 4, tweede alinea, wordt 
gelezen als volgt : . 

,,Zonder nadere aanduiding mogen in cho
colade aanwezig zijn melkbestanddeelen, als
mede geringe hoeveelheden van onschade
lijke aromatica, van gemalen zaden van wal
noten, hazelnoten, amandelen, perziken, abri
kozen en aardnoten en van pineolen en pis
taches, een en ander mits de waar blijft vol
doen aan de in artikel 8, lid 4, onderscheiden
lijk lid 5, voor chocolade gestelde eischen.". 

Art. III. In artikel 6, eerste alinea, ver
valt de komma achter "opschrift" en worden 
tusschen de woorden "opschrift" en "aan
gevende" ingevoegd de woorden "van ge
lijkmatige lettergrootte,". 

Aan artikel 6 wordt een vierde alinea toe
gevoegd, luidende : 

"De namen in de eerste en tweede alinea 
bedoeld, mogen niet op andere wijze, dan in 
artikel 3 aangegeven, zijn samengesteld met, 
of vergezeld zijn van woorden of aanduidin
gen, welke de aanwezigheid van melk of 
melkbestanddeelen in de aldus aangeduide 
waar doen veronderstellen, met uitzondering 
van: 

a. woorden of aanduidingen, gebruikt 
naast een naam, die op de wijze, als in artikel 
3 aangegeven, is samengesteld met een der 
woorden "melk" of "ondermelk"; 

b. woorden of aanduidingen, die de aan
wezigheid van room in de waar zouden kun
nen doen veronderstellen, welke voor waren, 
in dit beslui t bedoeld, mogen worden gebe
zigd, indien de waar ten minste 7 % melkvet 
bevat.". 
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Art. IV. Artikel 8, lid 5, wordt gelezen 
als volgt: 

,,5. Melkchocolade en Ondermelkchoco
lade moeten voldoen aan de volgende eischen: 

H et gehalte aan cacaobestanddeelen, met 
in begrip van cacaoboter, moet ten minste 
2 S % bedragen. 

D e verwerkte cacaomassa of cacaopoeder 
moet, wat betreft cacaoschilgehalte, aschge
halte en alkaliteit van de asch, voldoen aan 
de voor cacaomassa en cacaopoeder gestelde 
eischen. 

Van Melkchocolade moet het gehalte aan 
melkvet ten minste 3 % bedragen en het ge
halte aan droge melkbestanddeelen, met in
begrip van het melkvet, ten minste 12,5 % . 

Van Ondermelkchocolade moet het gehalte 
aan droge melkbestanddeelen t en minste 15% 
bedragen.". 

Art. V. Dit besluit treedt in werking op 
1 Januari 1940. 

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

's-Gravenhage, den 6den October 1939. 

s. 869 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J, VAN DEN TEMPEL. 

( Uitgeg. 20 October 1939.) 

16 October 1939. BESLUIT tot vaststel
ling van de Aanvullingen en Wijzigingen 
(2 e supplement) van de vijfde uitgave 
der Nederlandsche Pharmacopee. 

Wij WtLHELMINA, e nz.; 
Overwegende, dat de noodzakelijkheid b e

staat de vijfde uitgave van de Nederlandsche 
P harmacopee, vastgesteld bij Ons besluit van 
4 Januari 1927 (Staatsblad N °. 1) en aange
vuld en gewijzigd bij Ons besluit van rn Sep
tember 1934 (Staatsblad N °, 499), ander
maal aan te vullen en te wijzigen; 

Gezien de wet van 2 November 1871 
(Staatsblad N °. n8), zooals deze wet is ge

wijzigd bij de wet van 17 Maart 1923 (Staats
blad N ° . 88); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Socia le Zaken van 24 Augustus 1939, N °. 
1493 P /Dossier 9, afdeeling Volksgezondheid; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
3 October I939, N °. 35); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van II October 
I939, n ° . 1848 P /Doss. 9, Afdeeling Volks
gezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan t e be
palen: 

de Aanvullingen en Wijzigingen (2e sup
plement) van de vijfde uitgave der Neder
landsche Pharmacopee, door Onzen Minister 
van Sociale Zaken gewaarme rkt, worden 
vastgesteld en het tijdstip van invoering 
wordt bepaald op 1 Januari 1940. 
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Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 16den October 1939. 

s. 8 70 

WIL HELMINA. 
De Minister van Socia'le Zaken, 

J. VAN DEN TEMPEL. 

(Uitgeg. 31 October 1939.) 

17 October 1939. BESLUIT tot uitvoering 
van de artikelen 2, 3, 4 en 6 van de Wet 
geneeskundige voorziening 1939, (Be
sluit geneeskundige voorziening 1939). 

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

Sociale Zaken '{an 6 September 1939, N ° . 
1627 H, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 2, 3, 4 en 6 van de 
Wet geneeskundige voorziening 1939; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
3 October 1939, N °. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 12 October 1939, N °. 
1867 H afdeeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Dit besluit neemt over de termi
nologie van artikel 1 van de Wet geneeskun
dige voorziening 1939 en verstaat voorts 
onder: 

a. ,,vervanger": den ingevolge het be
paalde in de artikelen 2 of 3 door den hoofd
inspecteur aangewezen geneeskundige; 

b. ,,waarnemer": den geneeskundige, aan 
wien ingevolge J:iet bepaalde in artikel 3 de 
vervanging is opgedragen naast de waarne
ming van de eigen praktijk; 

c. ,,vervanging": het op een der in de 
artikelen 2 en 3 aangegeven wijzen in zijn 
praktijk vervangen van een geneeskundige; 

d. ,,de Commissie": de Commissie van 
Advies, bedoeld in artikel 6 van de Wet ge
neeskundige voorziening 1939. 

2 . I. E en geneeskundige, die om eeni
gerlei reden zijn praktijk zelf niet o f niet 
volledig kan uitoefenen, mag zich daarin uit
sluitend laten vervangen, hetzij - met ver
plichting tot m ededeeling aan den hoofd
inspecteur - door een of m eer geneeskun
digen, die in de vervanging kunnen voor
zien, terwijl zij daarnaast hun eigen praktijk 
blijven waarnemen, hetzij door een genees
kundige, die daartoe is aangewezen door den 
hoofdinspecteur. 

2. Indien een geneeskundige een vervan
ger wenscht en naar het oordeel van den 
hoofdinspecteur in de vervanging kan wor
den voorzien door een of m eer geneeskun
digen, die daarnaast hun eigen praktijk blij
ven waarnemen, kan de hoofdinspecte ur de 
aanwijzing van een vervanger weigeren. 

3. Indien een gen eeskundige een bepaal
den vervanger, die ingeschreven is in het 
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in artikel 4 bedoeld register, wenscht, kan 
de hoofdinspecteur dezen vervanger aanwij
zen. 

4. De aanwijzing geschii;dt voor onbe
paalden tijd, dan wel voor een door den 
hoofdinspecteur bepaalden termijn. 

3. r. Indien een geneeskundige, die om 
eenigerlei.reden zijn praktijk zelf niet of niet 
volledig kan uitoefenen, naar het oordeel van 
d en hoofdinspecteur geen of niet voldoende 
maatregelen heeft getroffen om daarin te 
voorzien , kan door den hoofdinspecteur, het
zij een vervanger worden aangewezen, hetzij 
aan een of meer geneeskundigen worden op
gedragen om zich met de vervanging naast 
de waarneming van de eigen praktijk te 
belasten. 

2. D e aanwijzing of opdracht geschiedt 
voor onbepaalden tijd, dan wel voor een door 
den hoofdinspecteur bepaalden termijn. 

3. Een geneeskundige is verplicht gevolg 
t e geven aan de opdracht, bedoeld in het 
eerste lid. 

4 . r. De hoofdinspecteur houdt een re
gister aan van de geneeskundigen, die als 
vervanger kunnen worden aangewezen; hij 
doet aan deze geneeskundigen mededeeling 
van hun inschrijving in of hun afvoering van 
het register. 

2 . In het register zullen, behoudens het 
bepaalde in het vierde lid, worden ingeschre
ven ingezetenen des Rijks, die de bevoegd
heid tot het uitoefenen der geneeskunst hier 
te lande volgens de wet hebben verkregen: 

a. in een door Ons te bepalen aantal ka
lenderjaren voorafgaande aan het jaar, waar
in dit besluit in werking treedt; 

b. in het kalenderjaar, waarin dit be
sluit in werking is getreden, alsmede gedu
rende het tijdvak, waarin de werking van dit 
besluit voortduurt. 

3. Mede kunnen door den hoofdinspec
teur in het register worden ingeschreven ge
neeskundigen, die zich vrijwillig beschikbaar 
hebben gesteld, om als vervanger te worden 
aangewezen. 

4. Niet in het register worden ingeschre
ven degenen, die: 

a. ingevolge eenig wettelijk voorschrift 
verplichtingen hebben, waardoor zij niet be
schikbaar zijn om als vervanger te worden 
aangewezen; 

b. naar het oordeel van den hoofdinspec
teur niet in hun werkkring kunnen worden 
gemist; 

c. naar het oordeel van den hoofdinspec
teur hetzij wegens ongeschiktheid, hetzij om 
andere redenen redelijk erwij ze niet in aan
merking komen om als vervanger te worden 
aangewezen; 

d . als geneeskundige zijn verbonden aan 
Rijks- of particuliere inrichtingen tot ver
pleging van krankzinnigen (open en geslo
ten afdeelingen), tenzij door of namens On
zen Minister van B innenlandsche Zaken 
daartoe medewerking wordt verleend. 

5. D e in het register ingeschreven ge
neeskundige, die komt te verkeeren in een 
der in het vorig lid, onder a, b en c om -
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schreven gevallen of zijn vrijwillige beschik
baarstelling bedoeld in het derde lid intrekt, 
wordt van het register afgevoerd. 

6. Hij , die behoort tot een der in het 
tweede lid bedoelde groepen of overeenkom 
stig het bepaalde in het derde lid in he t 
register is . ingeschreven, is verplicht gevolg 
te geven aan een aanwijzing bedoeld in de 
artikelen 2 en 3. 

5 . r. H et zich als geneeskundige ter uit
oefening van een eigen praktijk vestigen is 
slechts toegestaan aan hem, die al of niet 
voorwaardelijk van den hoofdinspecteur toe
stemming heeft verkregen om zich als zoo
danig te vestigen. 

2. Bij het . weigeren of al dan niet voor
waardelijk verleenen van zijn toestemming 
kan de hoofdinspecteur rekening houden 
met de hem kenbaar gemaakte wenschen 
van de bij de vestiging belanghebbende ge
neeskundigen. 

6 . r. D e geneeskundige, in wiens prak
tijk door vervanging is voorzien ingevolge 
een aanwijzing of opdracht van den hoofd
inspecteur, is verplicht: 

a. zijn spreekkamer, wachtkamer en apo
theek met bijbehoorende geneesmiddelen, be
nevens zijn instrumentarium en een voor de 
uitoefening van de praktijk noodzakelijk ver
voermiddel ter beschikking van den vervan
ger te stellen en te houden; 

b. voor een passende huisvesting en voe
ding van den vervanger zorg te dragen; 

c. aan den vervanger een door den hoofd
inspecteur te bepalen bedrag per dag van 
ten minste f 7.50 en t en hoogste f 12.50 be
nevens de gemaakte reiskosten uit te kee
ren · 

2'. De geneeskundige, in de waarneming 
van wiens praktijk is voorzien door een op
dracht aan een of meer waarnemers, is ver
plicht een door den hoofdinspecteur t e bepa
len bedrag per dag van ten minste f 7.50 en 
ten hoogste f 12.50 uit te keeren aan dien 
waarnemer of aan die waarnemers gezam en-
lijk. 

3. De hoofdinspecteur bepaalt in daar
v oor in aanmerking komende gevallen, in 
hoeverre het nakomen van de in het eerste 
lid onder a genoemde verplichtingen achter
wege kan blijven, en stelt dan tevens v ast, 
met welk bedrag de onder c bedoelde ui t
keering deswege wordt verhoogd .. 

4. D e vervanger of waarnemer gedraagt 
zich zooals een goed vervanger of waarnemer 
betaamt. 

5. De inkomsten uit de praktijk blijven 
voor den geneeskundige in wiens praktijk 
door een aanwijzing of opdr~cht van den 
hoofdinspecteur is voorzien. 

6. Zoodra de geneeskundige , in wiens 
praktijk door vervanging is yoorzien, zijn 
praktijk weder volledig gaat uitoefenen, doet 
hij daarvan mededeeling aan den hoofdin
specteur. 

7 . x. D e vervanger wordt door de af
voering van het in a rtikel 4 bedoeld regis
ter van de vervanging ontheven. 

2. De vervanger of waarnemer kan door 



555 

den hoofdinspecteur van de vervanging wor
den ontheven: 

a. indien de redenen, welke tot de ver
vanging hebben geleid, niet meer bestaan; 

b. indien de vervanging zonder onder
breking drie maanden of langer heeft ge
duurd; 

c. bij grove nalatigheid of wangedrag, on
verminderd h et in andere wetten b epaalde; 

d. indien de vervanger door omstandig
heden buiten zijn wil niet meer in staat is, 
de vervanging op zich te blijven nemen; 

3. De hoofdinspecteur doet aan den ver
vanger of waarnemer mededeeling van zijn 
ontheffing door toezending van het daartoe 
strekkend besluit, dat met redenen omkleed 
moet zijn. 

4. In bijzondere omstandigheden kan bij 
ontheffing den vervanger of waarnemer door 
Onzen Minister, met medewerking van On
zen Minister van Financiën, een vergoeding 
worden toegekend. 

8. 1. De Commissie heeft haar zetel in 
de gemeente 's-Çhavenhage. . 

2. Onze Minister wijst uit de leden een 
voorzitter aan, en uit de leden of plaatsver
vangende leden een plaatsvervangend voor
zitter; Onze Minister wijst uit de leden of 
p laatsvervangende leden een secretaris aan 
of voegt aan de Commissie een secretaris toe. 

3. D e Commissie vergadert zoo dikwijls 
als de behandeling der bij de Çommissie om 
a dvies ingekomen bezwaarschriften dit naar 
het oordeel van den voorzitter noodig maakt; 
de voorzitter bepaalt zoo spoedig mogelijk 
na de ontvangst van een bezwaarschrift den 
tijd en de plaats der vergadering; de hoofd
inspecteur en hij, die een bezwaarschrift 
heeft ingediend, worden in de gelegenheid 
gesteld in die vergadering de beslissing res
pectievelijk de bezwaren mondeling toe te 
lichten. 

4. De adviezen omtrent bij de Commissie 
ingekomen bezwaarschriften worden bij 
meerderheid van stemmen vastgesteld door 
drie leden of plaatsvervangende leden, waar
onder de voorzitter of plaatsvervangend 
voorzitter; de adviezen, welke van de Com
missie uitgaan, worden door den voorzitter 
en den secretaris onderteekend. 

5. De leden, de plaatsvervangende leden 
en de secretaris der Commissie zijn verplicht 
tot geheimhouding van al hetgeen zij in hun 
hoedanigheid vernemen, voor zooverre me
dedeeling da arvan niet bij of krachtens de 
wet is voorgeschreven. 

6. De leden , de plaatsvervangende leden 
en de secretaris der Commissie ontvangen 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten, ter
wijl de leden en plaatsvervangende leden 
aanspraak hebben op een door O[!zen Mi
nister, m et medewerking van Onzen Minis
t e r van Financiën , vast te stellen vergoeding 
voor tijdsverzuim voor eiken dag, waarop 
zij een vergadering van de Commissie heb
ben bijgewoond; den voorzitter en den se
cretaris kan door Onzen Minister, met mede
werking van Onzen Minister van Financiën, 
een afzonderlijke toelage worden toegekend. 
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9. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel: ,,Besluit geneeskundige voor
ziening 1939". 

10. D it besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 17den October 1939. 

s. 882 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J . VAN DEN TEMPEL. 

(Uitgeg. 23 October 1939.) 

20 April 1939. BESLUIT, houdende instel
ling van een Rijksdienst tot bestrijding 
der werkloosheid, voorzoover deze plaats 
v indt door middel van uitvoering van 
werkrn (Organisatiebesluit Werkloos
heidsbestrijding 1939). 

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

Sociale Zaken van 18 April 1939, N °. 7-3no, 
Afdeeling Werkverschaffing en Steunver
leening ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is eenige 
nieuwe regelen v ast te stellen betreffende de 
organisatie der werkloosheidsbestrijding, voor 
zoover deze plaats vindt door middel van 
uitvoering van werken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 
Art. 1. Er is een Rijksdienst tot bestrij

ding der werkloosheid, hierna te noemen de 
dienst, welke tot taak heeft het bevorderen 
van de bestrijding der werkloosheid, voor 
zoover deze plaats vindt door middel van de 
uitvoering van werken. 

2. De dienst vervult zijn taak door: 
a . de behandeling van alle zaken, welke 

betrekking hebben op het verleenen van fi
nancieelen steun door het Rijk ten behoeve 
van werken, welke door derden worden uit
gevoerd. 

b. geheel of gedeeltelijk voor rekening 
van het Rijk werken uit te voeren of van 
zijnentwege te doen uitvoeren. 

3 . De dienst verricht voorts alle werk
zaamheden, binnen z ijn in artikel 2 omschre
ven taak, waarmede hij door Onzen Minister 
van Sociale Zaken in het belang van de be
strijding der werkloosheid wordt belast. 

4. Onder de bevelen van Onzen Minister 
van Sociale Zaken is de leiding van den 
dienst opgedragen aan een directie, in over
leg met en onder toezicht van een Regee
ringscommissaris . De directie bestaat uit d rie 
leden, aan wie door Onzen Minister van 
Sociale Zaken een secret a r is wordt toege
voegd. 

5 . De Regeeringscommissaris en de leden 
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der directie worden door Ons benoemd en 
ontslagen. 

Hun bezoldiging wordt door Ons geregeld. 
Zij kunnen voor den duur van ten hoogste 

één maand door Ons worden geschorst. 
6 . Bij de Ons aan te bieden voordracht 

tot benoeming der directeuren handelt Onze 
Minister van Sociale Zaken ten aanzien van 
één hunner in overeenstemming met het ge
voelen van den Minister van Financiën, die 
hem een aanbeveling doet . 

7. D e Regeeringscommissaris en de di
recteuren ontvangen een instructie van On
zen Minister van Sociale Zaken, welke voor 
de directeuren eensluidend is. 

8 . D e directie is belast met de regeling 
en de afdoening van alle zaken, welke strek
ken tot bevordering van een goede uitvoe
ring der aan den dienst opgedragen taak, be
houdens voor zoover eenige beslissing hetzij 
bij of krachtens de Wet, hetzij bij of krach
tens Koninklijk Besluit aan anderen, hetzij 
door Onzen Minister van Sociale Zaken aan 
zich is voorbehouden. 

9 . Onze Minister van Sociale Zaken treft 
een regeling voor de onderteekening van 
stukken, welke van den dienst uitgaan. 

10. D e Regeeringscommissaris is voor
zitter van de vergaderingen van de directie. 
Hij heeft daarin een raadgevende stem. 

De directie beslist bij meerderheid van 
stemmen. Iedere directeur brengt één stem 
uit. 

11. Indien de stemmen staken of de Re
geeringscommissaris zulks noodzakelijk acht, 
wordt de beslissing ·genomen door Onzen 
Minister van Sociale Zaken . 

12. Er is een Commissie van Advies voor 
den dienst. De Commissie bestaat uit ten 
hoogste twee vertegenwoordigers van ieder 
d er navolgende Ministers : 

a. den Minister van Algemeene Zaken, 
b. den Minister van Binnenlandsche Za-

ken, 
c. den Minister van Economische Zaken, 
d . den Minister van Financiën, 
e. den Minister van Waterstaat, 
alsmede uit ten hoogste twee vertegen-

woordigers van de Vereeniging van Neder
landsche Gemeenten. 

De Regeeringscommissaris en de direc
teuren van den dienst zijn ambtshalve lid 
d er Commissie. 

D e leden der Commissie, die een Minister 
of de Vereeniging van Nederlandsche Ge
meenten vertegenwoordigen, worden bij af
wezigheid vervangen door een plaatsvervan
ger. 

13. Onze Minister van Sociale Zaken be
noemt de leden der Commissie van Advies, 
met dien verstande, dat de benoeming der 
leden en plaatsvervangende leden, die een 
Minister of de Vereeniging van Nederland
sche Gemeenten vertegenwoordigen, plaats 
vindt op voordracht onderscheidenlijk van 
dien Minister en van het bestuur der Ver
eeniging van Nederlandsche Gemeenten. 

14 . Onze Minister van Sociale Zaken 
kan buiten het bepaalde in artikel 12 ten 
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hoogste drie andere personen tot lid der Com
missie van Advies benoemen. 

15. De Regeeringscommissaris is voor
zitter van de Commissie van Advies. 

Onze Minister van Sociale Zaken wijst een 
of meer leden als ondervoorzitter aan. 

16. D e secretaris van den dienst is se
cretaris der Commissie van Advies. 

17. De besluiten der Commissie van Ad
vies worden bij meerderheid van stemmen 
genomen. 

Ieder lid brengt één stem uit. 
18. Indien een der leden van de Com

missie van Advies, die een Minister verte
genwoordigt, den wensch te kennen geeft, 
dat omtrent een aangelegenheid, waarover 
advies is gevraagd, geen beslissing wordt ge
nomen dan na overleg met den door hem 
vertegenwoordigden Minister, stelt de Re
geeringscommissaris alle stukken in handen 
van Onzen Minister van Sociale Zaken, ten 
einde dit overleg te plegen en een beslissing 
te nemen. 

i9. Indien bij he t in artikel 18 bedoelde 
overleg geen overeenstemming is bereikt, 
roept de Minister van Sociale Zaken de be
slissing in van den Raad van Ministers. 

20. Zoodra Onze Minister van Sociale 
Zaken, nadat het in artikel 18 bedoelde over
leg heeft plaats gehad, alsnog tot overeen
stemming met den betrokken Minister komt, 
wordt aan artikel 19 geen verdere u itvoering 
gegeven. 

21. Door den Regeeringscommissaris en 
de directie geschiedt ten aanzien van zaken, 
waarover zij het advies van de Commissie 
van Advies hebben gevraagd, niets wat met 
dit advies in strijd is. 

22. Voor den aanvang van elk dienstjaar 
ontwerpt de directie overeenkomstig de aan
wijzingen van Onzen Minister van Sociale 
Zaken een werkplan, behelzende een uiteen
zetting omtrent de groepen van werken, wel
ke in het komende dienstjaar t en uitvoer ge
legd zullen worden en de daaraan verbonden 
kosten. 

23. De Directie wint t en aanzien van 
het werkplan het advies in van de Commis
sie van Advies. 

Het bepaalde in de artikelen 18 en 19 
blijft buiten toepassing, doch de leden der 
Commissie van Advies, die zich met de be
slissing der meerderheid niet kunnen vereeni
gen, kunnen in een afzonderlijke nota van 
hun inzicht blijk geven. 

24. De Regeeringscommissaris brengt het 
ontworpen werkplan met het advies der Com
missie van Advies en de afzonderlijke nota's 
der leden ter kennis van Onzen Minister van 
Sociale Zaken. 

25. Het werkplan wordt door den Raad 
van Ministers vastgesteld. 

26. Bij wijziging van het werkplan vin
den de artikelen 22 tot en met 25 overeen
komstige toepassing. 

27. Beslissingen ten aanzien van werken, 
waarbij 

a. de te verleenen financieele steun meer 
bedraagt dan f 200,000; 
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b. niet voor subsidie uit het Werkloos
heidssubsidiefonds in aanmerking komende 
kosten komen voor rekening van een ge
meente, 

worden door de directie of Onzen Minister 
van Sociale Zaken niet genomen, dan nadat 
het advies der Commissie van Advies is ge
vraagd. 

28. D e Commissie van Advies kan het 
uitbrengen van advies over werken als be
doeld in a rtikel 2 7 sub b geheel of gedeelte
lijk overlaten aan een uit haar midden aan 
te wijzen sub-commissie onder voorzitter
schap van den Regeeringscommissaris. 

De Directeuren hebben in deze sub-com
m issie zitting. 

Indien de sub-commissie niet met eenpa
righeid van stemmen advies kan uitbrengen, 
wordt alsnog het advies de,· geheele Com
missie gevraagd. 

29. Omtrent de beginselen, die zullen 
gelden bij de arbeidsvoorwaarden welke die
nen te worden nageleefd t en aanzien van de 
arbeiders, werkzaam bij de werken, welke 
door of vanwege den dienst worden uitge
voerd of gesteund, wint de directie, n adat zij 
terzake een plan heeft ontworpen, het oor
deel in van de Commissie van Advies. De 
Regeeringscommissaris stelt, nadat het ad
vies is uitgebracht, de stukken in handen 
van Onzen Minister van Sociale Zaken, die 
de beginselen vaststelt. De Directie stelt, 
overeenkomstig deze beginselen, de arbeids
voorwaarden vast. 

30. Indien de directie van oordeel is, dat 
ten behoeve van een goede uitvoering van de 
aan den dienst opgedragen taak eenig onroe
rend goed door den Staat dient te worden 
aangekocht, waarvan de eigendom krachtens 
de daarvoor gestelde regelen behoort te wor -
den gesteld ten name van den Staat (Domei
nen) of den Staat (Staatsboschbeheer), geeft 
het hiervan door tusschenkomst van den Re
geeringscommissaris kennis aan Onzen Mi
nister van Sociale Zaken, na te voren het 
oordeel te hebben gevraagd van de Commis
sie van Advies. - -

31. Onze Minister van SOciale Zaken 
doet vervolgens, indien ook hij aankoop 
wenschelijk acht, een voorstel tot aankoop 
aan Onzen Minister van Financiën of Onzen 
Minister van E conomische Zaken, naa r den 
aard der aan te koopen goederen. 

32. De Minister, tot wien het in artikel 
31 bedoelde voorstel t ot aankoop is gericht, 
geeft opdracht tot aankoop overeenkomstig 
dit voorstel. 

33. De directie laat ten laste van de be
grooting van het Departement van Sociale 
Zaken op de overeenkomstig artikel 32 aan
gekochte goederen alle werkzaamheden ver
richten, welke naar haar meening in het be
lang van de haar opgedragen taak noodza-
kelijk zijn. · 

34. Indien de directie van oordeel is, dat 
verkoop van de ingevolge artikel 32 gekochte 
goederen wenschelijk is, geeft zij hiervan 
door tusschenkomst van den R egeeringscom
missaris kennis aan Onzen Minister van So-
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ciale Zaken, na te voren het oordeel te heb
ben gevraagd van de Commissie van Advies. 

35. Onze Minister van Sociale Zaken 
doet vervolgens, indien ook hij verkoop wen
schelijk acht, een voorstel tot verkoop aan 
Onzen Minister van Financiën, indien de te 
verkoopen goederen zijn gesteld ten name 
van den Staat (Domeinen), of aan Onzen 
Minister van Economische Zaken, indien de 
te verkoopen goederen zijn gesteld ten name 
van den Staat (Staatsboschbeheer) . 

36. De Minister, tot wien het in artikel 
35 bedoelde voorstel tot verkoop is gericht, 
geeft opdracht tot verkoop overeenkomstig 
dit voorstel. 

37. De ambtenaren, werkzaam bij den 
dienst, staan onder b evelen van de directie. 

38. Dit besluit kan worden aangehaald 
als het organisatiebesluit Werkloosheidsbe
strijding 1939. 

39. De inwerkingtreding van dit besluit 
wordt door Onzen Minister van Sociale Za
ken geregeld, met dien verstande, dat die 
regeling voor onderscheidene artikelen ver
schillend kan zijn. 

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

's-Gravenhage, den 2osten April 1939. 

s. 891 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zakell, 

C. P . M. ROMME 

(Uitgeg. 2 Mei 1939.) 

25 October 1939. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklij k b esluit van 3 Januari 
1930, Staatsblad n ° . 3, tot vaststelling 
van de premiën voor de verplichte ziek
teverzekering, zooals dat besluit laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 26 Januari 1939, Staatsblad n ° . 880. 

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

Sociale Zaken van 20 October 1939, N °. 
2316, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen 63, eerste lid, 64, 68 
en 69, eerste en derde lid, der Ziektewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 3 Januari 1930, 

Staatsblad n °. 3, tot vaststelling van de pre
miën voor de verplichte ziekteverzekering, 
zooals dat besluit laatstelijk gewijzigd is bij 
Ons besluit van 26 Januari 1939, Staatsblad 
n ° . 880, en te bepalen als volgt: 

Art. I. Artikel 3 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit wordt gelezen als volgt: 

"Voor den verzekerde, werkzaam in een 
onderneming, waarin verschillende bedrijven 
worden uitgeoefend, waarvoor ingevolge de 
artikelen 1 en 2 verschillende premiepercen
tages zijn vastgesteld, wordt de premie bere
kend naar het in die bedrijven verloonde be
drag en de voor die bedrijven verschuldigde 
premiepercentages.''. 

Art. II. Het bepaalde in Artikel I wordt 
voor de eerste maal toegepast bij de vaststel-
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ling der prem,en, verschuldigd over loon, 
verdiend over tijdvakken, gelegen na 30 Ju
ni 1939. 

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

's-Gravenhage, d en 25sten October 1939. 

S.900 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN TEMPEL. 
(Uitgeg. 7 Nov. 1939.) 

27 April 1939. WET, houdende bekrach
t,gmg van een door den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië vast
gestelde ordonnantie (Wijziging van het 
tarief van invoerrechten). 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 300. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1509. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 300. 
Hand. I 1938/39, bladz. 589. 

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

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de 
met toepassing van de artikelen 93 en 183 
der Indische Staatsregeling vastgestelde or
donnantie van 7 December 1938 (Indisch 
Staatsblad n °. 669) , strekkend tot wijziging 
van het tarief van invoerrechten, zoomede 
tot buitenwerkingstelling van artikel 16 der 
Indische Comptabiliteitswet ten opzichte 
van dien maatregel ; 

Zoo is het, datWij,denRaad vanState,enz. 
Eenig artikel. 

De met toepassing van artikel 93, eerste 
lid, en artikel 183, tweede lid, der Indische 
Staatsregeling vastgestelde ordonnantie van 
7 December 1938 (Indisch Staatsblad n ° . 
669), strekkend tot wijziging van het tarief 
van invoerrechten, zoomede tot buitenwer
kingstelling van artikel 16 der Indische 
Comptabiliteitswet (Nederlandsch Staats
blad 1925, n °. 328 ; Indisch Staatsblad 1925, 
n °. 448) ten opzichte van dien maatregel, 
wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2 7sten 

April 1939. WILHELMINA. 

s. 901 

De Minister van Koloniën, 
CH. WELTER. 

(Uitgeg. 12 Mei 1939.) 

31 Mei 1939. WET, houdende bekrachti
ging van een door den Gouverneur-Ge
neraal van Nederlandsch- Indië vastge
stelde ordonnantie. (Bestendiging cou
ponbelasting.) 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 341. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1795/6. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 141. 
Hand. I 1938/39, bladz. 698. 

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

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de 
met toepassing van artikel 93 der Indische 
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Staatsregeling vastgestelde ordonnantie van 
30 December 1938 (Indisch Staatsblad n °. 
731), strekkend tot bestendiging van de cou
ponbelasting, zoomede tot buitenwerking
stelling van artikel 16 der Indische Compta
biliteitswet ten opzichte van dien maatregel; 

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

De met toepassing van artikel 93, eerste 
lid, der Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnantie van 30 December 1938 (Indisch 
Staatsblad n ° . 73 1), strekkend tot bestendi
ging van de couponbelasting, zoomede tot 
buitenwerkingstelling van artikel 16 der In
dische Comptabiliteitswet (Nederlandsch 
Staatsblad 1925, n °. 328; Indisch Staatsblad 
1925, n °. 448) t en opzichte van dien maat
regel, wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten Mei 

1939. WILHELMINA. 

s. 940 

De Minister van Koloniën, 
CH. WELTER. 
(Uitgeg. 16 Juni 1939.) 

14 October 1939. BESLUIT, tot nadere wij
ziging van het "Besluit Internationaal 

" Betalingsverkeer Neder/andsch-Indië 
1934", het "Besluit Internationaal Be
talingsverkeer Suriname 1934" en het 
,,Bes! uit Internationaal Betalingsverkeer 
Curaçao 1934". 

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

Koloniën, mede namens Onze"l Minister van 
Economische Zaken, Onzen Minister van 
Staat, Minister van Financiën en Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken, van 8 Sep
tember 1939, 8ste Afdeeling, n ° . 2; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken eenige nadere wijzigingen aan te bren
gen in de regelen betreffende het Interna
tionaal Betalingsverkeer in de ovt>rzeesche 
gebiedsdeelen; 

Voorts overwegende, dat zich hier een ge
vaÎ voordoet van spoedeischenden aard, als 
bedoeld in den aanhef van artikel 70 der 
Indische Staatsregeling en van artikel 49 der 
Surinaamsche en der Curaçaosche Staatsre
geling; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1939, n ° . 104); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Koloniën, mede namens Onzen 
Minister van Economische Zaken, Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Financiën en 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, 
van 10 October 1939, 8ste Afdeeling, n ° . 1; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In het "Besluit Internationaal Be

talingsverkeer Nederlandsch-Indië 1934", 
het "Besluit Internationaal Betalingsverkeer 
Suriname 1934" en het "Besluit Internatio
naal Betalingsverkeer Curaçao 1934", zoo
als deze zijn gewijzigd en aangevuld bij Ons 
besluit van 22 Mei 1937 (Staatsblad n °.948), 
worden nader de volgende wijzigingen aan
gebracht; 
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A. Na art. ma wordt toegevoegd een art. 
rnb, luidende : 

1. Hij, die verbintenissen aangaat: 
a . terzake van de verkrijging of het ge

bruik van een octrooi, een licentie of een 
soortgelijk recht, alsmede van een recht op 
een fabrieks- of handelsmerk of een handels
naam ; 

b. terzake van auteursrechten voor wer
ken van letterkunde, wetenschap of kunst; 

c. b ij of terzake van een kartel- of soort
gelijke overeenkomst; 
en vallende onder de bepalingen van een ver
drag of onder een aanwijzing door Ons in
gevolge artikel 2 van dit besluit, is verplicht 
daarvan binnen acht dagen na het ontstaan 
dier verbintenissen aan het vereffeningsin
stituut kennis te geven. 

2. Gelijke verplichting tot kennisgeving 
bestaat met betrekking tot verbintenissen, 
als omschreven in het voorgaande lid, loo
pende op den dag van inwerkingtreding van 
dit besluit. In dit geval geschiedt de ken
nisgeving binnen een maand na dien dag. 

3. De kennisgevingen geschieden door in
zending van een behoorlijk ingevuld en on
derteekend formulier , dat door het vereffe
ningsinstituut wordt vastgesteld en· algemeen 
verkrijgbaar gesteld. 

4. Het vereffeningsinstituut kan, krach
tens algemeene of bijzondere machtiging van 
de Commissie van Ministers , bepaalde na
dere voorschriften geven ter verzekering van 
een doeltreffende controle op de nakoming 
van den plicht tot storting ingevolge de bij 
verdrag of krachtens de wet gegeven voor
schriften en tot kennisgeving ingevolge lid 
1 en lid 2 van dit artikel. 

B . In artikel 26 wordt het onder 2e. ge
stelde gelezen als volgt: 

2e. hij die niet, niet tijdig of niet ten vol
le voldoet aan zijn verplichting tot kennis
geving aan het vereffeningsinstituut inge
volge artikel 10, artikel roa, lid 1 en lid 2 of 
artikel rnb, lid r, lid 2 en lid 3; 

Art. II . Dit besluit treedt in Neder
landsch-Indië in werking met -ingang van 
den d ag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad van Nederlandsch-Indië, waarin 
het is geplaatst en in Suriname en Curaçao 
met ingang van den dag na dien waarop het 
in het publicatieblad van het betrokken ge
biedsdeel zal zijn afgekondigd. 

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

's-Gravenhage, den 14 October 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister , an Koloniën, 
CH. WELTER. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

E. N . VAN KLEFFENS. 
(Uitgeg. 3I Oct. r939.) 
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r6 October r939. BESLUIT, tot nadere 
aanvulling en wijziging van de reglemen
t en van de Weduwen- en Weezenfond
sen voor Nederlandsch-Indische lands
dienaren en van het Europeesch locaal 
pensioenreglement 1935. 

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

Koloniën van 19 September 1939, 2de Af
deeling, n °. 16; 

D en Raad van S tate gehoord (advies van 
3 October 1939, n°. 37); 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 9 October 1939, 
2de Afdeeling, n ° . 11; 

D en Volksraad gehoord; 
Gelet op artikel 70 van de Indische Staats

regeling, zoomede op de wet van 31 Mei 1929 · 
(Nederlandsch Staatsblad n °. 296, Indisch 
Staatsblad n ° . 323); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. A . Het bij artikel I van Ons be

sluit van 12 November 1935 (Nederlandsch 
Staatsblad n ° . 650, Indisch Staatsblad n ° . 
599) vastgesteld "Reglement op het verlee
nen van pensioenen aan Europeesche locale 
ambtenaren in Nederlandsch-Indië en van 
pensioenen en onderstanden aan de wedu
wen en weezen dier ambtenaren", zooals dit 
is gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit van 
21 Juni 1938 (Nederlandsch Staatsblad n ° . 
944, Indisch Staatsblad n ° . óo7) , ondergaat 
de navolgende aanvullingen en wijzigingen: 

I. In artikel 1 sub A, eerste lid, worden 
de woorden: ,,van een localen raad, een pro
"vincie of een als zelfstandige gemeènschap 
,,aangewezen gedeelte van een provincie" 
vervangen door de woorden : ,.van een zelf
"standige gemeenschap, ingesteld op den 
"voet van artikel 119, artikel 121 of artikel 
,,123 der Indische Staatsregeling"; 

II. In artikel I sub E, derde lid, en in 
artikel 7, lid 2, worden na de woorden "van 
een Regentschapsraad" ingelascht de woor
den: ,.of van een Groepsgemeenschapsraad"; 

III. Aan artikel 76 worden twee nieuwe 
leden toegevoeg<;l, luidende: 

"Ten aanzien van hen , die in v erband met 
,,opheffing v an de betrekking waarin, of in
,,krimping van den dienst waarbij zi_i werk
"zaam waren, zijn teruggesteld tot een lagere 
,,betrekking dan wel, na op wachtgeld c.q. 
"nonactiviteits-tractement te zijn gesteld, in 
.. een func tie zijn geplaatst, welke lage r i s 
" dan die welke zij tevoren bekleedden, of 
"werkzaam z,jn gesteld op een toelage boven 
,,dat wacht geld of nonactiviteitstractement, 
"wordt de pensioen grondslag op geen lager 
" bedrag gesteld, dan waarop deze zou zijn 
,,bepaald, indien de betrokkenen op het tijd
"stip van de vorenbedoelde terugstelling op 
"wachtgeld gesteld zouden zijn of indien 
"geen werkzaamstelling als hier bedoeld had 
,,plaatsgevonden". 

"De eigen pensioenen, ingaande op of na 
"1 October 1934, worden, voor zoover dit tot 
"een hooger pensioenbedrag leidt, herzien 
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,,overeenkomstig h et bepaalde in de voor
,,gaande alinea". 

IV. Aan artikel 77 worden twee nieuwe 
leden toegevoegd, luidende : 

"Ten aanzien van hen, die vóór of op 1 

"April 1934 in verband met opheffing van de 
"betrekking waarin, of inkrimping van den 
,,dienst waarbij zij werkzaam waren, zijn te
"ruggesteld tot een lagere betrekking dan 
,,wel, na eerst op wachtgeld c.q . nonactivi
,,teitstractement te zijn gest eld, in een func
,,tie zijn geplaatst, welke lager is dan die, 
"welke zij tevoren bekleedden, of werkzaam 
,,zijn gesteld op een toelage boven d at wacht
"geld of nonactiviteitstractement, wordt bij 
"toepassing van het eerste lid van dit artikel 
"de pensioengrondslag bepaald op h e t bedrag 
"van de laatste maandelijksche bezoldiging 
,,genoten vóór bedoelde terugstelling c.q. te-

- ,,werkstelling op een toelage boven hun 
,,wachtgeld of nonactiviteitstractement". 

"De eigen pensioenen, ingaande op of na 
"1 October 1934 worden, voor zoover dit tot 
"een hooger pensioenbedrag leidt, herzien 
,,overeenkomstig het bepaalde in de voor
,,gaande alinea". 

V. Artikel 78 wordt gelezen a ls volgt: 
,,r. Aan Europeesche locale ambtenaren, 

"die op 1 October 1934 in localen dienst 
,,waren en uit dien dienst zijn of zullen wor
"den ontslagen met recht of aanspraak op 
"eigen-pensioen ingaande op of na den dag 
,,van inwerkingtreding van dit nieuwe regle
"ment, wordt als eigen-pensioen geen lager 
"bedrag toegekend dan dat, hetwelk hun 
"zou zijn toegekend, indien hun met ingang 
,,van 1 S eptember 1934 eigen-pensioen, be
"rekend naar de op dat tijdstip van kracht 
,,zijnde bepalingen, ware verleend, onver
"minderd de korting, welke daarop krachtens 
,,de wet is of zal worden gelegd" . 

"2. Indien de regeling van de aan hunne 
"betrekking verbonden inkomsten op eenig 
"later tijdstip (nader) is herzien, wordt hun 
,,bovendien geen lager eigen-pensioen toege
.,kend , dan hetwelk hun zou zijn toegek end, 
,,indien hun met ingang van de maand voor 
,,afgaande aan die waarin bedoelde herzie
,,ning plaats vond, eigen-pensioen ware ver
,,leend". 

,,3. In het besluit, waarbij het eigen
"p e nsioe n wordt toegeke nd, wordt tevens 
,,vastgelegd het bedrag dat zonder inacht
.,neming van lid 1 van dit artikel aan eigen
"pensioen zou zijn toegekend, dan wel indien 
"dit hooger mocht blijken, het op den voet 
,,van lid 2 te bereken en pensioenbedrag". 

"4. Bij de toepassing van kortingen 
"krachtens wettelijk voorschrift als in lid 1 

"van dit artikel bedoeld, daalt hetgeen door 
"belanghebbende aan eigen-pensioen wordt 
,,genoten niet beneden het bedrag, dat inge
,,volge l,~d 3 in het pensioenbesluit is opge
,,nomen . 

"5. Indien een eigen-pensioen als in lid 
"1 van dit artikel bedoeld, is toegekend met 
"toepassing van het in artikel 10 lid 2 van 
"dit nieuwe reglement bedoeld m inimum en 
,,dit minimum is bepaald naar een eigen-

560 

"pensioen genoten voor 1 October 1934, zal 
"dat eigen-pensioen aan de in lid 1 van dit 
,,artikel bedoelde korting zijn onderworpen, 
"waarbij dan lid 3 en lid 4 overeenkomstige 
,,toepassir:ig vinden". 

"6. De eigen-pensioenen, ingaande op of 
"na 1 October 1934 worden, voor zoover dit 
"tot een hooger pensioenbedrag leidt, herzien 
,,overeenkomstig het bepaalde in dit artikel". 

B. Het bij artikel 1 van Ons besluit van 
12 November 1935 (Nederlandsch Staats
blad n ° . 649, Indisch Staatsblad n ° . 600), 
Gouvernementsblad van Suriname n ° . 133, 
Publicatieblad van Curaçao 1936, n ° . 8) 
vastgesteld "Reglement van het Weduwen
er. weezenfonds voor Europeesche burgerlijke 
landsdienaren in Nederlandsch-Indië, zooals 
dat is gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit 
van 21 Juni 193§ (Nederlandsch Staatsblad 
n ° . 944, Indisch Staatsblad n ° . 607, Gouver
nementsblad van Suriname, n ° . 99, Publi
catieblad van Curaçao n ° . 94) wordt aange
vuld als volgt: 

In artikel 2 sub D, derde lid, worden na 
de woorden "van een Regentschapsraad" 
ingelascht de woorden "of van een Groeps
gemeenschapsraad". 

C. Het bij artikel 1 van Ons besluit van 
27 September 1923 (Nederlandsch Staats
blad n ° . 466, Indisch Staatsblad n ° . 543, 
Gouvernementsblad van Suriname n ° . 89, 
Publicatieblad van Curaçao n ° . go) vastge
s teld "Reglement voor het Weduwen- en 
weezenfonds der Europeesche officieren van 
het Nederlandsch- Indische leger", zooals dit 
sedert is gewijzigd en aangevuld, laatstelijk 
bij Ons besluit van 21 Juni 1938 (Neder
landsch Staatsblad n ° . 944, Indisch Staats
blad n ° . 607, Gouvernementsblad van Suri
name n ° . 99, Publicatieblad van Curaçao n ° . 
94), wordt aangevuld als volgt: 

In artikel 7, lid 2, worden na de woorden 
"van een Regentschapsraad" ingelascht de 
woorden " of van een Groepsgemeenschaps
raad". 

D . Het bij artikel 1 van Ons besluit van 
8 Juli 1924 (Nederlandsch Staatsblad n ° . 
347, Indisch . Staatsblad n ° . 419, Gouverne
mentsblad van Suriname n ° . 67, Publicatie
blad van Curaçao n ° . 56) vastgesteld "Re
glement voor het Weduwen- en weezenfonds 
van Europeesche militaire n beneden d e n 
rang van officier bij de Koloniale troepen", 
zooals dit sedert is gewijzigd en aangevuld, 
laatstelijk bij Ons besluit van 21 Juni 1938 
(Nederlandsch Staatsblad n ° . 944, Indisch 
Staatsblad n ° . 607, Gouvernementsblad van 
Suriname n ° . 99, Publicatieblad van Cura
çao n ° . 94), wordt aangevuld a ls volgt : 

In § 3 van artikel 5 worden na de woorden 
"van een R egentschapsraad" ingelascht de 
woorden "of van een Groepsgemeenschaps
raad". 

2 . Dit besluit treedt, met uitzondering 
van artikel 1 sub A onder I , in werking met 
ingang van den eersten dag der maand, vol
gende op die der afkondiging in het Staats
blad van Nederlandsch-lndië. 

Artikel 1 sub A onder I van dit besluit 
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wordt geacht in werking te zijn getreden met 
ingang van 1 December 1935. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift ~al worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16den October 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister v an Koloniën , 
CH. WELTER. 

(Uitgeg. 27 October z939.) 

S.942 

3 z October I 939. BESLUIT, tot nadere aan
vulling en wijziging van de reglementen 
van de Weduwen- en weezenfondsen 
voor Nederlandsch-Indische Landsdie
naren en v an het Europeesch Locaal 
Pensioenreglement 1935. 

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

Koloniën van 4 October 1939, Afdeeling Ka
binet, n°. 4; 

Gelet op artikel 70 van de Indische Staats
regeling, zoomede op de wet van 31 Mei 1929 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 296, Indisch 
Staatsblad n°. 323); 

Den Volksraad gehoord; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

17 October 1939, n°. 41); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 26 October 1939, Af
deeling Kabinet, n°. 5; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. 

Art. 1. Het bij artikel 1 van Ons besluit 
van 12 November 1935 (Nederlandsch 
S taatsblad n °. 649, Indisch Staatsblad n °. 
600, Gouvemementsblad van Suriname n °. 
133, Publicatieblad van Curaçao 1936 n°. 
8) vastgestelde "Reglement van het Wedu
wen- en weezenfonds voor Europeesche bur
gerlijke landsdienaren in Nederlandsch-In
dië, zooals dit sedert is gewijzigd en aange
vuld, laatsteliik bij Ons besluit van 16 Oc
tober 1939 (Nederlandsch Staatsblad n°. 
941) ondergaat de navolgende wijziging: 

artikel 25 wordt gelezen als volgt: 
"Inzake inhouding, beslag en korting op 

en vervreemding van de pensioenen en an
derstanden gelden de regelen dienaangaande 
vastgesteld of vast te stellep, voor zoover die 
uitkeeringen in Nederland betaa)baar zijn 
gesteld, bij de wet en, indien de betaalbaar
stelling in Nederlandsch-I ndië is geschied, 
bij ordonnantie." 
B. 

Het bij artikel 1 van Ons besluit van 2 7 
September 1923 (Nederlandsch Staatsblad 
n° . 466, Indisch Staatsblad n° . 543, Gouver
nementsblad van Suriname n°. 89, Publica- · 
tie blad van Curaçao n ° . go) vastgestelde 
,,Reglement voor het Weduwen- en weezen
fonds der Europeesche officieren van het 
Nederlandsch-Indisch leger", zooals dit se-

L. & S. 1939. 
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dert is gewijzigd en aangevuld, laatstelijk bij 
Ons besluit van 16 October 1939 (Neder
landsch Staatsblad n°. 941), ondergaat de 
navolgende wijziging: 

artikel 25 wordt gelezen als volgt: 
"Inzake inhouding, beslag en korting op 

en vervreemding van de pensioenen en an
derstanden gelden de regelen dienaangaande 
vastgesteld of vast te stellen, voor zoover die 

· uitkeeringen in Nederland betaalbaár zijn 
gesteld, bij de wet en, indien de betaalbaar
stelling in Nederlandsch-Indië is geschied, 
bij ordonnantie." 
c. 

Het bij artikel 1 van Ons besluit van 8 
Juli 1924 (Nederlandsch Staatsblad n °. 347, 
Indisch Staatsblad n °. 4r9, Gouvemements
blad van Surmame n°. 67, Publicatieblad 
van Curaçao n°. 56) vastgestelde "Regle
ment voor het Weduwen- en weezenfonds 
van Europeesche militairen beneden den 
rang van officier bij de Koloniale troepen", 
zooals dit sedert is gewijzigd en aangevuld, 
laatstelijk bij Ons besluit van 16 October 
1939 (Nederlandsch Staatsblad n°. 941), 
ondergaat de navolgende wijzigingen: 

I. a rtikel 32 wordt gelezen als volgt: 
,,§ 1. Inzake inhouding, beslag en korting 

op en vervreemding van de pensioenen en 
anderstanden gelden de regelen dienaangaan
de vastgesteld of vast te stellen, voor zoover 
die uitkeeringen in Nederland betaalbaar zijn 
gesteld, bij de wet en, indien de betaalbaar
stelling in Nederlandsch-I ndië is geschied , 
bij ordonnantie. 

§ 2. Met betrekking tot in Suririame en 
Curaçao betaalbaargestelde pensioenen en 
anderstanden gelden de volgende 1egelen: 

a. de pensioenen en anderstanden zijn 
onvervreemdbaar; de rechthebbende kan 
daarover op geenerlei wijze beschikken, ook 
niet door verpanding of beleening. Indien de 
rechthebbende last geeft het pensioen of den 
onderstand te ontvangen, kan die lastgeving 
alt ijd worden herroepen; alle hiermede strij
dige overeenkomsten zijn nietig. 

b. onder de sub a verboden beleeningen 
zijn niet begrepen de voorschotten door ge
meentebesturen, liefdadige of tot algem een 
nut werkende instellingen, hetzij renteloos, 
hetzij tegen matige rente verschaft, een en 
ander ter beoordeeling van den Gouverneur. 

c. op het pensioen en den onderstand 
mogen · bij administratieven maatregel geen 
andere kortingen worden verleend dan die, 
welke uitdrukkelijk bij dit reglement zijn 
toegelaten." 

II. artikel 33 vervalt. 
)). 

Het bij artikel 1 van Ons besluit van 12 
November 1935 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 650, Indisch Staatsblad n°. 599) vastge
stelde "Reglement op het verleenen van pen
sioenen aan Europeesche locale ambtenaren 
in Nederlandsch-Indië en van pensioenen en 
anderstanden aan de weduwen en weezen 
dier ambtenaren", zooals dit sedert is ge
wijzigd en aangevuld, laatstelijk bij Ons be-

36 
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sluit van 16 October 1939 (Nederlandsch 
Staatsblad n °. 941) ondergaat de navolgende 
wijzigingen: 

1. artikel 47 wordt gelezen als volgt: 
"Inzake inhouding, beslag en korting op 

en vervreemding van de pensioenen en on
derstanden gelden de regelen dienaangaande 
vastgesteld of vast te stellen, voor zoover die 
uitkeeringen in Nederland betaalbaar zijn 
gesteld, bij de wet en, indien de betaalbaar
stelling in Nederlandsch-Indië is geschied, 
bij ordonnantie." 

II. artikel 57 vervalt. 
III. het eerste lid van artikel 72 wordt 

gelezen als volgt: 
1. De vóór den dag van inwerking treden 

van dit nieuwe reglement voor de Euro
peesche locale ambtenaren van kracht zijnde 
of geweest zijnde pensioensvoorschriften blij
ven van toepassing op hen, aan wie op den 
voet van deze voorschriften eigen pensioen 
is verleend, of die vóór bedoelden dag den 
localen dienst hebben verlaten met recht of 
aanspraak op eigen pensioen, voor zoover zij 
den staat van Europeesch locaal ambtenaar 
niet herkrijgen, behoudens dat inzake in
houding, beslag en korting op en vervreem
ding van de pensioenen en onderstanden de 
regelen gelden, dienaangaande vastgesteld of 
vast te stellen, voor zoover die uitkeeringen 
in N ederland betaalbaar zijn gesteld bij de 
wet en, indien de betaalbaarstelling in Ne
derlandsch-Indië is geschied, bij ordonnantie. 

2 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van een door den Gouverneur-Generaal 
te bepalen datum. 

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

's-Gravenhage, den 31sten October 1939. 

s. 980 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, 

CH. WELTER. 
(Uitgeg. 10 November r939.) 

r6 October r939. BESLUIT tot aanvuiling 
van de h e rziene regelen betreffende het 
deelgenootschap in het Weduwen- en 
Weezenfonds voor Europeesche burger
lijke landsdienaren in Nederlandsch
lndië van Europeesche leerkrachten bij 
het bijzonder onderwijs daar te lande. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 5 lid 5 van het Reglement 

van het Weduwen- en weezenfonds voor 
Europeesche burgerlijke landsdienaren in 
Nederlandsch-Indië, zooals dit reglement is 
vastgesteld bij artikel I van Ons besluit van 
12 November 1g35 (Nederlandsch Staats
blad n °. 649, Indisch Staatsblad n ° . 600) en 
sedert is gewijzigd en aangevuld bij Ons be
sluit van 21 Juni 1938 (Nederlandsch Staats
blad n °. 944, Indisch Staatsblad n °. 607); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Koloniën van 2 October 1939, 2de Afdeeling, 
n° . 11; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ons besluit van II Mei 1932 

(Nederlandsch Staatsblad n °. 197, Indisch 
Staatsblad n °. 37g) tot herziening van de 
regelen betreffende het deelgenootschap in 
het Weduwen- en weezenfonds voor Euro
peesche burgerlijke landsdienaren in Neder
landsch-Indië van Europeesche leerkrachten 
bij het bijzonder onderwijs daar te lande, 
zooals dit sedert is gewijzigd, laatstelijk bij 
Ons besluit van 26 Augustus 1038 (Neder
landsch Staatsblad n °. 982, Indisch Staats
blad n °. 608) , wordt als volgt aangevuld: 

In artikel 2 lid 3 worden na de woorden 
"van een Regentschapsraad" ingelascht de 
woorden "of van een Groepsgemeenschaps
raad". 

2 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den eersten dag der maand, vol
gende op die, waadn de afkondiging in het 
Staatsblad van Nederlandsch-Indië plaats 
heeft. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16den October 1939. 

s. 1140 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, 

CH. WELTER. 
(Uitgeg. 27 October ,939.) 

3 Augustus ,939. BESLUIT tot vaststel
ling van eene bijzondere regeling in zake 
toekenning van wachtgeld aan den met 
ingang van I Juni 1g3g eervol ontslagen 
Directeur van de Werkverschaffing en 
Steunverleening Dr. D . G . Draayer. 

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

Staat, Minister van Algemeene Zaken a. i., 
Voorzitter van den Raad van Ministers en 
van Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken en Sociale Zaken van 8 Juli 1939, N °. 
297 Kabinet M.R.; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
25 Juli 1939, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 Juli 1939, Afdee
ling II, n°. 494; 

Overwegende, dat het billijk moet worden 
geacht, eene bijzondere regeling te treffen 
ter zake van de toekenning van wachtgeld 
aan den met ingang van I Juni 1939 eervol 
ontslagen Directeur van de Werkverschaf
fing en Steunverleening; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Gerekend van I Juni 1939 af te bepalen 

als volgt: 
Art. 1. Met terzijdestelling van het be

paalde bij artikel 1, derde lid van Ons be
sluit van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n °. 
479), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
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23 Juni 193 7 (Staatsblad n °. 348), tot rege
ling van de toekenning van wachtgeld aan 
burgerlijke Rijksambtenaren, vinden de ove
rige bepalingen met uitzondering van artikel 
2, onder b, van dat besluit, zooals die thans 
luiden of zullen luiden, overeenkomstige toe
passing met betrekking tot de regeling van 
de toekenning van wachtgeld aan den met 
ingang van I Juni 1939 eervol ontslagen Di
recteur van áe Werkverschaffing en Steun
verleening. 

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

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Sociale Zaken zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 3den Augustus 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Algemeene Zaken a.i., 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
DE GEER. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

s. 1231 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. VAN DEN TEMPEL. 

(Uitgeg . 5 September 1939.) 

10 Augustus 1939. WET, houdende natura-
lisatie van J . A. Baetens en 18 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 383. 
Hand. Il z938/39, bladz. 1901. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 383. 
Hand. I 1938/39, bladz. 735. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Joannes Augustinus Baetens en 18 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging, - wat betreft de in 
de artikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 D ecember 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(S taatsblad n°. 204); 

Zoo is het, datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Joannes Augustinus Baetens, gebo

ren te Antwerpen (België) den 22 Augustus 
1889, procuratiehouder, wonende te Hille
gersberg, provincie Zuidho/land; 

2°. Josei H ermann Cornelissen, geboren 
te Elten (Duitschland) den 6 September 
1884, horlogemaker, wonende te Dieren, ge
meente Rheden, provincie Gelderland; 

3°. Stephan Dahlmeyer, geboren te Bor
kum ( Duifschland) den 6 Februari 1903, ar-
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beider, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

4 °. Karl Josepf Hartmann, geboren te 
Diekholzen ( Duitschland) den 21 October 
1909, kapper, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

5 °. Alfred Ernst H einrich H errmann, ge
boren te Berlijn (Duitschland) den 13 Au
gustus 1893, werkzaam in een gloeilampen
fabriek, wonende te Eindhoven, provincie 
Noordbrabant; 

6° . Johannes Cornelis H endricus Klerx, 
geboren te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 
27 November 1913, melkbezorger, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

7°. Maria Theresia Kuhn, geboren te 
Arnhem (Gelderland) den 24 November 
1896, boekhoudster, wonende te Arnhem, 
provincie Gelderland; 

8°. Felix Lambor, geboren te St. Joris 
Winge (België) den 29 Juli 1885, landbou
wer, wonende te Blerick, gemeente Maas
bree, provincie Limburg; 

9 °. Eveline Edith Margot Lizan, gebo
ren te Weenen ( Duitschland) den 24 Octo
ber 1907, verpleegster, wonende te 's- Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

10 °. Emilie Loewenthal, geboren te 
Mannheim (Duitschland) den 10 Januari 
1879, zonder beroep, weduwe van Max Wolf, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

n ° . René Othmar Maria Madlé, gebo
ren te Temesvar (Roemenië) den 31 De
cember 1895, eerste stuurman, wonende te 
Makassar (Nederlandsch Indië); 

12 °. Gottfried Joseph Ries, geboren te 
Merkstein (Duitschland) den 2 Januari 1892, 
houtzager, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

13°. Jenö Sebök, geboren te Gyon (Hon
garije) den 27 Mei 1907, trappenmaker, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

14 °. Ernst Seuhs, geboren te Weenen 
(Duitschland) den II Augustus 1910, waar
nemend secretaris-ontvanger van een wa
terschap, wonende te Breskens, provincie 
Zeeland; 

15°. Johannes Levinus Staelens, geboren 
te Westdorpe (Zeeland) den 12 Maart 1905, 
fabrieksarbeider, wonende te Sas van Gent, 
provincie Zeeland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n° . 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n °. 204) wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Agust Amede Remi Blommaert, ge
boren te Heinkenszand (Zeeland) den 4 Sep
tember 1893, arbeider, wonende te Heinkens
zand, provincie Z eeland; 

2 ° . Erich Gey, geboren te Kaltenherberg, 
Burscheid ( Duitschland) den 13 October 
1905, korporaal-machinist, wonende te den 
Helder, provincie Noordholland; 
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3°. Johann Gerhard Reyans, geboren te 
Schalbruch, Havert (Duitschland) den II 

Februari 1g10, kraanmachinist, wonende te 
Echt, provincie Limburg. 

3 . Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 D ecember 1938 
(S taa'sblad n°. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan : 

Pieter jozef Ries, . geboren te Kerkrade 
(Limburg) den 6 J anuari 1918, sergeant
capitulant, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 10den Augustus 

1939. 

s. 1232 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 18 Augustus 1939.) 

9 N ovember 1939. WET, houdende natura-
lisatie van A. E. L . Back en 19 anderen. 

B ijl. Hand. II 1938/39, 415. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2283-2286. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 415. 
Hand. I 1939/40, bladz. 18-20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Anton Emil Lucian Back en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met ·overlegging - wat betreft de in de artt. 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
d er wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n° . 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad n ° . 
204); 

Zoo is het, datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bii deze verleend aan: 
x O

• Anton Ernil Lucian Back, geboren te 
Presznitz (Duitschland) den 28 September 
1912, kantoorbediende. wonende te Hih.-er
sum, provincie Noordholland; 

2°. Heinrich B läcker, geboren te Hön
trop, Wattenscheid (Duitsch/and) den 1 No
vember 1887, krassenslijper, wonende te De
venter, provincie Overijssel; 

3°. L aurent Antoine Joseph Closset, ge
boren te Visé (België) den 24 Juli 1883, in
dustrieel , wonende te Maastricht, provincie 
Limburg; 

4 ° . Knut Wolf Drahn, geboren te Frie
denau , Berlijn-Friedenau (Duitschland) den 
17 Juli 1909, smid-bankwerker, wonende te 
Veenklooster, gemeente Kollumerland c. a., 
provincie Friesland; 

5°. Francesco Felician, geboren te Triest 
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(Italië) den II Juli 1905, bedrijfsleider , wo
nende te Haarlem , provincie Noordholland· 

6 °. Jakob Johann Kessels, geboren t~ 
Kevelaer (Duitschland) den 6 November 
1908, huisschilder, wonende te Oss, provin
cie Noordbrabant; 

7°. Johanne Margarethe Klein, geboren 
te Gross-Lichterfelde· (Duitschland) den 12 
Januari 1899,"verpleegster, wonende te Haar
lem, provincie Noordhol/and;" 

8°. Johan Reinier Marie Lubbers, gebo
ren te Johannesburg (Zuid-Afrika) den 14 
April 1898, tandarts, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht; 

9°. Judit Melinda Lubik, geboren te Boe
dapest (Hongarije) den 28 Januari 1916, 
kloosterzuster, wonende te Esch, provincie 
Noordbrabant; 

10°. Johann Magauer, geboren te Linz 
aan de Donau (Duitschland) den 10 Januari 
1914, kantoorbediende, wonende te Rhenen, 
provincie Utrecht; 

n °. Friedrich Heinrich Walter Mar
schall, geboren te Bielefeld (Duitschland) 
den 15 Maart 1902, m achinedrijver, wonen
de te Amsterdam, provincie Noordholland; 

12 ° . Leo Hermann Porrio, geboren te 
München-G/adbach (Dui tschland) den 23 
Mei 1915, electricien, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidhol/and; 

13 °. Stefani Leopo/dine Räschl, geboren 
te Inzersdorf bij Weenen (Duitschland) den 
24 September 1900, huishoudster, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol/and; 

14 °. Franciscus Clementinus Rottlzier, 
geboren te St. Niklaas (België) den 19 Oc
tober 1892, leeraar, wonende te Leeuwarden, 
provincie Friesland; 

15°. H ermann Scheps, geboren t~ Ber
lijn (Dui tschland) den 27 April 19n, kan
toorbediende, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

16° . ]ózsef Márton Károly Szemián, ge
boren te Boedapest (Hongarije) den 18 Au
gustus 1890, scheikundig ingenieur bij den 
Dienst van den Mijnbo-uw in Nederlandsch
Indië, wonende te Belinjoe (Nederlandsch
Indië); 

17°. Camillus de Vos, geboren te Koe
wacht (Zeeland) den 6 Januari 1896, schiet
meester, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

18°. Joseph Wintzen, geboren te Glad
bach, München-Gladbach (Duitschland), 
den 24 September 1874, predikant, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

2 . Met a fwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3 °., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan Hendrik Joseph Hufter, geboren 
te Kerkrade (Limburg) den 13 Februari 
18q8, mijnwerker, wonende te Kerkrade, pro
vincie Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
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(Staatsblad n '' . 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet vah 15 December 1938 
(Staa tsblad n°. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan 
Martha Maria de Vos, geboren te Sloten, 
thans gemeente Amsterdam (Noordholland) 
den 9 Februari 1918, fabrieksarbeidster, wo
nende te Heerlen, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 

s. 1233 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. r4 November r939. ) 

9 November r939. WET, houdende natura-
lisatie van J. A. Bakker en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il r938/.19, 424. 
Hand. Il r938/39, blz. 2283-2285, 2286/7. 
Bijl. Hand. I r938/39, 424. 
Hand. I r939/40, blz. r8-20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Jennie Annie Bakker en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet v an 15 December 1938 
(Staatsblad n°. 204); 

Zoo is het, datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Jennie Annie Bakker, geboren te 

Ma xwell, Nieuw M exico (Vereenigde Sta
ten van Amerika) den 19 Juli 1897, leerares 
in de Engelsche taal, wonende te Apeldoorn, 
provincie Gelderland; 

2 ° . Franz J ohann Coenen, geboren te 
Wickrath (Duitschland) den rn Januari 
1905, landbouwer, wonende te Metternich 
(Duitschland); 

3°. Albertus Johannes Mamelinck, gebo
ren te Werne, Bochum (Duitsch/and) den 
30 October 1906, kantoorbediende, wonende 
te Deurne (België); 

4°. Hedw ig Hertog, geboren te Hörde, 
thans Dortmund (Duitschland) den 25 Oc
tober 1875, zonder beroep, wonende t e Dort
mund-Hörde (Duitsch/and); 

5°. Carl Emil Josef Kurt Kauffmann, ge
boren te Krefe/d (Duitsch/and) den 16 
Maart 1890, hoofdvertegenwoordiger der 
Koninklij ke Luchtvaart Mij., wonende te 
Londen (Engeland); 

6 °. Gerhard Johann Köster, geboren te 
Millingen, Rees (Duitschland) den 7 Juni 
1906, chauffeur, wonende te Warbeyen 
( Duitschland); 
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7°. Johann Paul Küsters, geboren te 
Veert (Duitschland) den 14 April 1907, voer
man, wonende te Arnsbach (Duitschland); 

8°. Henri Lenaers, geboren te Amiens 
(Frankrijk) den 6 October 1873, koopman, 
wonende te Rouaan (Frankrijk); 

9 °. Hugo de Leeuw, geboren te Syke 
(Duitsch/and) den 30 December 1890, ar
beider, wonende te Bremen (Duitschland); 

10°. Maria Elise Maas, geboren te Goch 
(Duitsch/and) den 12 Maart 1906, naaister, 
wonende te Goch (Duitschland); 

11°. Maria Cornelia Neuhoven, geboren 
te Oestrich, Erkelenz (Duitschland) den 30 
April 1880, zonder beroep, weduwe van Le
onard Hubert Delissen, wonende te Wickrath 
(Duitschland) ; 

12 °. Johann Anton van Nistelrooy, ge
boren te Kleef (Duitschland) den 28 Juni 
1896, mattenmaker, wonende te Kleef 
(Duitsch/and) ; 

13 °. Elisabeth Marie Anne Pompe, ge
boren te Brussel (België) den 14 Juli 1881, 
zonder beroep, weduwe van Heinrich Franz 
Eduard Hertz, wonende te Watermael-Bosch
voorde (13elgië); 

14°_ , Gerardus Presburg, geboren te Ant
werpen (België) den 16 Januari 1900, dia
mantbewerker, wonende te Berchem, Ant
werpen (België); 

15 ° . Anna Catharina Raats, geboren te 
Merksem (België) den 20 Mei 1901, kleer
maakster, wonende te Antwerpen (België); 

16°. Theophillus van Royen, geboren te 
Kieldrecht (België) den 21 December 1872, 
baggermolenbaas, wonende te Kieldrecht 
(Bel~ië); 

17°. Johanna Schott, geboren te Win
schoten ( Groningen) den 29 April 1872, zon
der beroep, weduwe van Hermann Salomon, 
eerder weduwe van Simon de Jonge, wonen
de te Groningen, provincie Groningen; 

18°. Nicolas Pierre Isaac Slikker, gebo
ren te Schaerbeek (België) den 12 April 
1895, kantoorbediende, wonende te Bergen, 
provincie Noordholland; 

19° . Franciscus Henricus Hubertus Smul
ders, geboren te Antwerpen (België) den 7 
October 1885, koopman, wonende te Brus
sel (België); 

20 °, Carl Friedrich Gustav Vrielink, ge
boren te Altenrheine (Duitsch/and) den 14 
April 1897, wever, wonende te Rheine 
(Duitschland). 

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

Lasten en bevelen, enz.; 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No
vember 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P. S. GERBRANDY. 

(Ui tgeg. r4 November r939.) 
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s. 1234 

9 November z939. WET, houdende natura-
lisatie van Th. J. Beissel en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 427. 
Hand. Il 1938/39, blz. 2283- 2285, 2286i7; 
Bijl. Hand. I z938/39, 427. 
Hand. I z939/40, bladz. 18-20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Theodor Jacob Beissel en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 
2 genoemden voor zooveel doenlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van !2 D ecember 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad n ° . 204); 

Zoo is het, datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Theodor Jacob Beissel, g";!boren te Brei
nig, Cornelimünsfer (Duitschland) den 22 
Maart 1896, winkelier, wonende te Kerkra
de, provincie Limburg; 
2°. Gerard Joseph Braun, geboren te Kerk
rade (Limburg) den 27 Mei 1908, timmer
man, wonende te Kerkrade, provincie Lim
burg; 
3 °. Heinrich Friedrich Christian Buller
dieck, geboren te List, thans Hannover 
(Duitschland) den ro September 1877, be
drijfsleider, wonende teZwanenburg, gemeen
te Haarlemmermeer, provincie Noordhol
land; 
4 ° . Franz Dera , geboren te Binino, Schar
fenort (Polen) den 21 Maart 1898, mijnwer
ker-houwer, wonende te Gulpen, provincie 
Limburg; 

5°. Ludwig Feriz, geboren te Weenen 
(Duitschland) den 21 Juni 1870, zonder be
roep, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 
6 °. Rudolf Frant, geboren te Weenen 
(Duitschland) den 5 Augustus 1909, arts, 
wonende te Oostzaan, provincie Noordhol
land; 
7°. Bernhard Goerke, geboren te Plautzig 
(Duitschland) den 3 Januari 1886, carosse
riebouwer, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 
8° . Werner Gerhard Heinrichs, geboren te 
Dortmund, Dortmund-Mitte (Duitschland) 
den 3 November 19n, auto-monteur, wo
nende te Dordrecht, provincie Zuidhol/and; 
g 0

• Josephus Joannes Hertoghs, geboren te 
Borgerhout (België) den 19 Januari 1883, 
klerk, wonende te Roosendaal en Nispen, 
provincie Noordbrabant; 
10°. Heinrich Kuntz, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) den 23 Juli 1902, win
kelchef, wonende te Schiedam, provincie 
Zuidho/land; 
n °. Teodor Oswald, geboren te Wilczko
wicze, Leczyca (Polen) den 24 Maart/5 April 
1897, bankwerker, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidho/land; 
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12°. Pieter Hubertus Wilhelmus Fenders, 
geboren te Schaesberg (Limburg) den 25 
April 1909, grondwerker, wonende te Elsloo, 
provincie Limburg; 
13 ° . Werner Joachim Stelck, geboren te 
Berlijn (Duitschland) den 9 October 1902, 
horlogemaker, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 
14 ° . ]osef Friedrich Tomann, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 15 Juli 1906, 
timmerman, wonende te Beverwijk, provin
cie Noordholland; 
15°. Gerhard Trebbe, geboren te Spel/e 
(Dui tschland) den 18 December 1897, pro
curatiehouder, wonende te Naarden, provin
cie Noordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3 ° ., der wet van 12 
D ecember 18Q2 (Staatsblad n ° . 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 D e
cember 1938 (Staatsblad n ° . 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 
1°. Frits Wilhelm Friedel, geboren te Rot
terdam (Zuidho/land) den ., D ecember 1910, 
constructiewerker, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidho/land; 
2° . Pierre "François Huys, geboren te Rou
baix (Frankrijk) den II Mei 1879, zonder 
beroep, wonende te Nijmegen, provincie Gel
derland; 
3°. Leopold Karpe, geboren te Amsterdam 
(Noordho/land) den 1 Juli 1915, schrijver in 
tijdelijken dienst bij de Gemeente Waterlei
dingen, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 
4°. H einrich Külter, geboren te Nieuwen
hagen ( Limburg) den r April 1916, mijnwer" 
ker, wonende te Ubach over Worms, provin-
cie Limburg; · 
5°. Hendrik Joseph Sillen, geboren te 
Schinveld (Limburg) den 29 Novembengoo, 
mijnwerker, wonende te Schinveld, p rovin
cie Limburg. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den gden No

vember 1939. 

s. 1235 

WILHELMINA. 
De lv/inister van Justitie, 

P . S. GERBRANDY 

(Uitgeg. 17 Nov. z939.) 

9 November 1939. WET, houdende natu
ralisatie v an B . H. M . Aerts en 20 an
deren. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 432. 
Hand. Il z938.139, blz. 2283- 2285, 2286/7; 
Bijl. Hand. I 1938/39, 432. 
H and. I ,939/40, bladz. 18- 20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Bertha Henriette Maria Aerts en 20 anderen, 
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die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
de artikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken , bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 D ecember 1892 
(Staatsblad n °. 268), op het N ederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(S taatsblad n ° . 204); 

Zoo is he t , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan : 
1° . B ertha Henriette Maria Aerts, gebo

ren te Venlo (Limburg) den 17 Augustus 
1914, onderwijzeres, wonende te Venlo, pro
vincie Limburg, ; 

2°. Carl Jacob Otto Dietrich, geboren te 
Rotterdam (Zuidho/land) den 22 September 
1901, pikeur, wonende te 's- Gravenhag,e, 
provincie Zuidholland; 

.3°. Ot to Heinrich Dölling,er, geboren te 
Neu-Böternhöfen (Duitschland) den 26 Ja
nuari 1887, opzichter bij het G evangenis
wezen, wonende te S oerabaia (Nederlandsch
lndië) ; 

4°. Rudolph Emile Fischer, geboren te 
Berchem (België) den 25 October 1896, 
koopman, wonende te Wassenaar, provincie 
Zuidholland ; 

5°. Peter Maria Flachs, geboren te Aken 
(Duitschl?,nd) den 14 Augustus 1904, slager, 
wonende te Valkenburg,, provincie Limburg,; 

6°. Willy M ax Emil August Gerath, ge
boren te Berlijn (Dui tschland) den 15 Fe
bruari 1891, procuratiehouder, wonende te 
Amsterdam, provincie N oordholland ; 

7°. Alois H äupler, geboren t e Eisenstein 
(Duitschland) den 5 Juni 1897, autogeen 
lasscher, wonende t e Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

8 °. Hermann Julius 
Zürich ( Zwitserland) 
leeraar, wonende te 
Utrecht; 

Jordan , geboren te 
den 22 Juli 1903, 
Utrecht, provincie 

9 °. Paul Heinrich Tvfaria Kösters, gebo
ren te Klee f (Duitschland) den 23 April 
1897, bedrijfsleider, wonende te 's-Graven
hag,e, provincie Zuidholland ; 

ro O • August Gottlieb Arthur Krumme, ge
boren te Brackwede (Duitschland) den 20 
April 1900, chef-monteur, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

rr O • Johan Willem Océnásek , geboren te 
Amsterdap, (Noordholland) den 17 Januari 
191_~. werktuigkundige, wonende te Eind
hoven, provincie Noordbrabant ; 

12 °. Stanislaus Johann Oller, geboren te 
Mülhe im aan den R ijn (Duitschland) d e n 2 

Maart 1887, bankwerker, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland ; 

13 °. Albert Otto ·Richter, geboren te 
Netzschkau (Duitschland) den 19 Mei 1889, 
gérant in een lunchroom, wonende te 's-Gra
venhag,e, provincie Zuidholland; 

14°. Friedrich Ludwig HermannSchmidt, 
geboren te Barmen (Duitschland) den 21 
Juni 1894, koopman, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht ; 

15 °. Franz Szlapka, geboren te Rapen, 
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Datteln (Duitschland) den 20 September 
1912, kappersbediende, wonende t e Amster
dam, provincie Noordholland ; 

16°. Eduard Vollbehr, geboren te War
schau (Polen) den 21 September/3 October 
1891, kantoorbediende, wonende te Over
veen, gem. Bloemendaal, provincie Noord
holland; 

17°. Elise Marie Wark, geboren te Eich 
(Luxemburg) den 18 Januari 1915, zonder 
beroep, wonende t e Nijmegen , provincie 
Gelderland. 

2 . Met a fwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3 , vierde lid, onder 3 °. , der wet van 12 
D ecember 1892 (Staatsblad n °. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezet enschap, 
laats telijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n °. 204) , wordt bij 
deze de hoedanigheid van N ederlander ver
leend aan : 

1 ° . Carl Chasler, geboren te Rotterdam 
(Zuidho/land) den 24 Juli 1913, musicus, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidhol
land ; 

2 °. Herman August Prins, geboren te 
D en Helder (Noordholland) den 25 Juli 
1896, k leermaker, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

3 °. Ernst H enri M arinus Schroers, gebo
ren te Rotterdam (Zuidholland) den rr Juli 
1912, electricien , wonende te 's-Gravenhag,e, 
provincie Zuidholland. 

3 . Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 D ecember 1892 
(Staa tsblad n °. 268), op het N ed erlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijic ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsbfod n °. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van N ederlander verleend aan 
Matthias Wouter Johann Nicolaas 0/ler, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) den 2 7 
Juni 1915, schildersknecht, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland. 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag n a dien harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 

s. 1236 

WILHELMINA 
D e Minister van Justitie, 

P . S. GERBRANDY 
(Uitgeg. 17 N ovember 1939. ) 

9 N ovember 19,9. WET, houdende natura
lisatie van ]. K . G . Arnold en 19 ande
ren. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 441. 
Hand. Il 1938/39, blz. 2283- 2285, 2286/7. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 441. 
Hand. I 1939/40, blz. 18- 20 . 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Johannes Karl Gustav Arnold en 19 anderen , 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 



1939 

artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 
3 der wet van 12 Dece.mber 1892 (Staats
blad n°. 268), op het N ederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n° . 204); 

Zoo is het, datWij,denRaadvanState, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Johannes Karl Gustav Arnold, gebo

ren te Pries, Kiel-Holtenau (Duitschland) 
den 21 September 1900, bootsman, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidhol/and; 

2°. Berthold Johannes Jacob Dietrich, 
geboren te Rotterdam (Zuidhol/and) den 12 
November 1910, fabrikant, wonende te De
venter, provincie Overijssel; 

3°. Franz Geissler, geboren te Urden
bach, Dusseldorp (Duitsch/ar,d) den 29 Oc
tober 1899, metaalbewerker, wonende te Vel
sen, provincie Noordhol/and; 

4°. leek Jakob Goldmar,, geboren te 
Czerwinsk, gemeente Sie/ec (Polen) den 6/18 
Januari 189;1, horlogemaker en juwelier, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordhol
land; 

5°. Laurentius Van Kerckhoven, geboren 
te Antwerpen (België) den 4 December 1895, 
walbaas, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

6°. Rudolf Kerschner, geboren te Heide
nau ( Duitschland) den 10 September 1914, 
landarbeider, wonende te Werkendam, pro
vincie Noordbrabant; 

7°. Petrus Johannes Meurs, geboren te 
Lampertheim ( Duitschland) den 19 Mei 
1900, schipper, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidhol/and; 

8 °. Michael Neufeld, geboren te Walkers
bach, Uttenhofen (Duitschland) den s Sep
tember 1905, kuiper, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

9°. Willi Erich Schmole, geboren te 
Bretnif}, ( Duitschland) den 6 Januari 1902, 
horlogemaker, wonende te Groningen, pro
vincie Groningen; 

10°. Carolus Theophi/is Elisabeth Stob
baerts, geboren te Borgerhout (België) den 
21 November 1893, teekenaar , wonende te 
Eindhoven, provincie Noordbrabant ; 

n °. Johann Stoppa, geboren te Klein 
Klonia (Polen) den 26 December 1889, be
drijfschef, wonende te Velsen, provincie 
Noordholland; 

12°. Fritz Johann Peter Wolf, geboren te 
R otterdam ( Zuidholland) den 24 D ecember 
1913, watermeter-monteur, wonende te Rot
terdam, provincie Zuidholland; 

1;1 °. Alwin Otto Zeugner, geboren te 
Mittweida (Duitsch/and) den 16 Juli ~01, 
bed rijfsleider, wonende te Emmen, provincie 
D renthe. 

2 . Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel .'l, v ierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 18Q2 (Staatsblad n °. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204), wordt bij 
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deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Theodoor Ah/ers, geboren te Emmen 
(Drenthe) den 6 Januari 1902, veenarbeider, 
wonende te Munsterscheveld, gemeènte Em
men, provincie Drenthe; 

2°. Johann Reinhold Hoppe, geboren te 
Hamburg (Duifschland) den 5 Februari 
1916, kappersbediende, wonende te Wad
dinxveen, provincie Zuidhol/and; 

3°, Anton Joseph Marie No/te , geboren 
te Wijhe (Overijssel) den 8 April 1894, ge
meentebode, wonende te Wijhe, provincie 
Overijssel; 

4 °. Geert Röttgers, geboren te Emmen 
(Drenthe ) den 14 Maart 19n, veenarbeider, 
wonende te Klazinaveen, gemeente Emmen, 
provincie Drenthe; 

5°. Hendericus Johannes Schulte, gebo
ren te Oude Pekela (Groningen) den 20 De
cember 1895, expeditiechef, wonende te 
Zaandam . provincie Noordholland ; 

6°. Heinrich Arnold Johann T ebeest, ge
boren te S uderwick, Liedern in Bocholt 
( Duitschland) den 1g April 1896, timmer
man, wonende te Dinxperlo, provincie Gel
derland ; 

7° . Johann Wieschollek, geboren te Klein 
Ruttken, Passenheim (Duitschland) den 8 
Mei 1885, zonder beroep, wonende te Nij
mef},en, provincie• Gelderland. 

3. Deze wet t reedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 

s. 1237 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P . S. GERBRANDY 
( Uitgeg. 17 Nov. 1939.) 

9 November 1939. WET, houdende natura
lisatie van W . W. H. M. Craemer en i 9 
anderen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 443. 
Hand. Il 19,8/39, blz. 2283-2285, 2286/7. 
Bijl. Hand. l 1938/.,9, 443. 
Hand. l 1939/40, blz. 18-20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Walter Wilhelm Heinz Maria Craemer en 19 
anderen, die aan Ons het verzoek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging - wat be
treft de in artikel 2 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 18-92 
(Staatsblad n °. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(S taatsblad n °. 204); 

Zoo is het, datWij,denRaad vanState, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Walter Wilhelm Heinz Maria Crae

mer, geboren te Kleef (Duitschland) den 1 
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Februari 19n, slager, wonende te Nijmegen, 
provincie Gelderland; 

2°. Hendrik Joseph Dohr, geboren te 
Schin op Geul (Limburg) den 7 Maart 1914, 
machinist, wonende te Heer/en, provincie 
Limburg; 

3 °. Paul Fritz Graczijk, geboren te Bres
/au (Duitschland) den 1 October 1910, han
delaar in groenten en fruit, wonende te Al
melo, provincie Overijssel; 

4°. Johanna Maria Clara Horstmann, ge
boren te Horst (Duitschland) den ro Juli 
1891, kloosterzuster, wonende te Blerick, ge
meente Maasbree, provincie Limburg; 

5°. Ludwig Karl Joseph Jakob Hubatka, 
geboren te Weenen (Duitschland) den 28 
Mei 1897, koopman, wonende te Naarden, 
provincie Noordholland; 

6 °. Friedrich Wilhelm Hummel, geboren 
te Eiberg, Königssteele, thans Essen-Stee/e 
(Duitschland) den 27 Mei 1906. boekhouder, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

7°. Hu/da Johanna Frieda Kiesewetter, 
geboren te Salzungen (Duitsch/and) den 31 
Augustus 1874, winkelierster, weduwe van 
Johann Ernst Adolf Schmid, wonende te 
Heemstede, provincie Noordholland; 

8°. Johann der Täufer Anton Franciska 
Krautwurst, geboren te Weenen (Duitsch
land) den 19 Maart 1907, metaalbewerker" 
wonende te Tilburg, provincie Noordbra
bant; 

9 °. Walterus Franciscus Theodorus Lu
nenburg, geboren te Rotterdam (Zuidhol
land) den 14 November 1913, derde stuur
man, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

10°. Maximilian Reichart, geboren . te 
Weenen (Duit scfiland) den ro Januari 1907, 
warmoezeniersknecht, wonende te Alkmaar, 
provincie NoordhoJJand; 

II 
O

• George Friedrich Scheuermann, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) den 19 
Juni 1908, kantoorbediende, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

12 °. Johann Henri Arthur S chmid, ge
boren te Berchem (België) den 21 Mei 1904, 
magazijnbediende, wonende te Heemstede, 
provincie Nóordholland; 

13 °. Walter Franz Emiel Schmid, gebo
ren te Antwerpen (België) den ro Januari 
1910, correspondent, wonende te Heemstede, 
provincie Noordhol/and; 

14 °. Georg Schneider, geboren te Char
lottenburg (Duitschland) den I September 
1894, koopman, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

15 °. Magdalena Sichtars, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 6 Januari 1902, 
dienstbode, wonende te Breda, provincie 
Noordbraban t; 

16°. Rudolf Steuber, geboren te Weenen 
(Duitschland) den 6 December 1914, stoe
lenmaker, wonende te Winterswijk, provin
cie Gelderland; 

17°. Andor Vogel , geboren te Boedapest 
(Hongarijë) den 2 September 1903, archi
tect, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 
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18°. Peter Wolfgarten, geboren te Dus
seldorp (Duitschland) den 24 October 1905, 
leeraar, wonende te Tilburg,provincieNoord
brabant. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 18g2 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Franz Kumpic, geboren te Grafkorn 
(Duitschland) den 13 September 1888, ge
reedschapsmaker, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

2°. Clemens Heinrich Wilberding, gebo
ren te Rüschendorl, Damme ( Duitschland) 
den 13 December 1895, winkelier, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

3 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 

s. 1238 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P . S. GERBRANOY 

(Uitgeg. 17 Nov. 1939.) 

9 November 1939. WET, houdende natura-
lisatie van F. Arenz en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 456. 
Hand. Il 1938/39, blz. 2283-2285, 2286/7. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 456. 
Hand. I 1939140, blz. 18-20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Franz Arenz en 1g anderen. die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft den in artikel 2 ge
noemde voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n °. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap. 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 D e
cember 1938 (Staatsblad n°. 204); 

Zoo is het, datWij,denRaadvanState, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Franz Arenz, geboren te Essen 

(Duitschland) den x2 November i907, land
bouwersknecht, wonende te Munstergeleen, 
provincie Limburg; 

2°. Johann Joseph Bechholz, geboren te 
Aken (Duitschland) den 28 September 1898, 
electro-monteur, wonende te Eygelshoven, 
provincie Limburg; 

3°. Karl-Heinz Bernhard Waldemar Bor
mann, geboren te Loschwitz (Duitschland) 
den 4 November 1911, winkelier, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

4°. Severin Fa/ter, geboren te Comtr.er
scheidt, Schmidt (Duitschland) <\en 3 Juli 
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1893, Roomsch-Katholiek priester, wonende 
te Grave, provincie Noordbrabant; 

5° . Theodor Holfmann, geboren te Bön
ninghardt-Veen, Alpen (Duitschland) den 1 
November 1901, landbouwer, wonende te 
Venlo, provincie Limburg; -

6°. Wilhelm Hoffmann, geboren te Bön
ninghardt-Veen, Alpen (Duitschland) den 18 
Maart 1909, landbouwer, wonende te Venlo, 
provincie Limburg; 

7°. Elfriede Höhn, geboren te Bonn 
(Duitschland) den 27 Juni 1915, dienstbode, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordhol
land; 

8 °. Karl Klug, geboren te Obergodrisch 
(Duitschland) den 20 December 1897, kell
n er, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

9 °. Ma x Ernst Kornmann, geboren te 
Eisenberg (Duitschland) den 25 November 
1887, hoofdagent van politie 1e klasse, wo
nende te Blitar (Nederlandsch-Jndië); 

10°. Josephiene Kösters, geboren te Gil
dehaus ( Duitschland) den 27 October 1896, 
huisbewaarster, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidhol/and; 

II 
O

• Oskar Emil Möl/ering, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 18 September 
1908, landbouwer, wonende te Nijkerk, pro
vincie Gelderland; 

12 ° . François Joseph Marie Pierre Offer
mans, geboren te Warsage (België) den 30 
Januari 1913, zuivelhandelaar, wonende te 
Kerkrade, provincie Limburg; 

13 °. Lothar Martin Wilhelm Randel, ge
boren te Hamburg (Dui tschland) den 11 
Maart 1903, handelsemployé, wonende te 
Bandoeng (Nederlandsch-Jndië); 

14 °. Regina Sophia Genoveva Jadwiga 
Geraldini de Saint-Obin, geboren te Gronin
gen (Groningen) den 5 Februari 1915,schrijf
ster bij een academisch laboratorium, wonen
de te Groningen, provincie Groningen; 

15° . Paul Hugo Max Schilling, geboren 
te Hagen (Duitschland) den 7 September 
1897, monteur , wonende te Goirle, provincie 
Noordbrabant; 

16° . Hermanns Wilhelm Schröder, gebo
ren te Londen ( Engeland) den 7 Augustus 
1892, kellner, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

17° . Arthur Willi Stadelmaier, geboren 
te Pforzheim (Duitschland) den 4 Novem
ber 1901, koopman, wonende te Nijmegen, 
provincie Gelderland; 

18°. Tibor Béla Udvardy, geboren te 
Boedapest (Hongarijë) den 13 Augustus 
1909, zonder beroep, wonende te Voorburg, 
provincie Zuidhol/and; 

19°. Mathias Joseph Willems, geboren te 
Kerkrade (Limburg) den 19 Juli 1903, mijn
werker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg. 

2 . Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde Jid, onder 3 ° ., der wet van 12 
D ecember 1892 (Staatsblad n °. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 D e
cember 1938 (Staatsblad n ° . 204), wordt bij 
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deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan Franziskus Johannes Antonius Ter
horst, geboren te Wisch (Gelderland) den 14 
October 1895, stafmuzikant, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

3 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 

s. 1239 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P. S . GERBRANDY 

(Uitgeg. I7 Nov. z939.) 

9 November z939. WET, houdende natura-
lisatie van A. Becker en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 457. 
Hand. Il z938/39, blz. 2283- 2285, 2286/7. 
Bijl. Hand. 1 z938/39, 457. 
Hand. 1 z939/40, blz. z8-20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Alfred Becker en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging van de bewijsstukken, · bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n ° . 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad n ° . 204); 

Zoo is het, datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. 1. D e hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
~•- Alfred Becker, geboren te Heerlen 

(Limburg) den 20 April r904, m ijnwerker
houwer, wonende te Brunssum, provincie 
Limburg; 

2 ° . Franz Wilhelm B erger, gebcren te 
Bottrop ( Duitschland) den 4 November 
1907, electro-monteur, wonende te Delft,pro
vincie Zuidhol/and; 

3 °. Hermann Bruno Blechstein, geboren 
te Brandenburg (Have/) (Duitschland) den 
31 Januari 1893, photo-lithograaf, wonende 
te Leiden, provincie Zuidholland; 

4 °. Hugo Boller, geboren te Hohenofen, 
Haselbach (Duitschland) den 10 Juni 1904, 
bankwerker, wonende te Eindhoven, provin
cie Noordbrabant; 

5°. Wilhelm Friedrich Gottfried Max 
Bürger, geboren te Altona (Duitschland) 
den 5 April 1888, opzichter 1e. klasse bij den 
Dienst van het Gevangenisw~en, wonende 
te Tangerang (Neder/andsch-Indië); 

6°. Ernst Arnold Eugen Philipp von 
Chrismar, geboren te Torgau (Duitschland) 
den 2 Februari 1901, procuratiehouder, wo
nende te Sneek, provincie Friesland; 

7° . Martin David, geboren te Posen (Po
len) den 3 Juli 1898, hoogleeraar, wonende 
te Leiden, provincie Zuidhol/and; 

8 °. Christiaan Renier Hubert Deben, ge
boren te Thorn (Limburg) den 10 Decem-
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ber 1904,_hoofdonderwijzer, wonende te Bu
del, provincie Noordbrabant; 

9° . Georgius Denye, geboren te Antwer
pen (België) den 10 October 1894, boek
houder, wonende te N aarden, provincie 
Noordho//and; 

10°. Johann Leonhard Eigelshoven, ge
boren te Eilendorf (Duitsch/and) den 3 Mei 
1910, bankwerker, wonende te Kerkrade, 
provincie Limburg; 

11 ° . Conrad Gärtner, geboren te Steyr 
(Duitsch/and) den 4 September 1903, hout
vester, wonende te Madja (Neder/andsch
lndië); 

12 ° . Joannes Alphonsus De Gruyter, ge
boren te Berchem (België) den 27 April 
1896, arbeider, wonende te Helmond, pro
vincie Noordbrabant; 

13 °. Theodor Heusèrr, geboren te Ble
rick, gemeente Maasbree (Limburg) den 26 
Januari 1914, bakkersknecht, wonende te 
Susteren, provincie Limburg; 

14 °. Johann Diedrich Hogenkamp, ge
boren te Isselburg (Duitschland) den 20 Ja
nuari 1902, procuratiehouder, wonende te 
Rhenen, provincie Utrecht; 

15°. Andreas Hermann Otto ]ohannsen, 
geboren te F/ensbur~ (Duitsch/and) den 2 
September 1900, procuratiehouder, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidho//and; 

16°. Wilhelm K/ampermeier, geboren te 
Bövinghausen, Castrop-Rauxe/ (Duitsch
/and) den 25 October 1899, mijnopzichter, 
wonende te H eer/en, provincie Limburg; 

17°. Bernardus Christianus Picau/y, ge
boren te Ambon (Neder/andsch-Indië) den 
7 Augustus 1889, zonder beroep, wonende te 
Hilversum, provincie Noordho//and ; 

18°. Andreas Joseph Pliiger, geboren te 
Kerkrade (Limburg) den 16 Mei 1908, elec
tricien, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg ; 

19°. Dominicus Gerardus Serge Ruh
wandl, geboren te Wijdrenka (Rusland) den 
.5/18 September 1912, technicus, wonende te 
Eindhoven, provincie Noordbrabant; 

20°. Gui//aume Hubertus Nicolaas Vran
cken, geboren te Meerssp,n (Limburg) den 
5 December 1910, hulp-brievenbesteller, wo
nende te Maastricht, provincie Limburg. 

2. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den gden No-

vember 1939· WILHELMINA. 

S. 1239 A 

De Minister van justitie, 
P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 14 November 1939.) 

9 November 1939. WET, houdende natura
lisatie van E. 0 . Altenpohl en 19 an
deren. 

Bijl. Hand. 11 1938/39, 458. 
Hand. 11 ,938/39, blz. 2283-2285, 2287. 
Bijl. Hand. 1 1938/39, 458. 
Hand. I 1939/40, blz. 18- 20. 
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Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Ernst Otto Altenpoh/ en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in arti
kel 2 genoemden voor zoovecl doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 D ecember 1892 (Staatsblad 
n °. 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad n ° . 204); 

Zoo is het, datWij , den RaadvanState, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan : 
r O

• Ernst Otto Altenpohl, geboren te 
Remscheid (Dui tsch/and) den 6 April 1883, 
koopman, wonende te Amsterdan1, provincie 
Noordho//and; 

2°. Anton Johann Boers, geboren te 
Oeding, Südlohn (Dui tsch/and) den 20 De
cember 1892, landbouwer, wonende te Win
terswijk, provincie Gelderland; 

3 °. Hyronimus Bormans, geboren te 
Boorsheim ( België) den 2 Juni 1905, mijn
werker, wonende te Merkelbeek, provincie 
Limburg; 

4 ° . Alfred Jose/ Coché, geboren te Oss 
(Noordbrabant) den 13 October 1913, on
derwijzer► wonende te H eer/en, provincie 
Limburg; 

5°. Joseph Qrbain Van _Coppeno//e, ge
boren te . Nukerke (België) den 31 Januari 
1893, caféhouder, wonende te Bergen op 
Zoom, provincie Noordbrabant; 

6 °. Gustav Heinrich Wilhelm Dreier, ge
boren te Horst, Ge/senkirchen-Horst 
(Duitsch/and) den 28 April 1913, bankwer
ker, wonende t e Brunssum, provincie Lim
burg; 

7°. Franz ]osef Fess/, geboren te Wee
nen (Duitschland) den 10 Februari 1910, 
monteur, wonende te Hilversum, provincie 
Noordho//and; 

8° . Wilhelm Goldberg, geboren te Wee
nen (Duitschland) den 4 April 1903, procu
ratiehouder, wonende te Padang (Neder
/andsch-1;,dië) ; 

9 °. Franz Grasser, geboren te Stübig 
(Duitschland) den 18 October 1892, schoen
maker, wonende te Hontenisse, provincie 
Zee/and; 

10° . Georg Otto Hartmann, geboren te 
Zeitz (Dui tsch/and) den 28 October 1894, 
electricien, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidho//and; 

n °. Ferdinand Hochstöger, geboren te 
Rottenmann (Duitsch/and) den 2 Novem
ber 1910; vertegenwoordiger, wonende te 
Weesp, pi;:ovincie Noordholland; 

12 ° . Bernhard ]ohannessen, geboren te 
Kristiansand (Noorwegen) den 31 Augustus 
1899, tijdelijk waarnemend houtvester bij 
de mijnbedrijve.n, wonende te Pangka/pinang 
(Neder/andsch-Tndië); 

13 °. Johannes Ger hard Karl Koop, ge
boren te A/fhausen ( Duitschland) den 21 
Septembe_r 1901: werkmeester, wonende te 
Tilburg, provincie Noordbrabant; 
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14°. jenö Tibor Géza Meyer Kallenbach, 
geboren te Budapest (Hongarije) den 21 
Maart 1913, tuinder, wonende te Medemblik, 
provincie Noordholland; 

15 °. Christoph Rading, geboren te Gro
nau (Duitsch/and) den 2g April 1898, mon
teur, wonende te Hengelo, provincie Over
ijssel; 

16°. Adrianus Ludovicus Sanders, gebo
ren te Kalmthout (België) den 24 Mei 1885, 
bedrijfsleider, wonende te Huybergen, pro
vincie Noordbrabant; 

17°. Anna Margaretha Sauer, geboren te 
Neunkirchen aan den Brand (Duitschland) 
den 10 Dece~ber 1885, religieuse, wonende 
te Beverwijk, provincie Noordholland; 

18°. Karl Johannes Schulz, geboren te 
Aken (Duitschland) den 18 Maàrt 1906, 
kapper, wonende te Venlo, .provincie Lim
burg. 

2. M et afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 18g2 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet vaü 15 De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1 °. Lorenz Andres, geboren te Nordenau, 
Oberkirchen (Duitschland) den 1,; Septem
ber 1867, zonder beroep, wonende te En
schede, provincie Overijssel; 

2 °. Friedrich Karl Brinkema, geboren te 
Amsterdam ( Noordholland) den 7 Septem
ber 18g7, correspondent, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 

s. 1239 U 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P . S . GERBRANDY 

(Uitgeg . z7 Nov. 1939.) 

9 November z939. WET, houdende natura
lisatie van l-V. ] . Bormann en I9 ande
ren. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 450. 
Hand. II z938/39, blz. 2283-2285, 2287. 
B ijl. Hand. 1 1938/39, 459. 
Hand. 1 z939/40, blz. z8-20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Wilhelm Julius Bormann en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in arti 
kel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet v_an 12 December 1892 (Staatsblad 
n ° . 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad n ° . 204); 

Zoo is het, datWij,denRaadvanState, enz. 
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Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan: 

1°. Wilhelm Julius Bormann, geboren te 
Liepe (Polen) den 25 December 1894, con
servator bij den Dienst van den Mijnbouw, 
wonende te B andoeng(Nederlandsch-lndië); 

2 °. Carl Hendrik Drees, geboren te Haar
lem (Noordholland) den 5 November 1914, 
werktuigbouwkundige, wonende te Eindho
ven, provincie Noordbrabant; 

3°. Numa Edouard Fatton, geboren te 
Sappemeer ( Groningen) den 1 7 October 
1908, apotheker, wonende te Groningen, pro
vincie Groningen: 

4 ° . Martha Marie Elisabeth Gausche, ge
boren te Dresden (Duitschland) den 8 Maart 
1903, dienstbode, wonende te 's-Gravenha
ge, provincie Zuidholland; 

5°. Carl Greuel, geboren te Eilendorf 
(Duitschland) den 2 Januari 1897, metaal
fraiser, wonende te Heerlen , provincie Lim
burg; 

6 °. Martha Hartmann, geboren te Han
nover (Duitsch/and) den 25 September 1900, 
zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

7° . Joseph K/apthor, geboren te Ruhrort 
(Duitschland) den 31 Juli 1904, schipper, 
wonende te Ter Neuzen, provincie Zeeland; 

8°. Margaretha Johanna Masters, gebo
ren te Amsterdam (Noordholland) den 6 No
vember 1897, winkeljuffrouw, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

9°. Heinrich Wilhelm Pirang, geboren te 
Ri?,a (Letland) den 6/i9 September 19II, 
kantoorbediende, wonende te 's-Gravenha
ge, provincie Zuidholland; 

10°. Hermine Franziska Margarete 
Schmidt, geboren te Berliin (Duitschland) 
den 27 September 1892, correspondente, wo
nende te Zandvoort, provincie Noordholland; 

II 
O

• Julius Sladek, geboren te Heerlen 
(Limburg) den 8 December 1910, kappers- • 
bediende, wonende te Leiden, provincie Zuid
holland; 

12 °. Otto Sternberg, geboren te Dort
mund (Duitschland) den 20 December 1906, 
chef-inkooper, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

13°. Peter Johann Velden, geboren te 
Eupen (België) den 26 Juni 1901, dessina
teur, wonende te Tilburg, provincie Noord
brabant; 

14°. Friedrich Weiss, geboren te Wee
nen (Duitschland) den 13 November 1892, 
ovenbaas, wonende te Eindhoven, provincie 
Noordbrabant; 

15°. Alfred Ma x Wünsche, geboren te 
Dresden (Duitschland) den 14 Augustus 
1903, metaaldraaier, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordho/Jand. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., qer wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het inge.zetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n°. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver•
leend aan: 
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1°. Johan Hendrikus Godefridus Bött
cher, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 
den 28 September 1896, scheepskok, wonen
de te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

2°. Gerhard Heinrich Menke, geboren te 
Emmen (Drenthe) den 31 Maart 1896, land
bouwer, wonende te Nieuw Schoonebeker
veld, gemeente Schoonebeek, p~ovincie 
Drenthe; 

3°. Jacobus Johannes Sven, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 5 F ebruari 
1903, constructiewerker, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidhol/and; 

4 ° . Gerhardus Herman Teiken, geboren 
te Emmen (Drenthe) den 18 Maart 1899, 
veenarbeider, wonende te Munsterscheveld, 
gemeente Emmen, orovincie Drenthe; 

5°. Johannes Herman Wessel, geboren te 
Emmen (Drenthe) den 20 D ecember 1916, 
timmerman, wonende t e Munsterscheveld, 
gemeente Emmen, provincie Drenthe. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 

S. 1239 C 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P. S. GERBRANDY 

( Uitgeg. 17 Nov. 1939.) 

9 November 1939. WET, houdende natura-
lisatie van ] . A. Schiotling. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 460. 
Hand. Il 1938/3 9, blz. 2283-2285, 2287. 
Bij l. H11-nd. I 1938!39, 460. 
Hand. I 1939/40 , blz. 18-20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Johan Andreas Schiotling, die aan Ons het 
verzoek daartoe heeft gedaan, met overleg
ging van de bewijsstukken, bedoeld in arti
kel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n °. 204); 

Zoo is het, datWij ,denRaadvanState, enz. 
Ait. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan Johan 
Andreas Schiotling, geboren te 's-Gra
venhage (Zuidholland) den 4 Januari 1899, 
assessor bij de voorbereidende werkzaamhe
den voor de rubberregulatie in den Staat Se
rawak, wonende te Kuching, Serawak 
( Britsch Borneo) . 

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

Lasten en bevelen, enz. , 
Gegeven te 's-Gravenhage, den gden No

vember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van justitie, 
P . S. GERBRANDY 

(Uitgeg. 17 Nov. 1939.) 
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S. 1239 D 

9 November 1939. WET, houdende natura-
lisatie van K. V. Antal en 19 anderen. 

B ijl . Hand. Il 1938/39 , 474. 
Hand. Il 1938/3 9, blz_. 2283-2285, 2287. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 474. 
Hand. I 1939/40, blz. 18-20. 

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

dat er aanleiding is tot natÛralisatie van 
Kornél Vilmos Antal en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
m et overlegging - wat betreft de in arti
kel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 18q2 (Staatsblad 
n °. 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van Vi December 10,8 (S taatsblad n ° . 204); 

Zoo is het, datWij,denRaadvanState , enz. 
Ar t . 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Kornél Vilmos Antal, geboren te Boe

dapest (Hongarije) den 19 April 1917, zon
der beroep, wonende te L eiden, provincie 
Zuidholland; 

2 °. Max Anton Peter Droste, geboren te 
Eickel, Wanne-Eickel (Duitschland) den 29 
April 1898, horlogemaker en opticien, wonen
de te Eindhoven, provincie Noordbrabant; 

3°. Aladár Ernö Rezsö Ja/cab Egresy, ge
boren te Szatok, Tereske (Hongarije) den 
27 Juli 1_qo8, kantoorbediende, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

4 ° . Johan Gasparetti, geboren te K erk
rade ( Limburg) den 23 Mei 1915, los werk
man, (opperman) , wonende te H eerlen, pro
vincie Limburg; 

5 °. Chaim Leib Gold, geboren te Gor
lice ( Polen) den 7 April 1889, lederhande
laar, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

6°. Antun Hijen Viktor Hillebrand, ge
boren te Zagreb (Zuid Slavië) den 12 Mei 
1914, zonder beroep, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht; 

7° . Heinrich Hoffmann, geboren te Bön
ninghardt-Veen (Duitschland) den 22 Juli 
1904, landbouwer, wonende te Venlo, pro
vincie Limburg; 

8°. August Hoof, geboren te Duisburg 
(Duitschland) den 15 November 1907, land
arbeider, wonende te Babberich, gemeente 
Z evenaar, provincie Gelderland; 

9°. Edmund Karl Können, geboren te 
Weenen (Duitsch/and) den 30 Juli x9x3, on
derwijzer, wonende te Amsterdam, p rovincie 
Noordho/Jand; 

10°. Franz Wilhelm Laimböck, geboren 
te Amsterdam (!Joordho/Jand) den 3 M aa~t 
1901, koopman, wonende te Halfweg, ge
meente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
provincie N oordhol/and; 

11 °. E ugen Leopold Liebermann, gebo
ren te Gelsenkirchen (Duitsch/and) den 21 
Mei 1904, eigenaar en exploitant van een 
waschinrichting, wonende te Breda, provin
cie Noordbrabant; 
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12 °. Carl Hermann Linnert, geboren te 
Brackwede (Dui tschland) den 12 April 1901, 
correspondent, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

13 °. Odile Marie Elisabeth Moereels, ge
boren te Schaerbeek (België) den 5 Juni 
1880, directrice van een ziekenhuis, wonen
de te Hoorn, provincie Noordhol/and; 

14°. Leo Friedrich Preidel, geboren te 
Rongstock (Duitschland) den 23 Juni 1894, 
directeur van een expeditiebedrijf, wonende 
te Hillegom, provincie Zuidholland; 

15 ° . Frerich Siebels Rademacher, gebo
ren te Stedesdorf (Duitsch/ar,d) den 14 Sep
tember 1896, metaaldraaier, wonende te 
Rheden, provincie Gelderland; 

16°. Auguste Elisabeth Charlotte Schrnid, 
geboren te Berchem (België) den 16 April 
1906, ontwerpster van modeartikelen, wo
nende te Heemstede, provincie Noordho/
Jand; 

1 7° . Lukas Ferdinand Schröder, geboren 
te Groningen (Groningen) den 20 Septem
ber 1913, kantoorbediende, wonende te Gro
ningen, provincie Grnningen. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3 °. , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n ° . 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n ° . 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1 ° . Charles Louis Recoulès, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 12 Juli 
1916, werkzaam bij een uitgevers-maat
schappij, wonende te Voorburg, provincie 
Zuid ho/land; 

2 °. Hubert Martin Winter, geboren te 
Vaals (Limburg) den 22 Augustus 1900, 
mijnwerker-houwer, wonende te Vaals, pro
vincie Limburg; 

3 °. Peter Joseph Zeil, geboren te Camp 
(Duitschland) den 23 Juli 1912, constructie
werker, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 

, . 1239 E 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P. 8. ÜERBRANDY 
(Uitgeg. 17 Nov. 1939.) 

9 November 1939. WET, houdende natura
lisat ie van F . Breidenbach en 20 ande
ren. 

B ijl. Hand. Il 1938/39, 497. 
Hand. Il 1938/39, blz. 2283-2285, 2287. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 497. 
Hand. I 1939/40, blz. 18-20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
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Franz Breidenbach en 20 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemde voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken , bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 D ecember 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 
December 1938 (Staatsblad n °. 204): 

Zoo is het, datWij,denRaadvanState, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 ° . Franz Breidenbach, geboren te Aken 

(Duitschland) den 14 November 1903, elec
trotechnisch instrumentmaker, wonende te 
Eindhoven, provincie Noordbrabant; 

2 °. Johanna Alberdina von Brixen en 
Montzel, geboren te Rotterdam (Zuidho/
land) den 28 Februari 1904, secretaresse, 
wonende te ' s-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

3 °. Johann Christian Ulrich Bürger, ge
boren te Fürth (Duitsch/a11d) den 24 Fe
bruari 1887, procuratiehouder, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

4 ° . Carl Ernst Hugo Conrad, geboren te 
Annaberg (Dui tschland) den 9 April 1874, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

5 ° . 0/ivarius Dedecker, geboren te Oost
ende (België) den 6 Januari 1887, zendeling
leeraar, wonende te Swaroe (Nederlandsch
lndië); 

6° . ]uliane Hedwig Lui se D ierks, gebo
ren te Wiesbaden (Duitschland) den 27 No
vember 1895, verpleegster, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

7° . Johanna El kan, geboren te Berlijn 
(Dui tschland) den 19 December 1893, foto
grafe, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

8°. Lucia Maria Rotter, geboren te Graz 
(Duitsch/and) den 5 December 1889, ver
pleegster, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

9° . Johanna Pauline Kemp/, geboren te 
Hörde, thans Dortmund (Duitsch/and) den 
1 Juli 1900, huishoudster, wonende te Bus
sum, proyincie Noordholland; 

10°. Paul Johann Hubert Klee, geboren 
te Aken (Duitschland) den 12 Juni 1910, 
hulp-mijnmeter, wonende te Kerkrade, pro
vincie Limburg ; 

!1 ° . Ernst Loeb, geboren te Euskirchen 
(Duitschland) den 12 September 1878, koop
man, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidho/Jand; 

12 °. Maurits Villiam Norenberg , geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) den 8 Juni 1906, 
kantoorbediende-reiziger, wonende te Lisse, 
provincie Zuidholland; 

13 ° . josef Ferdinand Obermayr, geboren 
te Salzburg (DÜitschland) den 15 October 
1895, werkzaam op een automobielfabriek, 
wonende te Heemstede, provincie Noordhol
land; 

14°. Victor Joannes Alphonsus Van Puy
velde, geboren te Oorderen, thans Antwerpen 
(België) den 19 Mei r890, banketbakker, 
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wonende te Loosduinen, gemeente 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

15° . Lorenz Adam Schielein, geboren te 
Gronau (Duitschland) den 24 Maart 1915, 
smid-bankwerker, wonende te Ge/dersch
Veenendaal, gemeente Ede, provincie Gel
derland; 

16°. Erna Johanna Dorothea Schild
knecht, geboren te Hohenfelde (Duitschland) 
den I Maart 1904, dienstbode, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

17°. Friedrich Walther Schuart, geboren 
te Dresden ( Duitschland) den 9 Januari 
1893, coupeur en bontwerker, wonende te 
Groningen, provincie Groningen; 

18°. Audomarus Jacobus Semey, geboren 
te Gent (België) den 19 Maart 1894, archi
tect, wonende te 's- Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

rg 0
• Thomas Wenzel Skrivan, geboren 

te Weenen (Duitschland) den 4 Juni 1900, 
coupeur en bontwerker, wonende te Soest, 
provincie Utrecht; 

20°. Johanna Maria Theresia Trunz, ge
boren te Vlissingen (Zeeland) den 12 No
vember _1909, hofmeesteres, wonende te 
Vlissingen, provincie Zeeland. 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der v.,et van 12 D ecember 1892 
(Staatsblad n °. 268), op het N ederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wiizigd bij de wet van r., December 1938 
(Staa tsblad n ° . 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan Ma
ria Catharina Petronella van Puijvelde, ge
boren te Middelharnis (Zuidholland) den 31 
Januari 191 7, filiaalhoudster, wonende te 
Loosduinen, gemeente 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. 

3. Deze wet -treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 

S. 1239 F 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P . S. GERBRANDY 

(Uitgeg. 17 Nov. 1939.) 

9 November 1939. WET, houdende natura
lisatie van W. H. S. Aschheim ~n 19 an
deren. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 499· 
Hand. II 1938/39, blz. 2283-2285, 2287. 
Bijl. Hand. l 1938/,19, 499. 
Hand. l 1939i40, blz. 18-20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Walter Hans Siegfried Aschheim en 19 ande
ren, die aan Ons het verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging - wat betreft de in 
de artt. 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in art. 
3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
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n ° . 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad n ° . 204); 

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

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Walter Hans Siegfried Aschheim, ge

boren te Schoten, thans gemeente Haarlem 
(Noordholland) den 7 April 1907, reiziger, 
wonende te Haarlem, provincie Noordhol
land; 

2°. Maria Binder, geboren te Wels 
(Duitschland) den 9 Augustus 1903, kapster, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid-
holland; · 

3 ° . Hermanus Brammertz, geboren te 
Maastricht (Limburg) den IQ Maart 1908, 
bureaubeambte, wonende te Heer, provincie 
Limburg; 

4°. Franz René Felix Marie D elhaise, 
geboren te Budel (Noordbrabant) den 23 
Maart 1906, koopman, wonende te Eindho
ven, provincie Noordbrabant; 

.5 ° . Zsófia Hajnal, geboren te Tinnye 
(Hongarije) den 28 Mei 1912 , verpleegster, 
wonende te Alkmaar, provincie Noordhol
/and; 

6 °. Friedrich Gustav Kronier, geboren te 
Sölde, Aplerbeck (Duitschland) den 9 Sep
tember 190;;, mijnwerker-houwer, wonende 
te Schinveld, provincie Limburg; 

7°. Max Marchand, geboren te Uedem 
(Duitschland) den 23 Mei 1886, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

8 °. Eugen Ferdinand Nusz, geboren te 
Hagen (Duitschland) den 27 Juli 1896,koop
man, wonende te Apeldoorn, provincie Gel
derland; 

9°. ]osef Otto Schreit/, geboren te Wee
nen (Duitschland) den 27 Januari 1914, kap
per, wonende te Sittard, provincie Limburg_: 

10°. Wilhelm Götz Stephan, geboren te 
Bandoeng (Nederlandsch-lndië) den 17 
September 1916, student, wonende te Rijs
wijk, provincie Zuidholland; 

u 0
• Josef Szalata , geboren te Kerkrade 

(Limburg) den 2 Juni 19u, bakker, wonen
de te Kerkrade, provi~cie Limburg; 

12 ° . Sophia Henrica Verhoeven, geboren 
te Borgerhout (België) den 29 November 
1893, huisnaaister, wonende te 's- Gravenha
ge, provincie Zuidholland; 

13 °. jozef Maria Ferdinand Friedrich 
Julius Wenusch, geboren te Rekawinkel 
(Dui tsch/and) d e n 27 Februari xgx2, stuur
man ter koopvaardij, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

14° . Heinrich Wilhelm Johannes Wersch
kull, geboren te Dusseldorp (Duitsch/and) 
den 14 December 1897, constructeur, wonen
de te Ginneken en Bavel, provincie Noord
brabant. 

2 . Met afwijking van het bepaalde biJ ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n° . 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n °. 204), wordt bij 
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deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Friedrich Wilhelm Henseleit, geboren 
te Rotterdam (Zuidhol/and) den 2 Januari 
1913, metselaar, wonende te Hengelo, pro
vincie Overijssel; 

2 °. Heinrich Emil ]erzembski, geboren 
te Kerkrade (Limburg) den 6 Maart 1917, 
analist, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

3°. Johann Gerard Laumen, geboren te 
Gangelt (Duitschland) den 3 April 1891, 
landbouwer, wonende te Echt, provincie 
Limburg; 

4°. Johan Herman Neehoff , geboren te 
Odoorn (Drenthe ) den 12 October 1905, 
veenarbeider, wonende te Emmen, provincie 
Drenthe; 

.5 °. Johann Hermann Neehoff, geboren 
te Lindloh (Duitschland) den 17 Maart 1868, 
zonder beroep, wonende te Emmercompas
cuµm, gemee te Emmen, provincie Drenthe. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 Decèmber 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wiizigd bij de wet van 15 D ecember 1938 
(Staatsblad n°. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan 
Carlotta Henriette Marchand, geboren te 
Sint-Jans-Molenbeek (België) den 22 Fe
bruari 1918, zonder beroep, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 

s. 1239 G 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P . S. GERBRANDY 

(Uitgeg. 17 Nov. 1939.) 

Q November 1939. WET, houdende natura-
lisatie van E. M . Basista en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 508. 
Hand. Il 1938/39, blz. 2283-2285, 2287. 
B ijl. Hand. I ,938/39, 508. 
Hand. I z939/40, blz. zB-20. 

Wij WILHELMINA. eaz .. .. duen te weten: 
Alzoo Wij in overv,eging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Elisabeth Maria Basista en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
m et overlegging - wat betreft de in arti
kel 2 genoemde!} voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van I2 December 1892 (Staatsblad 
n° . 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, la9.tstelijk gewijzigd bij de wet 
vati Vi December 10.18 ( Staatsblad n° . 204); 

Zoo is het, datWij,denRaadvanState, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Elisabeth Maria Basista, geboren te 

576 

Bottrop (Duitschland) den 10 Januari 19n, 
dienstbode, wonende te Overveen, gemeente 
Bloemendaal, provincie Noordholland; 

2 ° . Lajos Bérczy, geboren te Oradna 
(Hongarije) den 17 Augustus 1910, planter, 
wonende te Soerabaja (Nederlandsch-In
dië); 

3°. H endrik Joseph Dohmen, geboren te 
Kerkrade (Limburg) den 10 Februari I903, 
mijnwerker (ploegbaas), wonende t e Kerk
rade, provincie Limburg; 

4 °. Alfons Albert Gunt her Gal/, gebo
ren te Un ter-Gänserndorf (Duitschland) den 
19 November 1893, autohandelaar, wonende 
te Soerabaja (Nede.rlandsch-Jndië); 

5 °. Paul Jean Goolaerts, geboren te Brus
sel (België) den 13 Mei 1909, kellner, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidhol/and; 

g0
• Karl Oskar Erich Jtsch, geboren te 

Berlijn (Duitschland) den 1:- April 1907, 
drukker, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidhol/and; 

7°. Johann Lambert Krumm, geboren te 
Heerlen (Limburg) den 12 Maarts 1906, ra
diotechnicus, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

8 °. Robert Hermann Albert Langen, ge
boren te V enlo (Limburg) den 30 Juni 1906, 
koopman en winkelier, wonende te Venlo, 
provincie Limburg; 

9°. Gualtherus Conrad van Gort, gebo
ren te Semarang (Nederlandsch-Jndië) den 
I4 April 1910, klerk, wonende te Modjored
jo (Nederlandsch-lndië); 

10° . Lev Leon Richter, geboren te Riga 
(Letland) den 26 Januari/7 Februari 1893, 
chef-inkooper van een warenhuis, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

n°. Carl Maria Cornelius Rothg,erber, 
geboren te Aken (Duitschland) den II Au
gustus I901, dames-kleermaker, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidhol/and; 

12 °. Dorothea Petronella Stoffels, gebo
ren te Meiderich, Duisburg-Meiderich 
(Duitschland), den 8 Augustus 1901, religi
euze, wonende te Semarang (Nederlandsch-
lndië); . 

13° . Anatole de Stoubendorll, geboren te· 
St. Petersburg (Rusland) den 18/3 1 Augus
tus 1904, scheikundige, wonende te Amster
dam, provincie Noordhol/and; 

:IA O • Pierre Ticnoféef I , geboren te Rostov 
aan den Don (Rusland) den 27 Juni/10 Juli 
1892, portier, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

15°. Cäcilia Wagmann, geboren te Sperr
wies, Heining (Duitschland), den 13 Novem
ber 1897, huishoudster, wonende te Doorn
sp{ik, provincie Gelderland; 

16°. Ludwig Wilson, geboren te Mann
heim (Duitschland) den 19 Juni 1907, schip
per, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. 

2. M et a fwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3 ° ., der wet van I2 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n °. 204), wordt bij 
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deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1° . Jphann Wilhelm Grummel, geboren 
te Lindloh (Duitschland) den 22 April 1867, 
landbouwer, wonende te Barger-Oosterveld, 
gemeente Emmen, provincie Drenthe; 

2 °. Johann Heinrich Leenders, geboren 
te Grietherorth, Wissel (Duit schland), den 
10 April 1886, schipper, wonende te Millin
gen, provincie Gelderland; 

3 ° . Leonard Lennartz, geboren te Wald
feucht (Duitsch/and) den 17 Juli 1907, land
bouwer, wonende te Echt, provincie Lim
burg; 

4° . Alfred Weisbard, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) den 29 Mei 1910, musi
cus, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. 

3.' Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer a fkondi ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 

S. 1239 H 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P. S. GERBRANDY 

(Uitgeg. 17 Nov. 1939.) 

9 November 1939. WET, houdende natura-
lisatie van R. Bach en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 509. 
Hand. Il 1938/.J 9, blz. :u83-2285, 2287. 
Bijl. Hand. 1 1938,'39, 509. 
Hand. ,! 1930140, blz. 18-20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Richard Bach en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in arti
kel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n ° . 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December IQ.18 (Stttatsblad n °. 204); 

Zoo is het, datWij,denRaadvanState, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 ° . Richard Bach, geboren te Dusseldorp 

(Duitschland) den 29 Maart 1912, meubel
maker, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuid hol/and; 

2 °. M ihaly Csomor, geboren te Szeke
lyudvorhely (Roemenië) den 25 November 
19u, bakkersknecht, wonende te Wilder
vank, provincie Groningen; 

3 ° . Karl Eckert, geboren te Pausram 
(Dui tschland) den 11 Juli 1890, metaal
draaier, wonende te Rl]_eden, provincie Gel
derland; 

4 ° . Alfred Eisner, geboren te Adelsdorf 
(Duitschland) den 11 October 1901, auto
monteur, wonende te Hengelo, provincie 
Overijssel; 
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5° . Maria Elisabeth Eumann, geboren te 
Breijell (Duitschland) den 19 November 
1897, kloosterzuster, wonende te Tegelen, 
provincie LimburA.; 

6°. Moszk Juszk Garbowicz , geboren te 
Ko/no (Polen) den 1/14 Januari 1889, kleer
maker, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

7° . Karl Franz Joseph Holderbusch, ge
boren te München (Duifschland) den 18Juni 
1898, koopman, wonende te Bussum, provin
cie Noordholland; 

8 °. Franz Hribar, geboren te Lukovica 
(Zuidslavië) den 1 Maart 1884, arbeider, 
wonende te Enschede, provincie Overijssel; 

9 °. Albert Nicolaus Huppertz, geboren te 
Horbach (Duitschland) den 17 September 
1893, bankwerker, wonende te Kerkrade, pro
vincie Limburg; 

10° . Giovanni Battista lnvernizzi, gebo
ren te Santa Maria Maggiore (Italië) den 12 
December 1906, schoorsteenveger, wonende 
te Utrecht, provincie Utrecht; 

11 ° . Erna Ella Marie Jäde, geboren te 
Lübeck (D uitschland) den 25 Mei 1885, cor
respondente, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland ; 

12 °. Losef Emil Janischka, geboren te 
Weenen (Dui fsch/and) den 8 Maart 1903, 
kantoorbediende. wonende te Arnhem, pro
vincie Gelderland; 

13 °. Maria Johanna Kisling, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 8 November 
1916, zonder be.roep, wonende te Kaatsheu
vel , gemeente Loon op Zand, provincie 
Noordbrabant; 

14 °. Andreas Kuster, geboren te Pakos
/aw (Polen) den 18 November 1890, mijn
werker-houwer, wonende te Ubach over 
Worms, provincie Limburg; 

is 0 . Willie/mine Maria Schweer, geboren 
te Hamm (Duitsch/and) den 9 Juli 1911, 
onderwijzeres , wonende te Oosterhout, pro
vincie Noordbrabant; 

16°. Paulus Spies, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 16 D ecember 1904, bank
bediende, wonende t e Soerabaja (Neder
Jandsch-Indië) ; 

17°. Lina Vohmann, geboren te Lennep 
(Duitschland) den 2., December 1886, pen
sionhoudster, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

18°. Elim Zucker, geboren te Lodz (Po
len) den 9/23 September 1891, inkooper, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
/and . 

2 . M et a fwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°. , der wet v an 12 
December 1892 (Staatsblad n °. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk geVl{ijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n °. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1° . Jacobus Herman Dolinski, geboren te 
Velsen (Noordholland) den 11 Maart 1914, 
magazijnbediende, wonende te Groningen, 
provincie Groningen; 

37 
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2 ° . Bernardus Oscar Weiss, geboren te 
Amsterdam (Noordhol/and) den 17 Juli 1893, 
assistent bij den technischen dienst eener 
scheepvaartmaatschappij, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 

. 1239 I 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P . S. GERBRANDY 

(Uitgeg. 17 Nov. 1939.) 

9 Novemb.!!_r 1019. WET, houdende natura-
lisatie van N. M . Ahlgren en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 516. 
Hand. II 1938/39, blz. 2283-::1285, 2287. 
Bijl. Hand. 1 1938/39, 516. 
Hand. 1 1939/40, blz. 18-20. 

Wij W I LHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Nils Mansson Ahlgren en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in arti
kel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n °. 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van rs December 1g38 (Staatsblad n ° . 204); 

Zoo is het, datWij,denRaadvanState, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1° , Nils Mansson Ahlgren, geboren te 

Löderup ( Zweden) den 14 Noveml;>er 1876, 
scheepstimmerman, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

2° . Ludwig ]osef Artner, geboren te Wee
nen (Duit schland) den 27 September 1914, 
chauffeur, wonende te Santpoort, gemeente 
Velsen, provincie Noordholland; 

3 ° . Egon Fritiof Eriksson, geboren te 
Rotterdam ( Zuidholland) den 18 November 
1897, procuratiehouder, wonende te Wasse
naar, provincie Zuidholland; 

4°. Leopold Johann Fuchs, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 28 Mei 1909, 
Roomsch-Katholiek priester, wonende te 
Bergen op Zoom, provincie Noordbrabant; 

5°. Friedrich ]ohanr. Anton Grienberger, 
geboren te Weenen (Duitsch/and) den 26 
Februari 1893, scheepsbouwkundige, wonen
de te Millingen, provincie Gelderland; 

6°. Elisabeth Johanna Hackmann, gebo
ren te Südmerzen, Merzen (Duitsch/and) 
den 24 Augustus 1905, onderwijzeres, wonen
de te Almelo, prnvincie Overijssel; 

7°. Johanna Maria Sophie Harzdorl, ge
boren te Haarlem (Noordholland) den 8 Oc
tober 1901, zond~r beroep, wo12.ende te Apel
doorn, provincie Gelderland; 

8°. Alex Louis Jührend, geboren te Rot
terdam ( Zuidholland) den 1 Mei 1917, kan-
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toorbediende, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidhol/and; 

9°. Tivadar Jurena, geboren te Buda
pest (Hongarije) den 8 November 1910, che
migraaf, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

to 0
• Otto Walter Kahn, geboren te Stu tt

gart (Duitschland) den 6 April 1903, fabri
kant, wonende te Apeldoorn, provincie Gel
derland; 

II
0

• August Daniel Gustav Maijer, ge
boren te Rotterdam (Zuidholland) den 5 
October 1909, kantoorbediende, wonende te 
Arnhem, provincie Gelderland; 

12 ° . Franz Rotthaus, geboren te Gref
ien, Haesewinkel ( Duitschland) den 21 
Maart 1910, landbouwer, wonende te Tub
bergen, provincie Overijssel; 

13 °. Ernst Hugo Scherks, geboren te 
Windisch Landsberg (Zuidslavië) den 14 
September 1913, zonder beroep, wonende te 
Heemstede , provincie Noordholland; 

14 ° . Johann Seeser, geboren te Haag 
(Duitschland) den 13 December 1912, koop
man, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

15 °. Heinrich Diedrich Tegrotenhuis, ge
boren te Herzebocholt, Bocholt ( Duitsch
land) den 27 November 1898, landbouwer, 
wonende te Halle, gemeente Zelhem, provin
cie Gelderland; 

16°. Jan Veldhoff, geboren te Velsen 
(Duitschland) den 20 December 1906, ka
toenwever, wonende te Goor, provincie Over
ijssel. 

2 . Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, ond~r 3 °., der wet van 12 
December 18g2 (Staatsblad n ° . 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n ° . 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Paul Mathias Jansen, geboren te 
Kerkrade (Limburg) den 19 Juni 1908, stu
cadoor, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

2°. Johannes Rudo/ph Kuhl, geboren te 
Gross-Fullen (Puitschland) den 31 Maart 
1857, zonder beroep, wonende te Barger
Compascyu1n, gemeente Emmen, provincie 
Drenthe; 

3 °. Wladimir Michaelovitch Nas/édies
heff, geboren te Tsaritsin aan de Wolga, 
thans Stalin~rad ( Rusland) den 21 Decem
ber 1916/3 Januari 1917, kantoorbediende, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 

4 °. Roelof Antonius Saul, geboren te 
Hilversum (Noordholland) den 24 April 
1903, chef-monteur, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. 

3 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No-

vember 1939. WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P. S. GERBRANDY 
(Uitgeg. 17 Nov. 1939.) 
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s. 12 3 9 J 

9 November 1939. WET, houdende natura-
lisatie van B . Albering en 19 anderen. 

Bijl. Hand. 11 1938/39, 517. 
Hand. Il 1938/39, blz. 2283-2285, 2287. 
Bijl. Hand. 1 1938/39, 5z7. 
Hand. 1 193<1/40, blz. 18- 20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Bernhard Albering en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in arti
kel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad n °. 204); 

Zoo is het, datWij,den R aadvanState, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 ° . Bernhard Al bering, geboren te Schüt

torf (Duitschland) den 17 Juni 1904, smid
bankwerker, wonende te Smilde, provincie 
Drenthe; 

2 ° . Theodor Friedrich Beisiegel, geboren 
te Neuss (Duitschland) den 26 Juni 1908, 
koopmanL wonende te Groesbeek, provincie 
Gelderland; 

3°. Károly György Effenberger, geboren 
te Budapest (Hongarije) den 22 Juni 1910, 
metaalbewerker, wonende te Tiel, provincie 
Gelderland; 

4 ° . Christiaan Joseph Frauenrath, gebo
ren te Kerkrade (Limburg) den 8 Septem
ber 1904, bakkersknecht, wonende te Kerk
rade, provincie !,imburg; 

5 °. Ever hard Petrus M eurs, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 6 Mei 1893, 
schipper aan boord van een Rijnschip; 

6 °. Johann Heinrich Mül!er, geboren te 
Wasserbi/lig (Luxemburg) den 13 Novem
ber 1903, tandtechniker, wonende te Heer, 
provincie Limburg; 

7 °. Edoardo Pauletta, geboren te Tur
coia (Roemenië) den 14 Juli 1894, graniet
bewerker, wonende te IJmuiden , gemeente 
Velsen, provincie Noordholland; 

8°. Johannes Pieter Bernardus Picauly, 
geboren te Amboina (Nederlandsch-lndië) 
den 27 December 1891 , zonder beroep, wo
nende te Maartensdijk, provincie Utrecht; 

9°. Josel Pgmpl, geboren te P/aue_r 
Schmelz thal (Duitschland) den 29 Apnl 
1881 , stoker, wonende te Nieuwenhagen, pro
vincie Limburg; 

10°. Rudolf Sebastian Pöll, geboren te 
Ze/1 am · S ee (Duitsch!and) den 14 April 
1912, stoffeerder, wonende te 's-Gravenha
ge, provincie Zuidholland; 

II O • Heinrich Peter Karl Schee pers, ge
boren te Witten ( Duitschland) den 27 Ja
nuari 1917, kantoorbediende, wonende te 
Sittard, provincie Limburg; 

12 °. Wilhelm S chiefer, geboren te Gohr 
Nievenheim (Duifschland) den 14 Mei 1917, 
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schilder, wonende te Haarlem, provincie 
Noordholland; 

13 °. Franz Johann Ger hard Schulte, ge
boren te Bocholt (Duitschland) den 3 Juli 
1912, boomkweeker, wonende te Lichten
voorde, provincie Gelderland; 

14° . Joseph Helmut Stahlholen, geboren 
te Duisburg (Duitschland) den 18 D ecem
ber 19n, stoffeerder, wonende te Doetin
chem, provincie Gelderland; 

15° . Lipman Waserman, geboren te Lodz 
(Polen) den 8/20 Maart 1897, kooprtian, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

16°. Johan Marie Eddy Weiss, geboren 
te Zeist ( Utrecht) den 24 April 1909, werk
tuigkundige, wonende te Hengelo, provincie 
Overijssel. 

2. Met afwijking van het bepaalde b ij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n ° . 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewiizigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n °. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1 °. ·Willy Christiaan Andreas Emmel
mann, geboren te Roermond (Limburg) den 
5 Maart 1915, ch~ffeur, wonende te Rot
terdam, provincie Zuidholland: 

2 °. Gerardus Arno/dus Geiger, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) den 3 October 
189.,, vertegenwoordiger, wonende te 's-Gra
venhage , provincie Zuidholland; 

3 ° . Johan Wilhelm Grummel, geboren te 
Emmen ( Drenthe) den 17 Augustus 1899, 
landbouwer, wonende te Emmen, provincie 
Drenthe; 

4 °. Johan Gerard Tieck, geboren te Em
men (Drenthe) den 22 September 1906, ar
beider, wonende te Zwartemeer, gemeente 
Emmen, provincie Drenthe. 

3 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's- Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 

S, 1239 l{ 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P. S. GERBRANDY 

(Uitgeg. 17 Nov. 1939.) 

9 November z93 9. WET, houdende natura
lisatie van F. A. van Berkum en 19 an
deren. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 518. 
Hand. 11 z938l39, blz. 2283-2285, 2287. 
Bijl. Hand. 1 1_938l39, 518. 
Hand. 1 z939/40, blz . 18-20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Franz August van Berkum en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in arti-
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kel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n ° . 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad n ° . 204) ; 

Zoo is het, datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 ° . Franz August van Berkum, geboren 

te Kleef (Duitschland) den 27 October 1896, 
fabrieksarbeider, wonende te Goch ( Duitsch
Jand) ; 

2 °. Johanna Cornelia Clara Butter, ge
boren te Amsterdam (Noordhol/and) den 24 
December 1883, zonder beroep, weduwe van 
Heinrich Hahn, wonende te Singapore 
(Straits Settlements) ; 

3 ° . Anna van Ge/der, geboren te Am
sterdam (Noordholland) den 3 Februari 
1866, zonder beroep, gescheiden echtgenoote 
van Wilheltr, Johann Karl Christian Schultz, 
wonende te Monte Carlo (Monaco) ; 
· 4°. ]an Gielians, geboren te Kleinringe, 
Emlichheim (Duitschland), den 27 October 
1898, landbouwer, wonende te Emlichheim 
(Duitschland) ; 

5° . Albertus Jacobus de Groot, geboren 
te Ruinerwold (Drenthe) den 2 Augustus 
1860, zonder beroep, wonende te Bad Go
desberg (Duitschland) ; 

6 ° . Leo Gustav Habers, geboren te Bo
cholt (Duitschland) den 16 April 1906, druk
kersknecht, wonende te Bocholt (Duitsch
Jand); 

7°. Josephus Hubertus Herberghs, gebo
r en te Borgharen (Limburg) den 27 Septem
ber 1885, tuinier, wonende te Borgharen, 
provincie Limburg; 

8 °. Gérard Hermans, geboren te Sint
Jans-Molenbeek (België) den 30 September 
1904, banketbakker, wonende te Sint-Lam
brechts Woluwe (België); 

9 ° . Albert Hochstenbach, geboren te 
Bonn (Duit schland) den 2 Mei 1905, film
operateur, wonende te Aken (Duitschland); 

10° . Friederica Mende/, geboren te Coes
fe/d (Duitschland) den 1 Mei 1857, zonder 
beroep, weduwe van Izaäk Heimans, wonen
de te Reck/inghausen (Duitschland); 

11 ° . l we van der N oord, geboren te Ul
rum (Groningen) den 29 December 1901, 
slager, wonende te Groningen, provincie Gro
ningen; 

12°. ]annes Jouke Post, geboren te 
Gramsbergen (Overijssel) den 7 Juni 1903, 
agent van politie, wonende te Bloemendaal, 
provincie Noordholland; 

13 ° . Dr. Hendrik Leo van de Sande Bak
huyzen, geboren te Utrecht (Utrecht) den 21 
April 1891 , plantkundige, wonende te Wage
ningen, provincie Gelderland; 

14° . Margaretha Sluijterman van Loo, 
geboren te Arnhem (Gelderland) den 6 No
v ember 1875, zonder beroep en zonder vaste 
woon- en verblijfplaats, gescheiden echtge
noote van Albert Thomas; 

15°. Matthias Swenne, geboren te Winne
l<endonk (Duitschland) den 16 Februari 
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1905, fabrieksarbeider, wonende te Kevelaer 
( Duitschland); 

16° . Johanna Catharina Verbeek, gebo
ren te Rotterdam (Zuidholland) den 9 Au
gustus 1890, zonder beroep, weduwe van 
Adolf Otto Timm, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

17°. Hendrina Hubertina Vullings, ge
boren te L aar, Duisburg (Duitschland), den 
8 Augustus 1897, zonder beroep, wonende te 
Born bij Brüggen (Duitschland); 

18°. Berend Wieferink, geboren te Itter
beek, Uelsen (Duitschland), den 4 Decem
ber 1890, landbouwer, wonende te Wilsum 
(Duitschland) . 

2. Met uitbreiding van het bepaalde in 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n °. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wiizigd bij de wet van 15 D ecember 1938 
(Staatsblad n ° . 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Marie Louise Leonie Josephine Her
berghs, geboren te Borgharen (Limburg) den 
5 September 1917, zonder beroep, wonende 
te Borgharen, provincie Limburg; 

2° . Sophia Maria Johanna Timm, gebo
ren te Rotterdam ( Zuid hol/and) den 8 Oc
tober I<J17, naaister, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland. 

3 . D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 

S. 1239L 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P. S. G ERBRANDY 

(Uitgeg. z7 Nov. z.939.) 

9 November z.939. WF.T, houdende natura-
lisatie van A . Gibbels en 18 anderen. 

Bijl. Hand. Il z.938h 9 , 520. 
H and. Il z.938/39, bladz. 2283- 2285, 2288. 
Bijl. Hand. 1 z.938/.,9, 520. 
H and. 1 z.939/40, bladz. z8-20. 

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

dat er aanleiding is j:ot naturalisatie van 
Anton Gibbels en 18 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n ° . 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet v an 15 De
cember 1938 (Staatsblad n ° . 204); 

Zoo is het, datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. 1. D e hoedanigheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1° . Anton Gibbels, geboren te Eschwei

ler-Bergrath (Duitschland) den 29 Juni 1914, 
theologisch student, wonende te Roermond, 
provincie Limburg; 
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2 ° . Katharina Anna Eisa Cramer, gebo
ren te Berlijn (Duitschland) den 22 Juli 
1879, zonder beroep, gescheiden echtgenoote 
van Martin Kronheim, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

3 °. Jacob Willy Guttmann, geboren te 
Berlijn (Duitsch/and) den 12 Februari 1889, 
confectionneur, wonende te Amsterdam, pro
vincie NoÖrdholland; 

4 °. Johann Krammer, geboren te Marx
/oh, Hamborn (Duitschland) den 15 Novem
ber 1904, machinist, wonende te Ge/een, 
provincie Limburg ; 

5°. Alfred Louis Lazarus, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 17 October 
1895, handelsagent, wonende te Waddinx
veen, provincie Zuidholland; 

6 °. Hans Leithäuser, geboren te Barmen 
(Duitschland) den g Maart 1903, gereed
schapsmaker, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland ; 

7°. Friedrich Wilhelm Parageninks, ge
boren te Hamburg (Duitschland) den 15 
Februari 1900, concierge, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

8 °. Rudolph Otto Pieker, geboren te Dü
ren (Duitschland) den 13 Februari 1894, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

9 °. Karl Maria Ponten, geboren te Zij l/
lich (Duitschland) den 28 Mei 1908, kapper, 
wonende te Nijmegen , provincie Gelderland; 

10°. Arthur Emi/ Otto Schindler, gebo
ren te Bublitz (Duitschland) den 23 Juli 
1902, kapper, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

II 
O

• Ferdinand Karl Schönberger, gebo
ren te Weenen (Dui tschland) den 26 Augus
tus 1901, winkelier, wonende te Arnhem, 
provincie Gelderland; 

12 °. Gaspard Frans Jacobus Steffens, 
geboren te M esch (Limburg) den 10 October 
1909, veehandelaar, wo11ende te Mesch, pro
vincie Limburg; 

13°. Franz Wilhelm Töller, geboren te 
Homberg (Duitschland) den 6 November 
1914, expeditieknecht, wonende te Kampen, 
provincie Overijssel; 

14° . Theresia Vondenhoff, geboren te 
Grevenberg, Würselen (Duitschland) den g 
October 18q~, dienstbode, wonende te Vaals, 
provincie Limburg; 

rs 0
• H einrich Lambert Vorspel, geboren 

te Gronau (Duitschlarid) den 7October 1899, 
employé eener cultuuronderneming, wonende 
te Tjikalongwetan (Neder/andsch-Indië) . 

2 . Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3 °_., d er wet van 
12 December 1892 (Staaisblad n °. 268) ,• op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n ° . 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1 °. Frans Bock, geboren te Kerkrade 
(Limburg) den 21 Februari 1906, mijnwer
ker-houwer, wonende te S chaesberg, provin
cie Limburg; 

2 °. Hans Eng/er, geboren te Mühlhausen 
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(Duitschland) den 13 Maart 1902 , electrisch 
lasscher, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

3 ° . Johann Burchard Rolf es, geboren te 
Lindloh (Duitschland) den 24Augustus 1871, 
zonder beroep, wonende te Emmen, provin
cie Drenthe; 

4° . Gerard Herman Thole, geboren te 
Emmen (Drenthe) den 6 Februari 1898, 

landbouwer, wonende te Emmercompascuum, 
gemeente Emmen, provincie Drenthe. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den gden No

vember 1939. 

S. 1239 M 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P . S. GERBRANOY. 
(Uitgeg. 14 November 1939.) 

9 November 193(). WET, houdende natura
lisatie van H . H. van Alen en 19 ande
ren. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 526. 
Hand. II 1938Î39, blz. 2283- 2285, 2288. 
Biil. Hand. I 1938/39, 526. 
Hand. l 1()3()/40, blz. 18- 20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Hermann Heinrich van Alen en 19 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging van de bewijsstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 18q2 (Staatsblad n °. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
15 December IQ~8 (Staatsblad n ° . 204); 

Zoo is het , datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1° . Hermann Heinrich van Alen, gebo

ren te Stadt Rheine (Duitschland) den 26 
Augustus 1891 , wever, wonende te Rheine 
(Duitschland) ; 

2 ° . Friedrich Wilhelm Beumer, geboren 
te Mettmann (Duitschland) den 17 Decem
ber 1880, slager, wonende te Dusseldorp 
( Duitschland); 

3°. Maria Lambertina Johanna Brug
man, geboren te Amsterdam (Noordholland) 
den 7 Maart 1895, pensionhoudster, weduwe 
van Franz August P eter Behrens, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

4 °. Heinrich Christus, geboren t e St. Tö
nis (Duitschland) den 23 November 1899, 
fabrieksarbeider, wonende teMünchen-Glad
ba_ch-Land ( Dui t schland); 

5°. Peter Dohmen, geboren te Widdes
hoven (Duitschland) den 6 November 1905, 
fabrieksarbeider, wonende te Widdeshoven 
(Duitschland) ; 

6°. Anton Ger hard Frenken, geboren te 
Bocholt (Duitschland) den 14 October 1898, 
wever, wonende te Bocholt (Duitschland); 
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7°. Antoon F:rancis van Ginhoven, gebo
ren te Baarle-Hertog (België) den 15 Sep
tember 1878, kruidenier, wonende te Baarle
Hertog ( België); 

8 °. Peter Gerhard Gubbels, geboren te 
Dü/ken (Duitschland) den II Maart 1898 
fabrieksarbeider, wonende te Dülke~ 
( Duitsch/and); 

Q
0

• Johannes Holtermans, geboren te 
Schottheide, Kranenburg (Duitschland) den 
24 Januari rqo6 , boscharbeider, wonende te 
Schottheide bij Kranenburg (Duitschland); 

ro 0
• Maria Elisabeth Janssen, geboren te 

Mehr, Kleef-Rindern (Duitschland) den 29 
October 1894, zonder beroep, weduwe van 
S!ibren Pietersma, wonende te Rindern 
(Duitschland); 

rr 0
• H e~ri Pierre Hippo/yte Janssens, 

geboren teSmt-joost-ten-Noode (België) den 
ro Maart 1906, koopman, wonende te Sl,ip-
Jey (EnReland); -

12 °. Theodor Bernh.ard Keurentjes, ge
boren te Hurl, Rees-Land (Duitsch/and) den 
28 December 1905, mijnwerker, wonende te 
Issum (Duitschland) ; 

13 °. Maria Cäcilia Leenders, geboren te 
Aken (Duitschland) den 30 Maart 1894, 
kloosterzuster, wonende te Münster 
(Duitschland); 

14 °. Johann Adolf Reevers, geboren te 
Dusseldorp (Dulfsch/and) den 5 Juni 1904, 
electro-monteur, wonende te 's-Grm,enhage, 
provincie Zuidho/Jand; 

r .<; 0
• Agnes Eliza Carolina van Rossum, 

geboren te Amsterdam (Noordho/Jand) den 
.,r October 1880, zonder beroep, weduwe van 
Ernest Bamford, wonende te Nijmegen, pro
vincie Gelderland; 

r6° . Johann Mathias Wilhelm SwiJlens, 
geboren te Viersen (Duitsch/and) den 27 
Mei rqor, wever, wonende te Viersen 
(Dui•schland) ; 

r 7° . Joseph Try te/, geboren te Antwer
pen (BeltJ,ië) den I7 November r8'l7, dia
mantsliiper, wonende te Antwerpen (België); 

r8 ° . Grace Thusnelda Warnecken , gebo
ren te Neuenheim (Duitsch/and) den 13 
April 1878, zonder beroep, weduwe van 
Louis Adriaan Palies, wonende te Antwer
pen (Belé,ië); 

19°. Jeanette Weil , geboren op Curaçao 
den I2 Juni 1865, zonder beroep, weduwe 
van Ludwig Julius Peine, wonende te Asco
na (Zwitserland); 

20 °. Maurits de Wildt, geboren te De
venter (Overijssel) den 26 Augustus 1887, 
gemeente-arts, wonende te G.roningen, pro
vincie Groningen. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van justitie, 
P . S . GERBRANDY 

(Uitgeg. z7 Nov. z939.) 
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S. 1239 N 

9 November 1939. WET, houdende natura
lisatie van M. E. Baumann en r8 ande
ren. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 532. 
Hand. Il 1938/39, blz. 2283-2285, 2288. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 532. 
Hand. I z939/40, blz. z8-20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Matthias Egon Baumann en r8 anderen, die 
aan Ons het ':erzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in arti
kel · 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n °. 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad n °. 204); 

Zoo is het, datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. l. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
r 0

• Matthias Egon Baumann, geboren te' 
Aplerbeck, Dortmund (Duitsch/and) den 13 
Juli 1904, handelsreiziger, wonende te Heer
len, provincie Limburg: 

2 °. Johanna Susette Bartholda Böhl, ge
boren te Weenen (Duitsch/and) den 16 Juni 
1880, zonder beroep, wonende te Leiden, pro
vincie Zuidho/Jand; 

3 °. András Gergely J ános Cseh, geboren 
te _Marosludas (Roemenië) den 12 Septem
ber 1895, directeur van het Internationaal 
Esperanto Instituut , wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidho/Jand; 

4 ° . Aloys Frelih, geboren te Esse/, Reck
linghausen (Duitschland) den 14 Juni 1908, 
mijnwerker-houwer, wonende te Brunssum, 
provincie Limburg; 

5 ° . Franz Habenpr, geboren te Amster
dam (Noordholland) den r September -1908, 
kappersbediende, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordho/Jand; . 

6°. Ludwig Joseph Linde/au!, geboren te 
Brauweiler, Weiden (Duitsch/and) den 19 
Mei 1881, directeur van een school voor mo
derne talen, wonende te Groningen, provin
cie Groningen; 

7°. A gnes Klara Maria Pauleck. geboren 
te Caternberg, Essen-Stoppenberg (Duitsch
Jand) den 23 Mei 1906, dienstl:JOde, wonende 
te Monster, provincie Zuidho/Jand; 

8 °. Elisabeth Johanna Pau/eck, geboren 
te Altenessen, Essen (Duitschland) den 20 
Mei 1908, dienstbode, wonende te Schiplui
den, provincie Zuidho/Jand; 

9 °. Helena Ottilie Theresia Pauleck, ge
boren te Bottrop (Dui{schland) den 21 Mei 
1915, dienstbode, wonende te Monster, pro
vincie Zuidholland; 

ro 0
• Celina Rakower, geboren te Krakau 

(Polen) den 14 Mei 1902, _werkzaam in de 
kunstnijverheid, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

n °. Jakob Hubert Ru/and, geboren te 
Lipp, Harlf (Duitsch/and) den 28 Maart 
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1880, technisch chef, wonende te Tilburg, 
provincie Noordbrabant; 

12 ° . M argarete Schwietert, geboren te 
Lette (Du.itschland) den 20 April 1802, on
derwiizeres, wonende te Helden, provincie 
Limburg: 

q 0
• Martin Johannes Sky stezuweit, ge

boren te Koningsbergen (Dui tschland) den 
7 December 18go, havenarbeider, wonende 
te Amste•dam, provincie Noordhol/and; 

14°. Heinrich Frieddch Au.Qust Warnec
ke, geboren te Seesen (Duitschland) den 15 
Octoher 1004, bedrij fsleider, wonende te Ep
se/, gemePnte Gorssel, provincie Gelderland; 

15° . Wilhelm Zopp, geboren te Marx
/oh, DuisburR (Duitschland) den 4 Septem
ber 1800, bankwerker, wonende te Kerkrade, 
provincie Limburg. 

2 . M et afwiiking van het bepaalde bij ar
tikel~ - vierde lid. onder , 0

. , der wet van 12 
Decembe~ 1802 (Staatsblad n ° . 268), op het 
Neder1'1nderschap en het ingezetenschap, 
laatsteliik gewiizigd bi_i de wet van 15 D e
cember 10,8 (Staatsblad n °. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1 °. Carolus Adrianus Otto Arthur Freij, 
geboren te Antwerpen (België) den 2;1 Fe
bruari 1880, inspecteur van een levensver
zekering maatschapoii, wonende te Rotter
dam; prouiT'r.ie Zuidholland: 

2 °. Friedrich Otto Karl M eidow, gebo
ren te noslar (Duitschland) den .,1 Decem
ber 1888, kantoorbediende, wonende te Waal
re, provincie Noordbrabant; 

3 °. Wilhelm Schloesser, geboren te Heer
len (LimburR) den g Juni 1016, bankwerker, 
won~nde te Heerlen, provincie Limburg; 

4° . Friedrich Wilhelm Conrad Maria Jo
seph Zillikens, geboren te Geilenkirchen 
(Duitsch}and) den 2., Januari 180.<;_, land
bouwer, wonende te Hoensbroek, provincie 
Limbur/j,. 

3 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 

s. 1239 0 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P . S. GERBRANDY 

(Uitgeg. 17 Nov. 1939.) 

9 November 1939. WET, houdende natura-
lisatie van M. P. Banse en 19 anderen. 

Bij l . Hand. Il 1938/39, 541. 
Hand. Il 1938/39, blz. 2283-2285, 2288. 
Biil. Hand. I r938/.19, 541. 
Hand. I 10.~9/40, blz. 18--20. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Max Paul Banse en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in arti
kel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
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van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1802 (Staatsblad 
n ° . 268) ,_op het N ederlanderschap en het in
gezetenschap, laatsteliik gewiizigd bii de wet 
van 15 December 10,8 (Staatsblad n °. 204); 

Zoo is het, datWii,denRaad vanState,enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Max Paul Banse, geboren te Berlijn 

(Duitschland) den 3 November 1887, op
zichter bij de Staatsspoorwegen in Neder
/andsch-lndië, wonende te Soerakarta (Ne
derlandsch-lndië); 

2°. Erich Johannes Maximilian Coché, 
geboren te Oss (Noordbrabant) den 21 Juli 
1912, winkelier, wonende te Nijmegen, pro
vincie Gelderland; 

3 °. Ludwi~ Friedrich Jacobus Figge, ge
boren te Rotterdam (Zuidholland) d en 3 
D ecember 1902 , zetschipper, gedomicilieerd 
te Rotterdam, provincie Zuidhol/and; 

4 ° . Pirminius Gehring, geboren t e Rohr
bach (Duitschland) den 16 April 1905, mijn
werker, wonende te Nieuwenhagen, provincie 
LimburR; 

5°. Leonard Huber_t Hick, geboren te 
Vaals (LimburR) den 24 Februari 1807, win
kelchef, wonende te Heerlen, provincie Lim
burR; 

6 °. Anna Maria Hunke, geboren te Mä
scher, /burg (Q_uitschland) , den 29 Januari 
1007,' liefdezuster, wonende te Almelo, pro
vincie Overijssel; 

7° . Franz Hans Maria Karner, geboren 
te Kuttenberg (Bohemen en Mornvië) den 
2 April 1904, administrateur-directeur eener 
handelmaatschappij , wonende te Oranjestad 
op Aruba; 

8° . Hubert Johann Wilhelm Hermann 
Küsters, geboren te Homberg-Hochheide 
(Duitsch/and) den 16 December 19n, broe
der-onderwiizer, wonende te Haarlem, pro
vincie Noprdholland; 

o 0
• Falk Lewin, geboren te 's-Hertogen

bosch (Noordbrabant) den 15 April 1902, 
fabrikant, wonende te Rosmalen, provincie 
Noordbrahant ; 

10° . Franz Candidus Adolf Neubauer, 
geboren te Weene n (Duifschland) den 14 
Maart 1908, schildersknecht, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordho//and; 

n °. Jacob Silberbusch, geboren te No
va-Selitza ( Roemenië) den 24 December 
180~, employé, wonençle te Soerabaja (Ne
derlandsch-1 ndië); 

12 °. Diedrich Teschmacher, geboren te 
Schoten, 1:hans (1:emeent:e Haarlem (Noord
holland) den 8 Maart 1915, kantoorbedien
de, wonende te Schiedam, provincie Zuid
ho//and; 

q 0
• Gertrud O1,Qa Hella Marie Winter, 

geboren te Odessa (Rusland) den 8'21 Sep
tember 1914, kantoorbediende, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. 

2 . Met afwi jking van het bepaalde bij ar
tikel ;1, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1802 (Staatsblad n ° . 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De-
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cember 1938 (Staatsblad n °. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Victor Brnndt, geboren te Zuiddorpe 
(Zeeland) den 15 Maart 1895, rangeerder, 
wonende te Axel, provincie Zeeland; 

2° . Johann Hermann Hubert Delamboij, 
geboren te Haaren ( Duitschland) den 28 
December 1875, zonder beroep, wonende te 
Vaals, provincie Limburg; 

3 ° . Johannes Gerardus A/phonsus Hen
drik, geboren te Wijlre (Limburg) den 6 
November 1902, tuinman, wonende te Hout
hem, provincie Limburg; 

4 ° . Hendrik ]acob jaeger, geboren te 
Enschede (O verijssel) den 28 Juli 1901, iso
lateur, wonende te Enschede, provincie Over
ijssel; 

5 °. Cornelis Marinus Gust af Pettersson, 
geboren te Middelburg (Zeeland) den IO 

April 1896, schilder, wonende te Middelburg, 
provincie Zeeland; 

6 ° . Jean Théodore Schneider, geboren te 
Amsterdam (Noordhol!and) den 24 Mei 
1900, fabrieksarbeider, wonende te Amster
dam, provincie Noordho//and; 

7° . Gustaaf Adolph Werner, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 8 Februari 
1899, timmerman, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. 

3. D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No
vember 1939. 

s. 1280 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P. S. GERBRANDY 

• (Uitgeg. z7 Nov. z939.) 

28 Juni z939. BESLUIT, houdende 1° . ver
leening van verlof aan P. Philipp, wo
nende te Bangkok (Siam), om in Sia
meeschen staatsdienst te blijven; 2° . 
bepaling van den dag van inwerkingtre
ding van de wet van 31 Mei 1939 (Stbl. 
n °. 12 1 7), houdende naturalisatie van 
P . Phi/ipp voornoemd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 69, lid twee, der Grond

wet e n op artikel 7, 4 °, d e r wet van I 2 De
cember 1892 (Staatsblad n ° . 268), op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij d e wet van 15 D e
cember 1938 (Staatsblad n ° . 204), alsmede 
op artikel 2 der wet van 31 Mei 1939 (Staats
blad n ° . 1217); 

Gelet op het ten deze overgelegde ambts
bericht van Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken en op het rapport van Onzen 
Minister van Justitie van den 24 Juni 1939, 
1e afdeeling C . N ° . n26; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
1° aan Petrus Phi/ipp, wonende te Bang

kok (Siam), verlof t e verleenen om na de 
verkrijging van het Nederlanderschap als 
loods in Siameeschen staatsdienst te blijven ; 

2° te bepalen, dat de wet van 31 Mei 
1939 (Staatsblad n ° . 1217) waarbij aan den 
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onder 1° genoemden persoon de hoedanig
heid van Nederlander wordt v:erleend, zal in 
werking treden met ingang van 1 Augustus 
1939. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Juni 1939. 

s. 1302 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

C. G OSELING. 

(Uitgeg. 7 Juli z939.) 

2 November z939. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen , erfdienstbaarheden en andere 
zakelij ke rechten, noodig voor en ten 
behoeve van den aanleg van een opslag
plaats voor vuilnis c.a. te Kollum in de 
gemeente Kollumerland en Nieuwkruis
land. 

Bijl. Hand. II z938/39, 423; z939/40, 20. 
Hand. II 1939}40, bladz. 92. 
Bijl. Hand. I z939/40, 20. 
Hand. I 1939/40, bladz. ,5. 

s. 1369 

27 Juni z939. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de Vondelstichting, ge
vestigd te Amsterdam, als bevoegd ·om 
bij de faculteit der letteren en wijsbe
geerte aan de Rijksuniversiteit te Lei
den een bijzonderen leerstoel te vestigen 
in de Vondelstudie. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
II Januari 1939, n °. 93 111, Afdeeling Hoo
ger Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 1 70--1 72 der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Maart 1939, n ° . 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Juni 1939, n ° . 
1 795, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Vondelstièhting, gevestigd te Amster

dam, aan te wi_i..zen als b evoegd om bij d e 
faculteit de r letteren en wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te L eiden een bijzonderen 
leerstoel te vestigen, opdat door den daar
voor te benoemen hoogleeraar onderwijs zal 
worden gegeven in de Vondelstudie. 

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

's-Gravenhage, den 27sten Juni 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 
(Uitgeg. 18 Juli z939.) 
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s. 1370 

5 Juli !.9}9· BESLUIT tot hernieuwde aan
w11zmg overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van "het Rotterdamsch Ly
ceum" te Rotterdam. 

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

On_derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Mei 1939, n °. 5620 III , afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 19 Mei 1933 
(Staatsblad n °. 287); 

D en Raad van State g;ehoord (advies van 
20 Juni 193g, n °. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Juni 1939, n °. 
9448, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1939 de af

deeling gymnasium van het lyceum van de 
Vereeniging "Het Rotterdamsch Lyceum", 
gevestigd te Rotterdam, opnieuw voor een 
tijdvak vän zes jaren aan te wijzen als be
voegd om, met inachtneming der desbetref
fende wettelijke voorschriften aan haar leer
lingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven , dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der hooger-onderwijswet vernield, wordt ge
lijkgesteld. 

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

's-Gravenhage, den 5den Juli 1939. 

s. 1371 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 21 Juli 1939.) 

7 October 1939. BESLUIT tot intrekking 
van J:!et Koninklijk besluit van 1 Augus
tus 1928, Staatsblad n °. 315, tot aan
wijzing overeenkomstig a rtikel 170 der 
hooger-onderwiiswet van de Maatschap
pij tot Bevordering der Toonkunst, t e 
Amsterdam, als bevoei;d om bij de fa
culteit der letteren en wijsbegeerte aan 
de R ijksuniversiteit te Utrecht een bij 
zonderen leerstoel te vestigen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Augustus 1939, n ° . 3391 III, afdeeling 
Hqoger Onderwijs; . 

Gelet op artikel 180 der hooger-onderwijs
wet; 

- - -- - - ------~ 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1939, n °. 80); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 October 1939, n ° .. 
4059, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken Ons besluit van 1 Augustus 

1928, Staatsblad n ° . 315, tot aanwij zing over
eenkomstig artikel 1 70 der hooger-onderwijs
we.t van de Maatschappij tot Bevordering 
der Toonkunst, te Amsterdam, als bevoegd 
om bij de faculteit der letteren en wijsbe
geerte aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
een bijzonderen leerstoel te vestigen in de 
theorie en geschiedenis der muziek. 

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

's-Gravenhage, den 7den October 1939. 

s. 1372 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 
(Uitgeg. 24 October 1939.) 

9 October 1939. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig a r tikel 157 der hooger
onderwijswet van de afdeeling gymna
sium van "Het Nieuwe Lyceum" te Bilt
hoven der Vereeniging voor Middelbaar 
en Voorbereidend Hooger Onderwijs, ge
vestigd aldaar. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 September 1939, n °. 12819 III , afdeeling 
Voorbereidend Hoogcr en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1939, n ° . 86); 

Gezien het nader raoport van Onzen voor
noemden Minister van 6 October 1939, n °. 
16oci6, afdeeling Vo0rbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1939 de af

deeling gymnasium van ·,,Het Nieuwe Ly
ceum" te Bilthoven, uitgaande van de Ver
eeniging voor Middelbaar en Voorbereidend 
Hooge r Onderwijs , g e v e stigd aldaar, voor 
een tijdvak van zes jaren aan te wijzen als 
bevoegd om, met inachtneming der desbe
treffende wettelij ke voorschriften aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het ein
de hebben bijgewoond, een getuigschrift van 
bekwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 
II der hooger-onderwijswet vermeld, wordt 
gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscha ppen is belast m et d e uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
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worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9den October· 1939. 

s. 1373 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 

(Uitgeg. 20 October 1939.) 

10 October 1939. BESLUIT tot hernieuw
de aanwijzing overeenkom stig artikel 
157 der hooger-onderwijswet van de af
deeling gymnasium van het R. K. ly
ceum te Alkmaar der S tichting " R.-K. 
Lyceum onder bescherming van den H. 
Petrus Canisius", gevestigd te Alkmaar. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 Augustus ·1939, n °. II022 III, Afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 16 November 1933 
(Staatsblad n °. 593); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1939, n °. 83); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minist.er van 6 October 1939, n °. 
16034, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1939 de af

deeling gymnasium van het R.-K. Lyceum 
te Alkmaar van de Stichting " Roomsch
Katholiek Lyceum onder bescherming van 
den H . Petrus Canisius", gevestigd te Alk
m aar, opnieuw voor een tijdvak van zes ja
ren aan te wijzen als bevoegd om, met in
achtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften aan haar leerlingen, die het 
onderwijs tot aan het einde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven , dat met 
het getuigschrift, in artikel 11 der hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast· met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, · en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den roden October 1939. 

s. 1 3 74 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G . B OLKESTEIN. 
(Uitgeg. 24 October 1939.) 

10 October 1939. BESLUIT tot hernieuw
de aanwijzing overeenkomstig artikel 
157 der hooger-onderwijswet van het 
Willem Lodewijk-Gymnasium der Ver
eeniging voor Christelijk Middelbaar en 
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Voorbereidend Hooger Onderwijs , ge
v estigd te Groningen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
I Septem_per 1939, n °. 12761 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel I!i7 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 20 December 1933 
(Staatsblad n°. 706); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1939, n °. 82); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 October 1939, n °. 
16025, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1939 het Wil

lem Lodewijk-Gymna.sium te Groningen van 
de Vereeniging voor Christelijk Middelbaar 
en Voorbereidend Hooger Onderwijs, geves
tigd aldaar, opnieuw voor een tijdvak van 
zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, met 
inachtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften aan haar leerlingen, die het on
derwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot uni
versitaire studiën af te geven, dat met het 
getuigschrift, in artikel 11 der hooger-on der
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
WetenschappeJl is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staat-sblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den roden October 1939. 

s. 1375 

WILHELMINA. 
D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G . BOLKESTEIN. 

(Uitgeg. 24 October 1939.) 

10 October 1939, BESLUIT tot hernieuw
de aanwijzing overeenkomstig artikel 
157 der hooger-onderwijswet van het 
R.K. Gymnasium der Onderwijsstich
ting "St. Bernardinus" te Heerlen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
I September 1939, N °. 12 762 III , afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 15 November 1933 
(Staatsblad N °. 592); . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 S eptember 1939, N " . 84) ; 

Gezien het nager rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 October 1939, N ° . 
16026, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van r September 1939 het R .K. 

Gymnasium der Onderwijsstichting "St. Ber
nardinus" te Heerlen opnieuw voor een tijd
vak van :i,es jaren aan te wijzen als bevoegd 
om, met inachtneming der desbetreffende 
wettelijke voorschriften aan haar leerlingen, 
die het onderwijs · tot het aan het einde heb
ben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 

der hooger-onderwijswet vermeld, wordt ge
lijkgesteld. 

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

's-Gravenhage, den roden October 1939. 

s. 1376 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G . BOLKESTEIN. 

(Uitgeg. 24 October z939.) 

IO October z939. BESLUIT tot hernieuw. 
de aanwijzing overeenkomstig artikel 
157 der hooger-onderwijswet van het 
Gereformeerd Gymnasium te .Leeuwar
den. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 September 19:-19, N°. 12763 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 2 November 1933 
(Staatsblad N° . 575); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1939, N°. 85); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 October 1939, N ° . 
16027, afdeeltng Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwii,s; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van r September 1939 het Ge

reformeerd Gymnasium te Leeuwarden, uit
gaande van de Vereeniging voor Gerefor
meerd Mi_ddelbaar en Voorbereidend Hooger 
Onderwijs, gevestigd aldaar, opnieuw voor 
een tijdvak van zes jaren aan te wijze n als 
bevoegd om, met inachtneming der desbe
treffende wettelijke voorschriften aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studiën 
af te geven, dat met het getuigschrift, in ar
tikel r r der hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
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worden gezonden aan den Raad van State. 
's-Gravenhage. den roden October 1939. 

s. 1377 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 
(Uitgeg. 24 October z939.) 

zo October z939. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 157 der hooger
onderwijswet van de afdeeling gymna
sium van het Haagsche Lyceum der Ver
eeniging "Het Haagsche Lyceum", ge
vestigd te 's-Gravenhage. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 Augustus IQ3Q, N °. rr7_, .'i III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1939, N°. 81); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 October 1939, N°. 
16040, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van r September 1939 de af

deeling gymnasium van het Haagsche Ly
ceum der Vereeniging "Het Haagsche Ly
ceum", gevestigd te 's-Gravenhage, voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als be
voegd om, met inachtneming der desbetref
fende wettelijke vo.orschriften aan haar leer
lingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van 
bekwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 
11 der hom1;er-onderwijswet vermeld, wordt 
gelijkgesteld. 

Onze J\!Iin ister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den roden October 1939. 

s. 1383 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 
(Uitgeg. 24 October z939.) 

8 September z939. BESLUiT, betreffende 
de Dr. Mr. Willem van den Berghstich
ting te Noordwijk. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 5 September 
1939, N °. 8847, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats-
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blad n ° . 96), zooals deze laatstelijk is gewij
zigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
ten aanzien van Ons besluit van I9 Oc

tober I922 (Staatsblad n °. 565) laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 3 Augustus I938 
(Staatsblad n °. I387) het volgende te bepa
len: 

a. Het eerste en het derde lid van artikel 
2 worden gelezen: 

Eerste Jid. Van voormelde stichting, be
staande uit dertien paviljoenen, twee tijde
lijk tot verpleging ingerichte hulpgebouwen 
en zes woningen worden elf paviljoenen, de 
hulpgebouwen en de woningen zoomede de 
niet tot gestichtsafdeeling bestemde gedeel
ten van de paviljoenen I en II respectievelijk 
genaamd "Ruimzicht" en "Wintertuin" ge
zamenlijk onder de voorwaarden , vermeld in 
artikel 8a aangewezen als een inrichting, die 
niet als gesticht voor zwakzinnigen wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee zwakzinnigen worden verpleegd. 

Derde lid. In de inrichting bedoeld in het 
eerste lid met uitzondering van de hulpge
bouwen mogen niet meer dan 360 zwakzin
nigen, 275 mannelijke en 85 vrouwelijke, ver
pleegd worden. 

b . Tusschen het vierde en het vijfde lid 
van artikel 2 wordt ingelascht een nieuw lid, 
luidende: 

In de hulpgebouwen, bedoeld in het eerste 
lid, mogen gedurende het tijdvak, eindigende 
3I December I940, 24 mannelijke en 24 vrou
welijke zwakzinnigen verpleegd worden. 

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

's-Gravenhage, den 8sten September I939· 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen/andsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

( Uitgeg. 19 September 1939.) 

s. 1 384 

15 September 1939. BESLUIT, houdende 
nadere vaststelling van het maximum 
van het aantal patiënten van het krank
zinnigengesticht "Wolfheze", gevestigd 
in de gemeente Renkum. 

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

Binnenlandsche Zaken van 12 September 
1939, n ° . 96n, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n °. 96), zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 

Eenig artikel. 
Het eerste lid van artikel 2 van Ons besluit 

van 18 September 1906 (Staatsblad n °. 244), 
nader gewijzigd, wordt gelezen als volgt: 

In het gesticht, bestaande uit 15 pavil
joenen en de noodige dienstgebouwen, mogen 
niet meer dan 628 · krankzinnigen, 282 man
nen en 346 vrouwen, verpleegd worden. 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 15den September 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen/andsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. 29 September 1939.) 

s. 1385 

3I October 1939. BESLUIT, betreffende 
Huize "Providentia" te Sterksel. 

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

Binnenlandsche Zaken van 27 October 1939, 
N° . 11102, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 2 7 April 1884 (Staats
blad n ° . 96), zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Ons besluit van 17 Maart 1933 (Staats

blad n ° . 106), betreffende de inrichting 
Huize "Providentia" te Sterksel wordt ge
wijzigd als volgt : 

artikel 2 wordt gelezen: 
In de ii;irichting mogen niet meer dan 2 11 

mannen verpleegd w,orden. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

's-Gravenhage, den 31sten October I939· 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen/andsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. zo November 1939.) 

s. 140 1 

1 Juli 1939. WET tot deelm:ming in prefe
rent kapitaal van de Koninklijke Ne
derlandsche Hoogovens en Staalfabrie
ken N. V. te IJmuiden . (Bevordering 
van de uitbreiding der fabriek met een 
walserij.) 

Bijl. Hand. Tl 1938/39_. 224. 
Hand . Tl ,938/30, bladz . ,635-,637. 
Bijl. Hand. I 1938/3 .9, 224. 
Hand. l 1938/39, bladz. 728/9. 

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

dat het wenschelijk is de uitbreiding van het 
bedrij f der Koninklijke Nederlandsche Hoog
ovens en Staalfabrieken N . V. te IJmuiden 
met een walserij te bevorderen; 

Zoo is het, datWij ,denRaad vanState,enz. 

Eenig artikel. 
Onze Minister van Financiën wordt ge

machtigd om namens het Rijk tot een bedrag 
van f 700,000 deel te nemen in het uit te 
breiden preferent kapitaal van de Konink
lijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfa
brieken N.V. te IJmuiden. 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten Juli 

1939. 

s. 140 2 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Financiën a.i., 
H . COLIJN. 

(Uitgeg. 11:J Juli z939.) 

r2 Augustus z939. WET tot goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan 
de gemeente Heerlen van onroerend 
goed, gelegen aan het Emmaplein te 
H eer/en. 

Bijl. Hand. Il r938/39, 447. 
Hand. II z938/39, bladz. 2096. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 447. 
Hand. I z938/39, bladz. 754. 

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

dat de gemeente Heerlen in koop heeft ge
vraagd onroerend goed, gelegen aan het Em
maplein te Heerlen , en dat het belang van 
den Staat zich tegen onderhandschen ver
koop aan de gemeente niet verzet ; 

Zoo is het, datWii , denRaad vanState,enz. 
E enig artikel. 

Goedkeurieng wordt verleend aan den on
derhandschen verkoop aan de gemeente 
Heerlen van onroerend goed, gelegen aan het 
Emmaplein te Heerlen , welke verkoop is ge
constateerd bij de in afschrift bij deze wet 
gevoegde akte d .d. 28/31 Maart 1939. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 12den Augustus 

1939· 
WILHELMINA. 

D e Minister van S taat, 
Minister van Financiën, 

D E G EER. 
(Uitgeg. 29 Augustus 1939.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
I. Marinus Joost Ziedses des Plantes, 

Ontvanger der Registratie en Domeinen t e 
Heerlen , handelende namens den Staa t d er 
Nederlanden (hierna aan te duiden als de 
Staat) , h iertoe gemachtigd bij missive van 
den Directeur der registratie en domeinen te 
M aastricht, dd. xx Januari x939, n °. 317, ge
grond op d e missive van den Minister van 
Financiën, dd. 10 Januari 1939, n °. 181 , af
deeling Domeinen; 

II. Marcellus Franciscus Gerardus Ma
ria van G runsven, Burgem eester der Ge
meente Heerlen, als zoodanig deze gemeente 
vertegenwoordigende en tevens handelende 
t er uitvoering van het besluit van den Raad 
dier gemeente, dd. 12 December 1938, goed
gekeurd door Gedeputeerde Staten van de 
provincie Limburg bij besluit, dd. 17 Febru
ari 1939, n °. 2272/9. E, zijn overeengekomen 
als volgt: 
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De Staat verkoopt en draagt in eigendom 
over, onder voorbehoud van goedkeuring b ij 
de wet, aan d e gemeente Heerlen (hierna 
aan te duiden als de kooper) , die in koop en 
in eigendomsoverdracht aanneemt : 

Het onroerend goed, gelegen aan het Em
maplein te H eerlen , kadastraal bekend ge
meente Heerlen, sectie D, n °. 2870, ter groot
te van 4,80 aren. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van veerti4 duizend gulden (f 40.000) 
en onder de volgende bepalingen: 

Art. r. I. H et verkochte wordt overge" 
dragen in den staat, waarin het zich thans 
bevindt, met alle daaraan verbonden lust en 
en lasten, heerschende en lijdende erfdienst
baarheden. 

II. De Staat is tot geenerlei vrijwaring 
gehouden, behoudens dat hij instaa t voor 
den eigendom. 

III. Het v erkochte wordt geleverd vrij 
van hypotheek. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke 
en de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering 
of vermindering van de overeengekom en 
koopsom, noch tot ontbinding van deze over
eenkomst. 

Art. 3. De kooper kan het gekochte in 
bezit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring is 
verkregen en de koopsom is betaald. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke 
belastingen en last en, van het verkochte ge
heven wordende, zij n van 1 Januari 1940 af 
voor rekening van den kooper, onverschillig 
te wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. r. De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelij
king mogelijk zal zijn, geschieden t en kan
tore van den Ontvanger der registratie en 
domeinen te H eerle n , of door overschrijving 
of storting op diens postgirorekening n ° . 
4560, (in welk geval de oorzaak d er betaling 
op het overschrijvings- of stortingsbiljet 
moet worden vermeld) of bij de N ederla nd
sche Bank, binnen een maand na den dag, 
waarop door dezen Ontvanger aan den koo
per bij aangeteekend schrijven is kennis ge
geven van de hiervoor bedoelde goedkeu
ring dezer overeenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden Ontvan ger aan den 
voet van alle exemplaren dezer akte te stel
len OT'rle•tee1,ende verklaring. 

3. De kennisgeving wordt volledig bewe
zen door de vertooning van het bewijs van 
ter post bezorging van den aangeteekenden 
brief, terwij l de inhoud, alles behoudens te
genbewijs , zal geacht worden overeen te 
stemmen met d e daarvan gehouden aantee
kening in het correspondentie-register van 
genoemden Ontvanger. 

4. Indien de koopsom niet binnen de 
voorgeschreven termij n is betaald, verbeurt 
de kooper een boete van 200 gulden voor 
iedere ingegane maand verzuim, en heeft de 
Staat het recht deze koopovereenkomst on
middellijk t e ontbinden, zonder eenige rech-
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terlijke tusschenkomst en zonder dat in bei
de gevallen eenige inverzuimstelling noodig 
is. 

Art. 6. Het perceel is bij akte dd. 19 Mei 
1937, overgeschreven ten hypotheekkantore 
te Maastricht i.d. 20 Mei 1937 in deel 1645, 
n °. 162, in erfpacht uitgegeven aan de 
Naamlooze Vennootschap "Dura's Aanne
mingsmaatschappij N .V.", gevestigd te Rot
terdam, voor een termijn van vijf en twintig 
jaar, ingegaan 1 Maart 1937, tegen een jaar
lijkschen canon van f 2000 vrij geld, ver
schijnende 1 Maart van elk jaar, doch van 
het eerste jaar bij het onderteekenen van de 
bedoelde akte. 

Dit recht van erfpacht wordt ontbonden 
op de wijze en onder de bepalingen, als hier
na is omschreven. 

Art. 7. 1. De overschrijving van deze 
akte in de openbare registers geschiedt door 
de zorg van den genoemden Ontvanger. De
ze overschrijving kan door den kooper niet 
worden gevorderd, voordat de koopsom en 
de eventueele overeenkomstig artikel 5, lid 
4, verschuldigde boete, geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte, alsmede die op 
haar uitvoering vallende, komen ten laste 
van den kooper en moeten door hem binnen 
veertien dagen na opgave worden betaald op 
de wijze, in artikel 5 omtrent de voldoening 
van de koopsom voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 2 

van dit artikel bedoeld, verbeurt de kooper 
ééi:i gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul
digde boete door den kooper zijn betaald, 
wordt een exemplaar daarvan door den Ont
vanger aan den kooper uitgereikt. 

De medeondergeteekenden. a . Job Dura 
L-Zn, wonende te Wassenaar, Konijnenlaan 
n °. 10 en b. Job Dura D-Zn, wonende te 
Rotterdam, Heemraadsingel, Directeuren der 
Naamlooze Vennootschap "Dura's Aanne
mingsmaa tschappij N.V.", gevestigd te Rot
terdam, als vertegenwoordigende deze Naam
looze Vennootschap overeenkomstig artikel 
9 harer statuten, en de hiervoor onder 1 ge
noemde ondergeteekende, handelende na
m e ns d en Staa t der N ederlanden, krachtens 
de vorenbedoelde machtiging, verklaren met 
elkander, onder voorbehoud, dat op de hier
voor bedoelde overeenkomst van koop en 
verkoop wettelijke goedkeuring wordt ver
kregen, het recht van erfpacht op het voren
bedoelde perceel, kadastraal bekend gem. 
Heerlen, sectie D, n °. 2870, te ontbinden met 
ingang van den dag, onmiddellijk vooraf
gaande aan dien, waarop deze akte in de 
openbare registers zal zijn overgeschreven. 
Deze ontbinding vindt verder plaats onder 
de volgende bepalingen : 

I. De termijn, bedoeld in artikel 4 der 
akte van erfpachtsuitgifte dd. 19 Mei 1937, 
wordt verlengd met een jaar. 

II . De erfpachtscanon is verschuldigd tot 
op den dag, waarop het erfpachtsrecht ein-
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digt; hetgeen op dat tijdstip in verband met 
bepaalde in artikel 2 van de akte van erf
pachtsuitgifte door erf pachtster teveel mocht 
zijn betaald, zal haar worden teruggegeven. 

De medeondergeteekenden c. Daniel Dura, 
wonende te Rotterdam, Beukelsdijk n °. 105 
en d . Leendert Dura, wonende te Rotterdam, 
Henegouwenlaan n°. 8b, ten deze handelen
de als .commissarissen van de Naam!. Ven
nootschap "Dura's Aannemingsmaatschappij 
N .V .", gevestigd te Rotterdam, verklaren de 
vorenstaande ontbinding van het erfpachts
recht goed te keuren. 

Alle partijen kiezen voor de tenuitvoerleg
ging van deze overeenkomst domicilie ten 
kantore van den voomoemden Ontvanger. 

Aldus in drievoud opgemaakt en getee
kend te Rotterdam en Heerlen, den 28 Maart 
1939 en 31 Maart 1939. 

De Ontvanger der Registratie en 
Domeinen te Heerlen, 

(get.) Ziedses. 
De Burgemeester van Heerlen, 

(get.) van Grunsven. 

s. 1403 

(get.) Job Dura L-Zn. 
(get.) J. Dura D -Zn. 
(get.) D . Dura. 
(get.) L . Dura. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Minister van Staat, 

Minister van Financiën a.i ., 
H. Colijn. 

12 Augustus 1939. WET tot goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop van 
grond bij de Hoornbrug te Rijswijk 
(Z.-H.) aan]. M . Ba/vers aldaar. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 448. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2096. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 448. 
Hand. l 1938/39 , bladz. 754. 

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

dat J . M . Balvers te Rijswijk (Z.-H.) in 
koop heeft gevraagd grond bij de Hoornbrug 
aldaar en dat het belang van den Staat zich • 
tegen onderhandschen verkoop niet verzet; 

Zoo is het, datWij,denRaad vanState,enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den on
derhandschen verkoop van grond bij de 
H oombrug te Rijswijk (Z. -H.) aan J . M. 
Balvers aldaar, welke verkoop is geconsta
teerd bij de in ljfschrift bij deze wet gevoeg
de akte d .d. 12 April 1939. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 12den Augustus 

1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 29 Augustus 1939.) 
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AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
1. Otto Verhagen, Inspecteur der domei

nen te 's-Gravenhage, handelende namens 
den Staat der Nederlanden (hierna aan te 
duiden als de Staat), hiertoe gemachtigd bij 
brief van den Directeur der registratie en 
domeinen te 's-Gravenhage, dd. s April 1939, 
n °. 3288, gegrond op de missive van den Mi
n ister van Financiën, dd. 4 April 1939, n°. 
281, afdeeling Domeinen; 

2. Johan Marie Balvers, winkelier, wo
nende te Rijswijk (Z.-H.), 

zijn overeengekomen als volgt : 
De Staat verkoopt en draagt in eigendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan Joh. M . Balvers voornoemd (hier
na aan te duiden als "kooper"), die in koop 
en in eigendomsoverdracht aanneemt: een 
oppervlakte ter grootte van ongeveer 147 
c.a. van de perceelen Hoornbruglaan nos. 2, 

4, 6 en 8 te Rijswijk, met inbegrip van de 
scheidingsmuur tusschen de perceelen, kad. 
bekend, gem. Rijswijk, sectie D, nos. 3885 en 
3886, voor zoover staande op de te verkoopen 
oppervlakte doch voortsmetuitzonderingvan 
de thans op deze oppervlakte staande op
stallen, een en ander deel uitmakende van 
de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Rijswijk, sectie D, nos. 3886 en 3887, geheel 
ter grootte van 373 c.a.; zooals een en ander 
op het terrein is afgepaald en in groene 
kleur is aangegeven op de door partijen ge
waarmerkte, aan deze akte gehechte, teeke
ning. Na de toepassi.ng van deze akte bij het 
kadaster treedt de uitkomst der eventueele 
meting, zooals die uit de kadastrale stukken 
zal blijken, in de plaats van de bovenstaande 
omschrijving van het verkochte goed en de 
teekening en zijn de kadastrale gegevens be
slissend ten aanzien van de vraag naar het
ge~n ver- en gekocht is. · 

D eze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van tweeduizend zes honderd zes en 
veertig gulden (f 2646) en onder de volgende 
bepalingen: 

Art. 1. 1. Het verkochte wordt overge
dragen in den staat, waarin het zich thans 
bevindt, met alle daaraan verbonden lusten 
en lasten, heerschende en lijdende erfdienst
baarheden. 

2. De Staat is tot geenerlei vrijwaring 
gehouden, behoudens dat hij instaat voor 
den eigendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke 
en de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. De kooper heeft het gekochte 
reeds in bezit en genot krachtens akte van 
erfpachtsuitgifte dd. 12 April 1939. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het verkochte gehe
ven wordende, zijn van 1 Januari 1940 af 

1939 

voor rekening van den kooper, onverschil
lig te wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. 1. De betaling van de koopsom 
moet, zof!der dat beroep op schuldvergelij
king mogelijk zal zijn, geschieden ten kanto
re van den Inspecteur der domeinen te 
's-Gravenhage, .Javastraat 42, of door over
schrijving of storting op diens postgiroreke
ning n °. 264024, (in welk geval de oorzaak 
der betaling op het overschrijvings- of stor
tingsbiljet moet worden vermeld) of bij de 
Nederlandsche Bank, binnen een maand na 
den dag, waarop door dezen aan den koo
per bij al!_ngeteekend schrijven is kennis ge
geven van de hiervoor bedoelde goedkeuring 
dezer overeenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden Inspecteur aan den 
voet van alle exemplar~n dezer akte te stel
len onderteekende verklaring. 

3. De kennisgeving wordt volledig bewe
zen door de vertooning van het bewijs van 
ter post bezorging van den aangeteekenden 
brief, terwijl de inhoud, alles behoudens te
genbewijs , zal geacht worden overeen te 
stemmen m et de daarvan gehouden aantee
kening in het correspondentieregister van ge
noemden Inspecteur. 

4. Indien de koopsom niet binnen den 
voorschreven termijn is betaald, verbeurt de 
kooper een boete van tien gulden voor iedere 
ingegane maand verzuim, en heeft de Staat 
het recht deze koopovereenkomst onmiddel
lijk te ontbinden, zonder eenige rechterlijke 
tusschenkomst en zonder dat in beide geval
len eenige inverzuimstelling noodig is. 

Art. 6. 1. De kooper heeft het recht, ten 
behoeve van de door hem op het verkochte 
te stichten woning, tot het hebben van fun
deeringen in- en markiezen, luifels, goten en 
dorpels boven de aan het verkochte grenzen
de Staatseigendommen, zonder dat deswege 
door hem ooit eenige vergoeding verschul
digd zal zijn. 

2. De teen van de fundeeringen, luifels 
en goten, mogen niet verder dan 0,60 m . en 
de raamdorpels niet verder dan 0.06 m. in of 
boven Staatseigendommen reiken, een en an
der gemeten uit de grens van die eigendom
men. 

3. De onderkant van de markiezen, lui
fels en goten mag niet lager dan 2.25 m. bo
ven het op Staatseigendom aan te leggen 
voetpad reiken. 

Art. 7. Van de benedenverdieping van 
de te stichten woning mogen geen deuren, 
blinden of andere voorwerpen over Staats
eigendom kunnen draaien, behoudens de ra
men, welke echter niet verder naar buiten 
mogen kunnen opendraaien dan het voorvlak 
van de raamdorpels. 

Art. 8. H et recht van erfpacht, krachtens 
de in artikel 3 hiervoor gemelde akte, ein
digt zoodra de hierna onder artikel 9 bedoel
de overschrijving heeft plaats gehad. 

Art. 9. 1. De overschrijving van deze 
akte in de openbare registers geschiedt door 
de zorg van den genoemden Inspecteur. D e
ze overschrijving kan door den kooper niet 
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worden gevorderd, voordat de koopsom en 
de eventueel overeenkomstig artikel 5 lid 4 
verschuldigde boete geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte en der aange
hechte teekening, alsmede die op haar uit
voering vallende, komen ten laste van den 
kooper en moeten door hem binnen veertien 
<lagen na -opgave worden betaald op de wij
ze, in artikel 5 omtrent de voldoening van 
de koopsom voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 
2 van dit artikel bedoeld, verbeurt de kooper 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten m et de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul
digde boete door den kooper zijn betaald, 
wordt een exemplaar daarvan door den In
specteur aan den kooper uitgereikt. 

Art. 10. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Inspecteur. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getee
kend te 's-Gravenhage, den 12 Apr. 1939. 

Inspecteur der Domeinen te 
's-Gravenhage, 

(get.) Verhagen. 

. 1404 

(get.) Joh. Balvers. 
Vo,;,r gelijkluidend afschrift, 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën a.i., 

H. COLIJN. 

I2 Augustus 1939. WET, tot goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan 
de gemeente 's- Gravenhage van het 
voormalig Arsenaal c.a. aan de Schedel
doekshaven te 's-Gravenhage. 

Bijl. Hand. lI 1938/39, 449. 
Hand. lI 1938/39, bladz. 2096. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 449. 
Hand. I 1938/39, bladz. 754. 

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

dat de ge'!leente 's-Gravenhage in koop heeft 
gevraagd het voormalig Arsenaal c.a. aan de 
-Schedeldoekshaven te 's-Gravenhage en dat 
het belang van den Staat zich tegen onder
handschen verkoop niet verzet. 

Zoo is het, datWij,denRaad vanState,enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan d en on
derhandschen verkoop aan de gemeente 
's-Gravenhage van het voormalig Arsenaal 
-c. a. gelegen aan de Schedeldoekshaven t e 
's- Gravenhage, neergelegd in de in afschrift 
aan deze wet gehechte akte d.d. 6 Maart 
1939. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 12den Augustus 

:r939. WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. r Sept. 1939.) 
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AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
1. Age Schaap, waarnemend Inspecteur 

der Domeinen te 's-Gravenhage, handelende 
namens den Staat der Nederlanden (hierna 
aan te duiden als de Staat), hiertoe gemach
tigd bij brief van den Directeur der Registra
tie en Domeinen te 's-Gravenhage, dd. 8 
October 1938 rr0

• 9123, gegrond op de mis
sive van den Minister _van Financiën, dd. 6 
October 1938 n °. 21, afd. Domeinen; 

2. Mr. Salomon Jean René de Monchy, 
Burgemeester der gemeente 's-Gravenhage, 
wonende te 's-Gravenhage, ten deze in zijn 
voormelde hoedanigheid de gemeente 's-Gra
venhage wettig _vertegenwoordigende en te
vens handelende ter uitvoering van het be
sluit van den Raad dier gemeente, genomen 
in zijn vergadering van 16 Januari 1939, 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland bij hun besluit van 31 Januari 
1939, G .S. n °. 306, 

zijn overeengekomen als volgt: 
D e Staat ve rkoopt en draagt in eigendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet, aan de gemeente 's-Gravenhage 
(hierna aan te duiden als de kooper) , die 
in koop en in eigendomsoverdracht aan
neemt : 

H et voormalig arsenaal met bijbehooren
den grond, waarop een voormalig brand
spuithuisje, gelegen aan de Schedeldoeks
haven en Ammunitiehaven te 's-Gravenhage, 
kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, 
sectie G nos. 2045 en 36I6, tezamen ter 
grootte van 6.65 Are. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van zestien duizend gulden (f 16.000) 
en onder de volgende bepalingen: 

Art. 1. 1. Het verkochte wordt overge
dragen in den staat, waarin het zich thans 
bevindt, met alle daaraan verbonden lusten 
en lasten, heerschende en lijdende erfdienst
baarheden. 

2 . De Staat is tot geenerlei vrijwaring ge
houden, behoudens dat hij instaat voor den 
eigendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke 
en de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering 
of vermindering van de overeengekomen 
koopsom, noch tot ontbinding van deze over
eenkomst. 

Art. 3. 1. D e kooper kan het gekochte 
in bezit en genot aanvaarden, nadat de hier
voor bedoelde wettelijke goedkeuring is ver
kregen en de koç,psom is betaald, op het na
der door den kooper te bepalen tijdstip, 
waarop het pand in verband met de voor
genomen saneering van de wijk tusschen het 
Spui en de Nieuwe Haven moet worden af-
gebroken. · 

2. De kooper is verplicht ten minste zes 
maanden tevoren van de voorgenomen aan
vaarding mededeeling te doen aan den Mi
mster van Financiën bij aangeteekenden 
brief. 
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3. De aanvaarding moet echter in elk ge
val plaats hebben binnen 5 jaar na de dag
teekening van de in het eerste lid van dit 
artikel bedoelde wet, waarbij deze verkoop 
wordt goedgekeurd. 

4. A1le kosten van in- en uitwendig on
derhoud van het in den aanhef dezes be
doeld arsenaal, benevens alle aansprakelijk
heid daarvoor en alle risico's daarvan, zijn 
tot den dag van aanvaarding, voor rekening 
van den Staat. 

5. Alle kosten van in- en uitwendig on
derhoud van het in den aanhef dezes bedoel
de voormalig brandspuithuisje, benevens al
le aansprakelijkheid daarvoor en alle risico's 
daarvan zijn voor rekening van den kooper. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten, van het verkochte gehe
ven wordende, zijn van den dag van aan
vaarding af voor rekening van den kooper, 
onverschillig te wiens name de aanslag ge
schiedt. 

Art. 5. 1. De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelij
king mogelijk zal zijn, geschieden ten kanto
re van den Inspecteur der Domeinen te 
's-Gravenhage, Javastraat 42, of door over
schrijving of storting op diens postgiroreke
ning n °. 264024 (in welk geval de oorzaak 
der betaling op het overschrijvings- of stor
tingsbiljet moet worden vermeld) of bij de 
Nederlandsche Bank uiterlijk op den dag, 
voorafgaande aan het in artikel 3 bedoelde 
tijdstip van aanvaarding en in elk geval bin
nen s jaar na de_ dagteekening van de in ar
tikel 3 bedoelde wet, waarbij deze verkoop 
wordt goedgekeurd. 

2. Van de wettelijke goedkeuring, in ar
tikel ., bedoeld, zal blijken uit een door den 
genoemden Inspecteur aan den voet van alle 
exemplaren deze r akte te stellen ondertee
k ende verklaring. Hiervan wordt aan den 
kooper kennisgegeven door den Inspecteur, 
voornoemd, bij aangeteekenden brief. 

3. De kennisgeving wordt volledig bewe
zen door de vertooning van het bewijs van 
ter post bezorging van den aangeteekenden 
brief, terwijl de inhoud, alles behoudens te
genbewijs, zal geacht worden overeen te 
stemmen met de daarvan gehouden aantee
kening in het correspondentieregister van 
genoemden Inspecteur. 

4. Indien de koopsom niet binnen den 
voorgeschreven termijn is betaald, verbeurt 
dé kooper een boete van één honderd gulden 
voor iedere ingegane maand verzuim en heeft 
de Staat het recht d eze koopovereenkomst 
onmiddellijk te ontbinden, zonder eenige 
rechterlijke tusschenkomst en zonder dat in 
beide gevallen eenige inverzuimstelling noo
dig is. 

Art. 6. De kooper verbindt zich om bij 
den afbraak van het voormalig a rsenaal den 
daarin aanwezigen gevelsteen ter beschik
king te stellen van den Staat. 

Art. 7. 1. De overschrijving van deze 
akte in de openbare registers geschiedt door 
de zorg van den genoemden Inspecteur. De-
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ze overschrijving kan door den kooper niet 
worden gevorderd voordat de koopsom en 
de eventueel overeenkomstig artikel 5, lid 4, 
verschuldigde boete geheel is betaald; zi_i zal 
in geen geval plaats hebben vóór het tijdstip 
van feitelijke aanvaarding, bedoeld in arti
kel 3. 

2. De kosten dezer akte, alsmede die op 
haar uitvoering vallende, komen ten laste 
van den kooper en moeten door hem binnen 
veertien dagen na opgave worden betaald 
op de wijze, in artikel 5 omtrent de voldoe
ning van de koopsom voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 
2 van dit artikel bedoeld, verbeurt de kooper 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul
digde boete door den kooper zijn betaald, 
wordt een exemplaar daarvan door den In
specteur aan den kooper uitgereikt. 

Art. 8. Voor de t enuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Inspecteur. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getee
kend te 's-Gravenhage, den zesden Maart 
1 939· de Monchy. 

Schaap, 
td. Inspecteur der Domeinen 

te 's-Gravenhage . 

s. 1405 

Voor (!:eliikluidend afschrift, 
De Minister van Staat, 

Minister van Financiën a.i., 
H . Colijn. 

12 A_ugustus 19:'!9. WET, tot goedkeu
ring van den onderhandschen verkoop 
aan de Naamlooze Vennootschap Inter
nationale Gewapend Betonbouw, geves
tigd te Breda, van een perceel grond met 
twee gebouwtjes nabij de brug te Kei
zersveer onder Raamsdonk, kadastraal 
bekend gemeente. Raamsdonk, sectie F, 
n°. 1455. 

Bijl. Hand. II I938/39, 480. 
Hand. 11 1938/39, bladz. 2236 . 
Bijl. Hand. I 1938/39, 480. 
Hand. I 1938/39, bladz. 754. 

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

dat de Naamlooze Vennootschap Internatio
nale Gewapend Betonbouw, gevestigd te Bre
da, in koop heeft gevraagd een perceel grond 
met twee ge':>ouwtjes nabij de brug te Keizers
veer onder Raamsdonk, en dat het belang van 
den Staat zich tegen dezen verkoop niet ver
zet. 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den on
derhandschen verkoop aan de Naamlooze 
Vennootschap Internationale Gewapend Be 
tonbouw, gevestigd te Breda, van een perceel 
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grond met twee gebouwtjes nabij de brug te 
Keizersveer onder Raamsdonk, geconstateerd 
bij de in afschrift aan deze wet gehechte akte 
dd. 3 Mei 1939. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 12den Augustus 

1939. 

AFSCH RIFT. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
( Uitgeg. 8 Sept. 1939.) 

De ondergeteekenden: 
1. Christoffel Hendrik Revelman, Inspec

teur der domeinen te Dordrecht, handelende 
namens den Staat der Nederlanden (hierna 
aan te duiden als de Staat), hiertoe gemach
tigd bij brief van den Directeur der registratie 
en domeinen te Middelburg, dd. 3 Maart 1939, 
n°. 1517/D 1961, gegrond op de missive van 
den Minister van Financiën, dd. l Maart 
1939, n°. 86, afdeeling Domeinen; 

2. Joannes Joseph Meurkens, wonende 
te Breda, ten deze handelende in zijn hoeda
nigheid van directeur van- en als zoodanig 
vertegenwoordigende de N aamlooze Vennoot
schap Internationale Gewapend Betonbouw, 
gevestigd te Breda, krachtens artikel IO 
harer statuten tot dezen aankoop door den 
Raad van Commissarissen overeenkomstig 
de statuten gemachtigd, ten blijke waarvan 
een door den voorzitter en den secretaris 
geteekend extract uit de notulen van de 
vergadering van commissarissen dd . 25 Juni 
1938, aan deze akte is vastgehecht, 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat verkoopt en draagt in eigendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan de Naamlooze Vennootschap In
ternationale Gewapend Betonbouw voor
noemd (hierna aan te duiden als de kooper), 

die in koop en in eigendomsoverdracht aan
neemt : een perceel grond met twee gebouw
tjes nabij de brug te Keizersveer onder Raams
donk, waaronder een gedeelte van den ouden 
veerweg, kadastraal bekend gemeente Raams
donk, sectie F, n°. 1455, ter grootte van 
1.11.39 h.a. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van drie duizend een honderd gulden 
(f 3100.-) en onder de volgende bepalingen : 

Art. 1. Het verkochte wordt overgedra
gen in den staat, waarin het zich thans 
bevindt, met alle daaraan verbonden lusten 
en lasten, heerschende en lijdende erfdienst
baarheden. 

2. De Staat is tot geenerlei vrijwaring 
gehouden , behoudens dat hij instaat voor den 
eigendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke en 
de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering 
of vermindering van de overeengekomen 
koopsom, noch tot ontbinding van deze over
eenkomst. 

Art. :;. De kooper kan het gekochte in 
bezit en genot aanvaarden terstond nadat 
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de hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring 
is verkregen en de koopsom is betaald. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het verkochte gehe
ven wordende, zijn van 1 Januari 1940 af 
voor rekening van den kooper, onverschillig 
te wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. I. De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelij 
king mogelijk zal zijn, geschieden ten kantore 
van den Inspecteur der domeinen te Dor
drecht, of door overschrijving of storting op 
diens postgirorekening n°. 296453, (in welk 
geval de oorzaak der betaling op het over
schrijvings- of stortingsbiljet moet worden 
vermeld) of bij de Nederlandsche Bank, bin
nen een maand na den dag, waarop door hem 
aan den kooper bij aangeteekend schrijven is 
kennis gegeven van de hiervoor bedoelde 
goedkeuring dezer overeenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden Inspecteur aan den 
voet van alle exemplaren dezer akte te stel
len onderteekende verklaring. 

3. De kennisgeving wordt volledig bewe
zen door de vertooning van het bewijs van 
ter post bezorging van den aangeteekenden 
brief, terwijl de inhoud, alles behoudens te
genbewijs, zal geacht worden overeen te stem
men met de daarvan gehouden aanteekening 
in het correspondentieregister van genoemden 
Inspecteur. 

4. Indien de koopsom niet binnen den voor
schreven termijn is betaald, verbeurt de koo
per een boete van vijftien gulden voor iedere 
ingegane maand verzuim, en heeft de Staat 
het recht deze koopovereenkomst onmiddel
lijk te ontbinden, zonder eenige rechterlijke 
tusschenkomst en zonder dat in beide gevallen 
eenige inverzuimstelling noodig is. 

Art. 6. Over de volle lengte en ten laste 
van het hierbij overgedragen perceel n°. 1455 
van sectie F der gemeente Raamsdonk wordt 
gevestigd de erfdienstbaarheid van weg ten 
behoeve van de Staatsperceelen ten Oosten 
van den toegangsweg naar de Keizersveer
brug, t. w. de perceelen gemeente Raams
donk sectie F nos. 1454, 1456, 1457, 1244, 
1245, 1246, 1249, 1441, 1442, 1443, 1444 en 
1453 alle geheel en nos. 1234, 1235, 1236, 
1237 en 1238 alle gedeeltelijk. Ten laste van 
het lijdend erf zal daartoe een bruikbare en 
verharde weg in stand moeten worden gehou
den met een verharding als thans bestaat. 

Het recht van deze erfdienstbaarheid 
wordt zoodanig gevestigd, dat hiervan steeds 
gebruik gemaakt mag worden, welke be
stemming ook aan de heerschende erven 
wordt gegeven. Indien echter een of meer der 
hiervoor genoemde heerschende erven tot 
andere dan landbouwdoeleinden worden be
stemd en als zoodanig in gebruik genomen 
worden en een uitweg voor deze perceelen 
over het lijdend erf wordt genomen, is de eige
naar van het lijdend erf bevoegd een billijke 
bijdrage in het onderhoud van den weg op het 
lijdend erf te vorderen van den gebruiker van 
het op andete wijze dan voor landbouwdoel
einden in gebruik genomen heerschend erf. 
Indien geen overeenstemming bereikt kan 
worden over het bedrag dezer vergoeding, zal 
dit worden bepaald door een deskundige, aan 



595 

te wijzen door den Kantonrechter te Breda 
op verzoek van de meest gereede partij. 

Art. 7. I. De Ambtenaren van den Rijks
waterstaat, de Domeinen en de Rijks- en Ge
meente-Politie, alsmede de aannemers van 
Rijkswerken, zullen zich en ook met hunne 
vervoermiddelen steeds vrij en kosteloos 
over dezen weg mogen bewegen. 

2. Bij niet nakoming van dit beding ver
beurt de wederpartij een dadelijk opeischbare 
boete van f 200,- ten behoeve van den Staat 
voor ieder overtreding. 

3. Ingeval van geheele of gedeeltelijke over
dracht is de wederpartij gehouden, eveneens 
op verbeurte eener dadelijk opeischbare boe
te van f 200,- ten behoeve van den Staat 
voor iedere overtreding, a) van uur en plaats 
der overdracht zoo tijdig kennis te geven 
aan den Minister van Financiën, dat de Staat 
bij de overdracht vertegenwoordigd kan zijn, 
teneinde te zijnen behoeve gemaakte bedin
gen aan te nemen, b) in de overdrachtsakte 
alle bepalingen van dit artikel, ook derhalve 
deze sub 3 b gestelde onveranderd over te 
nemen. 

Art . 8. Het bij deze akte verkochte is 
bovendien bezwaard met de erfdienstbaar
heid van weg, ter breedte van 3 meter, gaan
de over den kruin van den d ijk van het Oude 
Maasje en den voormaligen toegangsweg naar 
het Keizersveer naar den Rijksweg Gorinchem 
-Breda, ten behoeve van de perceelen ka
dastraal bekend gemeente Raamsdonk, sectie 
F, nos. II99, 1200, 1201 , 1202, 1203, en 1448, 
gevestigd bij akte van 23 December 1936, 
overgeschreven ten hypotheekkantore te Bre
da den 18 Februari 1938, deel 1616, n°. n6. 

Art . 9. 1. De overschrijving van deze ak
te in de openbare registers geschiedt door de 
zorg van den genoemden Inspecteur. Deze 
overschrijving kan door den kooper niet wor
den gevorderd, voordat de koopsom en de 
eventueel overeenkomstig a rtikel 5, lid 4, ver
schuldigde boete geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte en der aangehechte 
teekening, alsmede die op haar uitvoering 
vallende, komen ten laste van den kooper en 
moeten door hem binnen veertien dagen na 
opgave worden betaald op de wijze, in artikel 
5 omtrent de voldoening van de koopsom 
voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 2 van 
dit artikel bedoeld, verbeurt de kooper één 
gulden boete voor elke ingegane week ver
zuim. 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul
digde boete door den kooper zijn betaald, 
wordt een exemplaar daarvan door den In
specteur aan den kooper uitgereikt. 

Art. 10. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Inspecteur. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te Dordrecht den 3 Mei 1939. 

De Inspecteur der Domeinen 
te Dordrecht, 

(get.) REVELMAN. 
Naam[. Vennootschap Internationale 

Gewapend Betonbouw, Breda, 
(get.) J. MEURKENS. 
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UITTREKSEL uit de notulen van de ver
gadering van HH. Commissarissen der 
N. V . Internationale Gewapendbeton
Bouw te Breda, gehouden op Zaterdag 
25 Juni 1938, des voormiddags om 10.30, 
i"n het kantoor der vennootschap, Wil
lemstraat 28, Breda. 

Punt 4 der agenda. 
Rondvraag. 

De directie stelt voor van de Domeinen te 
Dordrecht te koopen een weg met terrein, di
rect aansluitende aan de oude Veerhaven te 
Keizersveer. Het bezit van deze perceelen is 
voor de I.G.B. eigenlijk noodzakelijk. De 
vraagprijs is f 3100,-. Het totale oppervlak 
van terrein met weg ± 11000 m 2• Er rust erf
dienstbaarheid van weg op voor de achterlig
gende perceelen. 

De Raad van Commissarissen kan zich met 
het voorstel van de directie vereenigen en 
machtigt haar tot dezen aankoop. 

Voor copie conform. 
Breda, 19 April 1939. 

s. 1406 

(get.) M. BONGAARTS 
Secr. R. v. C. 

(get.) Onleesbaar. 
Voorz. Raad van Comm. 

Voor gelijkluidend afschrift. 
De Minister van Staat, 

Minister van Financiën a. i., 
H. COLIJN. 

12 Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van de onderhandsche eigen
domsoverdracht aan de gemeente Delft, 
ingevolge ruiling, van een perceel grond 
in den Wippolder te Delft, kadastraal 
bekend aldaar sectie A, n°. 8232, ter 
grootte van 2.01.70 ha. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 430. 
Hand. II 1938/39 , bladz. 2096. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 430. 
Hand. I 1938/39, bladz. 754. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het belang van den Staat medebrengt om 
met de gemeente Delft eene ruiling aan te 
gaan betreffende onroerende goederen gelegen 
in den Wippolder, nabij de Nassaulaan en de 
Julianalaan, alsmede langs de Ezelsveldlaan 
te Delft; 

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

De onderhandsche eigendomsoverdracht 
door den Staat der Nederlanden aan de ge
meente Delft van het in den Wippolder te 
Delft gelegen perceel kadastraal bekend al
daar, sectie A, no. 8232, groot 2.01.70 ha, om
schreven in de in afschrift aan deze wet ge
hechte akte van ruiling wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 12den Aug. 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTElN. 
( Uitgeg. 5 Sept. 1939.) 
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AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
m. Johannes Cornelis de Meijer, Ontvan

ger der reg1, ra tie en domeinen te Delft · 
b. Jonkheer Hendrik Strick van Lins~ho

t en , Secretaris van het College van Curatoren 
der Techn ische Hoogeschool te Delft, wonen
de aldaar, tezamen handelende namens den 
Staat der N ederlanden (hierna aan te duiden 
als de _ Sta~~). ~iertoe onderscheidenlijk ge
machtigd b11 bnef van den Directeur der re
gistratie en · domeinen te 's-Gravenhage dd. 
27 Oc ober 1938, n°. 9746, gegrond op de mis
sive van den Minister van Financiën dd. 24 
October 1938, n°. 127 , afdeeling Domeinen 
en bij brief van den Minister van Onderwijs: 
Kunsten en Wetenschappen dd. 19 Augustus 
1938, n°. 3713 II , afdeeling H.O.; 

2. Mr. Gerardus van Baren, Burgemees
ter der Gemeente Delft, als zoodanig deze 
Gemeente vertegenwoordigende en tevens 
handelende ter uitvoering van het besluit van 
den Gemeenteraad dd. 23 Maart 1938, goed
gekeurd door Gedeputeerde Staten der Pro
vincie Zuid-Holland bij besluit van 3 Mei 
1938 n°. 185, (hierna aan te duiden als de we
derpartij), 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat der N ederlanden staat, onder voor

behoud van goedkeuring bij de wet, in eigen
dom af aan de wederpart ij . d ie zulks aanneemt : 
een perceel grond te Delft in den Wippolder 
langs de Colignystraat en de Nassaulaan ka~ 
dastraal bekend gemeente Delft, sectie A, no. 
8232, ter grootte van 2.01.70 ha. 

Hiertegenover staat de wederpartij voor
noemd in eigendom af aan den Staat der N e
derlanden (Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen), die zulks aanneemt: 

A. een perceel bouwterrein te Delft , Ver
lengde Poortlandstraat, groot 33.55 A., kadas
traal bekend Gemeente Delft , Sectie A, nom
mer 8224, en 

B . een terrein, gelegen te Delft aan de 
Ezelsveldlaan en wel een gedeelte, groot ± 
5195 c.A., van het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Delft, sectie E, n °. 3039, geheel 
groot 52.12 A ., zooals op het terrein is afge
paald en in gele kleur is aangegeven op de door 
partijen gewaarmerkte en aan deze akte ge
hechte teekening. 

Na de toepassing van deze akte bij het ka
daster treedt de uitkomst der eventueele me
ting, zooals die uit de kadastrale stukken zal 
blijken, in de plaats van de bovenstaande om
schrijving van de geruilde perceelen en van de 
teekening en zijn de kadastrale gegevens be
slissend ten aanzien van de vraag naar het
geen geruild is. 

Deze ruiling geschiedt zonder betaling van 
een toegift en voorts onder de volgende bepa
lingen: 

Art_. 1 .. I. De wederzijdsche overdracht 
g~schtedt m den staat, waarin de perceelen 
ztch thans bevinden, vrij van huur vrij van 
hypo~)Jekaire of andere lasten en 'beslagen, 
zakeltike rechten schuldplichtigheden, en 
zonder beperkende bepalingen, behoudens 
wat huur betreft, artikel 5 hierna. ' 

. 2. Verschil tusschen de werkelijke en de 
hiervoor opgegeven grootte zal tot geenerlei 
vordering aanleiding geven, terwijl partijen 
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tot geenerlei vrijwaring zijn gehouden be
houdens, dat zij instaan voor den eigendom. 

Art. 2 . I. Partijen kunnen het geruilde 
over en weer in bezit en genot aanvaarden 
terstond nadat de hiervoor bedoelde wette~ 
lijke goedkeuring is verkregen . 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit een 
door den voornoemden Ontvanger aan den 
voet van alle exemplaren dezer akte te stel
len onderteekende verklaring, terwijl daar
van aan de wederpartij b ij aangeteekend 
schrijven zal worden kennisgegeven. 

Art. 3. I. Partijen zijn verplicht elkan
der binnen drie weken na ontvangst van de 
in artikel 2, lid 2, bedoelde kennisgeving te 
doen toekomen een ten minste één dag na de 
overschrijving van deze akte in de openbare 
registers door den betrokken hypotheekbe
waarder afgegeven verklaring, dat op het 
door hen overgedragene geen hypothekaire 
inschrijvingen, noch beslagen rusten. 

2. De titels van eigendom, uitsluitend op 
het door den Staat verkregene betrekking 
hebbende, zullen - indien aanwezig - aan 
meergenoemden Ontvanger worden ter hand 
gesteld . 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het over en weer afge
stane geheven wordende, zijn van I Januari 
1939 af voor rekening van de nieuwe eigena
ren, onverschillig te wiens name de aanslag 
geschiedt. 

Art. 5. Bij onderhandsche akte van 2 
September 1937 is een deel van het aan de 
Gemeente Delft toebehoorende terrein aan 
de Ezelsveldlaan , ter grootte van 2470 c.A. 
deel uitmakende van het bij deze akte aan de~ 
Staat afgestane, door de gemeente Delft ver
huurd aan N. D . Verhaar te Delft voor een 
tijdvak, ingegaan I Februari 1937 en eindi
gende 31 December 1940, voor een prijs van 
f -:40 p er c.A. en per jaar, met bepaling 
dat de huur door beide partijen kan warde~ 
beëindigd met ingang van een kalendermaand 
en met inachtneming van een opzegtermijn 
van zes maanden. 

Art . 6. 1 . De overschrijving van deze ak
te in de openbare registers geschiedt door de 
zorg van genoemden Ontvanger. 

2 . De kosten dezer akte en der aangehechte 
teekening, alsmede die op haar uitvoering 
vallende, komen ten laste van den Staat . 
. 3, Nadat de akte in de openbare registers 
1s overgeschreven, wordt een exemplaar daar
v?'n door den Ontvanger aan de wederpartij 
mtgere1kt. 

Art. 7. Voor de ten uitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van voornoemden Ontvanger. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getee
kend te Delft, den 4 November 1938. 

De Burgemeester van Delft 
(get.) G. v. BAREN. • 

(get.) H . STRICK VAN LINSCHOTEN 
Secretaris van het College van Cura~ 
toren der Technische Hoogeschool. 

(get .) DE MEIJER, 
Ontv. registratie . 

Voor gelijkluidend afschrift 
De Minister van Financiën,' 

] . A. DE WILDE. 
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s. 1540 

3 Juli z939. BESLUIT, houdende aanwij
zing van een terrein in de gemeente 
Muiden als plaats waar kunnen worden 
opgericht en in werking gebracht in
richtingen als bedoeld in art. 24, 1e lid 
der Hinderwet. 

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

Defensie en van Sociale Zaken van 23 Mei 
1939 Ie Afd. n °. 7 en van 26 Mei 1939, n °. 
300 H , Afdeeling Arbeid; 

Overwegende: 
dat het wenschelijk is om de N . V. Neder

landsche Springstoffenfabrieken in de ge
legenheid te stellen hare inrichtingen te Mui
den te kunnen uitbreiden; 

Gelet op art. 24, 3e lid der Hinderwet en 
gezien de Koninklijke Besluiten van II No
vember 1883 (Staatsblad N °. 155) en 27 
Augustus 1897 (Staatsblad N ° . 198); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 Juni 1939, N ° . 41; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22 Juni 1939, Ie Af
deeling N ° . 101 en v an 29 Juni 1939, N ° . 
372 H, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
H et terrein, kadastraal bekend als gemeen

te Muiden, Sectie A. Nr. 264 , aan te wijzen 
als plaats waar, overeenkomstig door Ons 
goed te keuren plannen en met inachtneming 
der door Ons te stell!!n voorwaarden kunnen 
worden opgericht en in werking gebracht : 

inrichtingen als bedoeld in art. 24, 1e lid 
der Hinderwet. 

Onze Ministers van Defensie en Sociale 
Zaken zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den Juli 1939. 

s. 18 00 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, 

VAN DIJK 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P . M. ROMME 

(Uitgeg. r8 Juli z939.) 

zo Augustus 1939. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en ande
re zakelijke rechten, noodig voor het uit
breiden van de wa~erwinplaats in de ge
meente Laren van de provincie Noord
ho/land ten behoeve van het verzor
gingsgebied van het Provinciaal Water
leidingbedrijf van Noordholland in de 
afdeeling Zuid. 

Bijl. Hand. II z938/39, 440. 
Hand. II ,938/39, bladz. 2072 . 
Bijl. Hand. I 1938/39. 440. 
Hand. I 1938/3 9, bladz. 735. 
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s. 2315 

1 Juli 1939. BESLUIT,. tot verlenging van 
de schorsing van een besluit van burge
meester en wethouders van Haren, be
treffende bouwvergunning. 

Verlengd tot 22 D ecember 1939. 

s. 23 16 

10 Juli z939. BESLUIT, tot schorsing van 
een besluit van burgemeester en wet
houders van Maartensdijk betreffende 
bouwvergunning. 

Geschorst tot I januari 1940. 

s. 23 17 

15 juli z939. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Sevenum van 23 Juni 1939, strekkende 
tot het aanstellen in vasten dienst van 
den Heer Charles Auguste Ie Lorrain, 
van beroep geneesheer en wonende te 
Sevenum, als gemeentegeneesheer te Se
venum. 

Geschorst tot I December z939. 

s. 23 18 

26 Juli z939. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Itteren van 7 Juli 1939, strekkende tot 
benoeming van W . H. ]. Lardinois tot 
gemeenteontvanger. 

Geschorst tot z December z939. 

s. 23 19 

26 Juli z939. BESLUIT, strekkende tot 
schorsing van een besluit van burge
meester en wethouders van Schoorl, be
treffende bouwvergunning. 

Geschorst tot r Februari z940. 

S. 2319 A 

27 Juli z939. BESLUIT, tot schorsing van 
een besluit van den raad van Obbicht 
en Papenhoven betreffende bouwver
gunning. 

Geschorst tot I Februari z940. 

S. 23 19 B 

2 Augustus 1939. BESLUIT, t o t schorsing 
van het besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Zuidholland van 14 Juni 1939, 
n ° . 20/1, strekkende tot goedkeuring 
van het besluit van den raad der ge
meente Voorschoten d .d. 17 Februari 
1939, voor zoover betreft den aankoop 
van de daarin onder I, a en b , vermelde 
eigendommen en tot goedkeuring van 
het besluit van vorengenoemden raad 
d.d. 10 Maart 1939. 

Geschorst tot I December z939. 
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S. 2319 C 

2z Augustus z939. BESLUIT, tot schorsing 
van een besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Zeeland betreffende verkoop 
van grond onder Zoutelande. 

Geschorst tot z Maart z940. 

S. 2319 D 

4 September z939 . BESLUIT, tot schor
sing van het b esluit van Gedeputeerde 
Staten der provincie Noordholland van 
S Juli 1939, n °. 247 , tot goedkeuring, 
voor zooveel noodig, van het besluit van 
den raad der gem eente Naarden van 29 
Juni 1939, ·strekkende o. m . tot den aan
koop van de roerende en onroerende 
goederen van de N. V. Zwemstadion al
daar. 

Geschorst tot I April z940. 

S. 2319 E 

7 September z939. BESLUIT, tot schorsing 
van een besluit van den raad van Laren 
(G.), betreffende bouwvergunning. 

Geschorst tot I April z940. 

S. 2319 F 

8 September z939. BESLUIT, tot schor
sing van een besluit van den raad van 
Princenhage van 9 Augustus 1939 be
treffende bouwvergunning. 

Geschorst tot z Maart z940. 

S. 2319 G 

z4 September z939 . BESLUIT, tot schor
sing van een besluit van den raad van 
Heino, betreffende een opdracht tot het 
maken van een uitbreidingsplan. 

Geschorst tot z April z940. 

S. 2319 H 

z9 September z939. BESLUIT, tot ophef
fing van de schorsing van een besluit 
van d en raad van Amersfoort , tot het 
verleene n van vergunning voor den aan
leg van wegen. 

S. 2319 I 

I November z939. BESLUIT, tot schor
sing van een besluit van den raa d van 
Hoogeveen, betreffende bouwvergunc 
ning. 

Geschorst to t I Mei z940. 

S.2320 

4 Augustus z939. B ESLUIT, tot schorsing 
van het besluit van den gemeenteraad 
van Franeker dd. 27 Juni 1939 betref
fende afvoering van den gevel Godsac
ker N ° . 14 aldaar van de gemeentelijke 
monumentenlijst. 

Geschorst tot r Januari 1940. 
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S. 2346 

5 September z939. BESLUIT, tot vernie
tiging van het besluit van den raad der 
gemeente Itteren van 7 Juli 1939, strek
kende t ot benoeming van W. H. ]. Lar
dinois tot gemeente-ontvanger. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Binnenla ndsche Zaken v an 16 Augustus 1939, 
n °. 17727, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Itteren bij zijn besluit van 7 Juni 1939 in de 
aldaar bestaande vacature van ontvanger 
·heeft voorzien door benoeming van W. H. 
]. Lardinois; 

dat Wij, ingevolge artikel 3, tweede lid 
van de gemeentewet, Qjj Ons besluit van 17 
Juni 19.~9. n °. 20, de gemeenten Itteren en 
Bunde hebben aangewezen als gemeenten, 
waar de bediening van ontvanger door den
zelfden persoon wordt bekleed; 

dat W . H . J . Lardinois niet is ontvanger 
der gemeente Bunde en de betrekking van 
ontvanger dier gemeente niet vaceert ; 

dat de raad der gemeente Itteren derhalve 
niet bevoegd was, in de m eerbedoelde vaca
ture door benoeming van een afzonderlijken 
ontvanger te voorzien en, zulks doende, heeft 
gehandeld in strij d met artikel 3, tweede lid, 
van de gemeentewet ; 

Gelet op artikel 18s van de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

29 Augustus 19:i9, n °. :i6); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden MinistP.r van 1 September 1939, 
n °. 2oos2 , afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van den raad der ge

meente Itteren van 7 Juli 1939 te vernieti
gen weg,-ns stri jd met de wet. 

Onze Minister van B innenlandsche Zaken 
is belast m et de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan a fschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, d en sden S eptember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg . z5 S e pt. z939.) 

s. 2347 

6 October r 939. BESLUIT, tot vernietiging 
van een besluit van burgemeester en 
wethouders v an Maartensdij k , betref
fende bouwvergunning. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Bi~nenlandsche Zaken v an 7 S eptem ber I 939 
N °. 90n M /P .B .R. , afdeeling Volkshuisves
ting, b etreffende het besluit van burgemees
ter en wethouders v an Maartensdijk van 26 
April 1939, waarbij aan C. J. H einsius, te 
Maarssen , vergunning is v erleend voor den 
bouw van een landhuis m et garage, onder 
Maartensdijk; 

-----------. 
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Overwegende, dat volgens artikel 6, twee
de lid, der Woningwet bouwvergunnii:ig moet 
worden geweigerd indien niet wordt voldaan 
aan de bouwverordening der betrokken ge
meente; 

dat volgens het plan van C. J. Heinsius 
gebouwd zou worden op grond.die niet grenst 
aan een 'o/eg, maar aan een sloot, waarover 
een vrij e en doelmatige verbinding met den, 
er langs loopenden, Rijksweg niet is verze
kerd; 

dat hierdoor niet wordt voldaan aan arti
kel 22 , eerste lid, der bouwverordening van 
Maartensdijk, volgens hetwelk het verboden 

· is, anders dan aan wegen te bouwen; 
dat de vergunning derhalve moest zijn ge

weigerd en burgemeester en wethouders, 
haar verleenende, in strijd met de wet heb
ben gehandeld; 

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

26 September r9::i9 n ° . 78; 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van binnenlandsche Zaken van 3 Oc
tober r939 n °. ro320 M /P .B .R. afdeeling 
Volkshuisvesting; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van burgemeester en 

wethouders van Maartensdijk te vernietigen 
wegens strijd met de wet; 

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

's-Gravenhage, den 6den October r939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 
(Uitgeg. z7 October z939.) 

s. 2348 

z4 October z939. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van den raad van 
Weesp van 27 Juli r939, voor zoover 
strekkende tot toekenning aan P. van 
Asselt, na zijn ontslag als ambtenaar in 
dienst dier gemeente, van een jaarlijk
sche uitkeering. 

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

Binnenlandsche Zaken van 20 September 
r939, n °. 42121 , afdeeling Ambtenarenzaken, 
tot vernietiging, wegens strijd met het alge
meen belang van het bepaalde onder b van 
het besluit van den raad der gemeente W eesp 
van 27 Juli 1939, strekkende tot toekenning 
aan den heer P. van Asselt van een vergoe
ding op grond van artikel 68, derde lid, eer
sten volzin, van het Ambtenarenreglement 
dier gemeente, tot een bedrag van f r500 per 
jaar, uit t e keeren in m aandelijksche termij
nen, met dien verstande, dat het bedrag der 
vergoeding elk jaar opnieuw bij de begroe
ting zal worden vastgesteld en dat de uitkee
ring inga~t één maand na de uitbetaling van 
het laatste salaris, waarop hij recht heeft; 

1939 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Weesp bij zijn besluit van 27 Juli r939 heeft 
besloten als volgt: 

a. den heer P. van Asselt, geboren 22 
Mei 1893 , met ingang van r Augustus r939, 
met inachtneming van het bepaalde in arti
kel 71 van het Ambtenarenreglement, op de 
hierna vermelde gronden eervol ontslag te 
verleenen uit alle functies, waarin hij van 
gemeentewege is benoemd; 

b. den heer P . van Asselt een vergoeding 
toe te kennen op grond van artikel 68, 3e lid, 
re volzin, van het Ambtenarenreglement van 
gemeentewege tot een bedrag van f r500 per 
jaar, uit te keeren in maandelijksche termij
nen, met dien verstande, dat het bedrag der 
vergoeding elk jaar opnieuw bij de begroe
ting zal worden vastgesteld en dat de uitkee
ring ingaat één maand na de uitbetaling van 
het laatste salaris, waarop hii recht heeft; 

dat het aan voornoemden P. van Asselt 
verleende ontslag steunt op de overweging, 
dat .hij bij vonnis van de Arrondissements

· rechtbank te Amsterdam d.d. 27 Juni 1939 
is veroordeeld, wegens het in zijn functie van 
ambtenaar der gemeente Weesp plegen van 
valschheid in geschrifte , tot een gevangenis
straf van 6 maanden, waarbij bevolen is , dat 
deze straf niet zal worden ten uitvoer gelegd, 
tenzij de rechtbank later anders mocht ge
lasten, op grond dat de veroordeelo::le zich 
vóór het einde van een proeftijd van 3 jaren 
aan een strafbaar feit heeft schuldig ge
maakt, zoomede tot betaling van een geld
boete ten bedrage van f 250; deze boete bij 
gebreke van betaling en van verhaal te ver
vangen door hechtenis voor den tijd van 
dertig dagen; 

dat, afgezien van de vraag of het niet 
wenscheli_ik ware geweest, indien aan P . van 
Asselt voornoemd, op grond van vorenver
melde feiten, de straf van niet-eervol ont
slag, als _bedoeld in artikel 60, eerste lid, 
onder i, van het gemeentelijk ambtenaren
reglement zou zijn opgelegd, in ieder geval 
moet worden aangenomen, dat meergenoem
de P. van Asselt blijk heeft gegeven van on
geschiktheid, anders dan tengevolge van 
ziels- of lichaamsgebreken, voor de waarne
ming van de door hem voorheen bekleede 
ambten, zoodat hij de rhalve terecht uit den 
dienst der gemeente Weesp is ontslagen; 

dat weliswaar in het 3e lid van artikel 68 
van bovengenoemd _reglement is bepaald, dat 
bij het verleenen van ontslag aan een ambte
naar op grond van vorenbedoelde onge
schiktheid aan dezen, een naar billijkheid te 
bepalen vergoeding kan worden toegekend, 
van welkç bepaling door den raad der ge
meente Weesp dan ook in het onderhavige 
geval , blijkens het vermelde onder b van 
meergenoemd besluit, gebruik is gemaakt ; 

dat echter van de door deze bepaling ge
ge;;.en bevoegdheid redelijkerwijze alleen ge
bruik zal mogen worden gemaakt, indien het 
betreft een ambtenaar van wien gebleken is, 
dat hij zijns ondanks, niet kan voldoen aan 
de eischen, welke aan hem bij de vervulling 
van zijn functie in redelijkheid kunnen wor-
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den gesteld, zoodat zijn gebleken ambtelijke 
ongeschiktheid niet of althans niet t en volle 
aan hem kan geweten worden en dus ook de 
gevolgen daarvan niet t en volle op hem 
dienen te drukken; 

dat echter in het voorliggende geval van 
een dusdanige ongeschiktheid niet alleen 
geen sprake is , doch zelfs moet worden aan
genomen, dat de ten aanzien van voornoem
den P. van Asselt in zijn kwaliteit van amb
tenaar der gemeente W eesp aan den dag 
getreden ongeschiktheid hem ten volle kan 
worden toegerekend, wijl deze ongeschikt
heid niet alleen gebleken is uit fouten en 
nala_tigheden doch ook uit meermalen opzet
telijk gepleegde valschheid in geschrifte; 

dat mitsdien de ambtelijke ongeschiktheid 
van P . van Asselt is te beschouwen als een 
zoodanige welke hem, bij het hem uit dien 
hoofde verleende ontslag, geen aanspraak 
geeft op eenige vergoeding van gemeente
wege; 

dat mitsdien het besluit van den raad der 
gemeente Weesp van 27 Juli 1939, voor zoo~ 
ver betreft het bepaalde onder punt b daar
van, strekt tot toekenning van een vergoe
ding aan een ontslagen ambtenaar, die daar
op naar recht en billijkheid geen aanspraak 
kan maken; 

dat toekenning van een vergoeding in zoo
danige gevallen in strijd is te achten met het 
algemeen belang, zoodat ook het besluit van 
den raad der gemeente Weesp van 27 Juli 
1939, voor zoover strekkende tot toekenning 
van een vergoeding in een dusdanig geval, 
in strijd met het algemeen belang moet wor
den geacht; 

D en R aad van State gehoord (advies van 
3 October 1939 n ° . 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 10 October 1939, 
n ° . 42366J afdeeling Ambtenarenzaken; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
m eergenoemd besluit van den raad der 

gemeente Weesp, voor zoover betreft het be
paalde onder b daarvan, te vernietigen we
gens strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den October 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen/a ndsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Ui tgeg. 27 October 1939.) 

s. 2349 

28 October 1939. BESLUIT tot vernieti
ging van een besluit van burgemeester 
en wethouders van Haren, betreffende 
bouwvergunning. 

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

Binnenlandsche Zaken van 3 October 1939, 
N °. 10126 M /P .B.R., afdeeling Volkshuis-
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vesting, betreffende het besluit van burge
meester en wethouders van Haren van 6 De
cember 1938, waarbij aan A. B. Emming al
daar v ergunning is verleend tot het bouwen 
van een dubbele woning met een werkplaats, 
zulks onder toekenning van vrijstelling (on
der m eer) van een verbod van het bouwen 
van werkplaatsen; 

Overwegende, dat het hier mede betreft 
het oprichten van een aannemerswerkplaats, 
met een vloeroppervlak van 70 M 2, in een 
deel van Haren, waar het uitbreidingsplan 
dier gemeente als regel alleen woonhuizen 
toelaat ; 

dat weliswaar volgens de, met dat plan 
goedgekeurde, bebouwingsvoorschriften bur
gemeester en wethouders bevoegd zijn om 
van het, daarbij gestelde, verbod van het 
bouwen (o.a.) van werkplaatsen vrijstelling 
te verleenen, doch alleen ten aanzien van in
richtingen, die naar hun oordeel met het oog 
op de behoeften der ingezetenen noodig zijn; 

dat, wat er ook zij van de redenen, die 
tot het geven van de vrijstelling geleid heb
b en - waarover burgemeester en wethou
ders zich niet hebben uitgesproken - het 
redelij kerwijs uitgesloten moet worden ge
acht, dat de vrijstelling verband zou houden 
met een, meer algemeen gevoelde, behoefte 
aan d e vestiging van een aannemersbedrijf in 
het onderwerpelijk deel van Haren; dat toch 
bij het ingestelde onderzoek niet is gebleken 
van een zoodanige behoefte, op het bestaan 
waarvan de belanghebbende - die de vrij
stelling niet uitdrukkelijk heeft gevraagd -
zich, voor zoover bekend, ook niet heeft be
roepen; 

dat bij het ontbreken van aanwijsbaar ver
band, als bedoeld, de vrijstelling geacht moet 
worden te zijn verleend in strijd met de be
doeling, waarmede cle bevoegdheid tot het 
verleenen van vrijstelling aan burgemeester 
en wethouders is toegeke nd; 

dat willekeurig gebruik van die bevoegd
heid schade doet aan de belangen, welke het 
uitbreidingsplan c.a. beoogt te beschermen, 
in het bijzonder aan het belang van goede 
bebouwi~g. en de verleende vrijstelling mits
dien in strijd m et het algemeen belang is te 
achten; 

dat na de v..ernietiging van het bedoelde 
besluit van burgemeester e n wethouders, 
voorzoover dit strekt tot het verleenen van 
vrijstelling, dat besluit, voorzoover daarbij 
bouwvergunning is verleend, wegens strijd 
met de wet behoort te worden vernietigd, 
aangezien, bij gebreke van vrijstelling, de 
vergunning is v erleend in strijd met het uit
breidingsplan en mitsdien in strijd met ar
tikel 6, tweede lid, der Woningwet; 

Gelet op artikel 185 d er gemeentewet; 
den Raad van State gehoord, advies van 

I7 October 1939, N °. 30; 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlandsche Zaken van 25 Oc
tober 1939 N ° . uo99 M /P.B.R. afdeeling 
Volkshuisvesting; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld besluit van burgemeester en 
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wethouders van Haren van 6 December 1938 
te vernietigen wegens strijd met het alge
meen belang, voorzoover het strekt tot het 
verleenen van vrijstelling, en voor het overige 
wegens strij d met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast m et de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staa tsblad zal worden geplaatst 
en waarvan a fschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten October 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg, 10 November 1939 .) 

s. 2382 

10 October 1939 . BESLUIT, houdende be
schikking op beroepen in zake een uit
breidingsplan c.a. van Baarn. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door 1°. de Naamlooze Vennootschap Tava
mer Handelmaatschappij, te Bergen aan Zee, 
en 2°. Mr. L. M. de Jong Schouwenburg en 
H. J. de Jong Schouwenburg, beiden te Am
sterdam, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van 23 Augustus 1938, 
2de afdeeling, No. 2179/1485, houdende ge
deeltelijk goedkeuring van een uitbreidings
plan c.a. der gemeente Baarn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 12 April 1939, No . 99, 14 Juni 1939, No. 
99/94, en 9 Augustus 1939, No. 99/ n7; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van . 5 October 1939, 
No. 10216 M/P.B.R., afdeelmg Volkshuisves
ting; 

Overwegende : dat de raad van Baarn in 
zijne vergadering van 30 Juli 1937 heeft vast
gesteld een plan van uitbreiding met daarbij 
behoorende bebouwingsvoorschriften · 

dat Gedeputeerde Staten van Utr~cht bij 
hun besluit van 23 Augustus !938, 2de afdee
ling, No . 2179/1485, dit plan met de daarbij 
behoorende bebouwingsvoorschriften hebben 
goedgekeurd, behalve voorzoover betreft de 
gedeelten, welke op de overzichtskaart en op 
de afzonderlijke kaarten met een blauwe ge
blokte lijn zijn omgrensd; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij, met be
trekking tot de tegen het plan door de Naam
looze Vennootschap Tavamer Handelmaat
schappij, gevestigd te Bergen aan Zee, ge
meente Bergen, als gemachtigde van: 

a. S. A . J . L. Baronesse Taet s van Ame
rongen, echtgenoote van Ir. L. L. Graaf van 
Randwijck, beiden wonende te Aerdenhout, 
gemeente Bloemendaal, b. H. L. Baron 
Taets van Amerongen, wonende te Bergen 
aan Zee, c. F . C. H . Baron Taets van Ame
rongen, wonende te Amsterdam, en d. A. 
M. C. van Reenen, Douairière van L. R. Ba
ron T aets van Amerongen, wonende te Baarn, 
en door Mr. L. M. de Jong Schouwenburg en 
H . J. de Jong Schouwenburg, beiden wonende 
te Amsterdam, ingediende bezwaren hebben 
overwogen : 
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ten aanzien van de bezwaren van de eerst
genoemde adressante : 

dat de gem. Baarn het bij het voorliggend 
plan van uitbreiding wenschelijk heeft geoor
deeld om daarin aantrekkelijke beplante ter
reinen te bestemmen voor een ruime bebouwing 
met woningen voor een meer draagkrachtige 
bevolking; dat deze wenschelijkheid hun col
lege begrijpelijk en logisch voorkomt ; dat ook 
de keuze van gedeelten van de landgoederen 
Groeneveld en Buitenzorg als zoodanig naar 
hunne meening volkomen juist is ; dat toch de 
onderhavige terreinen , van alle in aanmer
king komende t erreinen, het minst in eenig be
plant geheel van grooter omvang insnijden en 
voorts aansluiten bij overeenkomstige, reeds 
tot stand gekomen bebouwingen; dat hun 
college dan ook de meening van de reques
trante, dat aanwijzing van terreinen, bestemd 
voor de evenbedoelde ruime bebouwing, in 
het plan achterwege had kunnen blijven, al
thans voor een geringer terreinoppervlakte 
met een zoodanige aanwijzing had kunnen 
worden volstaan, niet deelt ; dat hun college 
de opvatting van het gemeentebestuur, dat 
bij de bestemming van gronden tot bouwter
rein zoo mogelijk rekening dient te worden 
gehouden met het karakter dier terreinen, ten 
volle onderschrijft ; dat eene <lichtere bebou
wing, welke de requestrante op de onderhavi
ge terreinen wenscht te zien toegestaan, in 
verband met het karakter der beplanting ten 
eenenmale ontoelaatbaar moet worden geacht; 
dat door het stellen van hoogere eischen aan 
den onderlingen afstand, dan tot dusver in 
Baarn hebben gegolden, waarborgen worden 
gegeven voor een blijvend fraai karakter van 
de wijk in verband met dat van het onderha
vige terrein; dat voor een <lichtere bebou
wingswijze, aansluitende bij die, welke tot 
dusver in Baarn meer gebruikelijk was, ande
re terreinen, dan de onderhavige, meer geëi
gend zijn, en deze terreinen in het plan in vol
doende mate zijn aangewezen; dat eene ver
gelijking met de bebouwingseischen voor de 
terreinen in het Pekingbosch niet opgaat, 
omdat het plan voor uitbreiding voor de gron
den, behoorende tot Cle landgoederen " Groe
neveld" en " Buitenzorg" juist een ander soort 
bebouwing, dan in het Pekingbosch toegela
ten is, beoogt ; dat de eischen, welke het uit
breidingsplan aan de op de onderhavige ter
reinen toegelaten bebouwing stelt , naar hunne 
meening nog zeer bescheiden zijn ; dat zij aan 
het tot stand komen van bebouwing zeker 
niet in den weg staan; dat hun college dan 
ook, in tegenstelling met de opvatting van de 
requestrante, de in het geding zijnde t errei
nen met de daaraan in het onderwerpelijke 
plan van uitbre iding gegeve n b est e mming, 
exploitabel acht; dat naar hunne meening het 
plan op de bedoelde terreinen doelmatig kan 
worden genoemd en dat niet kan worden aan
genomen, dat requestrante's lastgevers daar
door schade lijden; dat mitsdien de be
zwaren van deze requestrante ongegrond 
zijn; en ten aanzien van de bezwaren van 
Mr. L. M. de Jong Schouwenburg en H. J. 
de Jong Schouwenburg; dat deze requestran
ten eigenaren zijn van het in de gemeente 
Baarn gelegen landgoed "Buitenzorg"; dat 
de in het uitbreidingsplan opgenomen, tot dat 
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landgoed behoorende gronden bestemd zijn 
voor bebouwing met vrijstaande landhuizen ; 
dat deze requestranten dezelfde bezwaren 
aanvoeren, als in het hiervoren behandelde 
bezwaarschrift van de Naamlooze Vennoot
schap Tavamer Handelmaatschappij zijn 
ontwikkeld ; dat hetgeen hun college ten aan
zien van dat bezwaarschrift heeft overwogen, 
evenzeer geldt voor de vorenbedoelde aan de 
requestranten in eigendom toebehoorende ter
reinen; dat ten aanzien van de bezwaren van 
deze requestranten derhalve kan worden vol
staan met verwijzing naar het met betrekking 
tot het bezwaarschrift van de genoemde Han
delmaatschappij overwogene ; dat mitsdien 
ook de bezwaren van deze requestranten on
gegrond zijn; 

dat van deze beslissing 1°. de Naamlooze 
Vennootschap Tavamer Handelmaatschappij , 
te Bergen aan Zee, als gemachtigde van hare 
bovengenoemde lastgevers, en 2°. Mr. L. M. 
de Jong Schouwenburg en H . J . de Jong 
Schouwenburg, voornoemd, bij Ons in beroep 
zijn gekomen; 

dat de appellante sub 1° . aanvoert, dat 
zoowel de raad der gemeente Baarn als het 
college van Gedeputeerde Staten zich heeft 
kunnen vereenigen met de bestemming van 
het in het uitbreidingsplan opgenomen deel 
van het landgoed Groeneveld; dat zij zich in 
het algemeen met het uitbreidingsplan ook 
vereenigen kan, echter in geenen deele met de 
daarbij vastgestelde minimum-terreinbreed
ten, namelijk een onderlingen afstand tus
schen twee rondom vrijstaande huizen van 
40 m . ; dat zij persisteert in hare aan den raad 
der gemeente Baarn en aan het college van 
Gedeputeerde Staten kenbaar gemaakte be
zwaren tegen de minimum-breedte der per
ceelen, zooals deze voor dit gedeelte van het 
uitbreidingsplan zijn vastgesteld; dat het col
lege van Gedeputeerde Staten de in het ge
ding zijnde terreinen met de daaraan in het 
onderwerpelijke plan van uitbreiding gegeven 
bestemming exploitabel acht, zonder dat deze 
conclusie op eenigerlei wijze wordt gedocu
menteerd ; dat deze opvatting bovendien ge
heel in strijd is met de fe iten, indien men de 

·werkelijke terreinbehoefte in aanmerking 
neemt; dat het in geenen deele vaststaat, dat 
in de gemeente Baarn in de naaste toekomst 
eenige behoefte of vraag naar dergelijke 
terreinen zal bestaan; dat in de naaste 
toekomst echter wel degelijk bouwterreinen 
gezocht zullen worden, waarvan de ligging 
gelijk zal zijn aan die der geprojecteerde op 
de t erreinen van hare lastgevers ; dat, zooals 
zij reeds in haar adres aan den raad der ge
meente Baarn heeft aangevoerd , dan werke
lijke bouwterreinen benoodigd zullen zijn en 
geen problematische op papier; dat zij nog
maals naar v oren wenscht te brengen, dat zij 
op de onderhavige terreinen uitsluitend eene 
soort van bebouwing zou wenschen als voor
zien is op het uitbreidingsplan, doch m et een 
minimum-terreinbreedte van redelijke afme
t ing; dat op de onderhavige terreinen gee
nerlei waardevolle beplantingen aanwezig zijn 
die bij m eer rationeele bebouwing opgeofferd 
zouden moeten worden, terwijl deze terreinen 
bovendien in geenen deele een integreerend 
deel uitmaken van het landgoed Groeneveld; 
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dat door de in bebouwingsvoorschriften van 
het u itbreidingsplan aangenomen minimum
terreinbreedten de belangen van hare last
gevers ernstig geschaad worden; 

dat de onder 2°. genoemde appellanten aan
voeren, dat zij in hun request aan Gedeputeer
de Staten uitvoerig hebben uiteengezet, waar
om naar hunne overtuiging voor een aanstaan
de bebouwing met villa's ,d .w.z. groote, vrij
staande landhuizen, in het uitbreidingsplan 
eene terreinoppervlakte wordt bestemd, die 
in duidelijke wanverhouding staat, zoowel tot 
het slechts gering jaarlijksch accres van de be
volking der gemeente Baarn, als tot de vraag 
naar terreinen voor landhuis- en villabouw, 
die zich gedurende de laatste 16 jaren in de 
gemeente Baarn heeft geopenbaard ; dat zij 
zich gegriefd gevoelen door de omstandigheid, 
dat, hoewel het door hen aangevoerde argu
ment met onbetwistbaar juiste cijfers en ge
gevens nopens de bevolkingstoeneming en 
het aantal der gestichte villa's werd gead
strueerd, in het besluit van Gedeputeerde Sta
ten aan.de door hen aangevoerde feiten geen 
enkel woord wordt gewijd, veel minder eenige 
weerlegging van hunne argumenten is be
proefd; dat het genoemde college zich immers 
heeft bepaald tot de niet nader gemotiveerde 
overweging, dat de gemeente Baarn het wen
schelijk heeft geoordeeld, om "aantrekkelijke 
beplante terreinen te bestemmen voor een 
ruime bebouwing met woningen voor een 
meer draagkrachtige bevolking", welke wen
schelijkheid het college begrijpelijk en logisch 
voorkomt; dat het duidelijk is, dat deze be
slissing hun bezwaar allerminst weerlegt; dat, 
indien slechts een betrekkelijk geringe opper
vlakte, in redelijke verhouding staande tot 
de te verwachten geringe vraag, voor land
huisbouw ware bestemd, zij, appellanten,zelfs 
wanneer voor zoodanigen bouw in hoofdzaak 
slechts hunne terreinen waren verkozen, te
gen het uitbreidingsplan vermoedelijk geen 
overwegende bezwaren zouden hebben gehad, 
dat hun grief echter gelegen is in de omstan
digheid, dat een onevenredig · groot terrein 
wordt bestem<;j voor den bouw van groote 
landhuizen, naar welke in afzien baren tijd geen 
vraag zal zijn ; dat geen redelijk gemeente
belang door zoodanige bestemming wordt 
gediend, nu eenige met die bestemming cor
releerende behoefte zich niet heeft geopen
baard ; dat zij in de tweede plaats de aandacht 
van Gedeputeerde Staten meenden te moeten 
vestigen op het feit, dat het uitsluitend hun
ne t erreinen, zoomede die van Gravin van 
Randwijck-Baronesse Taets van Amerongen 
c.s. zijn, die voor bebouwing met grootere 
landhuizen worden bestemd ; dat zij daarbij 
aanvoerden, dat niet uitsluitend van hen mag 
worden geëischt, dat zij bouwterreinen in 
voorraad houden, naar welke in a fzienbaren 
tijd geen vraag hoegenaamd zal zijn; dat, in
dien voor een richtig gemeentebeleid inder
daad noodzakelij k m ocht worden geacht, dat 
in de gemeente bepaalde gronden worden aan
gewezen t er bebouwing met landhuizen, daar
voor u it den aard der zaak meerdere terreinen 
van een grooter aantal eigenaren behooren te 
worden gekozen ; dat een uitbreidingsplan. 
hetwelk zonder dwingende noodzaak slechts 
enkele grondeigenaren in een bijzonder nadee-
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lige positie brengt, niet gezegd kan worden, 
aan eischen van redelijkheid en rechtvaardig
heid te voldoen ; dat aan dit, naar hun overtui
ging klemmende, argument, blijkens het aan
gevallen besluit, geen aandacht hoegenaamd 
gewijd is; dat zij ten slotte subsidiair uiteen
gezet hebben, waarom naar hunne overtui
ging de bebouwingsvoorschriften, die met het 
uitbreidingsplan één geheel uitmaken, voor 
zooverre hunne terreinen betreft, zóó bezwa
rend zijn, dat een loonende exploitatie van 
de voor bebouwing bestemde terreinen van 
hun landgoed geheel zoude zijn uitgesloten; 
dat zij ook voor de uitvoerige bijzonderheden 
van dit gedeelte van hun betoog mogen ver
wijzen naar het request aan Gedeputeerde 
Staten; dat tot hunne niet geringe verwon
dering in het meergemelde besluit ten aanzien 
van deze bezwaren niet anders wordt over
wogen, dan dat de door het uitbreidingsplan 
gestelde eischen aan de op de onderhavige 
terreinen toegelaten bebouwing "nog zeer be
scheiden" zijn, weshalve het college dan ook 
de onderwerpelijke terreinen met de daaraan 
in het uitbreidingsplan gegeven bestemming 
exploitabel acht; dat zij in alle bescheiden
heid dit oordeel niet houdbaar achten; dat het 
hun, naar hunne overtuiging, niet moeilijk 
zal vallen aan de hand van het ontwerp eener 
exploitatierekening, waarin met de ten deze 
gestelde bebouwingseischen rekening wordt 
gehouden, aan te toonen, dat inderdaad van 
eene loonende exploitatie nu, noch later, spra
ke zoude kunnen zijn; dat deze subsidiaire 
bezwaren niet worden ter zijde gelegd door 
de overwegingen van Gedeputeerde Staten, 
dat · een <lichtere bebouwing in verband met 
het karakter der beplanting ontoelaatbaar 
moet worden geacht, dat door de onderwerpe
lijke bebouwingseischen waarborgen worden 
gegeven voor een blijvend fraai karakter van 
de wijk, en dat voor een <lichtere bebouwings
wijze andere terreinen meer geëigend zijn en in 
het plan in voldoende mate zijn aangewezen; 
dat ten deele de weerlegging dier overwegingen 
opgesloten ligt in hunne prima.ire bezwaren; 
dat zij voor het overige opmerken, dat de 
bestemming van groote complexen terrein in 
een uitbreidingsplan tot fraaie wijken met 
zeer ruime bebouwing nimmer tot het beoog
de doel zoude kunnen leiden, indien eene 
loonende exploitatie dier complexen practisch 
niet mogelijk ware; dat de eischen, te stellen 
aan de bebouwing van aan particulieren toe
behoorende terreinen, reeds op dien grond 
redelijke grenzen niet kunnen overschrijden; 

Overwegende: dat de in het uitbreidings
plan opgenomen gronden van de appellanten, 
deel uitmakende van de aan den straatweg 
van Soestdijk naar Amsterdam gelegen bui
tenplaatsen "Buitenzorg" en "Groeneveld", 
zijn bestemd voor bebouwing met vrijstaande 
villa's van ten minste 75 m 2 oppervlak; 

dat mede naar het oordeel van den van On
zentwege geraadpleegden Hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) 
een <lichtere bebouwing in deze omgeving 
misplaatst zou zijn; 

dat van onredelijke benadeeling, als gevolg 
van de aangewezen bestemming van grond, 
te minder kan worden gesproken aangezien 
de bedoelde terreinen thans, in verband met 
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de ligging aan een grooten v erkeersweg, niet 
als bouwterrein kunnen worden geëx ploiteerd 
zonder de m edewerking van den Rijkswater
staat - in den vorm van het toestaan van 
uitwegen - welke medewerking bezwaarlijk 
kan worden verkregen zoolang de bebouwing 
niet overeenkomstig de wet is geregeld; 

dat er onder deze omstandigheden geen 
grond aanwezig is , aêin dit deel van het u it 
breidingsplan c.a . alsnog goedkeuring t e ont
houden ; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

m et handhaving van het b estreden besluit 
de beroepen ongegronri te v erklaren . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat met zijn rapport in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 1oden October 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

( Uitgeg. 27 October 1939.) 

No. 10216 M./P.B.R. 
VOLKSHUISVESTING. 

Uitbreidingsplan Baarn. 

's-Gravenhage, 5 October 1939. 
Aan de Koningin 

Bij schrijven van 12 April jl. bracht de Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, advies uit over beroepen inzake een 
uitbreidingsplan c.a. van Baarn ; het voorge
dragen ontwerp-besluit luidt als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz . 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door 10. de Naamlooze Vennootschap Tava
mer Handelmaatschappij, te Bergen aan Zee, 
en 20. Mr. L. M. de Jong Schouwenburg en H. 
J. de Jong Schouwenburg, beiden te Amster
dam, tegen het besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Utrecht van 23 Augustus 1938, 2de 
afdeeling, No. 2179/1485, houdende gedeel
telijke goedkeuring van een uitbreidingsplan 
c.a. der gemeente Baarn ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
April 1939, No. 99; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 

Overwegende : dat de raad van Baarn in 
zijne vergadering van 30 Juli 1937 heeft vast
gesteld een plan van uitbreiding met daarbij 
behoorende bebouwingsvoorschriften; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 
hun besluit van 23 Augustus 1938, 2de afdee
ling, No. 2179/ 1485, dit plan met de daarbij 
behoorende bebouwingsvoorschriften hebben 
goedgekeurd, behalve voorzoover betreft de 
gedeelten, welke op de overzichtskaart en op 
de afzonderlijke kaarten met een blauwe ge
blokte lijn zijn omgrensd; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij. met be
trekking tot de tegen het plan door de Naam
looze Vennootschap Tavamer Handelmaat-
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schappij, gevestigd te Bergen aan Zee, ge
meente Bergen, als gemachtigde van: 

a. S. A. J. L. Baronesse Taets van Ame
rongen, echtgenoote van Ir. L. L. Graaf van 
Randwijck, beiden wonende te Aerdenhout, 
gemeente Bloemendaal, b. H.L. Baron Taets 
van Amerongen, wonende te Bergen aan Zee, 
c. F . C. H. Baron Taets van Amerongen, wo
nende te Amsterdam, en d. A. M. C. van Ree
nen, Douairière van L . R . Baron Taets van 
Amerongen , wonende te Baarn, en door Mr. 
L. M. de Jong Schouwen burg en H . J. de Jong 
Schouwenburg, beiden wonende te Amster
dam, ingediende bezwaren hebben overwogen : 

ten aanzien van de bezwaren van de eerst
genoemde adressante: 

dat de gemeente Baarn het bij het voorlig
gend plan van uitbreiding wenschelijk heeft 
geoordeeld om daarin aantrekkelijke beplante 
terreinen te bestemmen voor een ruime be
bouwing met woningen voor een meer draag
krachtige bevolking ; dat deze wenschelijk
heid hun college begrijpelijk en logisch voor
komt ; dat ook de keuze van gedeelten van de 
landgoederen "Groeneveld" en "Buitenzorg" 
als zoodanig naar hunne meening volkomen 
juist is; dat toch de onderhavige terreinen, 
van alle in aanmerking komende t erreinen, 
het minst in eenig beplant geheel van grooter 
omvang insnijden en voorts aansluiten bij 
overeenkomstige, reeds tot stand gekomen 
bebouwingen; dat hun college dan ook de 
meening van de requestrante, dat aanwijzing 
van terreinen, bestemd voor de evenbe
doelde ruime bebouwing, in het plan achter
wege had kunnen· blijven , althans voor een 
geringer terreinoppervlakte met een zooda
nige aanwijzing had kunnen worden volstaan, 
niet deelt; dat hun college de opvatting van 
het gemeentebestuur, dat bij de bestemming 
van gronden tot bouwterrein zoo mogelijk re
kening dient te worden gehouden met het 
karakter dier terreinen, ten volle onderschrijft 
dat eene <lichtere bebouwing, welke de re
q uestrante op de onderhavige terreinen 
wenscht te zien toegestaan, in verband met 
het karakter der beplanting ten eenenmale 
ontoelaatbaar moet worden geacht; dat door 
het stellen van hoogere eischen aan den on
derlingen afstand, dan tot dusver in Baarn 
hebben gegolden, waarborgen worden gege
ven voor een blijvend fraai karakter van de 
wijk in verband met dat van het onderhavige 
terrein ; dat voor een <lichtere bebouwings
wijze, aansluitende bij d ie, welke tot dusver 
in Baarn meer gebruikelijk was, andere ter
reinen , dan de onderhavige, meer geëigend 
zijn_ en deze terreinen in het plan in voldoende 
mate zijn aangewezen ; dat eene vergelijking 
met de bebouwingseischen voor de terreinen 
in het Pekingbosch niet opgaat, omdat het 
plan voor uitbreiding voor de gronden, be
hoorende tot de landgoederen "Groeneveld" 
en " Buitenzorg" juist een ander soort bebou
wing, dan in het Pekingbosch toegelaten is , 
beoogt ; dat de eischen, welke het uitbrei
dingsplan aan de op de onderhavige terreinen 
toegelaten bebouwing stelt, naar hunne mee
ning nog zeer bescheiden zijn; dat zij aan het 
tot stand komen van bebouwing zeker niet in 
den weg staan; dat hun college dan ook, in 
tegenstelling met de opvatting van de reques-

604 

trante, de in het geding zijnde terreinen met 
de daaraan in het onderwerpelijke plan van 
uitbreiding gegeven bestemming, exploitabel 
acht ; dat naar hunne meening het plan op de 
bedoelde terreinen doelmatig kan worden ge
noemd en dat niet kan worden aangenomen, 
dat requestrante's lastgevers daardoor schade 
lijden ; dat mitsdien de bezwaren van deze re
questrante ongegrond zijn ; en t en aanzien van 
de bezwaren van Mr. L. M. de Jong Schou
wenburg en H . J. de Jong Schouwenburg; 
dat deze requestranten eigenaren zijn van het 
in de gemeente Baarn gelegen landgoed "Bui
tenzorg" ;dat de in het uitbreidingsplan op
genomen, tot dat landgoed behoorende gron
den bestemd zijn voor bebouwing met vrij
staande landhuizen ; dat deze requestranten 
dezelfde bezwaren aanvoeren, als in het hier
voren behandelde bezwaarschrift van de 
Naamlooze Vennootschap Tavamer Handel
maatschappij zijn ontwikkeld; dat hetgeen 
hun college ten aanzien van dat bezwaar
schrift heeft overwogen, evenzeer geldt voor 
de vorenbedoelde aan de requestranten in 
eigendom toebehoorende terreinen; dat ten 
aanzien van de bezwaren van deze reques
tranten derhalve kan worden volstaan met 
verwijzing naar het met betrekking tot het 
bezwaarschrift van de genoemde Handel
maatschappij overwogene; dat mitsdien ook 
de bezwaren van deze requestranten onge
grond zijn ; 

dat van deze beslissing 1°. de Naamlooze 
Vennootschap Tavamer Handelmaatschappij, 
te Bergen aan Zee, als gemachtigde van hare 
bovengenoemde lastgevers, en 2°. Mr. L. M. 
de Jong Schouwenburg en H . J . de Jong 
Schouwenburg, voornoemd, b ij Ons in beroep 
zijn gekomen ; 

dat de appellante sub 1 0 aanvoert, dat zoo
wel de raad der gemeente Baarn als het college 
van Gedeputeerde Staten zich heeft kunnen 
vereenigen m et de bestemming van het in het 
uitbreidingsplan opgenomen deel van het 
landgoed Groeneveld; dat zij zich in het alge
meen met het uitbreidingsplan ook vereeni
gen kan, echter in geenen deele met de daarbij 
vastgestelde minimum-terreinbreedten, na
melijk een onderlingen afstand tusschen twee 
rondom vrijstaande hu izen van 40 m .; dat zij 
persisteert in hare aan den raad der gemeente 
Baarn en aan het college van Gedeputeerde 
Staten kenbaar gemaakte bezwaren tegen de 
minimum-breedte der perceelen, zooals deze 
voor dit gedeelte van het uitbreidingsplan 
zijn vastgesteld; dat het college van Gedepu
teerde Staten de in het geding zijnde terrei
nen met de daaraan in het onderwerpelijke 
plan van uitbreiding gegeven bestemming 
exploitabel acht, zonder dat deze conclusie 
op eenigerlei wijze wordt gedocumenteerd ; 
dat deze opvatting bovendien geheel in strijd 
is met de feiten, indien men de werkelijke 
terreinbehoefte in aanmerking neemt; dat het 
in geenen deele vaststaat , dat in de gemeente 
Baarn in de naaste toekomst eenige behoefte 
of vraag naar dergelijke terreinen zal bestaan ; 
dat in de naaste toekomst echter wel degelijk 
bouwterreinen gezocht zullen worden, waar
van de ligging gelijk zal zijn aan die der gepro
jecteerde op de t erreinen van hare lastgevers; 
dat , zooals zij reeds in haar adres aan den raad 



605 

der gemeente Baarn heeft aangevoerd, dan 
werkelijke bouwterrein~n benoodig~ zullen 
zijn en geen problematische op papier; dat 
zij nogmaals naar voren. wenscht. te bre.nge~, 
dat zij op .de onderhavige terremen mtslu1-
tend eene soort van bebouwing zou wenschen 
als voorzien is op het uitbreidingsplan, doch 
met een minimum-terreinbreedte van rede
lijke afmeting; dat op de onderhavige terrei
nen geenerlei waardevolle beplantingen aan
wezig zijn, die bij meer rationeele bebouwi~~ 
opgeofferd zouden moeten worden, terw1J l 
deze terreinen bovendien in geenen deele een 
integreerend deel uitmaken van het landgoed 
Groeneveld ; dat door de in bebouwingsvoor
schriften van het uitbreidingsplan aangeno
men minimum-terreinbreedten de belangen 
van hare lastgevers ernstig geschaad worden; 

dat de onder 2°. genoemde appellanten aan
voeren, dat zij in hun request aan Gedepu
teerde Staten uitvoerig hebben uiteengezet, 
waarom naar hunne overtuiging voor een 
aanstaande bebouwing met villa's, d.w.z. 
groote, vrijstaande landhuizen, in het uit
breidingsplan eene terreinoppervlakte wordt 
bestemd, die in duidelijke wanverhouding 
staat, zoowel tot het slechts gering jaar
lijksch accres van de bevolking der gemeente 
Baarn, als tot de vraag naar terreinen voor 
landhuis- en villabouw, die zich gedurende 
de laatste 16 jaren in de gemeente Baarn heeft 
geopenbaard; dat zij zich gegriefd gevoelen 
door de omstandigheid, dat, hoewel het door 
hen aangevoerde argument met onbetwist
baar juiste cijfers en gegevens nopens de be
volkingstoeneming en het aantal der gestich
te villa's werd geadstrueerd, in het besluit van 
Gedeputeerde Staten aan de door hen aange
voerde feiten geen enkel woord wordt gewijd, 
veel minder eenige weerlegging van hunne 
.argumenten is beproefd; dat het genoemde 
college zich immers heeft bepaald tot de niet 
nader gemotiveerde overweging, dat de ge
meente Baarn het wenschelijk heeft geoor
deeld, om "aantrekkelijke beplante terreinen 
te bestemmen voor een ruime bebouwing met 
woningen voor een meer draagkrachtige be
volking", welke wenschelijkheid het college 
begrijpelijk en logisch voorkomt; dat het 
duidelijk is, dat deze beslissing hun bezwaar 
allerminst weerlegt; dat, indien slechts een 
betrekkelijk geringe oppervlakte, in redelijke 
verhouding staande tot de te verwachten 
geringe vraag, voor landhuisbouw ware be
stemd, zij, appellanten, zelfs wanneer voor 
zoodanigen bouw in hoofdzaak slechts hunne 
terreinen waren verkozen, tegen het uitbrei
dingsplan vermoedelijk geen overwegende 
bezwaren zoude n hebben gehad; dat hun 
grief echter gelegen is in de omstandigheid, 
dat een onevenredig groot terrein wordt be
stemd voor den bouw van groote landhuizen, 
naar welke in afzienbaren tijd geen vraag zal 
zijn; dat geen redelijk gemeentebelang door 
zoodanige bestemming wordt gediend, nu 
eenige met die bestemming correleerende be
hoefte zich niet heeft geopenbaard; dat zij in 
de tweede plaats de aandacht van Gedepu
teerde Staten meenden te moeten vestigen 
op het feit, dat het uitsluitend hunne terrei
nen, zoomede die van Gravin van Rand
wijck-Baronesse Taets van Amerongen c.s. 
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zijn, die voor bebouwing met grootere land
huizen worden bestemd; dat zij daarbij aan
voerden, dat niet uitsluitend van hen mag 
worden geëischt, dat zij bouwterreinen in voor
raad houden, naar welke in afzienbaren tijd 
geen vraag hoegenaamd zal zijn; dat, indien 
voor een richtig gemeentebeleid inderdaad 
noodzakelijk mocht worden geacht, dat in de 
gemeente bepaalde gronden worden aangewe
zen ter bebouwing met landhuizen, daarvoor 
uit den aard der zaak meerdere terreinen van 
een grooter aantal eigenaren behooren te wor
den gekozen; dat een uitbreidingsplan, het
welk zonder dwingende noodzaak slechts enke
le grondeigenaren in een bijzonder nadeelige 
positie brengt, niet gezegd kan worden, aan 
eischen van redelijkheid en rechtvaardigheid 
te voldoen; dat aan dit, naar hun overtuiging 
klemmende, argument, blijkens het aangeval
len besluit, geen aandacht hoegenaamd ge
wijd is; dat zij ten slotte subsidiair uiteen
gezet hebben, waarom naar hunne overtui
ging de bebouwingsvoorschriften, die met het 
uitbreidingsplan één geheel uitmaken, voor 
zooverre hunne terreinen betreft, zóó bezwa
rend zijn, dat een loonende exploitatie van 
de voor bebouwing bestemde terreinen van 
hun landgoed geheel zoude zijn uitgesloten; 
dat zij ook voor de uitvoerige bijzonderheden 
van dit gedeelte van hun betoog mogen ver-

. wijzen naar het request aan Gedeputeerde 
Staten; dat tot hunne niet geringe verwon
dering in het meergemelde besluit ten aan
zien van deze bezwaren niet anders wordt 
overwogen, dan dat de door het uitbreidings
plan gestelde eischen aan de op de onderha
vige terreinen toegelaten bebouwing "nog 
zeer bescheiden" zijn, weshalve het college 
dan ook de onderwerpelijke terreinen met de 
daaraan in het uitbreidingsplan gegeven be
stemming exploitabel acht ; dat zij in alle be
scheidenheid dit oordeel niet houdbaar ach
ten; dat het hun, naar hunne overtuiging, 
niet moeilijk zal vallen aan d e hand van het 
ontwerp eener exploitatierekening, waarin 
met de ten deze gestelde bebouwingseischen 
rekening wordt gehouden, aan te toonen, dat 
inderdaad van eene loonende exploitatie nu, 
noch later, sprake zoude kunnen zijn; dat deze 
subsidiaire bezwaren niet worden ter zijde 
gelegd door de overwegingen van Gedepu
teerde Staten, dat een <lichtere bebouwing in 
verband met het karakter der beplanting on
toelaatbaar moet worden geacht, dat door de 
onderwerpelijke bebouwingseischen waar
borgen worden gegeven voor een blijvend 
fraai karakter van de wijk, en dat voor een 
<lichtere bebouwingswijze andere terreinen 
meer geë igend zijn en in het plan in voldoen
de mate zijn aangewezen ; dat ten deele de 
weerlegging dier overwegingen opgesloten 
ligt in hunne primaire bezwaren ; dat zij voor 
het overige opmerken, dat de bestemming 
van groote complexen terrein in een uitbrei
dingsplan tot fraaie wijken met zeer ruime 
bebouwing nimmer tot het beoogde doel zoude 
kunnen leiden, indien eene loonende exploi
tatie dier complexen practisch niet mogelijk 
ware; dat de eischen, te stellen aan de bebou
wing van aan particulieren toebehoorende 
terreinen, reeds op dien grond redelijke gren
zen niet kunnen overschrijden; 
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Overwegende : dat de in het uitbreidings
plan opgenomen gronden van de appellanten, 
deel uitmakende van de aan den straatweg 
van Soestdijk naar Amsterdam gelegen bui
tenplaatsen "Buitenzorg" en "Groeneveld", 
zijn bestemd voor bebouwing met vrijstaande 
villa's van ten minste 75 m 2 oppervlak; 

dat mede naar het oordeel van den van 
Onzentwege geraadpleegden Hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) 
een dichtere bebouwing in deze omgeving 
misplaatst zou zijn; 

dat het echter aan ernstigen twijfel onder
hevig is, of er aan groote villa's, als door den 
gemeenteraad bedoeld, ter plaatse behoefte 
bestaat en of het dus noodig is, de terreinen 
van de appellanten in dit uitbreidingsplan 
te betrekken ; 

dat het toch van algemeene bekendheid is 
en door den Hoofdinspecteur voornoemd in 
zijn nader ambtsbericht, ingewonnen ten ver
zoeke van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, toe
gegeven wordt, dat er in de gemeente Baarn 
in grooten getale villa's te koop staan ; 

dat deze villa's nu wel, blijkens het voor
melde ambtsbericht "ongewilde" woningen 
zouden zijn, waarnaar geen vraag meer zou 
bestaan, met het oog op hare grootte, de on
doelmatigheid harer indeeling, het weinig aan
trekkelijke van haar uiterlijk en de kostbaar
heid harer bewoning, doch dat zulks, naar 
Ons oordeel, geen voldoenden grond oplevert, 
nieuwe terreinen In deze gemeente voor den 
bouw van groote villa's te ontsluiten, aange
zien de bestaande villa's van ouder type, 
welke uit den aard der zaak in de tegenwoor
dige omstandigheid voor betrekkelijk lagen 
prijs zijn aan te koopen, zonder overwegend 
bezwaar kunnen worden verbouwd of door 
woningen van het gewenschte type kunnen 
worden vervangen ; 

dat het niet van een juiste politiek zou ge
tuigen deze villa's verder aan haar lot over 
te laten en de terreinen daarvan door nieuwen 
bouw in een ander deel der gemeente feitelijk 
onbenut te laten; 

dat er te minder aanleiding is de bedoelde 
landgoederen in het uitbreidingsplan te be
trekken, nu, blijkens het meergemelde nadere 
ambtsbericht van den Hoofdinspecteur van 
de Volksgezondheid (Volkshuisvesting), het 
gemeentebestuur van Baarn met de appel
lanten in onderhandeling is over den aankooo 
van het geheele terreincomplex, welke onder
handelingen, die, naar de Hoofdinspecteur 
heeft medegedeeld, alle kans van slagen heb
ben, reeds in een vergevorderd stadium ver
keeren; 

dat er onder deze omstandigheden alles
zins grond aanwezig is, de bedoelde t erreinen 
van a e appellanten uit het plan te lichten en 
aan dit deel van het uitbreidingsplan c.a. als
nog goedkeuring te onthouden; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met hanahaving voor het overige van het 
bestreden besluit dit besluit te vernietigen 
voor zoover betreft de aan de appellanten 
toebehoorende, in het uitbreidingsplan opge
nomen gedeelten van de buitenplaatsen "Bui
tenzorg" en "Groeneveld", en aan dit gedeelte 
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van het plan c.a. alsnog goedkeuring te ont
houden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit. 

In verband met bezwaar tegen de strek
king van haar advies heb ik overlegd met ge
noemde Afdeeling, die echter, bij schrijven 
van- 14 Juni, Uwer Majesteit in overweging 
gaf, haar ontwerp-besluit alsnog te bekrach
tigen. 

Onder dagteekening van 19 Juli heb ik 
mijn zienswijze nader ontvouwd; ik schreef 
aan de Afdeeling: 

,.Ook bij nadere overweging van Uw ad
vies over beroepen inzake een uitbreidings
plan c.a. van Baarn zie ik geen ernstig be
zwaar tegen den omvang van het goedge
keurde deel van het plan. In elk geval komt 
het mij voor, dat tegen dien omvang geen be
zwaar kan worden ontleend aan de Woning
wet of haar strekking. Volgens mijn ziens
wijze gaat het i.c. vooral om de vraag, of de 
bestreden bestemming" van grond - voor 
eenigszins ~uime bebouwing met, niet te klei
ne, vrijstaande landhuizen - al dan niet noo
dig, en verantwoord, is te achten met het oog 
op de goede ontwikkeling van Baarn. Mede 
gelet op hetgeen (schriftelijk) is aangevoerd 
door de, vooraf geraadpleegde, ambtelijke in
stanties blijf ik geneigd, die vraag bevestigend 
te beantwoorden, In verband met Uw advies 
merk ik op, dat de omvang der i.c. bedoelde 
behoefte aan (de vraag naar) moderne land
huizen, in een boschrijke omgeving onder 
Baarn, niet mede wordt bepaald door de om
standigheid, dat elders in die gemeente ver
ouderde, en reeds hierom weinig begeerde, 
groote villa's te koop zijn. Voorts moge ik er 
op wijzen, dat de goede (stedebouwkundige) 
ontwikkeling eener gemeente bezwaarlijk kan 
worden gediend door een beleid, dat in de 
eerste plaats er op zou zijn gericht, de eige
naren van verouderde huizen te beschermen 
tegen (eventueele verdere) waardedaling van 
hun perceelen. In verband met Uw ontwerp
besluit merk ik nog op, dat villa's (landhui
zen) van 75 m 2 oppervlak mijns inziens niet 
,.groot" zijn te noemen; dat de hoofdinspec
t eur voor de volkshuisvesting de (practische) 
mogelijkheid om te koop zijnde groote villa's 
te verbouwen of door woningen van het ge
wenschte type te vervangen, met klem van 
redenen heeft ontkend; en dat de omstandig
heid, dat de gemeente eventueel den grond 
van de appellanten zou koopen, de behoefte 
aan wettelijke regeling van de bebouwing 
(bestemming) niet opheft, aangezien zooda
nige regeling óók behoort vooraf te gaan aan 
(bouw)exploitatie door een gemeente. 

De bewering van belanghebbenden, vol
gens welke de aan hun grond gegeven be
stemming (de toegelaten bebouwing) een Joo
nende exploitatie voorshands zou uitsluiten, 
kan - ook indien zij juist zou zijn, wat ik 
betwijfel - het onthouden van goedkeuring 
niet rechtvaardigen aangezien immers over
wegend bezwaar bestaat tegen het toelaten 
van een dichtere bebouwing ter plaatse. 

Alvorens aan Hare Majesteit de Koningin 
een voordracht te doen, zal ik gaarne verne
men, of overweging van het vorenstaande 
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Uw Afdeeling aanleiding geeft, haar ontwerp 
te herzien." 

Na te hebben opgemerkt, dat het door mij 
aangevoerde voor haar geen nieuwe gezichts
punten opent, schrijft de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur in haar jongste ad
vies: ,,Ook al zou er vraag blijken te zijn naar 
moderne landhuizen op de terreinen van de 
appellanten, dan is daarmee naar het gevoelen 
der Afdeeling nog geenszins gezegd, dat aan 
een dergelijk verlangen van het publiek zou 
moeten worden voldaan ten koste van het 
belang van een rationeele volkshuisvesting in 
Baarn, dat zich haars inziens met een on
noodige uitbreiding van de bebouwing in deze 
aan natuurschoon rijke gemeente niet ver
draagt. 

Met name blijft de Afdeeling de verwach
ting koesteren, dat eerlang de vele in Baarn 
te koop staande oudere villa's zullen plaats 
maken voor villabouw van moderner type, 
daar immers de geldelijke b elangen der eige
naars zulks op den duur zullen meebrengen. 

's Ministers veronderstelling, dat het door 
de Afdeeling in deze zaak voorgestaan be
leid voornamelijk de geldelijke belangen van 
de eigenaars der bedoelde oudere villa's zou 
beoogen te beschermen, vindt geen steun in 
de overwegingen van het ontwerp-besluit, 
noch ook in de gevoerde briefwisseling. Bij 
de Afdeeling weegt hier uitsluitend de zorg 
voor een zoo doelmatig mogelijke verdeeling 
van het grondgebied der gemeente Baarn in 
bebouwd en onbebouwd. Aan dat criterium 
voldoet haars inziens het uitbreidingsplan, 
voor wat de terreinen der appellanten aan
gaat, niet, daar die terreinen als bouwterrein 
gemist kunnen worden. Het is om die reden, 
dat de Afdeeling moet ontraden, aan het plan 
te dezen aanzien goedkeuring te verleenen. 

Een beslissing, als door de Afdeeling voor
gedragen, komt weliswaar niet bepaaldelijk 
tegemoet aan de wenschen der appellanten, 
doch het staat aan de Kroon vrij, in beroep 
ook motieven tot niet-goedkeuring, welke 
niet rechtstreeks aan de bezwaren der appel
lanten zijn ontleend, te doen gelden. 

Mitsdien veroorlooft de Afdeeling zich U
wer Majesteit zeer eerbiedig in overweging 
te geven, het voorgedragen ontwerp-besluit 
alsnog te bekrachtigen." 

De meening der Afd~eling, volgens welke 
de onderwerpelijke terreinen van de appel
lanten als bouwterrein zouden kunnen wor
den gemist, zou ik alleen dan kunnen deelen, 
indien elders in een bosch.rijke omgeving on
der Baarn grond beschikbaar zou zijn voor 
het bouwen van moderne villa's, met de be
hoefte waaraan die gemeente, nu en voor de 
toekomst, heeft te rekenen, zulks temeer aan
gezien haar welstand voor een goed deel af
hangt van de vestiging van meer gegoeden. 
Op grond van aan de Afdeeling bekende rap
porten moet ik aannemen, dat de bedoelde 
terreinen practisch de eenige mogelijkheid 
bieden voor bouw, als bedoeld. De omstan
digheid, dat op den duur wellicht eenigerma
te aan de behoefte zou kunnen. worden tege
moetgekomen door herbouw of verbouw van 
verouderde huizen, rechtvaardigt mijns in
zien niet de gevolgtrekking der Afdeeling; 
ik moge er op wijzen, dat, zoolang de hierbe-
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doelde perceelen eigendom zijn van particu
lieren, het initiatief tot moderniseering be
zwaarlijk van de gemeente kan uitgaan. 

In overeenstemming met de besturen -
van gemeente en provincie - en met het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid (Volks
huisvesting) meen ik, dat het belang van de 
goede ontwikkeling van Baarn noopt tot het 
toelaten van bebouwing ter plaatse, waar de 
appellanten die wenschen, zij het ook, dat 
bezwaar bestaat tegen een minder open 
bebouwing. Eerbiedig geef ik Uwer Majesteit 
mitsdien in overweging het, hierbij aange
boden, ontwerp-besluit te bekrachtigen, dat 
overeenkomstig mijn zienswijze is opgemaakt. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

s. 2389 

zo Juli r939. BESLUIT tot goedkeuring 
van een uitbreidingsplan c.a. voor Bus
sum. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het overeenkomstig artikel 37, 3e 

lid, in verband met artikel 40, 2de lid, der 
Woningwet aan Ons ter goedkeuring aange
boden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland van II Mei 1938, re afdeeling, 
N °. 65, tot vaststelling van een ui tbreidings
plan c.a. voor de gemeente Bussum; 

Gelet op Ons besluit van ro Januari 1939, 
N °. 6, waarbij Wij Onze beslissing in deze 
voor zes maanden hebben verdaagd; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
va

0
n II Januari 1939, N °. 5, 15 M aart 1939, 

N • 5/39, en 27 Juni 1939, N °. 5/102; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 5 Juli 1939, N °. 
7013 M /P.B.R., afdeeling Volkshuisvesting; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten 
van Noordholland bij hun evenvermeld be
sluit A. hebben vastgesteld een plan van uit
breiding voor het zuidelijk deel der gemeente 
Bussum overeenkomstig de bij dit besluit be
hoorende kaarten met toelichtende beschrij
ving, van welk plan de bestemming in onder
deelen nader is omschreven in de in punt C 
vervatte bebouwingsvoorschriften; B. aan 
burgemeester en wethouders van Bussum de 
bevoegdheid hebben verleend de grens of 
richting van eene straat of plein eenigszins 
te wijzigen, wanneer bij definitieve uitmeting 
zou blijken, dat eenige afwijking noodzakelijk 
is in het belang van eene behoorlijke bebou
wing; C. hebbe n vastgesteld .de bij het in 
punt A genoemde uitbreidingsplan behoo
rende: Bebouwingsvoorschriften ter nadere 
omschrijving 'van de bestemmingen der ter
reinen in onderdeelen bepaald in het u itbrei
dingsplan voor het zuidelijk deel der ge
meente Bussum, waarvan die, vervat in ar
tikel 6, luiden: 

Tuinaanleg. 
r. Burgemeester en wethouders zijn be

voegd te eischen, dat de bouwterreinen, voor
zoover deze lager zijn gelegen dan de aan-
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grenzende weg, vóórdat de daarop te stichten 
gebouwen in gebruik worden genomen, over 
de geheele oppervlakte worden opgehoogd 
tot de kruinhoogte van den aangrenzenden 
weg. 

2. D e bij elk gebouw behoorende, krach
tens het artikel r sub 2 tot tuin of voortuin 
bestemde grond moet, voorzoover van de 
straat af zichtbaar, binnen zes maanden, na
dat voor het betreffende gebouw de vergun
ning, bedoeld in artikel 6, re lid, sub b, der 
Woningwet, is afgegeven, als tuin, respectie-· 
velijk voortuin, zijn aangelegd en daarna re
gelmatig als zoodanig worden onderhouden. 

3 . Burgemeester en wethouders zijn be
voegd in elk der tuinen een of meer boomen -
te doen planten, welke boomen zonder hun 
schriftelijke toestemming niet mogen worden 
gesnoeid of gerooid; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat bij Ons besluit van r9 Maart 
1932, N ° . 62, met vernietiging van hun be
sluit van 25 Februari r93r, N °. 3, de goed
keuring is on t houden aan het bij besluit van 
den raad der gemeente Bussum d.d. 30 Juli 
1929 vastgestelde plan van uitbreiding voor 
het zuidelijk deel dier gemeente; dat door 
den gemeenteraad van Bussum niet is vol
daan aan de verplichting, opgelegd in het 
tweede lid van artikel 38 der Woningwet, 
om binnen twaalf maanden na de ontvan gst 
dier beslissing een nieuw plan aan de goed
keuring van Gejeputeerde Staten te onder
werpen; 

dat derhalve, op grond van het voorschrift 
van artikel 40 van de genoemde wet, de vast
stelling van een nieuw plan van uitbreiding 
in dit geval door Gedeputeerde Staten be
hoort te geschieden; dat het ontwerp tot 
vaststelling van het bedoelde plan met daar
bij behoorende kaarten, toelichtende beschrij
ving en bebouwingsvoorschriften, houdende 
nadere omschrijving van de bestemming in 
onderdeelen van de in het plan begrepen 
gronden, van Maandag r November 1937 af 
gedurende vier weken ter gemeentesecretarie 
van Bussum voor een ieder ter inzage is ne
dergelegd en dat van die nederlegging door 
het Hoofd van het gemeentebest uur van 
Bussum kennisgeving is gedaan in het Alge
meen Nieuwsblad voor het Gooi "De Bus
sumsche Courant", van 3 0 October 1:937, ter
wijl zij bovendien op de gebruikelijke wijze 
aan de ingeze tenen is bekend gemaakt; dat 
tegen het ontwerp 45 bezwaarschriften zijn 
ingekomen, waarvan de k ennisneming tot 
wijziging van het plan geen aanleiding heeft 
gegeven ; dat intusschen de wenschelijkheid 
is geblek en van eene wijziging van het plan 
voorzooveel betreft eene door den desbetref
fenden bouw-exploitant gevraagde verande
ring v an de bestemming van een terrein aan 
den Huizerweg, in het ontwerp-plan aange
geven voor den bouw van woon- en winkel
huizen en wel in dien zin, dat dit terrein uit
sluitend voor den bouw van woonhuizen be
stemd wordt, terwijl mede eene wijziging 
wenschelijk is gebleken ten aanzien van de 
rooilijnen voor den verbindingsweg tusschen 
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den Huizerweg en denVoormeulensweg, aan
gelegd op de gronden, door de gemeente Bus
sum aangekocht van de Naamlooze Vennoot
schap Exploitatie-maatschappij "Liesab"; 
dat t en slotte eene wijziging in het ontwerp 
noodzakelijk is geworden, t en einde de uit
voering mogelijk te maken van de plannen 
van het D epartement van Defensie tot het 
stichten van een kazernement op de aan het 
Rijk (Departement van D efensie) toebe
hoorende gronden, gelegen in het zuidooste
lijk deel van het plan; 

dat tegen het a ldus door Gedeputeerde 
Staten van Noordholland vastgestelde plan 
van uitbreiding verscheidene belanghebben
den bij Ons bezwaren hebben ingebracht; 

dat G. F. Bakels, te Laren, voor zichzelf 
en n amens de Erven Nicolaas Vlachos, C. L . 
Kloos, te Bussum, F . H . M . Bouvy, te Naar
den, D . P . R . A. Bouvy, te Bussum, E. A. F. 
Thijssen, weduwe van F. Th. J . Bouvy, te 
Bussum, Mr. H. F. van Heukelom, te Hui
zen, L . F. Voorwijk, te Amsterdam, A. Groe
neveld, te Amsterdam, J. A. G uljé, te Am
sterdam, J. H.H. K olb, te Amsterdam, J . G. 
M . Wijers, te Amsterdam, M. A. Ch. Verbeek, 
echtgenoote van J . S. van Mesdag, te Hil
versum, A. M. C. Verbeek, echtgenoote van 
K. J . P erk, te Hilversum, P . B lees, te Laren, 
J . B. Schotten, te Naarden, C. C. M. Schaep
man, weduwe van W. H . M. H eslenfeld, te 
H eemstede, G. de Roeper, weduwe van F . J. 
Chr. ten Dam H am, te Laren, A. Chr. d e 
R oeper, weduwe van J. G. H. Verbeek, te 
Hilversum, Mr. J . P. A. A. Lens, te Hilver
sum, curator in het faillissement van J. G. 
Griffioen, te Bussum, F. H. G. van Kessel, te 
Laren , A. P rins Azn, te Sliedrecht, J . G. J . 
Majoor, te Laren, J . A. van Maanen, echtge
noote van Ds. M. P. de R oon, te D rumpt, 
J. P. M . Heslenfeld, te Brussel, W. J . Hase
laa r, te Bussum, F. C. C. Wattez, te Wouden
berg, W . J . Dankmeijer, te Bussum, J. L. 
Muller, te Bussum, M. Heerschop, weduwe 
Verwer, te Bussum, J. Krijnen, te Bussum, 
B. J . C. Potharst, te L aren, H . A. J. van 
Kessel, te Rotterdam, J . M. E. Andriessen, te 
Bussum, A . L. H erta, te Bussum, 0. P . N. 
Blom, te Bussum, A. L . J. Volker, te Bussum, 
J. G. H. Verbeek, te Hilversum, Th. N. van 
Eijden, te Naarden, en G. Bouwman, te Bus
sum, aanvoe re n, dat bij Ons besluit van I9 
Maart 1932 het vorige uitbreidingsplan voor 
het zuidelijk deel van Bussum, vastgesteld 
bij raadsbesluit van 30 Juli 1929, vernietigd 
is, terwijl de acht hiertegen door belangheb
benden aangevoerde b ezwaren stuk voor stuk 
gegrond werden verklaard ; dat bij het ont
werpen van het huidige uitbreidingsplan de 
vier volgende punten echter met volkomen 
ter zijd e stellen van Ons evengemeld besluit 
onverminderd gehandhaafd zijn, ofschoon de 
omstandigheden, die bij Ons besluit in aan
merking zijn genomen, geenszins veranderd 
zijn, zoodat hierom reeds het plan nimmer 
goedkeuring zal mogen kunnen verkrijgen; 
1. dat de zuidelijke randweg in het vorige 
plan op eene breedte van 2 5 meter was ge
projecteerd, waartegen bezwaar werd ge-
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maakt, hetgeen in Ons meergemeld besluit 
gegrond werd geacht; dat thans de breedte 
van dezen weg is geprojecteerd op eene 
breedte van 15 plus II meter is z6 meter; 
dat in de toelichting immers volkomen wordt 
erkend, dat de 11 meter breede groene strook 
door verlegging van de zuidelijke grens tot 
verbreeding van den weg kan dienen; z. dat 
voorts de breedte van de Ceintuurbaan (nota 
bene een weg die blijkens de toelichting tot 
het uitbreidingsplan slechts voor plaatselijk 
verkeer bestemd is) in strijd met het daar
omtrent in Ons meermalen genoemd besluit 
op zz½ meter blijft gesteld; dat de bewering, 
dat deze breedte toch noodig is, zulks aller
minst rechtvaardigt; dat trouwens de daar
omtrent gegeven beslissing ongetwijfeld in 
acht dient genomen te worden; dat hetzelfde 
geldt voor den oost-westloopenden weg, die 
in het plan 1929 van 13-25 meter wisselde 
en nu liefst afwisselend 45 en 60 meter breed 
is; 3. dat het vorige uitbreidingsplan mede 
vernietigd is wegens te ruime verkaveling en 
regeling der bebouwing ; dat de verbetering, 
die met betrekking tot dit punt in sommige 
gedeelten tot uiting komt, in het algemeen 
weer verloren gaat, doordat nog meer grond 
dan tevoren voor onnoodige pleinen en 
groene strooken zelfs gren2ende aan terrei
nen van het· Gooisch Reservaat in beslag 
wordt genomen, zoodat ook ten aanzien hier
van eveneens in strijd gehandeld wordt met 
de beslissing van 19 Maart 1932 ; 4. dat ten 
slotte formeel het bestemmen van aan parti
culieren toebehoorende gronden voor open
bare gebouwen achterwege is gebleven, doch 
men in plaats hiervan groote strooken groen 
geprojecteerd heeft met de ook reeds uitge
sproken bedoeling om hierop toch openbare 
gebouwen late r te stichten, nadat het een
maal goed te keuren uitbreidingsplan te dien 
aanzien opnieuw veranderd zal zijn; dat der
halve in de bovengeschetste vier punten het 
huidige uitbreidingsplan Onze beslissing van 
19 Maart 1932 volkomen terzijde stelt en in 
zooverre in flagranten strijd hiermede komt ; 
dat het belang van de reclamanten t en op
zichte van het een en ander verre van pro
blematisch is , daar in verband met de bij 
raadsbesluit d .d . 22 D ecember 1936 vastge
stelde grondslagen, waarnaar in Bussum zal 
geschieden het in bouwexploitatie brengen 
van gronden door particulieren (nà het ter 
visie leggen van het ontwerp-plan is in de 
daarbij behoorende toelichting een nieuwe 
pagina met betrekking tot deze Regelen toe
gevoegd, waarin te n onrechte deze laatste 
twee woorden ontbreken) iedere grondeige
naar gedupeerd wordt in den omslag van de 
gemeenschappelijke lasten door den te roya
len opzet van het geheele plan en speciaal 
wat betreft de daarin geprojecteerde parken 
en plantsoenen, groene strooken, onnoodig 
breede ceintuurbaan , diverse dubbele wegen 
en uit breiding Sportpark Zuid, zonder dat de 
schaderegeling voldoende waarborgen biedt, 
gelijk reeds ook in het bezwaarschrift aan 
Gedeputeerde Staten der provincie Noord-
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holland is uiteengezet, waarnaar ten deze 
wordt verwezen ter vermijding van herha
lingen; 

dat F. H. G. van Kessel, J . G . J. Majoor, 
H . A. J. van Kessel, 0 . P. N . Blom, A . L. J. 
Volker en G. Bouwman daarbij nog aanvoe
ren, dat behalve in de vier bovengenoemd, 
punten het onderhavige uitbreidingsplan nog 
in strijd is met Ons meergenoemd besluit van 
19 Maart 1932, ten aanzien van de bestem
ming van sommige gronden tot bosch en hei, 
waartoe ook hun grond behoort; dat toch de 
gronden, die volgens Ons besluit niet tot 
bosch en hei mochten worden bestemd, thans 
gewoonweg uit het plan zijn gehouden met de 
opzettelijke bedoeling deze gronden hun te
genwoordig karakter des,ilniettemin te laten 
behouden; 

dat G. J. Langhout, te Amsterdam, optre
dende voor zichzelf en zijne mede-eigenaren, 
aanvoert, dat hij voor het complex A (sectie 
D No 2360) in het bijzonder bezwaar ge
maakt had tegen de voorgestelde verkave
ling en bebouwingsvoorschriften, waardoor 
op zijn terrein, groot ongeveer z ha, slechts 
3 villaterrein~n, gelegen aan den Rijksweg, 
ter gezamenh3ke oppervlakte van ongeveer 
14,500 m 2 en z stukken met zelfstandig ex
ploiteerbaar bouwterrein beschikbaar zouden 
komen; dat door een dergelijke verkaveling 
in villaterreinen van ongeveer een halve hec
tare oppervlakte de waarde van het bouw
terrein in sterke mate zou worden vermin
derd, daar dergelijke terreinen in Bussum in 
het algemeen en aan den Rij ksstraatweg in 
het b!j_zonder practisch onverkoopbaar zijn; 
da_t h13 daarom o.a. verzocht h eeft zijn ter
rem te bestemmen voor den bouw van mid
denstandswoningen; dat hij heeft ervaren, 
dat in belangrijke afwijking van hetontwerp
uitbreidingsplan op het thans vastgestelde 
uitbreidingsplan in het zuidoostelijk gedeelte 
der gemeente Bussum op 100 m afst and van 
den Rijksweg een terrein van ongeveer 5 hec
taren oppervlakte niet voor woning- en villa
bouw, doch voor kazernement is aangewe
zen; dat aan een zeer klein terrein van der
den, gren2ende aan dat terrein, de bestem
ming voor bebouwing met middenstandswo
ningen is gegeven , doch dat voor zijn terrein. 
waarvan de zuidgrens slechts 160 m verwij
derd is van de noordgrens van het kazerne
mentsterrei n , de verkaveling en bestemming 
tot eerste klas villaterrein, in strijd met zijn 
verzoek, ongewijzigd zijn gebleven; dat het 
geen nader betoog behoeft, dat eerste klas 
villaterreinen nabij een kazernement onver
koopbaar zullen zijn en dat hij door een on
gewijzigde vaststelling van het uitbreidings
plan met het kazernement groote schade zou 
lijden; dat hij meent, dat een dergelijke in
grijpende wijziging van plan en bestemming 
door het aanwijzen tot kazernement niet mag 
geschieden op de voorgestelde wijze, name
lijk zonder, rekening te houden met aard en 
bestemming van naburige terreinen; 

Overwegende, dat ingevolge het bepaalde 
in artikel 40, ze lid, in verband met artikel 

39 
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37, 3e lid, der Woningwet belanghebbenden, 
die zich met bezwaren tot Gedeputeerde 
Staten hebben gewend, binnen zes weken na 
afloop van den termijn, gedurende welken 
het uitbreidingsplan ter gemeenteseuetarie 
voor een ieder ter inzage heeft gelegen, bij 
Ons bezwaren tegen het plan kunnen indie
nen· 

d~t, terwijl blijkens de stukken het onder
werpelijke, door Gedeputeerde Staten van 
Noordholland vastgestelde uitbreidingsplan 
van 16 Mei 1938 af gedurende veertien dagen 
ter inzage heeft gelegen, de bezwaarschriften 
van de reclamanten van Eijden en Bouwman 
onderscheidenlijk op 16 en 22 Juli bij Ons 
zijn ingekomen; 

dat derhalve deze bezwaarschriften niet 
binnen den daarvoor gestelden termijn zijn 
ingediend, en mitsdien te dezen buiten be
schouwing moeten worden gelaten; 

O . wat betreft de overige tijdig ingediende 
bezwaarschriften, dat het, door Gedeputeer
de Staten vastgestelde plan van uitbreiding, 
met name ook voor wat betreft de verkave
ling en de regeling der bebouwing, in die 
mate tegemoet komt aan de belangen van 
bouwexploitanten, dat reeds hierom niet kar 
worden gezegd, dat Ons besluit van 19 Maart 
1932, N °. 62 , niet zou zijn in acht genomen; 

dat niet op goede gronden bezwaar kan 
worden gemaakt tegen het weren van bebou
wing aan één kant van den, versmalden, zui
delijken randweg - waarlangs een groene 
strook van 11 meter is ontworpen - zulks te 
minder, aangezien het niet uitgesloten is te 
achten, dat die weg later zal moeten worden 
verbreed, waarvoor de bedoelde strook dan 
kan dienen (na wijziging van het uitbrei
dingsplan) ; 

dat evenmin bezwaar bestaat tegen den, 
zoogenaamden, oost-west-loopenden weg, die 
feitelijk bestaat uit twee, niet te breede, we
gen aan weerszijden van een plantsoen, dat, 
bij den gewijzigden opzet van het plan, noode 
kan worden gemist; 

dat de "Ceintuurbaan" naar Ons ootdeel 
op de vastgestelde breedte behoort te worden 
gehandhaafd; 

dat wel in Ons besluit van 19 Maart 1932, 
N °. 62, met betrekking tot dezen weg is over
wogen, dat hij breeder is ontworpen dan in 
verband met het te verwachten verkeer ver
eischt is, doch dat niettemin, met het oog op 
het sindsdien toegenomen autogebruik en ge
let op de met den Brediusweg opgedane er
varing - blijkens de ambtsberichten is deze 
weg met een breedte van 20 m te smal geble
ken - thans moet worden geoordeeld, dat 
een breedte van 22½ à 25 m voor een weg 
als den hierbedoelden als een minimum moet 
worden beschouwd; 

Overwegende: dat de reclamanten F . H . 
G. van Kessel, J. G. J . M ajoor, H . A. J. van 
Kessel, 0. P . N . Blom en A. L. J . Volker nog 
in het bijzonder aanvoeren, dat het onder
werpelijke plan ook in zooverre in strijd is 
met Onze meergenoemde beslissing van 19 
Maart 1932, dat de gronden, die volgens deze 
beslissing niet tot bosch en heide mochten 
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worden bestemd, thans buiten het plan zijn 
gehouden met de opzettelijke bedoeling, deze 
gronden hun tegenwoordig karakter toch te 
laten behouden; 

dat hier nu wel niet van niet-inachtneming 
van Onze meergenoemde beslissing kan wor
den gesproken, aangezien in het thans door 
Gedeputeerde Staten vastgestelde plan de 
gewraakte bestemming niet aan de door de 
reclamanten bedoelde terreinen is gegeven, 
maar dat de vraag moet rijzen, of het juist is 
deze terreinen zonder meer buiten het plan 
te laten; 

dat Wij met den Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting) van oor
deel zijn, dat deze vraag ontkennend moet 
worden beantwoord; 

dat het toch uit stedebouwkundig oogpunt 
niet juist kan worden geacht, dat de bierbe
doelde terreinen, welke slechts een smalle 
strook vormen tusschen de grens van het 
uitbreidingsplan en de gemeentegrens, niet 
in het onderwerpelijke plan, hetwelk het ge
heele zuidelijk gedeelte der gemeente in een 
regeling betrekt, zijn opgenomen; 

dat de bedoelde onjuistheid echter, naar 
Ons oordeel , niet van zoodanig belang is te 
achten, dat uit hoofde daarvan goedkeuring 
aan het plan zou behooren te worden onthou
den, zulks te minder aangezien burgemeester 
en wethouders van Bussum zich, tijdens het 
onderzoek, bereid hebben verklaard de tot
standkoming te bevorderen van een regeling, 
waardoor aan de billijkheid tegenover recla
manten zal worden voldaan; 

Overwegende, dat de reclamant G .J.Lang
hout er bezwaar tegen maakt, dat in afwij 
king van het ontwerp-uitbreidingsplan in het 
zuid-oostelijk gedeelte der gemeente een ter
rein van ongeveer 5 ha voor kazernebouw is 
bestemd, waarvan hij schade ducht, aange
zien zijns inziens het hem en zijnen mede
eigenaren toebehoorend tot villabouw be
stemd terrein, wanneer in de nabijheid daar
van een kazernement wordt opgericht, on
verkoopbaar zal zijn; 

dat op grond van de ontvangen ambtsbe
richten moet worden aangenomen, dat dit 
bezwaar niet opgaat, aangezien de toegang 
tot het kazerneterrein aan den zuidelijken 
randweg zal komen en in ieder geval op groo
ten afstand van het terrein van den recla
mant en zijne mede-eigenaren, hetwelk aan 
den grooten Rijksweg is gelegen en dus voor 
eerste klasse bebouwing is aangewezen; 

dat de bierbedoelde reclamant in zijn des
tijds bij Gedeputeerde Staten ingediend be
zwaarschrift o. m. bezwaar heeft gemaakt te
gen de bepaling van artikel 6 derde lid , der 
tegelijk met het uitbreidingsplan door G e
deputeerde Staten vastgestelde bebouwings
voorschriften; 

dat naar Ons oordeel dit bezwaar ge
grond is; 

dat toch ingevolge artikel 625 van het 
Burgerlijk Wetboek het gebruik, dat den 
eigenaar van zijne zaak toekomt, bij open
bare verordeningen kan worden beperkt, 
doch dat dergelijke beperkingen nimmer zoo-
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ver kunnen gaan, dat daardoor het gebruik 
van het geheel of van een deel van den 
eigendom van den eigenaar ophoudt te be
staan; 

dat het planten van hoornen in de tuinen, 
waartoe in de onderhavige bepaling der be
bouwingsvoorschriften aan burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid · wordt gegeven, 
des eigenaars vrijheid om gebruik te maken 
van de deelen van zijn eigendom, waarin deze 
bciomen zouden worden geplant, te !oor doet 
gaan; 

dat derhalve aan goedkeuring van het, 
door Gedeputeerde Staten vastgestelde, plan 
van uitbreiding zelve naar Ons oordeel niets 
in den weg staat, doch dat de bij dat plan be
hoorende bebouwingsvoorschriften slechts 
gedeeltelijk voor goedkeuring in aanmerking 
kunnen komen; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bij het bovenvermelde besluit van 
Gedeputeerde Staten vastgestelde uitbrei
dingsplan en de daarbij behoorende voor
schriften goed te keuren; met uitzondering 
van de bepaling van het derde lid van artikel 
6 dier voorschriften. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat met zijn rapport in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

's-Gravenhage, den roden Juli 1939. 
WILHELMINA. 

De_Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

· (Uitgeg. I Augustus z939.) 

N °. 7013 M /P.B.R. 
VOLKSHUISVESTING. 

Uitbreidingsplan Bussum. 

's-Gravenhage, 5 Juli 1939. 
Aan de Koningin. 

Onder dagteekening van rr Januari j.1. 
bracht de Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, advies uit over een 
uitbreidingsplan c.a. voor Bussum; het voor
gedragen ontwerp-besluit luidde als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien het overeenkomstig artikel 37, 3de 

lid, in verband met ·artikel 40, 2de lid, der 
Woningwet aan Ons ter goedkeuring aange
boden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland van II Mei 1938, re afdeeling, 
n ° . 65, tot vaststelling van een uitbreidings
plan c.a. voor de gemeente Bussum; 

Gelet op Ons besluit van ro Januari 1939, 
n °. 6, waarbij Wij Onze beslg,sing in deze 
voor zes maanden hebben verdaagd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
II Januari 1939, n °. 5; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 
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Overwegende : dat Gedeputeerde Staten 
van Noordholland bij hun evenvermeld be
sluit A. hebben vastgesteld een plan van: uït
breiding voor het zuidelijk deel der gemeen
te Bussum overeenkomstig de bij dit besluit 
behoorende kaarten met toelichtende be
schrijving, van welk plan de bestemming in· 
onderdeelen nader is omschreven in de in 
punt C vervatte bebouwingsvoorschriften; 
B. aan burgemeester en wethouders van Bus
sum de bevoegdheid hebben verleend de 
grens of richting van eene straat of plein 
eenigszins te wijzigen, wanneer bij defini
tieve uitmeting zou blijken, dat ·eenige af
wijking noodzakelijk is in het belang van 
eene behoorlijke bebouwing; C. hebben vast
gesteld de bij het in punt A genoemde uit
breidingsplan behoorende: Bebouwingsvoor
schriften ter nadere omschrijving van de ·be
stemmingen der terreinen in onderdeelen be
paald in het uitbreidingsplan voor het zuià 
<lelijk deel der gemeente Bussum, waarvan 
die, vervat in artikel 6, luiden: · 

Tui~aanleg. 

r. Burgemeester en wethouders zijn be-· 
voegd te eischen, dat de bouwterreinèn, v oor
zoover deze lager zijn gelegen dan de aan
grenzende weg, vóórdat de daarop te stich
ten gebouwen in gebruik worden genomen, 
over de geheele oppervlakte worden opge
hoogd tot de kruinhoogte van den aangren
zenden weg. 

2. De bij elk gebouw behoorende, krach
tens het artikel r sub 2 tot tuin of voortuin 
bestemde grond moet, voorzoover van de 
straat af zichtbaar, binnen zes maanden, na
dat voor het betreffende gebouw de vergun
ning, bedoeld in artikel 6, re lid, sub b, der 
Woningwet, is afgegeven; als tuin, respec• 
tievelijk voortuin, zijn aangelegd en daarna 
regelmatig als zoodanig worden onderhou
den. 

3. Burgemeester en wethouders zijn be
voegd in elk der tuinen een of meer hoornen 
te doen planten, welke hoornen zonder hun 
schriftelijke toestemming niet mogen worden-
gesnoeid of gerooid; - · 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat bij Ons besluit van 19 Maart 
1932, n°. 62, met vernietiging van hun be
sluit van 25 Februari 1931, n °. 3, de goedkeu
ring is onthouden aan het bij besluit van den 
raad der gemeente Bussum d.d. 30 Juli 1929 
vastgestelde plan van uitbreiding voor het 
zuidelijk deel dier gemee nte ; dat door den 
gemeenteraad van Bussum niet is voldaan 
aan de verplichting, opgelegd in het tweede 
lid van artikel 38 der Woningwet, om binnen 
twaalf maanden na de ontvangst dier beslis
sing een nieuw plan aan de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten te onderwerpen; 

dat derhalve, op grond van het voorschrift 
van artikel 40 van de genoemde wet, de vast
stelling van een nieuw plan van uitbreiding 
in dit geval door Gedeputeerde Staten be
hoort te geschieden; dat het ontwerp tot 
vaststelling van het bedoelde plan met daar
bij behoorende kaarten, toelichtende be-
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schrijving en bebouwingsvoorschriften, hou
dende nadere omschrijving van de bestem
ming in onderdeelen van de in het plan be
grepen gronden, van Maandag I November 
1937 af gedurende vier weken ter gemeente
secretarie van Bussum voor een ieder ter 
inzage is nedergelegd en dat van die neder
legging door het Hoofd van het gemeentebe
stuur van Bussum kennisgeving is gedaan 
in het Algemeen Nieuwsblad voor het Gooi 
"De Bussumsche Courant", van 30 October 
1937, terwijl zij bovendien op de gebruike
lijke wijze aan de ingezetenen is bekend ge
maakt; dat tegen het ontwerp 45 bezwaar
schriften zijn ingekomen, waarvan de ken
nisneming tot wijziging van het olan geen 
aanleiding heeft gegeven; dat intusschen de 
wenschelijkheid is gebleken van eene wijzi
ging van het plan voorzooveel betreft eene 
door den desbetreffenden bouw-exploitant 
gevraagde verandering van de bestemming 
van een terrein aan den Huizerweg, in het 
ontwerp-plan aangegeven voor den bouw 
van woon- en winkelhuizen en wel in dien 
zin, dat dit terrein uitsluitend voor den 
bouw van woonhuizen bestemd wordt, ter
wijl mede eene wijziging wenschelijk is ge
bleken ten aanzien van de · rooilijnen voor 
den verbindingsweg tusschen den Huizerweg 
en den Voormeulensweg, aangelegd op de 
gronden, door de gemeente Bussum aange
kocht van de Naamlooze Vennootschap Ex
ploitatie-maatschappij "Liesab"; dat ten 
slotte eene wijziging in het ontwerp noodza
kelijk is geworden, t en einde de uitvoering 
mogelijk te maken van de plannen van het 
Departement van D efensie tot het stichten 
van een kazernement op de aan het Rijk 
(Departement van D efensie) toebehoorende 
gronden, gelegen in het zuidoostelijk deel 
van het plan; 

dat tegen het aldus door Gedeputeerde 
Staten van Noordholland vastgestelde plan 
van uitbreiding verscheidene belanghebben
den bij Ons bezwaren hebben ingebracht; 

dat G. F . B akels, te Laren, voor zichzelf 
en namens de Erven Nicolaas Vlachos, C. L . 
Klaas, te Bussum, F. H.M. Bouvy, te Naar
den, D . P . R . A. Bouvy, t e Bussum, E.A. F. 
Thijssen, weduwe van F. Th. J. Bouvy, te 
Bussum, Mr. H. F. van Heukelom, te Hui
zen , L . F . Voorwijk, te Amsterdam, A. Groe
neveld, te Amsterdam, J. A. Guljé, te Am
sterdam, J. H . H . K olb, te Amsterdam, J. G. 
M. Wijers, te Amsterdam, M. A. Ch. Ver
beek, echtgenoote van J. S. van M esdag, t e 
Hilversum , A. M . C. Verbeek, echtgenoote 
van K . J . Perk, te Hilversum, P . Blees, t e 
Laren, J. B. Scholten, te Naarden, C. C. M. 
Schaepman, weduwe van W. H . M. Heslen
feld, te Hee mstede, G. de R oeper, weduwe 
van F . J. Chr. ten D am Ham, t e Laren, A. 
Chr. de Roeper, weduwe van J. G. H . Ver
beek, te Hilversum, Mr. J. P . A . A . Lens, te 
Hilversum, curator in het faillissem ent van 
.T. G . Griffioen, te Bussum, F. H . G. van 
Kessel, te Laren, A. Prins Azn, te Sliedrecht, 
J . G . J . Majoor, te Laren , J. A. van Maanen, 
echtgenoote van Ds M . P . de Roon, te 
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Drumpt, J . P. M. H eslenfeld, te Brussel, W. 
J . Haselaar, te Bussum, F. C. C. Wattez, te 
Woudenberg, W . J. Dankmeijer, te Bussum, 
J . L . Muller, te Bussum, M . Heerschap, we
duwe Verwer, te Bussum, J. Krijnen, te Bus
sum, B. J.C. Potharst, te Laren, H . A. J. van 
Kessel, te Rotterdam, J. M. E . Andriessen, 
te Bussum, A. L. Herta, te Bussum, 0 . P. 
N . Blom, te Bussum, A . L . J. Volker, te Bus
sum, J. G. H . Verbeek, te Hilversum, Th. N . 
van Eij den, te Naarden, en G. Bouwman, te 
Bussum, aanvoeren, dat bij Ons besluit van 
19 Maart 1932 het vorige uitbreidingsplan 
voor het zuidelijk deel van Bussum, vastge
steld bij raadsbesluit van 30 Juli 1929, ver
nietigd is, terwijl de acht hiertegen door be
langhebbenden aangevoerde bezwaren stuk 
voor stuk gegrond werden verklaard; dat bij 
het ontwerpen van het huidige uitbreidings
plan de vier volgende punten echter met vol
komen ter zijde stellen van Ons evengemeld 
besluit onverminderd gehandhaafd zijn, of
schoon de omstandigheden. die bij Ons be
sluit in aanmerking zijn genomen, geenszins 
veranderd zijn, zoodat hierom reeds het plan 
nimmer goedkeuring zal mogen kunnen ver
krijgen; 1. dat de zuidelijke randweg in het 
vorige plan op eene breedte van 25 meter 
was geprojecteerd, waartegen bezwaar wérd 
gemaakt, hetgeen in Ons meergemeld besluit 
gegrond werd geacht; dat thans de breedte 
van dezen weg is geprojecteerd op èene 
breedte van 15 plus II meter is 26 meter; 
dat in de toelichting immers volkomen wordt 
erkend, dat de 11 meter breede groene strook 
door verlegging van de zuidelijke gi:!!ns tot 
verbreeding van den weg kan dienen; 2. dat 
voorts de breedte van de Ceintuurbaan (no
ta bene een weg die blijkens de toelichting 
tot het uitbreidingsplan slechts voor plaat
selijk verkeer bestemd is) in strijd met het 
daaromtrent in Ons meermalen genoemd be
sluit op 22½ meter blijft gesteld; dat de be
wering, dat deze breedte toch noodig is, zulks 
allerminst rechtvaardigt; dat trouwens d e 
daaromtrent gegeven beslissing ongetwijfeld 
in acht dient genomen te worden; dat het
zelfde geldt voor den oost-west-loopenden 
weg, die in het plan 192g van 13- 25 meter 
wisselde en nu liefst afwisselend 45 en 60 
meter breed is; 3 . dat het vorige uitbrei
dingsplan mede vernietigd is wegens te rui
me verkaveling en regeling der bebouwing; 
dat de verbetering, die met betrekking tot 
dit punt in sommige gedeelten tot uiting 
komt, in het algemeen weer verloren gaat, 
doordat nog meer grond dan tevoren voor 
onnoodige pleinen en groene strooken zelfs 
grenzende aan terreinen van het Gooisch 
Reservaat in beslag wordt genomen, zoodat 
ook ten aanzien hiervan eveneens in strijd 
gehandeld wordt met de beslissing van 19 
Maart 1932; 4. dat ten slotte formeel het 
bestemmen van aan p articulieren toebehoo
rende gronden voor openbare gebouwen ach
terwege is gebleven, doch men in plaats hier
van groote strooken groen geprojecteerd 
heeft met de ook reeds uitgegsproken bedoe
ling om hierop toch openbare gebouwen la-
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ter te stichten, nadat het eenmaal goed te 
keuren uitbreidingsplan te dien aanzien op
nieuw veranderd zal zijn; dat derhalve in de 
bovengeschetste vier punten het huidige uit
breidingsplan Onze beslissing van 19 Maart 
1932 volkomen terzijde stelt en in zooverre 
in flagranten strijd hiermede komt; dat het 
belang van de reclamanten ten opzichte van 
het een en ander vene van problematisch is, 
daar in verband met de bij raadsbesluit d.d. 
22 December 1936 vastgestelde grondslagen, 
waarnaar in Bussum zal geschieden het in 
bouwexploitatie brengen van gronden door 
particulieren (nà het ter visie leggen van het 
ontwerp-plan is in de daarbij behoorende 
toelichting een nieuwe pagina met betrek
king tot deze Regelen toegeyoegd, waarin 
ten onrechte deze laatste twee woorden ont
breken) iedere grondeigenaar gedupeerd 
wordt in den omslag van de gemeenschappe
lijke lasten door den te royalen opzet van 
het geheele plan en speciaal wat betreft de 
daarin geprojecteerde parken en plantsoe
nen, groene strooken, onnoodig breede cein
tuurbaan, diverse dubbele wegen en uitbrei
ding Sportpark Zuid, zonder dät de schade
regeling voldoende waarborgen biedt, gelijk 
reeds ook in het bezwaarschrift aan Gede
puteerde Staten der provincie Noordholland 
is uiteengezet, waarnaar ten deze wordt ver
wezen ter vermijding van herhalingen; 

dat F. H. G. van Kessel, J. G. J. Majoor, 
H. A. J. van Kessel, 0. P. N. Blom, A. L. J. 
Volkeren G. Bouwman daarbiJ nog aanvoe
ren, dat behalve in de vier bovengenoemde 
punten het onderhavige uitbreidingsplan nog 
in strijd is met Ons meergenoemd besluit 
van 19 Maart 1932, ten aanzien van de be
stemming van sommige gronden tot bosch 
en hei, waartoe ook hun grond behoort; dat 
toch de gronden, die volgens Ons besluit niet 
tot bosch en hei mochten worden bestemd, 
thans gewoonweg uit het plan zijn gehou
den met de opzettelijke bedoeling deze gron
den hun tegenwoordig karakter desalniette
min te laten behouden; 

dat G. J. Langhout, te Amsterdam, optre
dende voor zichzelf en zijne m ede-eigena
ren, aanvoert, dat hij voor het complex A 
(sectie D n °. 2360) in het bijzonder bezwaar 
gemaakt had tegen de voorgestelde verka
veling en bebouwingsvoorschriften, waar
door op zijn terrein, groot ongeveer 2 ha, 
slechts 3 villaterreinen, gelegen aan den 
Rijksweg, ter gezamenlijke oppervlakte van 
ongeveer 14.500 m 2 en 2 stukken met zelf
standig exploite erbaar bouwterrein beschik
baar zouden komen; dat door een dergelijke 
verkaveling in villaterreinen van ongeveer 
een halve hectare oppervlakte de waarde 
van het bouwterrein in sterke mate zou wor
den verminderd, daar dergelijke terreinen in 
Bussum in het algemeen en aan den Rijks
straatweg in het bijzonder practisch onver
koopbaar zijn; dat hij daarom o.a. verzocht 
heeft zijn terrein te bestemmen voor den 
bouw van middenstandswoningen; dat hij 
heeft ervaren, dat in belangrijke afwijking 
van het ontwerp-uitbreidingsplan op het 
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thans vastgestelde uitbreidingsplan in het 
zuidoostelijk gedeelte der gemeente Bussum 
op 100 m afstand van den Rijksweg een ter
rein van ongeveer s hectaren oppervlakte 
niet voor woning- en villabouw, doch voor 
kazernement is aangewezen; dat aan een 
zeer klein terrein van derden, grenzende aan 
dat terrein, de bestemming voor bebouwing 
met middenstandswoningen is gegeven, doch 
dat voor zijn terrein, waarvan de zuidgrens 
slechts 160 m verwijderd is van de noord
grens van het kazernementsterrein, de ver
kaveling en bestemming tot eerste klas vil
laterreinen, in strijd met zijn verzoek, onge
wijzigd zijn gebleven; dat het geen nader be
toog behoeft, dat eerste klas villaterreinen 
nabij een kazernement onverkoopbaar zul
len zijn en dat hij door een ongewijzigde 
vaststelling van het uitbreidingsplan met het 
kazernement groote schade zou lijden; dat 
hij meent, dat een dergelijke ingrijpende wij
ziging van plan en bestemming door het aan
wijzen tot kazernement niet mag geschie
·den op de voorgestelde wijze, namelijk zon
der rekening te houden met aard en bestem
ming van naburige terreinen; 

Overwegende, dat ingevolge het bepaalde 
in artikel 40, 2e lid,in verband met artikel 
37, 3e lid, der Wornngwet belanghebbenden, 
die zich met bezwaren tot Gedeputeetde 
Staten hebben gewend, binnen zes weken na 
afloop van den termijn, gedurende welken 
het uitbreidingsplan ter gemeentesecretarie 
voor een ieder ter inzage heeft gelegen, bij 
Ons bezwaren tegen het plan kunnen indie
nen; 

dat, terwijl blijkens de stukken het onder
werpelijke, door Gedeputeerde Staten van 
N oordholland vastgestelde uitbreidingsplan 
van 16 Mei 1938 af gedurende veertien da
gen ter inzage heeft gelegen, de bezwaar
schriften van de reclamanten van Eijden en 
Bouwman onderscheidenlijk op 16 en 22 
Juli bij Ons zijn ingekomen; 

dat derhalve deze bezwaarschriften niet 
binnen den daarvoor gestelden termijn zijn 
ingediend, en mitsdien te dezen buiten be
schouwing moeten worden gelaten; 

Overwegende wat betreft de overige tijdig 
ingediende bezwaarschriften, dat het bepaal
de in artikel 38, 2e lid, der Woningwet in 
verband met artikel 40 dier wet medebrengt, 
dat Gedeputeerde Staten bij de vaststelling 
van het onderwerpelijke plan van uitbreiding 
Onze beslissing, vervat in Ons besluit van 
19 Maart 1932, No. 62, hadden behooren in 
acht te nemen ; 

dat Wij bij dit besluit met betrekking tot 
het toenmaals voor de gemeente Bussum 
vastgestelde uitbreidingsplan o.m. hebben be
slist, dat verscheidene wegen, waaronder de 
zoogenaamde zuidelijke randweg en de oost
west loopende weg, op dat plan te breed 
waren ontworpen; 

dat op het thans aan Ons ter goedkeuring 
aangeboden plan deze wegen nu wel met 
een geringere breedte zijn geprojecteerd, 
doch dat naast deze wegen - blijkens de bij 
het plan behoorende toelichting met het oog 
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op eventueele wegverbreeding - groene 
strooken zijn ontworpen in dier voege, dat 
de breedte van deze strooken tezamen met 
die der wegen gelijk zijn aan de op het vorige 
plan voorkomende breedten der wegen of 
deze zelfs overtreffen; 

dat hieruit volgt, dat, al moge bij het op
stellen van het nieuwe plan door Gedepu
teerde Staten Onze evengenoemde beslissing 
in formeel opzicht zijn in acht genomen, dit 
in feite geenszins het geval is; 

dat immers thans, evenals in het vorige 
plan, te groote strooken voor wegaanleg -
zij het dan ook, dat deze niet dadelijk over 
de volle breedte zal plaats hebben - zijn be
stemd, zulks ten koste van de grondeigena
ren, voor wie toch als gevolg daarvan niet 
slechts uiteindelijk minder nuttig bouwter
rein zou overblijven dan redelij k is te ach
ten, doch die tevens den aanleg van de wegen 
e n de daarbij behoorende plantsoenstrooken 
zouden hebben te bekostigen; 

dat, wat dit laatste betreft, er in de ter 
zake ontvangen ambtsberichten weliswaar op 
wordt gewezen, dat de kosten van het aan
leggen van wegen en plantsoenstrooken niet 
meer uitsluitend ten Jaste zullen komen van 
de eigenaren der onmiddellijk daaraan gren
zende bouwterreinen, doordat de gemeente
raad bij zijn besluit van 22 December 1936 
vastgesteld heeft een verordening, houdende 
de grondslagen van het in exploitatie bren
gen van gronden door particulieren, krach
tens welke verordening de evenbedoelde kos
ten over alle gronden, welke tot een bepaalde 
wijk behooren, zullen worden omgeslagen, 
doch dat - daargelaten nog, dat hiermede 
de evenbedoelde afwijking van Ons besluit 
van IQ Maart 1932, No. 62, toch niet kan 
worden gerechtvaardigd - daarbij wordt 
voorbijgezien, dat, hoe grooter de totale op
pervlakte der aan te leggen wegen en plant
soenstrooken is, des te hooger de totale kos
ten van dezen aanleg en dus ook de omslagen 
voor de eigenaren zullen zijn; 

dat een der vertegenwoordigers van Gede
puteerde Staten van Noordholland in de 
openbare vergadering van de Afdeeling van. 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, ter verdediging van het projec
teeren van de bovenbedoelde groene stroo
k e n, er nog op heeft gewezen, dat deze stroo
ken nimmer voor wegverbreeding zullen kun
nen worden benut, zonder dat het onderwer
pelijke uitbreidingsplan zal zijn gewijzigd, 
doch dat, daar, zooals reeds werd overwogen, 
deze strooken nu eenmaal bij dit plan aan de 
gronden van de eigenaren worden onttrok
ken, ook deze opmerking niet vermag weg 
te nemen, dat Onze meergenoemde beslissing 
wat het hier aan de orde zijnde punt betreft 
niet is in acht genomen; 

dat uit een en ander volgt, dat de desbe
treffende grief van de reclamanten door Ons 
gegrond wordt geacht; 

dat naar Ons oordeel echter een uitzonde
ring dient te worden gemaakt voor de zoo
genaamde Ceintuurbaan, welke op dezelfde 
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breedte, als waarop zij op het vorige uitbrei
dingsplan was geprojecteerd, is gehandhaafd; 

dat wel in Ons besluit van 19 Maart 1932, 
No 62 o. m. met betrekking tot dezen weg 
is overwogen, dat hij breeder is ontworpen 
dan in verband met het te verwachten ver
keer vereischt is, doch dat niettemin, met 
het oog op het sindsdien toegenomen auto
gebruik en gelet op de met den Brediusweg 
opgedane ervaring - blijkens de ambtsbe
richten is deze weg met een breedte van 
20 m te smal gebleken - thans moet worden 
geoordeeld, dat eene breedte van 22½ .à 25 
m voor een weg als den hierbedoelden als een 
minimum moet worden beschouwd; 

dat onder deze omstandigheden moet wor
den geoordeeld, dat Gedeputeerde Staten 
ondanks Onze meergenoemde beslissing de
zen weg terecht op de oorspronkelijke breed
te hebben gehandhaafd; 

dat weliswaar, zooals reeds bleek, inge
volge de bepalingen der Woningwet na de 
niet-goedkeuring van een uitbreidingsplan 
door Gedeputeerde Staten of door Ons een 
nieuw plan behoort te worden vastgesteld 
met inachtnl!ming van de beslissing van Ge
deputeerde Staten of van Ons, doch dat zulks 
niet wegneemt, dat, wanneer zich sedert een 
zoodanige beslissing nieuwe omstandigheden 
hebben voorgedaan, welke met betrekking 
tot een bepaald punt het terugkomen op deze 
beslissing gewenscht doen zijn, het n iet vol
gen van de beslissing op dat punt uiteraard 
geoorloofd is; 

Overwegende : dat uit het voorgaande reeds 
moet volgen, dat Wij met de desbetreffende 
reclamanten van oordeel zijn, dat Onze eer
dere beslissing, ook wat de te ruime verka
veling en regeling van de bebouwing betreft, 
door Gedeputeerde Staten ten onrechte niet 
is in acht genomen; 

dat, wat het oprichten van openbare ge
bouwen op particuliere gronden aangaat, op 
het onderhavige plan weliswaar geen gron
den van particulieren voor de stichting van 
openbare gebouwen zijn bestemd, doch dat 
er eenige plantsoenstrooken zijn . geprojec
teerd, blijkens de toelichting o. m. met het 
doel om daarop te zijner tijd, na wijziging 
van het plan, de benoodigde openbare ge
bouwen te kunnen stichten; 

dat hier derhalve, om dezelfde reden als 
hierboven ten aanzien van de breedte der 
wegen, moet worden geconcludeerd, dat Onze 
beslissing van 1932, misschien wel in formeel 
opzicht, doch in werkelijkheid niet is in acht 
genomen; 

Overwegende: dat de reclamanten F. H. 
G. van Kessel, J . G. J. Majoor, H. A. J. van 
Kessel , 0 . P . N . Blom en A. L. J. Volker 
nog in het bijzonder aanvoeren, dat het on
derwerpelijke plan ook in zooverre in strijd 
is met Onze meergenoemde beslissing van 
19 Maart 1932, dat de gronden, die volgens 
deze beslissing niet tot bosch en heide moch
ten worden bestemd, thans buiten het plan 
zijn gehouden met de opzettelijke bedoeling, 
deze gronden hun tegenwoordig karakter 
toch te laten behouden; 
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dat hier nu wel niet van niet-inachtneming 
van Onze meergenoemde beslissing kan wor
den gesproken, aangezien in het thans door 
Gedeputeerde Staten vastgestelde plan de 
gewraakte bestemming niet aan de door de 
reclamanten bedoelde terreinen is gegeven, 
maar dat de vraag moet rijzen, of het juist 
is deze terreinen zonder meer buiten het 
plan te laten; 

dat Wij met den Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting) van 
oordeel zijn, dat deze vraag ontkennend moet 
worden beantwoord; 

dat het toch uit stedebouwkundig oogpunt 
niet juist kan worden geacht, dat de hierbe
doelde terreinen, welke slechts een smalle 
strook vormen tusschen de grens van het uit
breidingsplan en de gemeentegrens en welke 
uit hoofde van hun geringe oppervlakte wel 
nooit meer voor opneming in een uitbrei
dingsplan in aanmerking zullen komen, niet 
in het onderwerpelijke plan, hetwelk het ge
heele zuidelijk gedeelte der gemeente in een 
regeling betrekt, zijn opgenomen; 

dat derhalve het bezwaar van deze recla
manten gegrond is; 

Overwegende: dat de reclamant G . J. 
Langhout er bezwaar tegen maakt, dat in 
afwijking van het ontwerp-uitbreidingsplan 
in het zuid-oostelijk gedeelte der gemeente 
een terrein van ongeveer 5 ha voor kazerne
bouw is bestemd, waarvan hij schade ducht, 
aangezien zijns inziens het hem en zijnen 
mede-eigenaren toebehoorend, tot villabouw 
bestemd terrein, wanneer in de nabijheid 
daarvan een kazernement wordt opgericht, 
onverkoopbaar zal zijn; 

dat op grond van de ontvangen ambts
berichten moet worden aangenomen, dat dit 
bezwaar niet opgaat, aangezien de toegang 
tot het kazerneterrei,t aan den zuidelijken 
randweg zal komen en in ieder geval op 
grooten afstand van het terrein van den re
clamant en zijne mede-eigenaren, hetwelk 
aan den grooten Rijksweg is gelegen en dus 
voor eerste klasse bebouwing is aangewezen; 

dat de hierbedoelde reclamant in zijn des
tijds bij Gedeputeerde Staten ingediend be
zwaarschrift o. m. bezwaar heeft gemaakt 
tegen de bepaling van artikel 6, derde lid, 
der tegelijk met het uitbreidingsplan door 
Gedeputeerde Staten vastgestelde bebou
wingsvoorschriften; 

dat naar Ons oordeel dit bezwaar ge
grond is; 

dat toch ingevolge artikel 625 van het Bur
gerlijk Wetboek het gebruik, dat den eige
naar van zijn zaak toekomt, bij openbare 
verordeningen kan worden beperkt, doch dat 
dergelijke beperkingen nimmer zoover kun
nen gaan, dat daardoor het gebruik van het 
geheel of van een deel van den eigeRdom van 
den eigenaar ophoudt te bestaan; 

dat het planten van hoornen in de tuinen, 
waartoe in de onderhavige bepaling der be
bouwingsvoorschriften aan burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid wordt gegeven, 
des eigenaars vrijheid om gebruik te maken 
van de deelen van zijn eigendom, waarin deze 
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hoornen zouden worden geplant, te !oor doet 
gaan; 

Overwegende : dat in verband met de, blij 
kens het vorenstaande door Ons gegrond be
vonden bezwaren het onderwerpelijke plan 
van uitbreiding en de daarbij behoorende 
bebouwingsvoorschriften Onze goedkeuring 
niet kunnen verwerven; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het, bij besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland van 11 Mei 1938, ie afdee
ling, N °. 65, vastgestelde uitbreidingsplan 
met bebouwingsvoorschriften niet goed te 
keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken. 

In verband met, tegen het advies gerezen 
bedenking heeft genoemde Afdeeling haar 
ontwerp-besluit in dier voege gewijzigd, dat 
de rechtsoverweging en het dictum thans lui
den als volgt: 

Overwegende: dat ingevolge het bepaalde 
in artikel 40, 2e lid, in verband met artikel 
37, 3e lid, der Woningwet belanghebbenden, 
die zich met bezwaren tot Gedeputeerde Sta
ten hebben gewend, binnen zes weken na 
afloop van den termijn, gedurende welken 
het uitbreidingsplan ter gemeentesecretarie 
voor een ieder ter inzage heeft gelegen, bij 
Ons bezwaren tegen het plan kunnen indie
nen; 

dat, terwijl blijkens de stukken het onder
werpelijke, door Gedeputeerde Staten van 
Noordholland vastgestelde, uitbreidingsplan 
van 16 Mei 1938 af gedurende veertien dagen 
ter inzage heeft gelegen, de bezwaarschriften 
van de reclamanten van Eijden en Bouwman 
onderscheidenlijk op 16 en 22 Juli bij Ons 
zijn ingekomen; 

dat derhalve deze bezwaarschriften niet 
binnen den daarvoor gestelden termijn zijn 
ingediend, en mitsdien te dezen buiten be
schouwing moeten worden gelaten; 

Overwegende, wat betreft de overige tijdig 
ingediende bezwaarschriften, dat het bepaal
de in artikel 38, 2e lid, der Woningwet in 
verband met artikel 40 dier wet medebrengt, 
dat Gedeputeerde Staten bij de vaststelling 
van het onderwerpelijke plan van uitbreiding 
Onze beslissing, vervat in Ons besluit van 19 
Maart 1q32, No 62, hadden behooren in acht 
te nemen; 

dat Wij bij dit besluit met betrekking tot 
het toenmaals voor de gemeente Bussum 
vastgestelde uitbreidingsplan o. m. hebben 
beslist, dat verscheidene wegen, waaronder 
de zoogenaamde zuidelijke randweg, op dat 
plan te breed waren ontworpen; 

dat op het thans aan Ons ter goedkeuring 
aangeboden plan deze weg nu wel met een 
geringere breedte is geprojecteerd, doch dat 
naast dezen weg - blijkens de bij het plan 
behoorende toelichting met het oog op even
tueele wegverbreeding - groene strooken 
zijn ontworpen in dier voege, dat de breedte 
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van deze strooken tezamen met die van den 
weg gelijk is aan de op het vorige plan voor
komende breedte van den weg of deze zelfs 
overtreft; 

dat voorts op het plan, zooals het thans 
door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, een 
oost-west loopende weg is ontworpen, welke 
op het voormalige plan niet voorkwam, doch 
dat het projecteeren op het uitbreidingsplan 
van dezen weg mede in strijd moet worden 
geacht met Onze voormelde beslissing, waar
bij bezwaar werd gemaakt tegen de breedte 
van verschillende in het toenmalige plan ont
worpen wegen, waarmede zich kwalijk ver
draagt het thans opnemen in het p lan van 
een nieuwen weg, die met de daarbij ontwor
pen plantsoenstrooken eene breedte heeft 
van 45 tot 60 m; 

dat uit een en ander volgt, dat, al moge bij 
het opstellen van het nieuwe plan door Ge
deputeerde Staten Onze evengenoemde be
slissing in formeel opzicht zijn in acht ge
nomen, dit in feite geenszins het geval is: 

dat immers thans, evenals in het vorige 
p lan, te groote strooken voor wegaanleg -
zij het dan ook, dat deze niet dadelijk over de 
volle breedte zal plaats hebben - zijn be
stemd, zulks ten koste van de grondeigena
ren, voor wie toch als gevolg daarvan niet 
slechts uiteindelijk minqer nuttig bouwter
rein zou overblijven dan redelijk is te achten, 
doch die tevens den aanleg van de wegen en 
de daarbij behoorende plantsoenstrooken 
zouden hebben te bekostigen; 

dat, wat dit laatste betreft, er in de ter 
zake ontvangen ambtsberichten weliswaar 
op wordt gewezen, dat de kosten van het 
aanleggen van wegen en plantsoenstrooken 
niet meer uitsluitend ten laste zullen komen 
van de eigenaren der onmiddellijk daaraan 
grenzende bouwterreinen, doordat de ge
meenteraad bij zijn besluit van 22 D ecember 
1936 vastgesteld heeft een verordening, hou
dende de grondslagen van het in exploitatie 
brengen van gronden door particulieren, 
krachtens welke verordening de evenbedoel
de kosten over alle gronden, welke tot een 
bepaalde wijk behooren, zullen worden om
geslagen, doch dat - daargelaten nog, dat 
hiermede de evenbedoelde afwijking van 
Ons besluit van 19 Maart 1932, N ° . 62, toch 
niet kan worden gerechtvaardigd - daarbij 
wordt voorbijgezien , dat, hoe grooter de 
totale oppervlakte der aan te leggen wegen 
en plantsoenstrooken is, des te hooger de 
totale kosten van dezen aanleg en dus ook 
de omslagen voor de eigenaren zullen zijn; 

dat een der vertegenwoordigers van Gede
puteerde Staten van Noordholland in de 
openbare v e rgadering van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, ter verdediging van het projec
teeren van de bovenbedoelde groene stroo
ken, er nog op heeft gewezen, dat deze stroo
ken nimmer voor wegverbreeding zullen kun
n en worden benut, zonder dat het onderwer
pelijke uitbreidingsplan zal zijn gewijzigd, 
doch dat, daar, zooals reeds werd overw,.>gen, 
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deze strooken nu eenmaal bij dit plan aan 
de gronden van de eigenaren worden onttrok
ken, ook deze opmerking niet vermag weg 
te nemen, dat Onze meergenoemde beslissing, 
wat het hier aan de orde zijnde punt betreft, 
niet is in acht genomen; 

dat uit een en ander volgt, dat de desbe
treffende grief van de reclamanten door Ons 
gegrond wordt geacht; 

dat naar Ons oordeel echter een uitzon
dering dient te worden gemaakt voor de zoo
genaamde Ceintuurbaan, welke op dezelfde 
breedte, als waarop zij op het vorige uitbrei
dingsplan was geprojecteerd, is gehandhaafd; 

dat wel in Ons besluit van 19 Maart 1932, 
N °. 62 o. m. met betrekking tot dezen weg is 
overwogen, dat hij breeder is ontworpen dan 
in verband met het te verwachten verkeer 
vereischt is, doch dat niettemin, met het oog 
op het sindsdien toegenomen autogebruik en 
gelet op de met den Brediusweg opgedane 
ervaring - blijkens de ambtsberichten is 
deze weg met een breedte van 20 m te smal 
gebleken - thans moet worden geoordeeld, 
dat een breedte van 22~/2 à 25 m voor een 
weg als den hierbedoelden als een minimum 
moet worden beschouwd; 

dat onder dez.e omstandigheden moet wor
den geoordeeld, dat Gedeputeerde Staten on
danks Onze meergenoemde b eslissing dezen 
weg terecht op de oorspronkelijke breedte 
hebben gehandhaafd; 

dat weliswaar, zooals reeds bleek, ingevolge 
de bepalingen der Woningwet na de niet
goedkeuring van een uitbreidingsplan· door 
Gedeputeerde Staten of door Ons een nieuw 
plan behoort te worden vastgesteld met in
achtneming van de beslissing van Gedepu
teerde Staten of van Ons, doch dat zulks niet 
wegneemt, dat, wanneer zich sedert een zoo-
danige beslissing nieuwe omstandigheden 
h ebb en voorgedaan, welke met betrekking 
tot een bepaald punt het terugkomen op deze 
beslissing gewenscht doen zijn, het niet vol
gen van de beslissing op dat punt uiteraard 
geoorloofd is; 

Overwegende, dat uit het voorgaande 
reeds moet volgen, dat Wij met de desbe
treffende reclamanten van oordeel zijn, dat 
Onze eerdere beslissing, ook wat de te ruime 
verkaveling en regeling van de bebouwing 
betreft, door Gedeputeerde Staten ten on
rechte niet is in acht genomen; 

Overwegende: dat de reclamanten F. H. G. 
v. Kessel , J. G. J. Majoor, H.A. J. v. Kessel, 
0 . P . N . Blom en A. L. J. Volker nog in het 
bijzonder aanvoeren, dat het onderwerpelijke 
plan ook in zooverre in strijd is met Onze 
meergenoemde beslissing van 19 Maart 1932, 
dat de gronden, die volgens deze beslissing 
niet tot bosch en heide mochten worden be
stemd, 1'hans buiten het plan zijn gehouden 
met d e opzettelijke bedoeling, deze gronden 
hun tegenwoordig karakter toch te laten be
houden ; 

dat hier nu wel niet van niet-inachtneming 
van Onze meergenoemde beslissing kan or
den gesproken, aangezien in het thans door 
Gedeputeerde Staten vastgestelde plan de 
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gewraakte bestemming niet aan de door de 
reclamanten bedoelde terreinen is gegeven, 
maar dat de vraag moet rijzen, of het juist 
is deze terreinen zonder meer buiten het plan 
te laten; 

dat Wij met den Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting) van 
oordeel zijn, dat deze vraag ontkennend moet 
worden beantwoord; 

dat het toch uit stedebouwkundig oogpunt 
niet juist kan worden geacht, dat de hierbe
doelde terreinen, welke slechts een smalle 
strook vormen tusschen de grens van het 
uitbreidingsplan en de gemeentegrens en 
welke uit hoofde van hun geringe oppervlak
te wel nooit meer voor opneming in een uit
breidingsplan in aanmerking zullen komen, 
niet in het onderwerpelijke plan, hetwelk het 
geheele zuidelijk gedeelte der gemeente in 
een regeling betrekt, zijn opgenomen; 

dat derhalve het bezwaar van deze recla
manten gegrond is; 

Overwegende: dat de reclamantG.J .Lang
hout er bezwaar tegen maakt, dat in afwij
king van het ontwerp-uitbreidingsplan in het 
zuid-oostelijk gedeelte der gemeente een ter
rein van ongeveer 5 ha voor kazernebouw is 
bestemd, waarvan hij schade ducht, aange
zien zijns inziens het hem en zijnen mede
eigenaren toebehoorend tot villabouw be
stemd terrein, wanneer in de nabijheid daar
van een kazernement wordt opgericht, on
verkoopbaar zal zijn; 

dat op grond van de ontvangen ambtsbe• 
richten moet worden aangenomen, dat dit 
bezwaar niet opgaat, aangezien de toegang 
tot het kazerneterrein aan den zuidelijken 
randweg zal komen en in ieder geval op groo
ten afstand van het terrein van den recla
mant en zijne mede-eigenaren, hetwelk aan 
den grooten Rijksweg is gelegen en dus voor 
eerste klasse bebouwing is aangewezen; 

dat de hierbedoelde reclamant in zijn des
tijds bij Gedeputeerde Staten ingediend be
zwaarschrift o.m. bezwaar heeft gemaakt te
gen de bepaling van artikel 6, d erde lid, der 
tegelijk met het uitbreidingsplan door Gede
puteerde Staten vastgestelde bebouwings
voorschriften; 

dat naar Ons oordeel dit bezwaar gegrond 
is; 

dat toch ingevolge artikel 625 van het Bur
gerlijk W etboek het gebruik, dat den eige
naar van zijne zaak toekomt, bij openbare 
verordeningen kan worden beperkt, doch dat 
dergelijke beperkingen nimmer zoover kun
nen gaan, dat daardoor het gebruik van het 
geheel of van een deel van den eigendom van 
den eigenaar ophoudt te bestaan; 

dat het planten van boomen in de tuinen, 
waartoe in de onderhavige bepaling der be
bouwingsvoorschriften aan burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid wordt gegeven, 
des eigenaars vrijheid om gebruik te maken 
van de deelen van zijn eigendom, waarin 
deze boomen zouden worden geplant, te loor 
doet gaan; 

Overwegende : dat in verband met de blij
kens het vorenstaande door Ons gegrond be-
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vonden bezwaren het onderwerpelijke plan 
van uitbreiding en de daarbij behoorende 
bebouwingsvoorschriften slechts gedeeltelijk 
voor goedkeuring in aanmerking kunnen ko
men; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bij het bovenvermelde besluit van 
Gedeputeerde Staten vastgestelde uitbrei
dingsplan c.a. goed te keuren, behalve voor
zoover betreft het zuidelijk gedeelte van het 
plan aan de noordzijde begrensd door den 
meest noordelijken rijweg en, voorzoover 
deze plaatselijk wordt onderbroken, door den 
zuidelijken rijweg, welke de plantsoenstrook 
begrenzen, die ongeveer in de richting oost
west het uitbreidingsplan doorsnijdt van den 
zuidelijken randweg ter plaatse van perceel 
sectie A No 2752 tot den Amersfoortschen 
straatweg ter plaatse van perceel sectie D 
No 8gg, en wat de bebouwingsvoorschriften 
betreft, met uitzondering van de bepaling 
van het derde lid van artikel 6 dier voor
schriften. 

Het advies om aan een deel van het, door 
Gedeputeerde Staten vastgestelde, plan goed
keuring te onthouden houdt verband met de 
meening, der Afdeeling, volgens welke Uwer 
Majesteits besluit van 19 Maart 1932, No 62, 
in feite niet zou zijn in acht genomen. Die 
meening kan ik niet deelen. Immers, reke
ning houdend met genoemd besluit - waar
bij aan het daarin bedoelde plan goedkeu
ring werd onthouden, omdat het, in verschil
lend opzicht, te bezwarend werd geacht voor 
de eigenaren - stelden Gedeputeerde Sta
ten een ander plan vast, dat, zoover rede
lijkerwijs mogelijk en stedebouwkundig toe
laatbaar, tegemoetkomt aan erkende belan
gen van reclamanten : de diepte van bouw
blokken is aanzienlijk verminderd; de toe
gelaten dichtheid der bebouwing is, verge
leken bij het oorspronkelijke plan met onge
veer de helft vermeerderd. Het nieuwe plan 
bestemt (niet minder dan) 65 % van den 
grond voor nuttig bouwterrein; niet meer 
dan 23 % is bestemd voor den aanleg van 
wegen; slechts z2 % van den grond is be
stemd voor plantsoen, met inbegrip van een 
,,groene strook" langs den zuidelijken rand
weg. Het weren van bebouwing aan den bui
tenkant van dien weg - waarvoor bedoelde 
strook mede moet dienen - komt naar mijne 
meening niet in strijd met een desbetreffende 
overweging van het hiervoren aangehaalde 
besluit. D at besluit verzet zich er evenmin 
tegen, dat grond langs dien weg - waarvan 
de breedte van 25 op z5 meter is terugge
bracht - wordt gereserveerd voor verbree
ding ( van d en weg), indien deze in verdere 
toekomst noodig mocht blijken. 

In het gewijzigde ontwerp-besluit wordt 
nog bezwaar gemaakt tegen een oost-west 
loopenden weg, welke niet op het voormalige 
plan voorkwam. In werkelijkheid gaat het 
hier om twee, niet te breede, wegen aan 
weerszijden van een, bescheiden, plantsoen
strook. Zonder den hierbedoelden eenigszins 
ruimeren aanleg zou het plan, naar mijn 
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meening, ontaarden in een aaneenschakeling 
van straten en bouwblokken , welke in een 
gemeente als Bussum ten eenenmale ontoe
laatbaar zou zij n, in het bij zonder nu de be
bouwing zooveel dichter is ontworpen dan 
op het vorige plan. 

Voor wat de (exploitatie)belangen van 
eigenaren betreft zie ik tegen het sober op
gezette - doch stedebouwkundig verant
woorde - plan, nog te minder bezwaar, aan
gezien in 1936 is vastgesteld eene verorde
ning, krachtens welke de kosten van wegen 
en plantsoenen over alle gronden in een be
paalde wijk worden omgeslagen. 

Mede gelet op het dringend belang, zoowel 
van de gemeente Bussum als van exploitan
ten , bij het spoedig tot standkomen van een 
uitbreidingsplan, meen ik, dat het bezwaar
lijk voldoende verantwoord kan zijn, aan een 
deel van het vastgestelde plan - dat immers 
stedebouwkundig één geheel vormt - goed
keuring te onthouden. 

Eerbiedig moge ik Uwer Majesteit mits
dien in overweging geven het hierbij aange
boden ontwerp-besluit te bekrachtigen, dat 
overeenkomstig mijn hiervoren ontwikkelde 
zienswij ze is opgemaakt. 

D e Minis ter van Binnenlandsche Zaken, 
VAN B OEYEN. 

s. 3304 

24 Juni z_o39. WET tot w11z1gmg en ver
hooging van het vijfde hoofdstuk der 

R iiksbegrooting voor het dienstjaar 1939. 
(Vluchtelingenkamp.) 

Bijl. Hand. Il z938/39, 382. 
Hand. ,938/39, bladz. z868-z891. 
Bijl. Hand. I z938/3 9, 382. 
Hand. I z938/39, bladz. 7z7-725. 

s. 3380 

.IJ Juli z939. BESLUIT, waarbij met toe
passing van artikel 16 der Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1928, N °. 249) bedragen 
uitgetrokken op de begroeting van het 
Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor 1938 worden toegevoegd aan 
de overeenkomstige posten van de be
groeting van genoemd bedrijf voor het 
dienstjaar 1939. 

s. 3381 

.z z September z939. BESLUIT, houdende 
aanwijzing van overschotten op de be
groeting van het Staatsbedrijf der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie voor het 
dienstjaar 1938, welke worden toege
voegd aan de daarnevens aangegeven 
kredieten voor het dienstjaar 1939. 

. 3403 

.I Juli z939. WET tot wijziging en verhoo
ging van het zevende hoofdstuk B der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
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1938. (Deelnemir,g in preferent kapitaal 
der Koninklijke Nederlandsche Hoog
ovens en Staalfabrieken N . V. te IJmui
den.) 

Bijl. Hand. Il z938/39, 224. 
Hand. Il z938/39, bladz. z635-z637. 
Bijl. Hand. 1 z938/39, 224. 
Hand. I z938/39, bladz. 728/9. 

S.3404 

I2 Augustus z939. WET tot wijziging en 
verhooging van het zevende Hoofdstuk 
B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1938. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 377. 
Hand. Il z938/39, bladz. 2094. 
Bijl. Hand. 1 z938/39, 377. 
Hand. I z938/39, bladz. 754. 

S.3405 

z2 Augustus z939. WET tot wijziging van 
het zevende hoofdstuk B der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 395. 
Hand. Il z938/39, bladz. 2094- 2096. 
Bijl. Hand. I z938/39, 395. 
Hand. I z938/39, bladz. 754. 

s. 3480 

28 October z9"9. BESLUIT, waarbij met 
· toepassing van artikel 24 der Comptabi
liteitswet 1927 (Staatsblad n ° . 259) 
restanten op enkele artikelen van het 
Vlle Hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938 worden toege
voegd aan de overeenkomstige artikelen 
van het Vlle Hoofdstuk B der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1939 . 

s. 3505 

I Juli z9"9. WET, tot wijziging van de be
groeting van uitgaven ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel voor 
het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 335· 
Hand. Il 1938/39, bladz. z902. 
Bijl. Hand. 1 z938/39, 335. 
Hand. I z938/39, bladz. 728 . 

S.3506 

z2 Augustus 1939. WET, tot w11z1gmg en 
verhooging van het achtste hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1939. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 467 . 
Hand. Il z938l39, bladz. 2236-2247. 
Bijl. Hand. I z938/39, 467 . 
Hand. I z938/39; bladz. 737-75z. 
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s. 3581 

26 Augustus 193.9. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 16 der Bedrijven
wet 1928 (Staatsblad n °. 249) restanten 
op enkele artikelen van de begrooting 
van het Staatsbedrijf der Artillerie-In
richtingen voor het dienstjaar 1938 wor
den toegevoegd aan overeenkomstige ar
tikelen van de begrootingvan het Staats
bedrijf der. Artillerie-Inrichtingen voor 
het dienstjaar 1939: 

s. 3582 

26 Augustus 1939. BESLUIT, tot wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 24 Juni 
19.19 (Staatsblad n °. 3580), betreffende 
overbrenging van een gedeelte van het 
buitengewoon krediet van het Vllle 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938 naar het Vllle Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1939. 

s. 3963 

IO Augustus 1939: WET, houdende goed
keuring van een besluit van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling 111 A der begrooting van Neder
landsch-lndië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. · II 1938/39, 345. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2064-2071. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 345. 
Hand. I 1938/39, bladz. 735/6 . 

s. 3964 

IO Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van een besluit van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling IV der begrooting van Neder
landsch- Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 345. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2064-2071. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 345. 
Hand. I 1938/39, bladz. 735/6 . 

s. 3965 

IO Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van het besluit van den Gou
verneur-Generaal van Neder/andsch-In
dië tot vaststelling van de nieuwe Af
deeling IV A der begrooting van Neder
landsch-Indië voor · het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/3 9, 3 45. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2064-2071. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 345. 
Hand. I 1938/39, bladz. 735/6 . 

1939 

s. 3966 

10 Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van een besluit van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulling_ van Af
deeling V der begrooting van N eder
landsch-lndië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 345. 
Hand. II r938/39, bladz. 2064-2071. 
Bijl. Hand. I 1938/39 , 345. 
Hand. I 1938/39, bladz. 735/6 . 

s. 3967 

10 Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van twee besluiten van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling VA der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 345. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2064- 2071. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 345. 
Hand. I 1938/39, bladz. 735/6. 

s. 3968 

IO Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van twee besluiten van den Gou
verneur- Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling VI der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 345. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2064-2071. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 345. 
Hand. I 1938/39, bladz. 735/6 . 

s. 3969 

IO Augustus 1939. WET, houdende goed
rkeuring van een besluit van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling VIA der begrooting van N eder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 345. 
Hand. II 1938/39 , bladz. 2064-2071. 
Bijl. Hand. I' 1938/39, 345. 
Hand. I 1938/39, bladz. 735/6. 

s. 3970 

10 Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van een besluit van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-ln
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling VII der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 345. 
H and. II 1938/39, bladz. 2064-2071. 
Bij l . Hand. I 1938/39, 345. 
Hand. I 1938/39 , bladz. 735/6. 
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s. 3971 

10 Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van twee besluiten van den Gou
verneur- Generaal van Nederlandsch-ln
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling IX der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 345. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2064-2071. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 345. 
Hand. I 1938/39, bladz. 735/6. 

s. 3972 

10 Augustus 1939 . WET, houdende goed
keuring van twee besluiten van den Gou
verneur-Generaal van Neder/andsch-In
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling I der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39 , 396. 
Hand. II 1938 /39, bladz. 2064-2071. 
Bijl. Hand. I 1938/39 , 396. 
Hand. I 1938/39, bladz. 736. 

s. 3973 

10 Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van een besluit van den Gou
verneur- Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling II der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 396. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2064-2071. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 396. 
Hand. I 1938/39, bladz. 736. 

s. 3974 

10 Augustus 1939. WET, houdende zoed
keuring van vier besluiten van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling III der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 396. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2064-2071 . 
Bijl. Hand. I 1938/39, 396. 
Hand. I 1938/39, bladz. 736. 

s. 3975 

to Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van drie b esluiten van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijzi~ing en aanvulling van Af
deeling III A der begrooting van Neder
landsch-Indië voor h et dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39 , 396. 
Hand. II 1938/39, bladz . 2064- 2071. 
Bijl. Hand. I 1938/39 , 396. 
Hand. I i938/39, bladz. 736. 

s. 3976 

zo Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van een besluit van den Gou
verneur- Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling III C der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 396. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2064-2071. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 396. 
Hand. I 1938/39, bladz. 736. 

s. 3977 

10 Augustus 1939 . WET, houdende goed
keuring van vijf besluiten van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling IV der begrooting van Neder
landsch-Indië voor he t dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 396. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2064-2071. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 396. 
Hand. I 1938/39, bladz. 736. 

s. 3978 

ro Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van een besluit van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulfing van Af
deeling IV A der begrooting van N eder
landsch- Indië voor h et dienstjaar 1939. 

B ijl. Hand. II 1938/39, 396. 
Hand. II 1938 39, bladz. 2064-2071, 2072. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 396. 
Hand. I 1938/39, bladz. 736. 

s. 3979 

zo Augustus 1939 . WET, houdende goed
keuring van drie besluiten van den Gou
verneur-Generaal van N ederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling V der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 396. 
Hand. II 1938 39 , bladz. 2064- 2071, 2072. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 396. 
Hand. I 1938/39, bladz. 736. 

S. 3979 A 

10 Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van vier besluiten van den Gou
verneur- Generaal van Nederlandsch-ln
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling VA der begrooting van Neder
landsch-lndië v oor het dienstjaar 1939. 

Bij l. Hand. II 1938/39, 396. 
Hand. II 1938 39, bladz. 2064- 207 1, 2072. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 396. 
H and. I 1938/39, bladz. 736. 



621 

S. 3979 B 

IO Augustus I939· WET, houdende goed
keuring van vijf besluiten van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling VI der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II z938/39, 396. 
Hand. II 1938/., 9, bladz. 2064- 2071, 2072. 
Bijl. Hand. I z938/39, 396. 
Hand. I I938/39, bladz. 736. 

S. 3979 C 

w Augustus z939. WET, houdende goed
keuring van vier besluiten var. den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling VII der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 396. 
Hand. II 1938/:N, bladz. 2064- 207_z, 2072. 
Bijl. Hand. I z938/39, 396. 
Hand. I 1938/39, bladz. 736. 

S. 3979D 

IO Augustus z939. WET, houdende goed
keuring van een besluit van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling VIII der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hapd. II 1938Î39, 396. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2064-2071, 2072. 
Bijl. Hand. I z938/39, 396. 
Hand. I 1938/39, bladz. 736. 

S. 3979 E 

w Augustus z939. WET, houdende goed
keuring van drie besluiten van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië tot wijziging en aanvulling van Af
deeling IX der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II z938/39, 396. 
Hand. II z938l ,o, bladz. 2064- 207z , 2072. 
Bijl. Hand. I z938/39, 396. 
Hand. I z938/39, bladz. 736. 

S. 3979 F 

IO Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van het besluit van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië tot vaststelling van de nieuwe Af
deeling IX A (Marine-Etablissement) 
der begroeting van Nederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II z938/39, 396. 
Hand. II 1938/30, bladz. 2064- 2071, 2072. 
Bijl. Hand. l z938/39, 396. 
Hand. I 1938/39, bladz. 736. 

1939 

S. 3979 G 

ro Augustus 1939. WET, houdende goed
keuring van het besluit van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-ln
dië tot vaststelling van de begrootings
rekening der gezamenlijke Landsbedrij
ven over het dienstjaar 1936. 

Bijl. Hand. II z938/39, 429. 
Hand. II 1938/39, bladz. 2072. 
Bijl. Hand. I z938/39, 429. 
Hand. I 1938/39, bladz. 736. 

s. 3980 

24 Juni 1939. BESLUIT, waarbij met toe
passing van artikel 24 der Comptabili
teitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) res
tanten op enkele artikelen van het 
twaalfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938 worden toege
voegd aan overeenkomstige artikelen 
van het twaalfde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1939. 

s. 245 

zo October 1939. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het besluit van 18 Juli 1925 
(Staatsblad n °. 335), houdende alge
meenen maatregel van bestuur, als be
doeld bij art. 2 7 der ·wet op het Levens
verzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad n° . 
716). 

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

Justitie, mede namens Onze Ministers vari 
Binnenlandsche Zaken en van Koloniën, van 
7 September 1939, 1e Afdeeling A, n °. n49; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om, 
met nadere wijziging van Ons besluit van 18 
Juli 1925 (Staatsblad n °. 335), de modellen 
der door de ondernemingen van levensverze
kering in te vullen staten te wijzigen; 

Gelet op de artikelen 27, 28, 84 en 86 der 
Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 
(Staatsblad n °. 716); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1939, n °. 74); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Justitie, mede namens Onze Mi
nisters van Binnenlandsche Zaken en van 
Koloniën, van 6 October 1939, 1e Afdeeling 
A, n°. 1108; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. I. In Ons besluit van 18 Juli 1925 
(Staatsblad n °. 335), houdende algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 
27 der Wet op het Levensverzekeringbedrijf 
1922 (Staatsblad n °. 716), gewijzigd bij Ons 
besluit van 25 Februari 1938 (Staatsblad 
n ° . 244), worden de volgende nadere wijzi
gingen aangebracht: 

a. In artikel 7, lid 1, onder a, wordt tus
schen "L" en "8" ingevoegd "7,". 

b. In artikel 8, lid 4, wordt, in plaats van 
,,8-12", gelezen "7-12". 
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c. In artikel 9, lid 1, onder a , wordt, in 
plaats van "8-11", gelezen "7-11". 

d. In artikel 12, lid 2, wordt tusschen 
,,L" en "8" ingevoegd "7,". 

Art. II. In de bijlagen van Ons besluit 
van 18 Juli 1925 (Staatsblad n °. 335), gelijk 
deze zijn gewijzigd en aangevuld bij Ons be
sluit van 25 Februari 1938 (Staatsblad n °. 
244), worden de nadere wijzigingen aange
bracht, in de bijlagen A-F van dit besluit 
vermeld. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking op 
I Januari 1940. 

Onze voornoemde Ministers 2Ïjn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van 
State. · 

's-Gravenhage, den roden October 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 
P. S . GERBRANDY. 

(Uitgeg. z7 October z939.) 

BIJLA GE A, behoorende bij Koninklijk be
sluit van 10 October 1939 (Staatsblad n °. 
245). 

In bijlage I , behoorende bij Koninklijk Be
sluit d .d. 18 Juli 1925 (Staatsblad n °. 335), 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. Het opschrift dezer bijlage wordt ge
lezen : 
"BIJLAGE I 
behoorende bij Koninklijk Besluit d.d. 18 
Juli 1925 (Staatsblad n °. 335), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit d.d. 10 Oc
tober 1939 (Staatsblad n °. 245)." 

b. In de inhoudsopgave wordt: 
1°. bij Staat L 8, in plaats van "Vijfjaar

lijksche staat", gelezen "Staat''; 
2°. bij Staat L 10, in plaats van "Lee

ningen aan Provinciën, Gemeenten , Water
schappen e.d.", gelezen "Leeningen op 
schuldbekentenis". 

c. Op de titelbladen van de Staten L I 

I 7 wordt de punt achter de woorden "Inge
vuld met inachtneming van Koninklijk Be
sluit d.d. 18 Juli 1925 (Staatsblad n ° . 335) " 
vervangen door ., , laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit d.d. 10 October 1939 
(Staatsblad n ° . 245)." 

d. In Staat L 2 wordt aan de debetzijde, 
in plaats van "Leeningen op schuldbeken
tenissen aan provinciën, gemeenten, water
schappen e.d . (Staat 10)", gelezen "Leenin
gen op schuldbekentenis (Staat 10)". 

e. In Staat L 5 wordt onder 2, in plaats 
v an "leeningen op schuldbekentenissen aan 
openbare lichamen" ,gelezen "leeningen op 
schuldbekentenis". 

/. In Staat L 8 vervalt, zoowel op het 
titelblad als in het hoofd, het woord "Vijf
jaarlijksche". Onder aan den Staat wordt in 
plaats van "Dezen Staat in te vullen om de 
5 jaren" gelezen "Dezen Staat in te vullen , 
door buitenlandsche ondernemingen, jaar-
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lij ks, door binnenlandsche ondernemingen, 
om de 5 jaren". 

g. In het hoofd van Staat L 8b wordt 
tusschen "Staat" en "8b" een "L" geplaatst. 

h. Staat L 10 wordt vervangen door den 
volgenden: Zie blz. 623. 

j. In Staat L 12, kolom I, wordt inplaats 
van "Leeningen op schuldbekentenissen aan 
gemeenten, enz." gelezen "Leeningen op 
schuldbekentenis". 

BIJLAGE B, behoorende bij Koninklijk be
sluit van 10 October 1939 (Staatsblad n °. 
245). 

In bijlage II , behoorende bij Koninklijk 
Besluit d.d. 18 Juli 1925 (Staatsblad n °. 
335), worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

a. Het opschrift dezer bijlage wordt ge
lezen: 
,,BIJLAGE II . 
behoorende bij Koninklijk Besluit d.d. 18 
Juli 1925 (Staátsblad n °. 335), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit d .d . 10 Oc
tober 1939 (Staatsblad n °. 245)." 

b . In de inhoudsopgave wordt bij Staat 
S. 10, in plaats van "Leeningen aan Provin
ciën, Gemeenten, Waterschappen e.d.", ge
lezen "Leeningen op schuldbekentenis". 

c. Op de titelbladen van de Staten S 1-
16 wordt de punt achter de woorden "Inge
vuld met inacJ:,.tneming van Koninklijk Be
sluit d .d . 18 Juli 1925 (Staatsblad n °. 335)" 
vervangen door· ,, , laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit d.d. 10 October 1939 
(Staatsblad n °. 245)." 

d. Staat S ,o wordt vervangen door den 
volgenden : Zie blz. 624. 

BIJLAGE C, behoorende bij Koninklijk be
sluit van IO October 1939 (Staatsblad n °. 
245). 

In bijlage III, behoorende bij het Konink
lijk" besluit van 18 Juli 1925 (Staatsblad n °. 
335) , gelijk dit is gewijzigd bij het Konink
lijk Besluit van 25 F ebruari 1938 (Staatsblad 
n °. 244), worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

a. Het opschrift d ezer bij lage wordt ge
lezen: 
"BIJLAGE III 
behoorende bij Koninklijk Besluit d.d. 18 
Juli 1925 (Staatsblad n °. 335), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit d .d. 10 Oc
tober 1939 (Staatsblad n °. 245)." 

b. Op de titelbladen van de Staten B 
1- 1 I worden de woorden "gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit d.d. ,25 Februari 1938 
(Staa tsblad n °. 244)" vervangen door "laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit d .d. 
IO October 1939 (Staatsblad n °. 245)". 

c. In Staat B 2 wordt na "waterschap
pen" ingevoegd "enz.". 

d. In de noot onder aan Staat B 7 wordt 
achter "waterschappen" ingevoegd "enz.". 
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a. Leeningen ten laste van openbare lichamen. 

b. Leeningen door openbare lichamen rechtstreeks en onvoorwaardelijk voor rente en aflossing gewaarborgd. 
1 

·1 
c. Leeningen aan andere rechtspersonen dan openbare lichamen, niet vallende onder b. 

1 Kolom 8 alleen in te vullen voor leenin~ 
gen, gesloten in het boekjaar. 

2 De kolommen 9 en II afzonderlijk voor 
a, b en c te totaliseeren en wel landsgewijze 
in de oorspronkelijke valuta en aan den voet 
van den staat een in guldens "herleide reca
pitulatie op te nemen. 

3 Indien de leening gewaarborgd wordt 
door een openbaar lichaam, in kolom 12 in 
te vullen: Het Rijk, resp. den naam van de 
provincie, gemeente, enz. 

4 Indien de betaling van rente of aflossing 
achterstallig is, daarvan in kolom 13 mede
deeling te doen, onder opgave van den eerst 
onbetaald gebleven rente- of aflossingster
mijn. 

Voor zoover waarden verbondenzijn(Staat 
L 3b), hiervan mededeeling te doen in kolom 
13. 
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STAAT s 10 LEENINGEN OP SCHULDBEKENTENIS OP 31 DECEMBER 19 ..... . 
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0 1 til 
C/) 5 ~ Balanswaarde til 0 o.Z Il> s iil n, 
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::s l!'1 ::s s· ~'" n, 0.11> .. ~ .. 
l!'1 ? l!'1 7 ::s O'l 

--- - - - - - ---- ---- ----
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Leeningen der Vennootschap. 

a. Leeningen ten laste van openbare lichamen. 

1 , 1 1 1 1 l==I l==I 1 
b. Leeningen, door openbare lichamen rechtstreeks en onvoorwaardelijk voor rente en aflossing gewaarborgd. 

1 1 1 1 1 1 1 l==I 1 .................. 1 1 
c. Leeningen aan andere rechtspersonen dan openbare lichamen, niet vallende onder b. 

1 1 1 1 1 1 l==I l==I 1 
Leeningen van spaarkas 19.. .. ..... A. 

a. Leeningen ten laste van openbare lichamen. 

1 1 1 1 1 1 l==I 1~1 1 

b. Leeningen, door openbare lichamen rehtstreeks en onvoorwaardelijk voor rente en aflossing gewaarborgd. 

1 1 1 1 1 1 1 l==I l==I 1 

c. Leeningen aan andere rechtspersonen dan openbare lichamen, niet vallende onder b. 

l 1 1 1 1 1 1-1 1- 1 1 

1 Kolom 8 alleen in te vullen voor lee
ningen, gesloten in het boekjaar. 

2 De kolommen 9 en II afzonderlijk voor 
a, b en c te totaliseeren en wel landsgewijze 
in de oorspronkelijke valuta en aan den voet 
van den staat een in guldens herleide reca
pitulatie op te nemen. 

3 Indien de leening gewaarborgd wordt 
door een openbaar lichaam, in kolom 12 in 
te vullen: Het Rijk, resp. den naam van de 
provincie, gemeente, enz. 

4 Indien de betaling van rente of aflossing 
achterstallig is, daarvan in kolom 13 mede
deeling te doen onder opgave van den eerst 
onbetaald gebleven rente- of aflossingster
mijn. 

N.B. Voor ondernemingen, die een vaste 
uitkeering toezeggen, dan wel het beleggings
risico der spaargelden voor haar rekening 
nemen en hiernaast een vaste rente aan 
spaarders toezeggen, vervalt de splitsing tus
schen "Leeningen der vennootschap" en 
. .Leenirnren der soaarkassen". 
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BIJLAGE D, behoorende bij Koninklijk be
sluit van 10 October 1939 (Staatsblad n°. 
2 45). 
In bijlage IV, behoorende bij Koninklijk 

Besluit d.d. 18 Juli 1925 (Staatsblad n °. 
335), worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

a. Het opschrift dezer bijla,;:e wordt ge
lezen: 
"BIJLAGE IV 
behoorende bij Koninklijk Besluit d.d. 18 
Juli 1925 (Staatsblad n °. 335), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit d.d. 10 Oc
tober 1939 (Staatsblad n °. 245) ." 

b. Op de titelbladen der Staten O 1-7 
wordt de punt achter de woorden "Ingevuld 
met inachtneming van Koninklijk Besluit 
d.d. 18 Juli 1925 (Staatsblad n°. 335)" ver
vangen door ,, , laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit d.d. 10 October 1939 (Staats
blad n °. 245)". 

BIJLAGE E, behoorende bij Koninklijk be
sluit van 10 October 1939 (Staatsblad n°. 
245). 
In bijlage V, behoorende bij Koninklijk 

Besluit van 18 Juli 1925 (Staatsblad n°. 
335), gelijk dit is gewijzigd bij het Konink
lijk Besluit van 25 Februari 1938 (Staats
blad n°. 244) worden de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

a. Het opschrift dezer bijlage wordt ge
lezen : 
"BIJLAGE V 
behoorende bij Koninklijk Besluit d .d . 18 
Juli 1925 (Staatsblad n ° 335), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit d.d. 10 Oc
tober 1939 (Staatsblad n °. 245)." 

b. Op de titelbladen der Staten K 1-4 
worden onder "Staat K ... " opgenomen de 
woorden "Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 (Staats
blad n °. 335), laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit d.d. 10 October 1939 (Staats
blad n °. 245)." 

c. In staat K 1 worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

1°. Achter ,,b. Hypotheken" vervallen 
de f-teekens in de 2e tot en met de ge kolom. 

2°. Na " b. Hypotheken" wordt inge
voegd: 

"c. Vaste eigendommen 

1. Landerijen lf \f \ 
:a. Huizen . 1,, " 

1 --------1 
Totaal . . lf f " 

1 1 

3°. In plaats van "c.Leenin~en op schuld
bekentenis aan openbare lichamen (L 10)" 
wordt gelezen "d. Leeningen op sclmldbe
kentenis (L 10)". 

4°. De "d" voor "Deposito's" wordt in 
,,e." veranderd. 

5°. Aan den voet van den Staat wordt in 
plaats van "De waarden" gelezen "De effec-

L. & S. 1939. 
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ten en schriftelijke schuldbekentenissen der 
hypotheken en leeningen op schuldbekente
nis", en in plaats van "in guldens naar be
neden afgerond" ,,in geheele guldens afge
rond". 

BIJLAGE }', behoorende bij Koninklijk be
sluit d.d. 10 October 1939 (Staatsblad n °. 
245). 

In bijlage VI, behoorende bij Koninklijk 
Besluit van 18 Juli 1925 (Staatsblad n °. 
335), gelijk dit is gewijzigd bij het Konink
lijk Besluit van 25 Februari 1938 (Staats
blad n °. 244), worden de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

a. Het opschrift dezer bijlage wordt ge
lezen: 
"BIJLAGE VI 
behoorende bij Koninklijk Besluit d.d. 18 
Juli 1925 (Staatsblad n °. 335), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit d.d. 10 Oc
tober 1939 (Staatsblad n°. 245) ." 

b. Op de titelbladen der Staten KS 1 en 
KS 4a worden onder "Staat KS ... " opge
nomen de woorden "Ingevuld met inachtne
ming van Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n ° . 335), laatstelijk gewij
zigd bij Koninkl~ik Besluit d.d. 10 October 
1939 (Staatsblad n °. 245)." 

c. In Staat KS 1 wordt tusschen "Hypo
theken (S 8)" en "Schuldbekentenissen (S 
10)" ingevoegd "Vaste eigendommen (S 7)". 

d. Aan den voet van Staat KS 1 wordt: 
1°. inplaats van "De waarden" gelezen 

,,De effecten en schriftelijke schuldbekente-
nissen der hypotheken en leeningen op 
schuldbekentenis"; 

2 °. in plaats van "Alle bedragen zijn naar 
beneden in guldens afgerond" gelezen "Alle 
bedragen zijn in geheele guldens afgerond". 

s. 30 

2 November z939. WET, tot goedkeuring 
van het Nederlandsch-Duitsch Verdrag, 
houdende vaststelling van een 'Jntgin
ningsgrens voor de aan beide zijden van 
de grens langs de Worm gelegen steen
kolenmijnen met bijbehoorend slotpro
tocol te 's-Gravenhage 17 Mei 1939 ge
sloten. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 45z; 39/40, 32; 
Hand. II 1939/40, bladz. 28; 
Bijl. Hand. 1 z939/40, 32; 
Hand. l 1939/40, bladz. z4. 

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

ben, dat het Nederlandsch-Duitsch verdrag 
houdende vaststelling van een ontginnings
grens voor de aan beide zijden van de grens 
langs de Worm gelegen steenkolenmijnen 
met bijbehoorend slotprotocol t e 's-Graven
hage gesloten, ingevolge artikel 60 der 
Grondwet, de goedkeuring van de Staten
Generaal behoeft; 

40 
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Zoo is het, datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. I. Het in afdruk bij deze wet ge

voegd N ederlandsch-Duitsch verdrag hou
dende vaststelling van een ontginningsgrens 
voor de aan beide zijden van de grens langs 
de Worm gelegen steenkolenmijnen met bij
behoorend slotprotocol wordt goedgekeurd . 

Art. Il. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den No

vember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J. W. ALBARDA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
E. N . VAN KLEFFENS. 

De Minister van Staat, 
De Minister van Financiën, 

D E GEER. 

D e Minister van Justitie, 
P. S. GERBRANDY 

(Uitgeg. :n Nov. 1939.) 

VERDRAG tusschen het Koninkrijk der 
Nederlanden en het Duitsche Rijk hou
dende vastste/Jing van e~n ontginnings
grens voor de aan beide zijden van de 
grens /;mgs de Worm gelegen steenko
lenmijnen. 

Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden 

en 
de Duitsche Rijkskanselier, 
door den wensch geleid, de winning van 

steenkolen in de aan beide zijden van de 
N ederlandsch-Duitsche grens langs de ·worm 
gelegen steenkolenmijnen te vergemakkelij
ken , hebben ten einde een daartoe strekkend 
verdrag te sluiten, tot Hunne Gevoln:ach
tigden benoemd : 

Hare Majesteit de Koningin der N eder
landen 
Mr. Nestorius Christiaan Couvée, 

Raadadviseur bij het Ministerie van Wa
terstaat ; 

de Duitsche Rijkskanselier 
Dr. Conrad Roediger, 

,,Vortragende Legationsrat" bij het Mi
nisterie van Buitenlandsche Zaken , 

die, na elkander hunne in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten te 
hebben medegedeeld, het navolgende zijn 
overeengekomen: 

Art. 1. Ten behoeve van de steenkolen
mijnen, welke volgens de bij dit verdrag ge
voegde kaart, 1 tusschen de punten 1 en 11 
aan de Worm grenzen, wordt onafhankelijk 
van de Rijksgrens, voor het ondergrondsch 
bedrijf een ontginningsgrens overeengeko
men. Zij is op de kaart door een gebroken 
roode lijn aangeduid. 

l Deze kaart is niet opgenomen. 
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Art. 2. 1. De ontginningsgrens v ervangt de 
tot dusver bestaande begrenzing der mijn
velden. D e door de ontginningsgrens · afge
scheiden gedeelten worden met het aan de 
andere zijde der ontginningsgrens liggende 
aangrenzende mijnveld vereenigd. 

2 . De rechtstoestand der afgescheiden 
gedeelten wordt bepaald door dien van het 
mijnveld waarmede zij vereenigd worden, in 
zooverre in dit verdrag niet anders is be
paald. 

3. Door de vereeniging gaan alle bestaan
de rechten op het afgescheiden gedeelte te 
niet. Alle rechten verbonden aan het mijn
veld, waarmede het gedeelte vereenigd 
wordt, strekken zich ook uit over dit ge
deelte. 

4. In de door de ontginningsgreris afge
scheiden gedeelten, die aan gebied grenzen, 
waarvoor nog geen ontginningsrechten ver
leend zijn, geldt hetzelfde recht als in het 
gebied, waarvoor nog geen ontginningsrech
ten verleend zijn. 

5. D e bepalingen van de leden 1- 3 zijn 
ook toepasselijk op de door de ontginnings
grens afgescheiden gedeelten, waarvoor nog 
geen ontginningsrechten verleend zijn. D en 
eigenaar van het mijnveld, waarmede deze 
gedeelten vereenigd worden, komt het ont
ginningsrecht toe, zonder dat dit b ehoeft te 
worden verleend. 

6. Aanspraak· op een schadevergoeding 
kan niet worden gemaakt. 

7. H et Toezicht op de mij nen van beide 
Staten maakt gezamenlijk nieuwe mijnplan
nen, welke gehecht worden aan de bestaan
de acten. Voorzoover Grondboeken bestaan, 
zal inschrijving daarin geschieden op verzoek 
van het Staatstoezicht op de mijnen. 

,Art. 3. 1. In de mijnen moet aan iedere 
zijde van de nieuwe bedrijfsgrens een tien 
meter dikke grensmuur, rechthoekig op die 
grens gemeten, onontgonnen blijven. 

2. Doorbreken, versmallen of wegnemen 
van dezen grensmuur is slechts met toestem
ming van het wederzij dsch Staatstoezicht op 
de mijnen toegelaten. 

3. De bestaande grensmuren mogen wor
den afgebroken, in zooverre zij niet met den 
in het eerste lid voorgeschreven grensmuur 
samenvallen. 

Art. 4. Voor de tusschen de Rijksgrenzen 
en de ontginningsgrenzen liggende gedeel
ten geldt het navolgende: 

1. Ten aam,ien van het politietoezicht in 
het ondergrondsche mijnbedrijf zijn de wet
ten , verordeningen en andere bepalingen 
van dien Staat van toepassing, in wiens ge
bied de kolen aan de oppervlakte worden 
gebracht. 

2 . Eveneens is het Toezicht op de mijnen 
van dien Staat bevoegd tot het uitoefenen 
van toezicht op de ondergrondsche werken. 

3. De rechtstoestand van de ondergrond
sche mijnarbeiders en beambten wordt door 
gelijke regels beheerscht. 

4. Handelingen en nalatigheden in de on
dergrondsche werken, ook die van straf- en 
burgerrechtelijken aard, worden geacht te 
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hebben plaats gehad in dien Staat, waarin de 
kolen aan de oppervlakte worden gebracht. 

5. De rechtsgevolgen, welke uit de ver
houding van den eigendom van de mijn tot 
den eigendom van den grond en tot de hier
op rustende zakelijke rechten voortvloeien, 
in het bijzonder de aanspraken wegens mijn
schade, worden beoordeeld naar de wetten 
van den Staat, waarin het perceel is gele
gen. 

6. Met betrekking tot in- tn uitvoerrech
ten en tot in- en uitvoerverboden of beper
kingen worden de kolen geacht te zijn ge
wonnen in den Staat, waarin zij aan de op
pervlakte worden gebracht. Overigens wordt 
zoowel van de kolen als van de onderneming 
belasting geheven volgens de wetten en ten 
behoeve van den Staat, waarin de schacht 
voor het kolenvervoer ligt. 

7. Voor bovengrondsche werken is de toe
stemming v.ereischt van den Staat, waarin zij 
zullen worden aangelegd. 

Art. 5. Indien in een der beide verdrag
sluitende Staten aan het Toezicht op de mij
nen van den anderen Staat een aanspraak 
op schadevergoeding aannemelijk gemaakt 
wordt, die aan de ontginning van een in dien 
Staat aan de ontginningsgrens gelegen en 
aan het toezicht onderworpen mijn wordt 
toegeschreven, zal deze dienst den verzoeker 
ongeacht zijne nationaliteit of zijn woon
plaats inzage verleenen van de mijnplannen,. 
met in achtneming van de volgende regels: 

r. Behalve de eigenaar kan een ieder 
daartoe een verzoek doen, die krachtens za
kelijk of persoonlijk recht aanspraak kan 
maken op eenig gebruik of genot van het 
perceel. 

2. Om het verzoek aannemelijk te ma
ken is het voldoende, dat de verzoeker de 
ligging van het perceel op een kaart aan
geeft, door een ambtelijke verklaring aan
toont eigenaar van het perceel of gerechtig
de tot het gebruik of genot daarvan te zijn 
en zijn aangifte nopens het ontstaan van 
schade ondersteunt door een ambtsbericht 
van het gemeentebestuur, of van de plaatse
lijke politie, of door een rapport van een 
deskundige. 

3. H et Staatstoezicht op de mijnen noo
digt hierna den bestuurder der mijn uit zoo 
spoedig mogelijk zijn standpunt kenbaar te 
maken. 

4. Ingeval deze ontkent en het aan het 
Staatstoezicht op de m ijnen, reeds na sum
mier onderzoek op grond van zijn algemee
ne ondervinding voorkomt. dat iedere mo
gelijkheid uitgesloten is, dat de m ijn invloed 
had op den toestand van het perceel, wordt 
het verzoek zonder meer afgewezen. 

5. Ingeval de bestuurder der mijn niet 
ontkent of wel het Staatstoezicht op de mij
nen ee~ oorzakelijk verband met de mijn
ontginning, ondanks tegenspraak van den 
mijnbestuurder, mogelijk acht, stelt het een 
dag vast voor de inzage en noodigt den ver
zoeker en den bestuurder der mijn daartoe 
uit. Slechts die gedeelten der mijnplannen 
worden getoond, die in verband met de 
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schade aan het perceel in aanmerking ko
men. Nateekenen is verboden. Het is den 
verzoeker intusschen toegestaan zich door 
een deskundige te laten bijstaan of zich door 
een gemachtigde te doen vertegenwoordigen. 

6. Het recht van den aanvrager zijn aan
spraken aan den bevoegden rechter ter be
slissing voor te leggen, blijft onverkort. 

Art. 6. r. De bovenstaande bepalingen 
gelden ook voor het gedeelte van het Duit
sche Rijksgebied, waarin de Nederlandsche 
Staat op grond van artikel 19 en 20 van het 
te Aken tusschen den Koning der Nederlan
den en den Koning van Pruisen den 26 Juni 
1816 gesloten Verdrag het recht van steen
kolenontginning heeft en de in verband 
daarmede staande souvereiniteitsrechten on
dergronds uitoefent. 

2. Overigens wordt het Verdrag van Aken 
door het onderhavige verdrag niet geraakt. 

Art. 7. r. Dit verdrag met het daarbij 
behoorende slotprotocol zal bekrachtigd wor
den. 

2 . Het verdrag met het daarbij bchoo
rende slotprotocol treedt in werking den dag 
na de uitwisseling der bekrachtigingsoorkon
den, welke in Berlijn zal plaats vinden. 

Ten blijke wa_;!rvan de Gevolmachtigden 
dit verdrag hebben onderteekend in de Ne
derlandsche en in de Duitsche taal, welke 
beide gelijkelijk rechtskracht hebben, en van 
hunne zegels voorzien. 

Gedaan te 's-Gravenhage, den 17den Mei 
1 939· 

(L. S.) N. C. Couvée. 
(L. S.) Dr. Conrad Roediger 

SLOTPROTOCOL. 

Bij de onderteekening van het Verdrag 
houdende vaststelling van een ontginnings
grens voor de aan beide zijden van de grens 
langs de Wörm gelegen steenkolenmijnen, 
hebben de Gevolmachtigden van beide Sta
ten nog over de volgende punten overeen
stemming bereikt: 

I. 
Ad artikel 5. 
Ten behoeve van de transfer van schade

vergoedingen voor mijnschade van een Duit
schen schuldenaar aan een Nederlandschen 
schuldeischer of van een Nederlandschen 
schuldenaar aan een Duitschen schuld
eischer, zullen voor elk geval afzonderlijke 
regelingen worden getroffen. 

Ad artikel 6. 
Dit artikel is op deze wijze te verstaan, 

dat met betrekking tot het mijnbedrijf, dat 
door de N.V. Domaniale Mijn-Maatschappij 
te Kerkrade wordt uitgeoefend, ondergronds 
uitsluitend het Koninkrijk der Nederlanden 
gerechtigd is, de wetgeving, de rechtspraak 
alsmede alle rechten van politie en van den 
fiscus uit te oefenen. 
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' Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden 
dit Protocol in de Nederlandsche en in de 
Duitsche taal, welke beide gelijkelijk rechts
kracht hebben, hebben onderteekend. 

Gedaan te 's-Gravenhage, den 17den Mei 
1939. 

N. C. Couvée. 
Dr. Conrad Roediger. 

~- 31 

2 November 1939. WET, houdende goed
keuring van het op 31 Mei 1937 te Pa
rijs gesloten herziene internationale ver
drag van 21 Juni 1920 tot oprichting te 
Parijs van een Internationaal Instituut 
voor Koeltechniek. 

Bijl. Hand. Il 1938/39 , 435; 1939/40, 25. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 75. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 2.; . 
Hand. I 1939/40, bladz. r5. 

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

dat het op 31 Mei 1937 te Parijs gesloten 
herziene internationale verdrag van 21 Juni 
1920 tot oprichting te Parijs van een lnter
riationaal Instituut voor Koeltechniek, al
vorens te kunnen worden bekrachtigd, inge
volge artikel 60 van de Grondwet de goede 
keuring van de Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, datWij ,denRaad vanState,enz. 
Art. 1. H et nevens deze wet in afdruk 

gevoegde op 31 Mei 1937 te Parijs gesloten 
herziene internationale verdrag van 21 Juni 
1920 tot oprichting te Parijs van een Inter
nationaal Instituut voor Koeltechniek wordt 
voor het R ijk in Europa e n voor N eder
landsch-1 ndië goedgekeurd. 

2 . · D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den No

vember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

De Minister van Koloniën , 
CH. WELTER. 

De Minister van Buiten/andsche Zaken, 
E. N. VAN KLEFFENS. 

(Uitgeg. 21 N ovember 1939.) 

Fransche tekst. 
Accord 11ortant motllrleatlons à Ia con ,·e11-
tion Internationale shrnée à Parls Ie 21 jnln 
1920 ponr la créatlon' à P a.ris d'un lnstltnt 

International du fro ltl 

Cfü' CLU 

Entre l'Allemagne, la République Argen
tine, la Belgique, Ie Brésil, la Bulgarie, la 
Chine, la République de Costa-Rica, la Ré
publique Cubaine, Ie Danemark, l'Espagne, 
les Etats-Unis, la Finlande, la France, l'Al
gérie, les Colonies de l' Afrique occidentale 

française, Madagascar, la Grande-Bretagne 
et l'Union de l'Afrique du Sud, Ie Canada, 
Ie Commonwealth d'Australie, la Nouvelle
Zélande, les Indes, la Grèce, la République 
d'Haïti , l'Italie et ses colonies d'Erythrée, de 
Cyrénaïque, de Tripolitaine et des Somalis, 
Ie Japon, Ie Luxembourg, Ie Maroc, la Nor
vège, la République de P anama, les Pays
Bas et les Indes néerlandaises, Ie Pérou, la 
Pologne, Ie Portugal, la Roumanie, la Suède, 
la Suisse, la Réoublique Tchéco-Slovaque, 
la Tunisie, l'Union des Républiques soviéti
ques socialistes, !'Uruguay et la Yougoslavie. 

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou
vernements des Pays ci-dessus énumérés, 
sont convenus des dispositions suivantes: 

Article premier. 

Les Hautes Parties Contractantes s'enga
gent à maintenir et .à entretenir l'Institut 
International du Froid dont Ie siège est à 
Paris. 

Font partie de l' Institut International du 
Froid, en qualité de membres jouissant des 
droits et soumis aux obligations définis par 
la présente Convention: 

1 °. Les Etats contractants, ainsi que 
leurs territoires d'outremer et leurs colonies 
qu'ils ont désignés en procédant à la signa
ture de la présente Conventjon et qui figu
rent à la liste ci-annexée; 

2 °. Les Etats qui ne sont pas parti es à la 
présente Convention, les territoires d'outre
mer et colonies, qui ne figurent pas à la liste 
visée ci-dessus si les Etats intéressés adhè
rent à ladite Convention à titre métropoli
tain ou pour des territoires d'outre-mer ou 
des colonies, et si l'admission du nouveau 
membre à l'Institut International du Froid ' 
est prononcée par Ie Comité Exécutif prévu 
à l'article 5 ei-après, à la majorité des deux 
tiers des Etats, Dominions ou Colonies re
présentés. La demande sera adressée au Di
recteur de l'Institut; elle comportera !'enga
gement de participer par une subvention an
nuelle aux frais de l'Institut, dans les con
ditions déterminées par l'article. 9. Dès 
qu'une admission aura été prononcée, avis en 
sera donné par Ie Directeur au Ministre des 
Affaires étrangères de la République fran
çaise qui la notifiera à tous les Gouverne
ments adhérents. 

Art. 2. Les personnes morales ou privées, 
ayant joué un röle dans la science et les in
dustries du froid, et les bienfaiteurs de l'In
stitut International du Froid pourront, par 
une décision du Comité Exécutif, recevoir 
Ie titre de membre correspondant de l'In
stitut. 

Art. 3. L'Institut, bornant son action 
dans Ie domaine internationàl, a pour objets 
principaux: 

1 °. De favoriser l'enseignement de la 
science et de la pratique du froid, ainsi que 
Ie développement et la vulgarisation des 
études et des recherches scientifiques ou 
techniques effectuées dans ce domaine; 

2°. De favoriser l'étude des meilleures 
solutions des qÜestions se rapportant à la 
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conservation, au transport et à la distribu
tion des' denrées périssables; 

3°. De faire connaître, en indiquant !'ori
gine des renseignements publiés, la situation 
mondiale des denrées frigorifiées au triple 
point de vue de la production, de la circu
lation et de la consommation; 

4°. De centraliser, en vue de leur publi
cation, tous les renseignements et documents 
scientifiques, techniques et économiques con
cernant la production et l'utilisation du 
froid; 

5°. De centraliser, pour leur étude, les 
lois, règlements et renseignements de toute 
nature, intéressant les industries du froid et 
de présenter, s'il y a lieu, à l'approbation des 
Gouvernements Jes mesures tendant à l'amé
lioration et .à l'uf\ification des règlements 
concernant la circulation internationale des 
produits susceptibles de bénéficier des ap
plications du froid; 

6~. D'organiser les Congrès internatio
naux du froid; 

. 7°. De se tenir en liaison constante avec 
les groupements scientifiques et profession
nels intéressés en vue d'assurer la réalisation 
de son programme d'action. 

Toutes les questions qui touchent lel'. in
térêts économiques, la Jégislation et l'ad!Yli
nistration d'un Etat particulier sont exclues 
de la compétence de l'Institut International 
du Froid. 

Art. 4. L'Institut International du Froid 
est placé sous l'autorité et Ie controle d'une 
Conférence générale composée de représen
tants désignés par les Membres de l' Insti
tut. Ceux de ces membres, qui ne désirent 
pas nommer de représentants officiels, peu
vent faire agréer par l'Institut International 
du Froid un groupement qualifié qui repré
sentera leur pays, en leurs lieu et place. 

Le nombre des représentants de chaque 
Membre de l'Institut dans la Conférence gé
nérale est celui fixé par l'article 9 de la pré
sente Convention, qui règle la participation 
des Membres de l'Institut aux dépenses de 
eet Institut. Les membres de la Conférence 
empêchés d'assister à une réunion ont Ie 
droit de donner leur procuration à un de 
leurs collègues de la Conférence. 

La Conférence Générale se réunit au moins 
tous Jes quatre ans. Son Président est élu, .à 
la majorité des voix, pour cinq années cor
respondant à chacune des périodes quin
quennales prévues à l'article xo. 

Art. 5. Le pouvoir exécutif de l'Institut 
International du Froid est confié .à un Comi
té Exécutif qui , sous la direction et Ie con
trole de la Conférence générale, en exécute 
les délibérations et prépare les propositions 
à lui soumettre. 

· Le Comité Exécutif se compose de mem
bres désignés par Jes autorités qualifiées des 
membres de l'Institut. Chacun de ces mem
bres sera représenté dans Ie Comité Exé
cutif par une personne. 

Les Présidents des Commissions interna
tionales , prévues à l'article 7 de la présente 
Convention, ont entrée au Comité Exécutif 
avec voix consultative. 
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Le Comité Exécutif se réunit au moins une 
fois par an. Il est chargé de faire exécuter 
les décisions de Ja Conférence générale. Il a 
Ie plein controle sur l'administration de l'In
stitut. Il nomme au scrutin secret Ie Direc
teur qui remplit Jes fonctions de Secrétaire 
Général de la Conférence Générale et du 
Comité Exécutif. Il fixe Ie règlement orga
nique du personnel, ainsi que toutes les dis
positions nécessaires au fonctionnement de 
l'Institut. 

Les membres du Comité Exécutif, em
pêchés d'assister .à une réunion, ont Ie droit 
de donner leur procuration à un de leurs 
Collègues du Comité. 

Dans l'intervalle des sessions, Ie Comité 
Exécutif possède les pouvoirs de la Confé
rence Générale sous réserve de ratification 
par celleci des décisions prises. 

Dans tous Jes cas, les délibérations ne sont 
valables qu'à Ia majorité des deux tiers des 
voix des membres présents ou représentés. 

Le Comité E xécutif choisit, dans son sein, 
un Comité Directeur composé d'un Prési
dent, 6 Vice-Présidents et un Comité d' Ad
ministration, composé de xs membres, celui-
ci étant chargé plus spécialement de prépa
rer Ie budget et de présenter un rapport an
nuel sur la situation financière de ·l ' Institut. 

Sous Ie controle du Comité d'Administra
tion, Je Directeur mandate les dépenses et 
opère les recettes . Il signe toutes quittances 
et tous reçus; il acquitte, accepte, endosse 
ou tire toute traite, effet ou mandat pou~ 
Ie compte de l'Institut. 

Le Président de Ia ;Conférence Générale 
a accès, à ·titre consultatif, aux séances du 
Comité Exécutif et du Comité d'Administra'
tion. 

Art. 6. Le fonctio~nement de l'Institut 
est assuré par un personnel rétribué com
prenant un Directeur, ,iommé par Ie Comi
té Exécutif, et Jes agents nécessaires au 
fonctionnement de l'Institut. 

La nomination et la révocation des em
ployés de toute catégqrie a·ppartiennent au 
Directeur, qui en est responsable devant Ie 
Comité Exécutif. 

Art. 7. Les études prévues par l'article 
3 de la présente Convention sont entreprises 
et poursuivies soit par des Commissions in
ternationales dont Ie nombre et les attribu
tions sont fixées par la Conférence Généra
le. soit par des experts désignés par la Con
férence Générale. 

Ces études se rapportent aux questions 
ayant trait à la production et à l'utilisation 
du froid dans tous les domaines et notam
ment: 

A l'obtention des basses températures; 
Au matériel et aux installations frigori -

fiques; 
Aux applications industrielles du froid: 
Au transports; 
A •ia législation ; 
A l'enseignement; 
A l'économie générale et à la statist ique. 
Le Président de chacune de ces Commis-

sions est choisi par la Conférence Générale 
et en est Ie rapporteur <levant elle. 
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La composition de chaque Commission est 
fixée par le Comité Exécutif sur propositions 
présentées par le Président de ladite Com
mission, en tenant compte des vceux expri
més par les Associations du Froid ou autres 
organismes scientifioues ou industriels des 
pays adhérant à la présente Convention. 

Art. 8. Les travaux d es Commissions et 
les renseignements de toute nature, recueil
lis par !'Office centra! de l'Institut, en vertu 
de l'article 3 de Ja présente Convention, sont 
publiés par la voie d'un bulletin. Cette pu
blication officielle est faite en anglais et en 
français, mais une édition dans toute autre 
langue des pays adhérant à la présente Con
vention pourra être publiée sur la demande 
des pays intéressés, dans la mesure ou les 
ressources ordinaires e t extraordinaires de 
l'Institut le permettront. 

Le service gratuit du buJletin est effectué 
à tous Jes pays adhérant à la présente Con
ve~tion dans une proportion fixée, selon la 
catégorie dans laqueJJe ils sont inscrits , par 
la Conférence Générale. 

Art. 9. Les dépenses nécessaires au fonc
tionnement de l'Institut sont couvertes : 

1°. par les subventions annueJles des 
Membres de l'Institut qui acceptent de pren
dre part à son fonctionnement. Ces contri
butions, payables en toutes devises libre
ment négociables, sont fixées en francs-or, 
d'un poids de 10/31e de gramme, au titre 
de o.goo de fin 1 suivant les catégories ci
après: 

Caté
gories. 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

,------1----------
1 Nombre de voix dont 

Subventions I disposent les Mem
annueJles I bres à la Conférence 

en lrancs-or. l Générale et au Co
mité Exécutif. 

4.800 6 
3.600 5 
z .400 4 
r.600 3 

800 2 

400 l 

2°. Par les recettes provenant des abon
nements au Bulletin et de la vente des pu
blications de l' Institut réalisées dans les con
ditions fixées par Ie Comité Exécutif ; 

:-1 ° . P a r les souscriptions, dons et legs 
qui peuvent lui advenir légalement en vertu 
notamment d e l'application de l'Article 2 de 
la présente Convention. 

Les sommes représentant Ja part contri
butive de chacun des Pays contractants sont 
versées par ces derniers au commencement 
de chaque année, au Directeur de l'lnstitut, 
par J'entremise du Ministère des Affaires 
Etrangères de la République française. 

Art. 10. La présente Convention est con
clue pour une période de dix années. A l'ex-

1 Unité monétaire prévue à l'article 28 de 
la Convention postale Universelle du 28 juin 
1929 promulguée en France par Ie décret du 
1 7 mars 1933. 

piration de ce terme, eJle sera renouvelée 
par tacite reconduction de cinq en cinq an
nées. Chacun des membres de l'Institut a Ie 
droit de se retirer de l'Institut ou de modi
fier la catégorie dans laqueJle il s'est rangé, 
après chaque période, sur avis préalable 
d 'une année au moins. 

Chaque membre de l' Institut admis ulté
rieurement est lié jusqu'à l'expiration de la 
première période de dix années, s'il est ad
mis dans les cinq premières années de cette 
période. Dans Ie cas contraire, il est lié jus
qu 'à l'expiration de la période additionrielle 
de cinq années qui suit ceJle au cours de la
queJle il est admis. 

Art. 11. La présente Convention sera ra
tifiée. Chaque Puissance adressera, dans Ie 
plus court délai possible, sa ratification au 
Gouvernement français par les soins du
quel il en sera donné avis aux autres pays 
signataires. 

Les ratifications resteront déposées dans 
les archives du Gouvernement français. 

La présente Convention entrera en vi
gueur, pour chaque pays signàtaire, Ie jour 
même du dépöt de son acte de ratification. 

En foi <le quoi, les plénipotentiaires ci 
après, dont les pouvoirs ont été reconnus en 
bonne et due forme, ont signé la présente 
Convention. 

Fait à Paris, Ie 31 mai 1937. 

Pour l'Allemagne: 
L . S. Johannes Graf von W elczek. 

Pour Ja R épublique Argentine: 
L.S. T. A. Ie Breton. 

Pour Ja Belgique: 
L.S. Comte de Kerchove. 

Pour Ie Brésil ad referendum: 
L .S . L. M . de Souza-Dantas. 

Pour la Bulgarie: 
L .S. C . Batoloff. 

Pour la Chine: 
L .S. V. K. WeJlington Koo. 

Pour Ja R épublique de Costa-Rica: 
Pour Ja République cubaine: 

L .S. José René Morales. 
Pour Ie Danemark: 

L.S. T. Bull. 
Pour l'Espagne: 
Pour les Etats-Unis : 1 

Pour la Finlande: 
L .S. Harri Holma. 

Pour Ja France: 
L .S. Yvon Delbos. 

1 En ce qui concerne les Etats-Unis 
d 'Amérique qui, comme en 1g20, ne l'ont 
pas signé, eet accord a été accepté pari' Ame
rican Institute of Refrigeration qui en a don
né directement connaissance à l'Institut in
ternational du Froid. Communication de 
cette adhésion a été faite au Ministère d es 
Affaires Etrangères. 
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Pour l'Algérie: 
L.S. Yvon Delbos. 

Pour les colonies de 1' Afrique occidentale 
française et pour Madagascar: 

L.S. Yvon Delbos. 
Pour la Grande-Bretagne et pour les Indes : 

En signant Ie présente Convention : 
r . Pour Ie Royaume-Uni de Grande Bre
tagne et de l'lrlande du Nord et 
2 . Pour les Indes, 
Je déclare : 
1°. Que ma signature est apposée sous 

réserve du droit de se reti rer de l' Institut 
avec avis préalable d'une année au m oins, à 
partir du 21 juin 1940; 

2 ° . Oue dans les relations entre Sa Ma
jest é Ie Roi d e Grande-Bretagne, d'Irlande 
et des Territoires britanniques au delà des 
Mers, Empereur des Indes, et les autres Hau
tes Parties Contractantes qui auront ratifié 
la présente Convention, celle-ci remplacera 
la Convention du 21 juin 1920 à partir du 
jour même du dépot de son instrument de 
ratification à l'égard : 1°. du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord; 
2 °. des Indes. 

L .S . H . Lloyd Thomas. 
Pour Ie Commonwealth d 'Australie : 

L .S. H . Lloyd Thomas. 
Pour l'Union de /'Afrique du Sud: 

L.S. Eric H . Louw. 
Pour Ie Canada : 
Pour la Nouvelle-Z élande: 

L .S. D . J. Jordan. 
Pour la Grèce: 

L.S.N . Politis. 
Pour la République d 'Haïti: 
Pour /'/talie : 

L .S. V. Cerruti. 
Pour les colonies italiennes d'Ery thrée, de 

C y rénaique, de Tripolitaine et des Soma
/is: 

L .S . V. Cerruti. 
Pour Ie ]a.oon: 

L .S . Mitani. 
Pour Ie Luxembourg: 

L .S . Ant. Funck. 
Pour Ie M aroc: 
Pour la Norvège: 

L .S . Gronvold. 
Pour la R épublique de Panama: 
Pour les Pays-Bas et les lndes néerlandaises: 

L .S. J . Loudon. 
Pour Ie Pérou : 
Pour la Pologne : 

L .S . J . Lukasjewicz. 
Pour Ie Portugal: 
Pour la Roumanie : 

L .S . C . Cesiano. 
Pour la Suède : 

L .S. E. H ennings. 
Pour la Suisse : 

L .S. D unant. 
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Pour la République Tchécoslovaque : 
L .S. Stefan Osusky. 

Pour la Tunisie : 
L.S. Tronet. 

Pour l'Union des R épubliques soviétiques 
socialistes: 

L .S . Eugène Hirschfeld. 
Pour /'Uruguay : 

L.S. Pablo P enando. 
Pour la Yougoslavie: 

L .S. Bojidar Pouritch. 

s. 32 

r6 November r93 9. WET, houdende goed-
keuring van de Akten betreffende de In
tellectueele Samenwerking van 3 De
cember 1938. 

Bijl. Hand. Il r938/39, 418; 39/40, 17; 
Hand. Il 1939/40, bladz. 9r/2; 
Bijl. Hand. I 1930/40, 17; 
Hand. I 1939/40, bladz. 24. 

Wij WILHELMINA, en z . . .. doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat de Akte nopens de Intellectueele Sa
menwerking van 3 D ecember 1g38, alvorens 
te kunnen worden bekrachtigd, volgens ar
tikel 60 lid 2 der Grondwet de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, datWij ,denRaad vanState,enz. 
Eenig artikel. 

De in afdruk nevens deze wet gevoegde 
Akte betreffende de Intellectueele Samen
werkini; van 3 December 1938 wordt voor 
het Rijk in Europa goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

November 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
E. N. VAN KLEFFENS. 

BIJLAGE. 

De Minister van Onderwijs, 
Kuns ten e n Wetenschappen, 

G. B OLKESTEIN. 

(Uitgeg. 8 D ecember 1939.) 

L es G ouvernements d' Albanie , de la R é
publique Argentine, de B elgique, du Brésil, 
du Chili , de Chine, de Colombie , de Costa
R ica, de Cuba, du Danemark, de la R épu
blique D ominicaine, d'Rgypte, d'Equateur, 
d'Espagne, d'Estonie, de Finlande , de- la 
R éoublioue française, d e Grèce, de Guate
mala, d'Haïti, de !'Irak, d e !'Iran, d ' Irlande, 
de Lettonie, d e Lithuanie, de Luxem bourg, 
du M exique, de Monaco, d e Norvège. du 
Panama, du P araguay, des P ays-Bas, d u 
P érou, de Pologne, du Portugal , de R ouma
nie. du Siam, de Suède, de Suisse, de T ché
co-Slovaquie, de T urquie, de l'Union de 
l'Afrique du Sud, d'Uruguay, du Vénézuela 
et de Yougoslavie, 
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Conscients de la mission qui leur incombe 
de sauvegarder Ie patrimoine spirituel de 
l'humanité et de favoriser Ie développement 
des scicnces, des arts et des lettres; 

Considérant que ce développement dé
pend dans une large mesure de la coopéra
tion intellectuelle; 

Ayant constaté la valeur des efforts ac
complis à eet effet par l'Organisation inter
nationale de Coopération intellectuelle et les 
divers organes qui la constituent; 

Persuadés qu'il importe, dans l'intérêt de 
la paix, de favoriser les relations spirituelles 
des peuples gräce à l'action d'un organisme 
intellectuel présentant un triple · caractère 
d 'universalité , de permanence et d'indépen
dance; 

Reconnaissant que l'Organisation interna
tionale de coopération intellectuelle consti
tue, pour les Hautes P arties· contractantes, 
une libre association, dénuée de tout carac
tère 

0

politique et ayant pour seul but de faire 
progresser la Coopération intellectuelle; 

Considérant que les Commissions natio
nales de Coopération intellectuelle forment 
l'une des bases essentielles de l'Organisation 
internationale de Coopération intellectuelle 
et qu'il importe d'en accroître Ie nombre et 
les moyens d'action; 

Considérant les services rendus par l'In
stitut international de Coopération intellec
tuelle: 

Désireux d'assurer de nouveaux dévelop
pements à l'initiative prise par Ie Gouverne
ment de la République française, qui s'est 
réalisée dans l'accord d u 8 décembre t924, 
conclu avec la Société_ des Nations ; 

Résolus à accroître les moyens financiers 
dont dispose déjà l'Institut par les contri
butions du Gouvernement de la R épublique 
française et d 'autres gouvernements ; 

Ont désigné leurs plénipotentiaires à eet 
effet: 

ALBANIE. 
Délégué: 

M. M ~hmed Abid, Chargé d' Affaires d' Al
banie à Paris. 

REPUBLIQUE ARGENTINE. 
Délégué: 

M . Carlos A. Pardo, S ecrétaire général de 
la Délégation permanente de Ja République 
Argentine près la Société des Nations. 

BELGIQUE. 
Délégués: 

M. Haesaert, Recteur de l'Université de 
Gand; 

M . Lavers, Directeur au Ministère des Af
faires étrangères et du Commerce extérieur. 

BRESIL. 
Délégués: 

M . Eliseu de Montarroyos , Délégué du 
Brésil auprès de l'lnstitut international de 
Coopération intellectuelle, Conseiller spécial 
auprès de !'Ambassade des Etats-Unis du 
Brésil à Paris; 

M . Joao Pinto da Silva, Conseiller com-
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mercial de !'Ambassade des Etats-Unis du 
Brésil à Paris. 

CHILI. 
D élégués: 

M. M oisès Vargas, Chargé d'Affaires du 
Chili à Paris; 

M. Miguel Luis Rocuant, ancien Ministre 
plénipotentiaire. 

CHINE. 
D élégués: 

M . Li Yu Ying, Président de l'Académie 
nationale de Peiping; 

M. Siaoyu, Expert de la D#égation chi
noise. 

COLOMBIE. 
D élégués: 

M . Gregorio Obregon, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotentiaire de Colom
bie à Paris; · 

M . Jaime Jaramillo Arango, Ministre plé
nipotentiaire. 

COSTA-RICA. 
D élégué: 

M. Luis Dobles Segreda, Chargé d'Affai
res de Costa-R ica à Paris. 

CUBA. 
Délégués: 

M . Ie Dr. Mariano Brull y Caballero, 
Chargé d'Affaires p. i. de Cuba en Belgi
que; 

Mlle Flora Diaz Parrado, Premier Secré
taire de la L égation de Cuba à Paris. 

DANEMARK. 
D élégué: 

M. Wamberg, Conseiller de la L égatfon 
du Danemark à Paris. 

REPUBLIQUE DOMINICAINE. 

D élégué: 
M. Maurice de H anot d 'Hartoy, Ministre 

plénipotentiaire, Délégué de la République 
dominicaine auprès de la Société des Na
tions. 

EGYPTE. 
Délégué: 

Mahmoud Fakhry Pacha, Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipotentiaire 
d'Egypte à Paris, D élégué de !'Egypte au
près de l'lnstitut international de Coopéra
tion intellectuelle. 

EQUATEUR. 
Délégué: 

M . Arturo Borrero, Premier Secrétaire, 
Chargé d'Affaires p . i. de l'Equateur à Pa
ris. 

ESPAGNE. 
Délégués: 

M . J. Bergamin, Agrégé culture! à !'Am
bassade d 'Espagne à Paris ; 

M . Luis Alvarez Santullano, Premier Se
crétaire à l' Ambassade d 'Espagne à P aris. 

ESTONIE. 
Délégué: 

M . Otto Strandmann, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotentiaire d'Estonie 
à Paris. 
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·FINLANDE. 
Délégué: 

M. H. Halma, Envoyé 
et Ministre plénipotentiaire 
Paris. 

FRANCE. 
Délégués: 

extraordinaire 
de Finlande à 

M. Edouard Herriot, Président de la 
Chambre des Députés, Président du Conseil 
d'Administration de l'Institut international 
de Coopération intellectuelle; 

M. Emile Borel, ancien Ministre; 
M. Basdevant, Jurisconsulte du Ministère 

des Affaires étrangères; 
M. de Panafieu, Secrétaire d' Ambassade. 

GRECE. 
Délégué: 

M. Nicolas Politis, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire de Grèce à Pa
ris. 

GUATEMALA. 
Délégué: 

M. José Gregorio Diaz, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotentiaire de Gua
témala à Paris. 

HAITI. 
Délégué: 

M. Abel Nicolas Léger, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotentiaire d'Haïti à 
Paris. 

IRAK. 
Délégué: 

M. Atta Amin, Chargé d'Affaires de !'Irak 
à Paris. 

IRAN. 
Délégués: 

M. Anouchivarau Sepahbodi , Envoyé ex
traordinaire et Ministre plénipotentiaire de 
!'Iran à Paris; 
· M. Vakil, Secrétaire de la Légation d'Iran 

à Paris. 
IRLANDE. 

Délégué: 
M. C. C. Cremin, Chargé d'Affaires d'Ir

lande à Paris. 

LETTONIE. 
Délégué : 

M . Olgerd Grosvald, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotentiaire de Letto
nie à Paris. 

LITHUANIE. 
Délégué: 

M. Laqas Natkevicius, -Chargé d'Affaires 
de Lithuanie à Paris. 

LUXEMBOURG. 
Délégué: 

M. Nicolas Braunshausen, ancien Ministre 
de l'Intérieur, du Commerce et de !'Indu
strie, Président de la Commission nationale 
luxembourgeoise de Coopération intellec
tuelle. 

MEXIQUE. 
D élégué: 

M. Bernardo Reyes, Premier Secrétaire 
de la Légation du Mexique à Paris. 
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MONACO. 
Délégué: 

M. Ie Comte Henri de Maleville, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Monaco à Paris. 

NORVEGE. 
Délégué: 

M. H . C . Berg, Conseiller 9e la Légation 
de Norvège à Paris. 

PANAMA. 
Délégué: 

M. Arnulfo Arias, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire de Panama à 
Paris. 

PARAGUAY. 
Délégué: 

M. Ie Dr. Ramon Caballero de Bedoya, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo
tentiaire du Paraguay à Paris. 

PAYS-BAS. 
Délégués: 

M. Ie Jonkheer J . Loudon, Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipotentiaire des 
Pays-Bas à Paris, D élégué des Pays-Bas 
auprès de l'Institut international de Coopé
ration intellectuelle; 

M. Ie Professeur J. P. A. François, Di
recteur au Ministère des Affaires Etrangères. 

PEROU. 
Délégué: 

M . Francisco Garcia Calderon, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
du P érou à Paris, Délégué du Pérou auprès 
de l'lnstittlt international deCoopération in
tellectuelle , Membre de la Commission in
ternationale de Coopération intellectuelle. 

,POLOGNE. 
D élégués: 

M . Félix Frankowski , Conseiller de !"Am
bassade de Pologne à Pa ris; 

M . François Pulaski, Ministre plénipoten
tiaire, Délégué de la Pologne auprès de l'In
stitut international de Coopération intel
lectuelle, Directeur de la Bibliothèque polo
naise à Paris; 

M. Joseph Marlewski, Chef de Section au 
Département politique du Ministère polo
nais des Affaires étrangères; 

M. Zygmunt L. Zaleski, Professeur à 
l'Université Josef Pilsudski de Varsovie , Dé
légué en France du Ministre de l'Instruction 
publique de Pologne. 

PORTUGAL. 
Dálégué: 

Mme Virginia de Castro e Almeida, Fem
me de Lettres, Déléguée du Portugal auprès 
de l'Institut international de Coopération 
intellectuelle. 

ROUMANIE. 
Délégué : 

M . Georges Oprescu, Professeur à l'Uni
versité de Bucarest, Correspondant de l' Aca
démie roumaine. 
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SIAM. 
Délégué: 

M. Phra Bahidda Nukara, Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipotentiaire du 
Siam à Paris. 

SUEDE. 
Délégués: 

M. H. de Ribbing, Conseiller de la Léga
tion de Suède à Paris. 

M. G. K . Kiellberg, Secrétaire de la Lé
gation de Suède à Paris. 

SUISSE. 
Délégués: 

M. Camille Gorgé, Conseiller de Légation, 
Chef de la Section de la Société des Nations 
du Département politique fédéral; 

M. Auguste Simonius, Professeur à l'Uni
versité de Bale, Membre de la Commission 
suisse de Coopération intellectuelle. 

TCHECO-SLOV AQUIE. 
Délégué: 

M. Frantisek Cerny, Conseiller de la Lé
gation de Tchéco-Slovaquie à Paris. 

TURQ_UIE. 
Délégué: 

M. Djelal Hazim Arar, Ministre plénipo
tentiaire, Conseiller de !'Ambassade de Tur
quie à Paris. 

UNION DE L'AFRIQUE DU SUD. 
D élégué: 

M. W. G. W. Parminter, Chargé d'Affai
res de l'Union de l'Afrique du Sud à !_'aris. 

URUGUAY. 
Délégué: 

M. Hugo Barbagelata, Délégué de !'Uru
guay auprès de l'Institut international de 
Coopération intellectuelle. 

VENEZUELA. 
Délégué: 

M. C. Parra-Perez, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire du Vénézuéla à 
Berne. 

YOUGOSLAVIE. 
Délégué: 

M. de Voïnovitch, Sénateur, ancien Mi
nistre, Délégué de la Yougoslavie auprès de 
l'Institut international de Coopération intel
lectuelle. 

Lesquels, après s'être communiqué leurs 
plein pouvoirs, trouvés en bonne et due fer
me, sont convenus des dispositions suivan
tes: 

Art. premier. L es Hautes Parties con
tractantes constatent que l'reuvre de la Co
opération intellectuelle est indépendante de 
la politiquè et fondée tout entière sur Ie 
principe de l'universalité. 

Art. 2. Une Commission nationale de 
coopération intellectuelle, instituée dans 
chacun des Etats parties au présent Acte, 
servira de centre pour développer cette 
reuvre tant sur Ie plan national que sur Ie 
plan international. étant entendu qu'il sera 
tenu compte des conditions propres à cha
que pays. 
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Toutes dispositions utiles seront prises 
pour favoriser la participation de ces Com
missions nationales aux Conférences généra
les qu'elles tiendront périodiquement. 

Art. 3. L'Institut international de coopé
ration intellectuelle aidera de sa collabora
tion effective les Commissions nationales de 
coopération intellectuelle. 

Art. 4. Chacune des Hautes Parties con
tractantes reconnaît la personnalité juridi
que de l'Insti tut. 

Art. 5. Chacune des Hautes Parties con
tractantes accorde à l'Institut international 
de coopération intellectuelle une contribu
tion financière annuelle, laquelle s'établit en 
unités de 750 francs-or 1 . La subvention mi
nimum est d'une unité. 

Au moment de la signature, ou de la rati
fication, ou de l'adhésion, chaque Partie 
contractante indique Ie nombre d'unités con
stitutives de sa contribution ; Ie total des 
contributions ainsi versées à l'Institut vient 
s'aiouter à la subvention allouée par Ie Gou
vernement de la République française aux 
termes de l'accord du 8 décembre 1924. 

Art. 6. Les Hautes Parties contractantes 
reconnaissent que Ie moyen de les associer 
toutes à la gestion administrative et finan
cière de l'Institut leur est assuré par la mis
sion des Délégués d'Etat auprès de l'Insti 
tut. 

Les Délégués d'Etat des Hautes Parties 
contractantes entre qui Ie présent Acte sera 
entré en vigueur tiendront une réunion an
nuelle pour examiner en commun toutes 
questions relatives à la gestion administra
tive et financière de l'Institut, ainsi que 
l'emploi des fonds mis à sa disposition. 

Art. 7. Le présent Acte, dont les textes 
français et anglais feront également foi, 
pourra être signé, au nom des Gouverne
ments représentés à la Conférence pour la 
conclusion d'un Acte international concer
nant la Coopération intellectuelle, jusqu'au 
30 avril 1939. Il sera ratifié. Les instruments 
de ratification seront déposés auprès du Gou
vernement de la République française, qui 
en notifiera la réception à tous les Gouverne
ments qui ont été invités à laditeConférence. 

Art. 8. A partir du 1er mai 1939, le pré
sent Acte sera ouvert à l'adhésion des Etats 
auxquels Ie t exte en aura é t é c o mmuniqué 
par Ie Gouvernement de la République fran
çaise. Les instruments d'adhésion seront dé
posés auprès du Gouvernement de la Répu
blique française qui en notifiera la réception 
à tous les Gouvernements invités à la Confé
rence pour la conclusion d'un Acte interna
tional concernant la Coopération intellec
tuelle. 

Art. 9. Le présent Acte entrera en vi
gueur dès réception, par Ie Gouvernement 
de la République française, de la huitième 
ratification ou adhésion. 

1 Le franc-or adopté par la Conférence 
équivaut à 0,2903225 gramme d'or fin ou à 
0,3225806 gramme d'or au titre de 900 mil 
lièmes. 
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Chaque adhésion qui interviendra après 
l'entrée en vigueur du présent Acte confor
mément à l'alinéa précédent,sortira seseffets 
à <later de sa réception par Ie Gouvernement 
de Ia République française. 

Art. 10. Le présent Acte pourra être dé
noncé en tout temps par chacune des Hau
tes Parties contractantes, moyennant un pré
avis de deux ans. 

La dénonciation se fera par notification 
écrite adressée au Gouvernement de la Ré
publique française, qui en informera toutes 
les autres Hautes Parties contractantes. 

Si, à Ia suite de dénonciations, Ie nombre 
des Hautes Parties contractantes devenait 
inférieur à huit, Ie présent Acte cesserait 
d'être en vigueur. 

Art. II. Le présent Acte, rédigé el! un 
sen] e~emplaire revêtu de la signature du 
Président et de celle du Secrétaire général 
de la Conférence pour la conclusion d'un 
Acte international concernant la Coopération 
intellectuelle, sera déposé dans les archives 
du Gouvernement de Ia République fran
çaise. 
· Copie certifiée conforme en sera remise 
à tous les Etats ayant participé à Ia Confé
rence. 

Le même texte sera communiqué par Ie 
Gouvernement de la République française 
aux Gouvernements de tous autres Etats. 

En foi de quoi les plénipotentiaires sus
mentionnés ont signé Ie présent Acte. 

Fait à Paris, Ie trois décembre mil neuf 
cent trente-huit. 
Albanie: Mehmed Abid. 
Nombre d'unités: une. 
R épublique Argentine: 

Ad referendum 
C.A. Pardo. 

Belgique: Signature annoncée dans Ie dé
lai imparti. Formalité non encore 
accomplie. 

Brésil 

Chili : 

Chine: 
Colombie : 

Costa-Rica: 
Cuba: 

E . Mo_ntarroyos. 
Joao Pinto da Silva. 
Moisès Vargas. 
Miguel Luis Rocuant. 
Li Yu Ying. 
Gregorio Obregon. 
J. Jaramillo. 

Mariana Brul!-. 
Flora Diaz Parrado. 

Danemark: H . Wamberg. 
République Dominicaine: 

Hartoy. 
Nombre d'unités: une. 
Egypte: Fakhry. 
Equateur: Arturo Borrero. 
Espagne: José Bergamin. 
Nombre d'unités: trois. 
Estonie 
Finlande : 
France: 

Grèce: 
Guatémala : 
Haïti: 

H . Holma. 
E . Herriot. 
Emile Borel. 

N. Politis. 
J. G. Diaz. 
A. N. Leger. 

Irak: 
Iran: 
Irlande: 
Lettonie: 
Lithuanie: 
Luxembourg: 
Mexique: 

Monaco: 
Norvège: 
Panama: 
Paraguay: 

Pays-Bas: 
Perou: 
Pologne : 

Portugal: 

Roumanie: 

• 
0 . Groswald. 
P . Klimas. 
N. Braunshausen. 
Ad referendum 
Bernardo Reyes. 
Cte Henri de Maleville. 
H . C. Berg. 

R. J. Caballero de Be
doya. 
J . Loudon. 
F. Garcia Calderon. 
Frankowski. 
Fr. Pulaski. 
Virginia De Castro e AI
meida. 
Ad referendum 
G . Oprescu. 

Nombre 
Siam: 

d'unités: cinq. 
Phra Bahiddha Nukara. 

Suède: 
Suisse: C. Gorgé. 

A. Simonius. 
Tchéco-Slovaquie : 
Turquie: 
Union de l'Afrique du Sud: 

Uruguay : 
Vénézuela: 
Yougoslavie : 
Hongrie: 

s. 33 

Sidney F . Waterson . . 
Hugo D. Barbagelata. 

C . Parra-Perez. 
L . de Voinovitch. 
Khuen-Hedervary. 

16 November z939. WET, tot goedkeuring 
van het ontwerp-verdrag betreffen.de de 
statistieken van loon en arbeidsduur in 
de voornaamste takken van het mijn
bedrijf en de andere industrieën, met 
inbegrip van het bouwbedrijf, het uit
voeren van water-, spoorweg- en wegen
bouwkundige werken, en in den land
bouw (Genève 1938). 

Bijl. Hand. II z938/.10, 450; 39/40, 3z; 
Hand. II 19.19/40, bladz. 92; 
Biil. Hand. I 1939/40, .,z; 
Hand. I 1939/40, bladz. 26. 

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

dat het wenschelijk is , dat Nederland toe
treedt tot het in de vier en twintiqste van 
2-22 Juni :r938 te Genève gehouden, zit
ting der Algemeene Conferentie van de ver
tegenwoordigers der Leden van de Interna
tionale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond aangenomen ontwerp-verdrag 
betreffende de statistieken van loon en ar
beidsduur in de voornaamste takken van 
het mijnbedrijf en de andere industrieën, 
met inbegrip van het bouwbedrijf, het uit
voeren van water-, spoorweg- en wegen
bouwkundige werken en in den landbouw en 
daarbij gelet op de wet van den 6den Maart 
1920, Staatsblad n °. 108, tot voorbehoud der 



1939 

bevoegdheid tot toetreding tot het Volken
bondverdrag en Ons besluit van den 26sten 
Maart 1920, Staatsblad n °. 127, houdende 
bekendmaking in het Staatsblad van de toe
treding van Nederland tot het Volkenbond
verdrag, op artikel 1 van het Volkenbond
verdrag, de artikelen 387 en 405 van het 
Vredesverdrag van Versailles van 28 Juni 
1919, zoomede op artikel 60 der Grondwet; 

Zoo is het, datWij,den Raad vanState,enz. 
Eenig artikel. 

Wordt goedgekeurd het nevens deze wet 
in afdruk gevoegde in !,ie vier en twintigste 
zitting der Algemeene Conferentie van de 
vertegenwoordigers der Leden van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeid van 
den Volkenbond aangenomen ontwerp-ver- · 
drag betreffende de statistieken van loon en 
arbeidsduur in de voornaamste takken van 
het mijnbedrijf en de andere industrieën, met 
inbegrip van het bouwbedrijf, het uitvoeren 
van water-, spoorweg- en wegenbouwkundi
ge werken, en in den landbouw. 

Lasten en- bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 

November 1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Sociale Zaken, 
J. VAN DEN T EMPEL. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
E . N . VAN K LEFFEN S. 

De Minister van Economische Z aken, 
STEENBERG HE. 

De Minister van Koloniën, 
CH. WELTER. 

(Uitgeg. 8 Dec. 1939.) 

CONFERENCE INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL . Pro jet de convention con
cernant les statistiques des salaires et 
des heures de travail dans les principa
les industries minières et manuf acturi
ères, y compris Ie batiment et la con
struction, et dans l'agriculture. 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail, 

Convoquée à Genève par Ie Conseil d'ad
ministration du Bureau international du 
Travail, et s'y é tant réunie le 2 juin x938 
en .sa vingt-quatrième session, 

Après avoir décidé d'adopter diverses pro
positions relatives aux statistiques des sa
laires et heures de travail dans les principa
les industries minières et manufacturières, 
y compris Ie batiment et la construction, et 
dans l'agriculture, question qui constitue Ie 
sixième point à l'ordre du jour de la session, 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient Ja forme d'un projet de conven
tion internationale, 

Après avoir décidé que, bien qu'il soit dé
sirable que tous les Membres de l'Organisa
tion compilent des statistiques des gains 
moyens et des heures de tra'!_ail effectuées, 
conformes aux prescriptions de la Partie II 
de la présente convention, il est toutefois op-
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portun que la convention soit . ouverte à la 
ratification des Membres qui ne sont pas en 
mesure de se conformer aux prescriptions de 
ladite Partie, 

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf 
cent trente-huit, Ie projet de convention ei
après qui sera dénommé: Convention con
cernant les statistiques des salaires et des 
heures de travail, 1938. 

PARTIE I. 

Dispositions généra/es. 

Art. 1. Tout Membre de l'Organisation 
internationale du Travail qui ratifie la pré
sente convention s'engage: 

a. à compiler, selon les dispositions de 
la présente convention, des statistiques re
latives aux salaires et aux heures de travail ; 

b. à publier aussi rapidement que possi
ble les dtmnées compilées en application de 
la présente convention, ·en s'efforçant de pu
blier respectivement, au cours du trimestre 
suivant, les données recueillies à intervalle 
trimestriel ou plus fréquemment et, au cours 
du semestre ou de l'année qui suit, les don
nées recueillies à intervalle semestriel ou 
annuel ; 

c. à communiquer dans Ie plus bref dé
lai possible au Bureau international du Tra
vail Jes données compilées en application de 
la présente convention. 

Art. 2. 1. Tout M embre qui ratifie fa 
présente convention peut, par une déclara
tion annexée à sa ratification, exclure de 
l'engagement résultant de sa ratification : 

a. ou l'uJ1e des P arties II , III ou IV; 
b. ou les Parties II et IV; 
c. ou les Parties III et IV. 
2 . Tout Membre qui aura fait une telle 

déclaration pourra l'annuler en tout temps 
par une déclaration ultérieure. 

3 . Tout Membre à l'égard duquel est en 
vigueur une déclaration faite conformément 
au paragraphe I du présent article doit ïn
diquer chaque année, dans so·n rapport sur 
l'application de la présente convention, dans 
quelle mesure un progrès quelconque a été 
réalisé en vue d e l'application de la Pai:tie 
ou des Parties de la convention exclues de 
son engagement. 

A rt. 3 . Rie n dans l a présente cànve ntion 
n'impose l'obligation de oublier ou de don
ner cotp1aissance des chiffres qui entraîne
raient la divulgation de renseignements rela
tifs à une entreprise ou établissement parti
culier quelconque. 

Art. 4. 1. Tout M embre qui ratifie la 
présente convention s'engage à ce que son 
service de statistique compétent entrepren
ne des enquêtes portant soit sur !'ensemble, 
soit sur une frac tion représentative des 
ouvriers considérés , afin d'obtenir les infor
mations requises en vue des statistiques qu'il 
s'engage à compiler conformément à Ia pré
sente convention, à moins que ce service 
n 'ait déjà obtenu ces informations d'ûne 
autre manière. 

2 . Rien dans Ia présente convention ne 
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doit être interorêté, comme une obligation 
pour un Membre de compiler des statisti
ques lorsque, à la suite des enquêtes effec
tuées conformément au paragraphe 1 du pré
sent article, ce Membre ne se trouve pas pra
tiquement en mesure d'obtenir les informa
tións nécessaires sans exercer de contrainte 
légale. 

PARTIE II. 

Statistiques des gains moyens et des heures 
de travail effectuées dans les industries 

minières et manulacturières. 

Art. 5. r. Des statj_stiques sur les gains 
moyens et les heures de travail effectuées 
doivent être com!)il~s pour les ouvriers oc
cupés dans chacune des principales branches 
des mines et de !'industrie manufacturière, 
y compris le bätiment et la construction. 

2. Les statistiques des gains moyens et 
des heures de travail effectuées doivent être 
compilées sur la base des données portant, 
soit sur !'ensemble des établissements et des 
ouvriers, soit sur un choix représentatif des 
établissements et des ouvriers. 

3. Les statistiques des gains moyens et 
des heures de travail effectuées doivent: 

a. donner des chiffres distincts pour 
chacune des principales industries; 

b. donner brièvement la désignation des 
industries ou branches d'industries pour les
quelles des chiffres sont données. 

Art. 6. Les statistiques des gains moyens 
doivent comprendre: 

a. tous les paiements en espèces et pri
mes reçus de l'employeur par les personnes 
occupées; 

b. les contributions, telles que les coti
sations d'assurance sociale payables par les 
personnes occupées, qui sont retenues par 
l'employeur; 

c. les impots, payables par les personnes 
occupées à une autorité publique, qui sont 
retenus par l'employeur. 

Art. 7. Dans le cas de pays et d'indus
tries ou les allocations en nature, par exem
ple sous la forme de logement, nourriture ou 
combustible gratuits ou à prix réduit, con
stituent une partie importante de la rému
nération totale des ouvriers occupés, les sta
tistiques des gains moyens doivent être com
plétées par des indications sur ces allocations 
et, dans la mesure du possible, par une esti
mation de leur valeur en espèces. 

Art. 8 . Les statistiques des gains moyens 
doivent être complétées , autant que possible, 
par des indications sur Ie montant moyen, 
par personne occupée, de toutes allocations 
familiales pour la période à laquelle se ré
fèrent les statistiques. 

Art. g. r. Les statistiques des gains 
moyens doivent porter sur les gains moyens 
calculés par heure, par jour, par semaine ou 
pour toute autre période en usage. 

2. Lorsque les statistiques des gains moy
ens portent sur les gains moyens calculés par 
jour, par semaine ou par toute autre période 
en usage. Jes statistiques sur les heures de 
travail effectuées doivent porter sur la m ê
me période. 
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Art. 10. r. Les statistiques mentionnées 
à l'article g, relatives aux gains moyens et 
aux heures de travail effectuées, doivent 
être compilées une fois par année et autant 
que possible à des intervalles plus fréquents. 

2. U ne fois tous les trois ans et si pos
si ble à intervalles plus fréquents, les statis
tiques des gains moyens et, dans la mesure 
du possible, les statistiques des heure~ de 
travail effectuées doivent être complétées 
par des chiffres distincts pour chaque sexe, 
et pour les adultes et les jeunes gens. Toute
fois, il n'est pas nécessaire de compiler ces 
chiffres distincts dans le cas des industries 
ou tous les ouvriers, à l'exception d'un nom
bre insignifiant d'entre eux, appartiennent 
au même sexe ou au même de ces deux grou
pes d'äge, ou de compiler les chiffres dis
tincts des heures de travail effectuées, pour 
les travailleurs de sexe masculin et féminin 
ou pour les adultes et les jeunes gens, dans 
Ie cas d'industries ou les heures normales de 
travail ne varient pas suivant Ie sexe ou 
l'äge. 

Art. 1 r. Lorsque les statistiques des gains 
moyens et des heures de travail effectuées 
ne se rapportent pas au pays entier, mais 
seulement à certaines régions, villes ou een
tres industriels, ces régions, villes ou centres 
doivent, autant que possible, être indiqués. 

Art. 12. r. Des nombres-indices mon
tant le mouvement général des gains par 
heure et, si possible, par jour, par semaine 
ou par autre période en usage, doivent être 
établis à intervalles aussi fréquents et régu
liers que possible sur la base des statistiques 
compilées en application de la présente Par
tie de la présente convention. 

2. Pour l'établissement de ces nombres
indices, il doit être dûment tenu compte, 
entre autres éléments, de l'importance rela
tive des différentes industries. 

:i • Dans la publication de ces nombres
indices des indications doivent être données 
sur la méthode employée pour leur établis
sement. 

PARTIJ} III. 

Statistiques des taux de salairlMl au temps 
et des heures de travail normales dans 

lfMl industries minières et manufac
turières. 

Art. 13 . D es statistiques sur les timx de 
salaires au temps et sur les heures de tra
vail normales des ouvriers doivent être com
pilées à l'égard d 'un choix représentatif des 
principales industries minières et manufac
turières, y compris Ie bätiment et la cons
truction. 

Art. 14. r. Les statistiques des taux de 
salaires au temps et des heures de travail 
normales doivent donner les taux et les heu
res: 

a. fixés par la législation, par accords 
ccillectifs, par sentences arbitrales, ou en ap
plication de ceux-ci; 

b. obtenus des organisations d'employ
eurs et de travailleurs, des organismes mix
tes ou d'autres sources d'information appro-
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priées lorsque les taux et les heures ne sant 
pas fixés par la législation, par accords col
lectifs , par sentences arbitrales ou en appli
cation de ceux-ci. 

2. Les statistiques des taux de salaires 
au temps et des heures de travail normales 
doivent indiquer la nature et la source des 
informations sur lesquelles elles reposent, et 
indiquer notamment s'il s'agit de taux ou 
d'heures fixés par la législation, par accords 
collectifs, par sentences arbitrales ou en ap
plication de ceux-ci, ou bien de taux ou 
d'heures fixés par accords individuels entre 
employeurs et travailleurs. 

3. Lorsqu'il s'agit de taux de salaires dé
signés comme minima (autres que les mini
ma légaux), standards, typiques ou courants, 
ou par des termes analogues, Ie sens de ces 
termes doit être expliqué. 

4. Lorsque les "heures de travail norma
les" ne sant pas fixées par la législation, par 
accords collectifs, par sentences arbitrales 
ou en application de ceux-ci, cette expres
sion désignera Ie nombre d 'heures, par .jour 
ou par semaine ou par toute autre période, 
ou delà duquel tout travail effectué est ré
munéré au taux des heures supplémentaires 
ou constitue une exception aux règles ou 
usages de l'établissement, concernant les ca
tégories d'ouvriers considérées. 

Art. 15. 1. Les statistiques des taux de 
salaires au temps et des heures de travail 
normales doivent donner: 

a. à des intervalles ne dépassant pas trois 
années, des chiffres distincts pour les prin
cipales professions dans un choix large et 
représentatif des diverses industries; 

b. au mains une fois par année et si pos
sible à des intervalles plus fréquents, des 
chiffres distincts pour quelques-unes des 
principales professions dans les plus impor
tantes de ces industries. 

2. Les données se rapportant aux taux 
de salaires au temps et aux heures de travail 
normales seront présentées, dans la mesure 
du possible, sur la base de la même classi
fication professionnelle. 

3. Des chiffres distincts doivent être 
donnés, pour chaque cas, lor~que les sour
ces d'information d'après lesquels les sta
tistiques sant compilées n'indiquent pas les 
professions distinctes auxquelles s'appli
quent les taux ou les heures , mais fixent dif
férents taux de salaires ou heures de travail 
pour d'autres catégories de travailleurs (tel
les que ouvriers qualifiés, mi-qualifiés ou 
non qualifiés) ou fixent les heures de travail 
normales par genre d'entreprise ou branche 
d'entreprise. 

4. Lorsque les catégories de travailleurs 
pour lesquels des données sont fournies ne 
correspondent pas à des professions distinc
tes, la désignation de chaque catégorie doit 
être indiquée dans la mesure ou les indiça
tions nécessaires sant fournies dans les sour
ces d'information d'après lesquelles les sta
tistiques sant compilées. 

Art. 16. L orsque les statistiques des taux 
de salaires au temps ne donnent pas les taux 
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par heure, mais donnent les taux par jour, 
par semaine ou par tante autre période en 
usage: 

a. les statistiques des heures de travail 
normales doivent se rapporter à la même pé
riode; 

b. Ie Membre doit fournir au Bureau in
ternational du Travail toutes informations 
utiles en vue de calcul des taux par heure. 

Art. 17. Lorsque les sources d'informa
tion d'après lesquelles les statistiques sant 
compilées fournissent des données dis-tinctes, 
classées par sexe et par age, les stat-istiques 
des tau"< de salaires au temps et des heures 
de travail normales doivent donner des chif
fres distincts pour chaque sexe et pour les 
adultes et les jeunes gens. 

Art. 18. Lorsque les statistiques des taux 
de salaires au temps et des heures de travail 
normales ne se rapportent pas au pays en
tier, mais seulement à certaines régions , vil
les ou centres industriels , ces régions, villes 
ou centres doivent, autant que possible, être 
indiqués. 

Art. 1q. Lorsque les sources d'informa
tion, d'après lesquelles les statistiques des 
taux cle salai·es au temps et des heures de 
travail normales sant compilées, contiennent 
des indications à ce sujet, ces statistiques 
doivent, à des intervalles ne dépassant pas 
trois ans, indiquer: 

a. les barèmes des paiements éventuels 
pour congés ; 

b. J,-~ barèmes des allocations familiales 
éventuelles; 

c. les taux ou Ie pourcentage d'augmen
tation d es taux normaux payés pour les heu
res supplémentaires; 

d. Ie nombre d'heures supplémentaires 
permises. 

Art. 20. D,ms les cas de pays et d'indu
stries ou des allocations en nature, par exem
ple sous la forme de logement, nourriture ou 
combustible gratuits ou à prix réduits, con
stituent une partie importante de la rému
nération totale des ouvriers occupés, les sta
tistiques des taux de salaires doivent être 
complétées par des indications sur ces allo
cations et, dans la mesure du possible, par 
une estimation de leur valeur en espèces. 

Art. ~r. r. Des nombres-indices annuels 
montrant te m ouvement général des taux d e 
salaires par heure ou par semaine doivent 
être établis sur la base des statistiques com
pilées en application de la présente Partie 
de la présente convention et complétés en 
cas de besoin par toute autre information 
disoonible (par exemple, indications sur les 
variations dans les taux de salaires aux 
pièces). 

2. Lorsqu'un seul nombre-indice des 
taux de salaires, soit par. heure , soit par se
maine, est établi , un nombre-indicedesvaria
tions des heures de travail normales dcvra 
être établi sur la même base . 

. ,. Pour l'établissement de ces nombres
indices, il doit être dû m ent tenu compte, 
entre autres éléments, de l'importance 1ela
tive des différentes industries. 
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4. 1;:>ans la publication de ces nombres
indices, des indications doivent être données 
sur la méthode employée pour leur établis
sement . 

PARTIE IV. 

Statistiques des salaires et des heures de 
travail dans l'agriculture. 

Art. 22 . 1. D es statistiques de salaires 
concemant les ouvriers occuoés dans l'agri
culture doivent être compilées. 

2. Les statistiques dessalairesdansl'agri
culture doivent : 

a . êt re comoilées à des intervalles ne 
dénassant pas deux ans; 

b.' donner des chiffres distincts pour cha
cuT'e des orincipales régions; 

c . indfouer, Ie cas échéant, Ie caractère 
des e11ocatio1"s ,.., nature (y compris Ie loge
men t) aui comolèt<""t les salaires en espèces 
et, autant que possible. une estimation de la 
valeur ,,., esnè:r<"~ de ci,s a1lor.ations. 

.~. Les statistiques dessala iresdansl'agri
culture cloiveP t être complétées par des in
fa•mations sur: 

a . les catégories d'ouvriers agricoles aux
quP.l!e~ les statistinues se raooortent; 

b. la nature et la source des infarmations 
sur le~nuell,,~ elles renos<"nt; 

c. les méthodes utilisées pour leur com
pih~ion: 

d. dans la m esure du possible, les heures 
·de travail normales des ouvriers considérés. 

PARTIE V. 

Dispositions diverses. 

Art. 23 . 1. Lorsaue Ie territoire d'un 
Membre comorend de vastes régions ou, en 
ra;rn". cles <l;fficultés de créer les organismes 
administratifs nécessaires ou en raison du 
carar~è-,., rlai•serné cle la population ou en
core de l'état de développement économique, 
il est impraticable de comoiler des statisti
qu"s en aoolication des dispositions de la 
présente convention, lesdites régions peu 
ve"t être exemptées de l'application de la 
convePtion en tout ou en partie. 

2 . 'Tout J11embre doit indiquer, dans son 
premier raoport annuel à soumettre sur l'ap
plication de la présente convention en vertu 
de 1',,-tirle 22 de la Co,.,stitution de l'Organi
sation internationale du Travail , toute région 
pour t<iauell e il se prooose d'avoir recours 
aux dispositions du présent article. Par la 
suite, aucun Membre ne pourra recourir aux 
disoosit;ons du présent a rti c l e, sauf en ce 
qui concerne les régions qu'il aurait ainsi 
indiqures. 

~- Tout Membre recourant aux disposi
tio"s du orésent article doit indiquer, dans 
les raoports annuels ultérieurs, les régions 
pour lesquelles il renonce áu droit de faire 
apoel auxdites dispositions. 

Art. 24. r. Le Conseil d'administration 
du Bureau international du Travail peut, 
après avoir recueilli les avis techniques qui 
lui paraîtront aopropriés, communiquer aux 
Membres de l'Organisation des propositions 
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en vue d'améliorer et de développer les sta
t istiques _compilées en application de la pré
sente convention, ou en vue d'arriver à leur 
comparabilité. 

2. Tout Membre qui ratifie la présente 
convention s'engage: 

a. à soumettre à !'examen de son auto
rité compétente en matière de statistique 
toute proposition de ce genre qui lui aura 
été transmise par Ie Conseil d'administra
tion; 

b. à indiquer dans son rapport annuel 
sur l'application de la convention la mesure 
dans laquelle il a donné suite à de telles 
propositions. 

PARTIE VI. 

Dispositions finales. 

Art. 25. Les ratifications officielles de la 
présente convention seront communiquées 
au Secrétaire général de la Société des Na
tions et par lui enregistrées. 

Art. 26. r. La présente convention ne 
liera que les Membres de l'Organisation in
ternationale du Travail <lont la ratification 
aura été enregistrée par Ie Secrétaire gé
néral. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois 
après que les ratifications de deux Membres 
auront été enregistrées par Ie Secrétaire gé
néral. 

3. Par la suite, cette convention entrera 
en vigueur pour chaque Membre douze mois 
après la date ou sa ratification aura été en
registrée. 

Art. 27. Aussitöt que les ratifications de 
deux Membres de l'Organisation internatio
nale du Travail auront été enregistrées, Ie 
Secrétaire général de la Société des Nations 
notifiera ce fait à tous les Membres de l'Or
ganisation internationale du Travail. Il leur 
notifiera également l'enregistrement des ra
tifications qui lui seront ultérieurement 
communiquées par tous autres Membres de 
l'Organisation. 

Art. 28. r. Tout Membre ayant ratifié 
la présente convention peut la dénoncer à 
l'expiration d'une période de dix années 
aorès la date de la mise en vigueur initiale 
de la convention, par un acte communiqué 
au Secrétaire général de la Société des Na
tions, et par lui enregistré. L a dénonciation 
ne prendra effet qu'une année après avoir 
été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la pré
sente convention qui, dans Ie délai d'une an
née après l'expiration de la période de dix 
années mentionnée au paragraphe précé
dent , ne fera pas usage de la faculté de dé
nonciation prévue par Je présent article sera 
lié pour une nouvelle période de dix années 
et, par la suite, pourra dénoncer la présente 
convention à l'expiration de chaque période 
de dix années dans les conditions prévues au 
présent article. 

Art. 29. A l'expiration de chaque période 
de dix années à compter de l'entrée en vi
gueur de la présente convention, Ie Conseil 
d'administration du Bureau international du 
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Travail devra présenter à la Conférence gé
nérale un rapport sur l'application de la 
présente convention et décidera s'il y a lieu 
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence 
la question de sa revision totale ou partielle. 

Art. 30. 1. Au cas ou la Conférence 
adopterait une nouvelle convention portant 
revision totale ou partielle de la présente 
convention, et à moins que la nouvelle con
vention ne dispose autrement : 

a. la ratification par un Membre d e la 
nouvelle convention portant revision en
traînerait d e plein droit, nonbstant l'article 
28 ci-dessus, dénonciation immédiate de la 
présente convention, sous réserve que la nou
velle convention portant revision soit entrée 
en vigueur; 

b. à partir de la date de l'entrée en vi
gueur de la nouvelle convention portant re
vision, la présente convention cesserait d'être 
ouverte à la ratification des Membres. 

2. La présente convention demeurerait 
en tout cas en vigueur dans sa forme et te
neur pour les Membres qui l'auraient ati
fiée et qui ne ratifieraient pas la convention 
portant revision. 

Art. 31. Les textes français et anglais de 
la présente convention feront foi l'un et 
l'autre. 

~- 206 

30 November z939. WET, houdende nade
re voorzieningen betreffende de militai
re justitie. 

Bijl. Hand. Il z938'39, 545; 39/40, 141; 
Hand. Il 1919/40, bladz. 36- 42; 
Bijl. Hand. I 1939/40, z4r; 
Hand. I 19.19/40, bladz. 28. 

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

dat nadere voorzieningen betreffende de mi
litaire justitie wer,schelijk zijn; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
A. In de wet van 2:i Mei 1899, Staats

blad n °. 128, (Wet op den staat van oorlog 
en beleg) wordt de volgende wijziging ge
bracht. 

Art. 1. Het eerste lid van artikel 40 ver
valt. 

B. In de R egtspleging bij de Landmagt 
worden de volgende wijzigingen gebracht. 

Art. II. Artikel 210 wordt gelezen: 
,.Art. 210. Van de bepaling van het voor

gaande a rtikel zijn echter uitgezonderd de 
vonnissen gewezen: 

1°. bii d e Krijgsraden te velde ter zake 
van strafbare feiten in tijd van oorlog be
gaan; 

2 ° . bij de Krijgsraden in eene belegerde 
of berende stad of plaats buiten het geval, 
bedoeld in artikel 27:1 ." 

Art. 111. In het eerste lid van artikel 243 
wordt, in olaats van .. zullen", gelezen: 

,,kunnerÏ". 
Art. IV. In artikel 244 vervallen de 

woorden: 
,. , alle Officieren". 
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Art. V. Aan artikel 245 worden vier le
den toegevoegd: 

,.Indien mogelijk, wordt tot President be
noemd een H oofd-Officier, die aan eene 
Rijks- of daarmede gelijkgestelde Neder
landsche Universiteit heeft verkregen : 

hetzij den graad van doctor in de rechts
wetenschap of den graad van doctor in de 
rechtsgeleerdheid, 

hetzij de hoedanigheid van meester in de 
rechten, verkregen op grond van het afleg
gen van een examen in het Nederlandsch 
burgerlijk- en handelsrecht, staatsrecht en 
strafrecht, 

of wel met goeden uitslag een door Ons 
aangewezen universitaire opleiding heeft 
gevolgd voor meer uitgebreide rechtskennis 
voor officieren. 

Mocht geen Hoofd-Officier, als bedoeld in 
het vorige lid, beschikbaar zijn, zoo wordt, 
indien mogelijk, onder de beide andere leden 
een Officier opgenomen in het bezit van een 
van deze graden of van deze hoedanigheid, 
of een Officier, die met goeden uitslag de in 
het vori g:e lid bedoelde universitaire oplei
ding voor meer uitgebreide rechtskennis heeft 
gevolgd. 

Is ook geen zoodanig Officier beschikbaar, 
zoo kan in tijd van vrede t en hoogste één 
burger-rechtsgeleerde in den Krijgsraad wor
den opgenomen. • 

Afgezien van het bepaalde in het voor
gaande lid, bestaat de Krijgsraad uitsluitend 
uit Officieren." 

Art. Vl. In artikel 246 wordt, in plaats 
van "President en", gelezen : 
,,Militaire". 

Art. VII. In artikel 2 56 wordt, in plaats 
van "Alle vonnissen door de Krijgsraden te 
velde gewezen", gelezen: 

,.De vonnissen door de Krijgsraden te vel
de gewezen terzake var. strafbare feiten, in 
tijd van oorlog begaan". 

Art. VIII. In artikel 257 wordt, in plaats 
van "de vonnissen door de Krijgsraden te 
velde gewezen", gelezen: 

,,deze vonnissen". 
Art. IX. In artikel 259 wordt, in plaats 

van "de door den Krijgsraad gewczene von
nissen", gelezen : 

,,vonnissen, als bedoeld in artikel 256,". 
Art. X . Artikel 261 wordt gelezen : 
,.Art. 261. Indien eene stad of plaats d a

delijk belegerd, berend of in staat van beleg 
gesteld is, kan de Commandeerende Gene
raal of Officier een temporairen Krijgsraad 
berioemen, voor wat den Pr~sident en ande
re Militaire Leden betreft samengesteld uit 
onder zijn orders staande Officieren. De ar
tikelen 244 en 24.'i zijn mede op dezen Krijgs
raad van toepassing, met dien verstande, dat 
de P resident zoo mogelijk een Hoofd-Offi
cier moet zijn."· 

Art. XI. D e eerste volzin van het eernte 
lid van artikel 262 wordt gelezen: 

"H ij benoemt bij zoodanigen Krijgsraad 
mede een Auditeur-Militair." 

Art. XII. In artikel 265 wordt, voor "Le
den", ingevoegd : 

,,Militaire". 
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C. Bijzondere bepaling. 

Art. XIII. Met afwijking in zooverre van 
den eersten volzin van het eerste lid en van 
het tweede lid van artikel 121 en van artikel 
124 van de Regtspleging bij de Landmagt 
kunnen bij een of meer Krijgsraden Presi
denten en Presidenten-plaatsvervangers 
worden benoemd voor den tijd, dat de tegen
woordige algemeene mobilisatie voortduurt 
en Nederland niet in een oorlog wordt be-
trokken. 

Indien gedurende dezen tijdsduur Krijgs
raden te velde worden ingesteld, kunnen de
ze Presidenten en Presidenten-plaatsvervan
gers, met afwijking voor zooveel noodig van 
artikel 245 van de Regtspleging bij de Land
magt tot President of President-plaatsver
vanger van zoodanigen Krijgsraad worden 
benoemd; in dit geval moeten de beide an
dere Leden van dien Krijgsraad Officieren 
zijn. 

De tijdelijk benoemde Presidenten en Pre
sidenten-plaatsvervangers kunnen door Ons 
worden ontslagen, indien zij eene benoeming, 
als bedoeld in het voorgaande lid, niet aan
vaarden. 

Overigens zijn de voorschriften van artikel 
121 op hen van toepassing, ook in geval zij 
optreden als President of President-plaats
vervanger van een Krijgsraad te velde. 

D. Slotbepaling. 

Art. XIV. Deze wet treedt in werking 
met ingang van den dag na dien harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te s-Gravenhage, den 3osten No

vember 1939. 
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WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P. S. GERBRANDY 
De Minister van Defensie, 

A. Q. H . DIJXHOORN. 
(Uitgegeven 2 December 1939.) 

,23 November 1939. BESLUIT tot vast
stelling van den datum van inw~rking
treding van paragraaf 11, voor zoover 
nog niet in werking getreden, en para
graaf 1.~ van de wet van 29 November 
1935 (Staatsblad n ° . 685) tot verlaging 
van de openbare uitgaven. 

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

Justitie van den 9 November 1939, 6e Af
deeling, n ° . 1146; 

Gelet op afdeeling 10 der wet van 29 No
vember 19:15 (Staatsblad n °. 685) tot ver
laging van de openbare uitgaven; 

Hebben goedgevonden en v erstaan: 
Eenig artikel. 

De navolgende gedeelten van de wet van 
29 November 1935, -Staatsblad n°. 685, tot 
verlaging van de openbare uitgaven, treden 
met ingang van I Februari 1940 in werking : 

L . & S. 1939. 
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AFDEELING 1. (JUSTITIE.) 
Van paragraaf II: 
van artikel 1, de nummers I tot en met 6, 

8 tot en met 12 en 16; artikel 2 ; 
paragraaf 13. 
Onze Minister van Justitie is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 23sten November 1939. 

. 357 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P . S. GERBRANDY 
(Uitgeg . 1 December 1939.) 

4 December 1939. BESLUIT tot wijziging 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 (Staatsblad 1933, 
n ° . 783), laatstelijk gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 6 October 1939 
(Staatsblad n °. 356). 

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

Staat, Minister van Algemeene Zaken a. i. , 
Voorzitter van den Raad van Ministers, van 
21 November 1g;1q, n ° . 807, Afd. Il; 

Gelet op artikel 6.5 der Grondwet, op ar
tikel 125, eerste lid, der Ambtenarenwet 
1929, zoomede op Ons bes.luit van 4 Decem
ber 1935 (Staatsblad n °. 690); 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 opnieuw te wijzigen; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
28 November 1q39, n °. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 30 November 1939, 
n °. 8:18, Afdeeling Il; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de 

navolgende aanvulling aan te brengen, zulks 
met ingang van I Januari 1940: 

In schaal 251 van bijlage A I wordt on
middellijk na de vermelding van de schaal 
opgenomen: 

DEPARTEMENTEN VAN ALGEMEEN 
BESTUUR. 

Directeur, Chef van de Afdeeling Electrici
teitsvoorziening bij het Departement van 
Waterstaat. 
Onze Ministers , hoofden der Departemen

t en van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 4den December 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Algemeene Zaken a.i., 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
DE GEER. 

(Uitgeg. 7 December 1939.) 
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S. 389 A 

3 November 1939. BESLUIT tot uitgifte 
van bijzondere briefkaarten, ten bate 
van het Algemeen Steuncomité 1939. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 October 1939 
n °. 6, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen als volgt: 

Art. 1. Gedurende een door Onzen Mi
nister van Binnenlandsçhe Zaken te bepalen 
tijdvak worden van Rijkswege ten bate van 
het Algemeen Steuncomité 19;19 bijzondere 
briefkaarten verkrijgbaar gesteld. 

2. 1. Deze briefkaarten worden uitge
geven in de frankeerwaarden van 2, 3 en 1½ 
cent. Zij worden verkocht met een toeslag 
van onderscheidenlijk 5, s en 1½ cent per 
kaart boven de frankeerwaarde. 

2. De kaarten zullen dezelfde zegelaf
drukken dragen als die, welke op de gewone 
briefkaarten voorkomen. 

3. De opbrengst van de in artikel 1 be
doelde briefkaarten wordt, na aftrek van de 
frankeerwaarde, de kosten van aanmaak en 
andere bijzondere kosten uit de uitgifte 
voortvloeiende, ter beschikking gesteld van 
het Algemeen Steuncomité 1939. 

3. 1. Op de ingevolge dit besluit uitge
geven briefkaarten zijn van toepassing de be
palingen, welke gelden voor de gewone brief
kaarten. 

2. De hierbedoelde bijzondere briefkaar
ten, welke nadat de termijn van verkrijg
baarstelling aan de kantoren der Posterijen 
is verstreken, nog niet zijn verkocht, zullen 
worden vernietigd. 

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

's-Gravenhage, den ;1den November 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. 21 November 1939.) 

s. 406 

z November 1939. WET, houdènde goed
keuring van het Koninklijk besluit van 
22 Februari 1939, n °. 26, tot heffing 
van een invoerrecht op zinkwit, litho
pone en andere met zink bereide witte 
verfstoffen. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 437; 1939/40, 27. 
Hand. II 1939/40, bladz. 45. 
Bijl. Hand. I 1939/40 , 27. 
Hand. I 1939/40, bladz. 15. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat ingevolge artikel 2, vierde lid, der Ta
riefmachtigingswet 1934, na het in werking 
treden van Ons krachtens artikel 2, eerste 
lid, van genoemde wet genomen besluit van 
22 Februari 1939, n °. 26, (Nederlandsche 
Staatscourant van 23 Februari 1939), onver
wijld een voorstel van wet tot goedkeuring 
van het in Ons voornoemd besluit bepaalde 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
moet worden gezonden; 

Zoo is het, datWij,denRaad vanState,e02;. 
Eenig artikel. 

De bepalingen van Ons besluit van 22 
Februari 1939, n °. 26, tot heffing van een 
invoerrecht op zinkwit, lithopone en andere 
met zink bereide witte verfstoffen, opgeno
men in de Nederlandsche Staatscourant van 
23 Februari 1939, worden goedgekeurd. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den "No-

vember 1939. · 
WILHELMINA. 

De Minister van S taat, 
Minister van Financiën, 

D E GEER. 

De Minister van Economische Zaken , 
STEENBERG HE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
E . N. VAN KLEFFENS. 

(Uitgeg. 24 November 1939.) 

s. 407 

2 December 1939. WET, houdende tijde
lijke voorzieningen tot versterking van 
de middelen tot dekking van de uitga
ven des Rijks . 

Bijl. H[!11d . II 1939/40, 22. 
Hand. II 1939/40, blz. 189-196, 20,-205. 
Bijl. Hand. I ,939/40, 22. 
Hand. I ,939/40, blz. 62-67. 

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

dat het noodzakelijk is, een tijdelijke voor
ziening te treffen tot versterking van de 
middelen tot dekking van de uitgaven des 
Rijks; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ten bate van het Rijk worden 

geheven: 
a . 15 opcenten op de hoofdsom der ge

meentefondsbelasting over het belastingjaar, 
loopende van 1 l\1ei 1939 tot en met 30 April 
1940; 

b. 50 opcenten op de hoofdsom de r ge
meentefondsbelasting over het belastingjaar, 
loopende van 1 Mei 1940 tot en met 30 April 
1941. 

Indien een hier te lande wonend persoon 
tevens in Nederlandsch-Indië, Suriname of 
Curaçao aan een inkomstenbelasting is on
derworpen, worden bovenbedoelde opcenten 
niet geheven op de belasting in hoofdsom 
voor een inkomen gelijk aan het gedeelte 
van zijn inkomen, dat in Nederlandsch
Indië, Suriname of Curaçao belastbaar is . 
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2. De in artikel 1, letter a, bedoelde op
centen kunnen afzonderlijk ten kohiere wor
den gebracht. Op aldus ten kohiere ge
brachte bedragen zijn van toepassing alle 
bepalingen welke gelden voor aanslagen in 
de gemeentefondsbelasting. 

3 . Deze wet blijft zoowel voor het be
lastingjaar 1939/1940 als voor het belasting
jaar 1940/1941 buiten toepassing voor zoo
ver de aanslagen in hoofdsom minder bedra
gen dan 

a. f 3 bij rangschikking der gemeente in 
de tweede klasse; 

b. f 5 bij rangschikking der gemeente in 
de derde klasse. 

Op het bedrag der belasting dat terzake 
van de in artikel 1 bedoelde opcenten wordt 
geheven, wordt voor iederen aangeslagene in 
mindering gebracht, wat het belastingjaar 
1939/1940 betreft, 

a. een bedrag van f 0.30 voor aanslagen, 
welke bij rangschikking der gemeente in de 
tweede klasse in hoofdsom f 3 en hooger 
beloopen; 

b. een bedrag van f 0.60 voor aanslagen, 
welke bij rangschikking der gemeente in de 
derde klasse, in hoofdsom f 5 en hooger be
loopen; 

wat het belastingjaar 1940/I941 betreft, 
a . een bedrag van f 1 voor aanslagen, 

welke bij rangschikking der gemeente in de 
tweede klasse in hoofdsom f 3 en hooger 
beloopen; 

b. een bedrag van f 2 voor aanslagen, 
welke bij rangschikking der gemeente in de 
derde klasse in hoofdsom f 5 en hooger be
loopen. 

4. Met afwijking van artikel 20 der 
Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad n °. 
259) wordt de opbrengst van de in artikel 1, 
letter a, bedoelde opcenten over het boe
kingstijdvak 1939/1940 in haar geheel als 
ontvangst van het dienstjaar 1940 verant
woord. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den De

cember 1939. 

S.445 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minis ter van Financiën, 

DE G EER. 
(Uitgeg. 6 December 1939.) 

:,:, November z939. BESLUIT tot wijzi
ging van het Koni_nklijk besluit van 8 
December 1938 (Staa tsblad n °. 452), 
houdende bepalingen nopens inslag van 
suiker onder genot van afloopend kre
diet voor den accij ns en het invoerrecht 
door fabrikanten van suikerhoudende 
goederen. 

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

Staat, Minister van Financiën van 3 No
vember 1939, n °. 102, Accijnzen; 

Gelet op artikel 1 der wet van 4 April 
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1870 (Staatsblad n °. 61), de wet van 7 De
cember 1896 (Staatsblad n °. 212), artikel 
83 der Suikerwet 1924 (Staatsblad n °. 425), 
zooals dat luidt ingevolge artikel ibis der 
wet van 14 M aart 1935 (Staatsblad n °. 126), 
artikel 84bis der Suikerwet 1924 (Staatsblad 
n °. 42 5), zooals dat luidt ingevolge artikel 
II der wet van 19 Mei 1938 (Staatsblad n °. 
405), post 128 van het tarief van invoer
rechten b ehoorende bij de Tariefwet 1934, 
artikel 5 van de wet van 1 Augustus 1930 
(Staatsblad n°. 354), alsmede op Ons be
sluit van 8 December 1938 (Staatsblad n ° . 
452); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 November 19.~9, n °. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 November 1939, 
n ° . . ~6, Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

De leden 1 en 2 van artikel .'l van Ons be
sluit van 8 December 19:18 (Staatsblad n °. 
452), worden vervangen door het navolgen
de : 

1. Het in artikel r bedoelde krediet 
vangt aan op den dag van inslag van de sui
ker en vervalt op den laatsten werkdag van 
de derde maand volgende op de maand 
waarin de inslag van de suiker heeft plaats 
gehad. 

Voor den accijns van suiker ingeslagen 
door fabrikanten van suikerhoudende goe
deren die in hoofdzaak voor export werken 
vervalt het krediet op den laatsten werkdag 
van de vierde maand volgende op de maand 
waarin de inslag van de suiker heeft plaats 
gehad. 

2. Voor den accijns van suiker ingeslagen 
door fabrikanten van vruchtenjams en door 
fabrikanten van vruchtenwijn is de duur van 
het krediet onderscheidenlijk twee maanden 
en zes maanden langer dan in het vorige lid 
is bepaald. 

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

's-Gravenhage, den 22sten November 1939. · 
WILHELMINA. 

s. 568 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg . s December 1939.) 

2 December z939. BESLUIT, tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 9, eerste 
lid, van de Mijnwet 1903 (Staatsblad 
n °. 73 van 1904), met intrekking van 
het Mijnreglement 1906 (Mijnreglement 
1939). 

W ij WILHELMINA, enz.; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 20 Juli 1939, n°. 539, afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op ar6kel g van de Mijnwet 1903 
(Staatsblad n°. 73 van 1904), het laatst ge
wijzigd bij de wet van 20 Juni 1938 (Staats
blad n °. 521); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
15 Augustus 1939, n °. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 November 1939, 
n°. 531, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het volgende reglement 

voor de mijnen: 

HOOFDSTUK I. 

Alg·emeeue heJ}aliur,ren. 

Art. 1. In dit reglement wordt verstaan 
onder: 

Onze Minister: Onze Minister met de uit
voering van dit besluit belast; 

ondergrondsche werken: de werken onder 
den grond, dienende tot eene mijnontgin
ning, met inbegrip van de toegangen tot die 
werken, voor zoover deze beneden den aan
liggenden grond zijn gelegen; 

bovengrondsche werken: alle bij eene mijn 
of een boring behoorende werken, inrichtin
gen en terreinen, welke niet zijn ondergrond
sche werken noch bij algemeenen maatregel 
van bestuur zijn uitgezonderd; 

mijn: de onder- en bovengrondsche wer
ken te zamen; 

schacht: iedere verticale verbinding in de 
ondergrondsche werken, die aan de opper
vlakte uitmondt; 

opbraak: iedere andere ver6cale verbin
ding in de ondergrondsche werken, die die
nen kan voor vervoer; 

tusschenschacht: iedere opbraak, w·aarin 
het vervoer van personen volgens dit regle
ment geoorloofd is; 

leider van de boring: de leider vaneenebo
ring, welke geen deel uitmaakt van tot mijn
ontginning dienende werken. 

Art. 2. D e bepalingen van dit reglement 
zijn ook van toepassing op electrische in
richtingen, tenzij uit de bijzondere voor
schriften voor electrische inrichtingen het 
tegendeel voortvloeit. 

Art. 3. 1. De bestuurders van de mijn 
en de leider van de boring zijn verplicht zorg 
te dragen voor de naleving van de voorschrif
ten betreffende de veiligheid, de gezondheid 
en d en arbeid, bij of krachtens dit reglement 
gegeven. 

2. Gelijke verplichting rust op het op
zichthoudend personeel, voor zoover het door 
de bestuurders met de zorg voor de naleving 
van de hun ter hand gestelde voorschriften 
is belast. 

3. De in het eerste en tweede lid bedoel
de verplichting van de bestuurders of den 
leider en van het opzichthoudend personeel 
vervalt, wanneer door hen de noodige in
structies zijn gegeven, de noodige middelen 
zijn verschaft en het noodige toezicht is ge-
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houden om de naleving van die voorschrif
ten te verzekeren. In dit geval is een ieder, 
aan wien deze instructies zijn gegeven, tot 
naleving daarvan verplicht. 

4. De arbeiders zijn verplicht tot nale
ving van de voorschriften betreffende de 
veiligheid, de gezondheid en den arbeid, bij 
of krachtens dit reglement, aan hen gegeven. 

Art. 4. 1. Alle voor bijzondere gevallen 
gegeven voorschriften bepalen den termijn, 
waarbinnen er aan moet zijn voldaan. 

2. Alle vergunningen en ontheffingen 
kunnen afhankelijk gesteld worden van voor
waarden en kunnen worden ingetrokken. 

3. Alle vergunningen, ontheffingen, voor
schriften en verdere beslissingen, krachtens 
dit ·reglement gegeven, worden aan de be
stuurders van de mijn of den leider van de 
boring schriftelijk en gedagteekend verstrekt. 
D e voorschriften en verdere beslissingen zijn 
met redenen omkleed. 

Art. 5. Zoo dikwijls in dit reglementwordt 
voorgeschreven, dat iets veilig, doelmatig of 
voldoende moet zijn of eenige maatregel op 
"veilige", ,,doelmatige", of "voldoende" wijze 
moet worden genomen, is de Inspecteur
Generaal der Mijnen bevoegd, de bestuur
ders van de mijn gehoord, ter zake nadere 
voorschriften te geven. 

Art. 6. 1. Alle door dit reglement voor
geschreven boeken, registers, lijsten, roos
ters en plannen moeten op voldoend duide
lijke wijze worden gehouden en op door den 
Inspecteur- Generaal der Mijnen goed te keu
ren plaatsen aanwezig zijn. 

2. Zij moeten, tenzij een langere termijn 
is voorgeschreven, minstens gedurende één 
jaar ter beschikking blijven. 

3. Onze Minister is bevoegd voor de be
scheiden, in het eerste lid vermeld, een mo-
del voor te schrijven. · 

Art. 7. Alle bescheiden, vermeld in ar
tikel 6, alsmede alle stukken, bedoeld in ar
tikel 4, moeten ten allen 6jde op aanvrage 
ter inzage worden verstrekt aan de ambte
naren van het Staatstoezicht op de Mijnen 
en, voor zoover de Inspecteur-Generaal der 
M ijnen dat voorschrijft, aan den tot de in
spectie der mijn toegelaten arbeider-contro
leur. 

Art. 8. Op iedere mijn en bij iedere bo
ring moeten aanwe zig zijn e n geregeld wor
den bijgehouden: 

a. een mijnboek, waarin de ambtenaren 
van het Staatstoezicht op de Mijnen hunne 
bezoeken aanteekenen, zoomede de opmer
kingen, waartoe die bezoeken aanleiding 
hebben gegeven; 

b. een personenregister, al dan niet vol
gens het kaartenstelsel ingericht, hetwelk 
van iederen persoon, die in dienst bij de mijn 
is, inhoudt : 

1° . het werknummer , den naam en de 
voornamen; 

2 ° . den datum van geboorte, indienst
treding en ontslag; 

3 ° . eene juiste omschrijving van zijn be
roep; 

4 ° . den datum en den aard van de door 
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dit reglement gevorderde geneeskundige 
verklaringen. 

Art. 9. Aan den Inspecteur-Generaal der 
M ijnen moet door de bestuurders van de 
mijn en den leider van de boring onverwijld 
schriftelijk mededeeling worden gedaan van: 

a. elke benoeming en elk ontslag van een 
bestuurder of leider of van een lid van het 
opzichthoudend personeel van de mijn of 
van de boring; 

b. alle voor dat personeel geldende in
structies, bedoeld in het derde lid van arti
kel 3. 

Art. 10. r. Werkzaamheden en opzicht, 
van welker goede uitoefening de veiligheid 
of de gezondheid van de in dienst. bij de mijn 
of de boring zijnde personen in belangrijke 
mate afhankelijk is, mogen slechts worden 
opgedragen aan personen, die daarvoor de 
lichamelijke en geestelijke geschiktheid, vak
kennis en betrouwbaarheid bezitten. De hun 
opgelegde taak mag niet omvangrijker of 
zwaarder zijn dan redelijkerwijze van hen 
kan worden gevorderd. 

2 . Bij gebleken ongeschiktheid of onbe
trouwbaarheid moeten deze personen onver
wijld van deze werkzaamheden of van het 
opzicht worden ontheven. 

3. De leden van het opzichthoudend per
soneel moeten zich voldoende in de Neder
landsche taal kunnen uitdrukken en in staat 
zijn de bepalingen van dit reglement te lezen 
en te begrijpen. 

4. De Inspecteur-Generaal der Mijnen 
kan van het bepaalde in het vorig lid in bij
zondere gevallen ontheffing verleenen. 

Art. 11. E en uittreksel uit dit reglement 
en van de aanvullende voorschriften, waar
in naar het oordeel van den Inspecteur
Generaal der Mijnen die bepalingen zijn op
genomen, welke voor de arbeiders of bijzon
dere groepen van arbeiders in het bijzonder 
van belang zijn, moet aan ieder van hen bij 
de indiensttreding of bij indeeling bij eene 
desbetreffende groep, worden verstrekt, voor 
zoover zij niet op dat tijdstip in het bezit er 
van blijken te zijn. 

HOOFDSTUK II. 

Werkplannen. 

Art. 12. 1. Zoowel alle aan de ontgin
ning voorafgaande werkzaamheden als de 
ontginning zelve mogen niet anders geschie
den dan overeenkomstig werkplannen, welke 
vooraf aan den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen schriftelijk zijn medegedeeld. 

2. Door Onzen Minister kunnen nadere 
regelen worden vastgesteld omtrent hetgeen 
de werkplannen moeten bevatten. 

3. H et werkplan moet den Inspecteur
Generaal der Mijnen tijdig, in alle geval 
vóór 1 December van elk jaar, worden toe
gezonden en zal moeten loopen van I Ja
nuari tot en met 31 December van het vol
gend jaar; indien de Inspecteur-Generaal 
der Mijnen zulks noodig acht, moet het 
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werkplan door teekeningen voldoende wor
den toegelicht of verduidelijkt. 

Art. 13. Van iedere wijziging of aanvul
ling der werkplannen moet vooraf schrifte
lijk mededeeling worden gedaan aan den In
specteur-Generaal der Mijnen, behoudens 
onvoorziene omstandigheden. In dat geval 
moet aan den Inspecteur-Generaal binnen 
acht dagen na de wijziging schriftelijk me
dedeeling daarvan worden gedaan. 

Veiligheidsdak. 

Art. 14. 1. H et is verboden op minder 
dan 50 m afstand verticaal gemeten onde·r 
het bovenvlak van het steenkolenterrein 
steenkool uit de lagen te verwijderen of 
steengangen of galerijen aan te leggen. 

2. Onze Minister is bevoegd ontheffing 
te verleenen van het bepaalde in het eerste 
lid. 

Veldgrens . 

Art. 15. r. Tegen de grenzen van ieder 
mijnveld moet een grensmuur van ten min
ste 10 m dikte onaangetast blijven. 

2 . De Inspecteur- Generaal der Mijnen is 
bevoegd van het voorschrift in het eerste lid 
ontheffing te verleenen, dan wel bij met re
denen omkleede beslissing voor bijzondere 
gevallen eene grootere dikte van den grens
muur voor te schrijven. 

3 . E en verzoek tot ontheffing als bedoeld 
in het vorig lid moet worden ingediend ten 
minste twee maanden voordat met den af
bouw van het desbetreffende deel van den 
grensmuur zal worden aangevangen. 

4. Ongeacht de ontheffing bedoeld in het 
tweede lid moeten de ontginningswerken 
van aangrenzende mijnvelden volkomen ge
scheiden blijven. Eene ondergrondsche ver
binding van welken aard ook tusschen mijn
velden mag niet worden tot stand gebracht 
of mogelijk gemaakt worden zonder vergun
ning van Onzen Minister. 

HOOFDSTUK III. 

n e boveng·ron1l sche werken. 

Verboden toegang en verblijf. 

Art. 16. 1 . De toegang tot de boven
grondsche werken is aan onbevoegden ver
boden. 

2. Bij iederen ingang moet duidelijk zijn 
vermeld, dat de toegang verboden is. 

3. Personen, die niet voldoende bekend 
zijn met plaats en inrichtingen, mogen zich 
zonder bevoegd geleide niet op de boven
grondsche werken ophouden. 

4. Personen , die onder den invloed van 
alcoholhoudenden drilnk verkeeren, moeten 
van het terrein worden verwijderd. 

5. Het is verboden op de bovengrondsche 
werken sterken drank mede t e brengen of bij 
zich te hebben. 

Verlichting. 

Art. 17. I. Ieder lokaal moet gedurende 
den werktijd voldoende verlicht zijn. 

2. Op pl_aatsen, waar personenverkeer 

-~--------- -----
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voorkomt, in het bijzonder op den losvloer 
aan den schachtmond, moe_t, voor zoover de 
toegang tot die plaatsen niet is afgesloten, 
eene voldoende en veilige verlichting aan
wezig zijn. 

3. Op de door den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen aan te wijzen plaatsen moet eene 
voldoende en veilige noodverlichting be
schikbaar zijn. 

Luchttoevoer en -afvoer. 

Art. 18. In een lokaal, waarin arbeiders 
p legen aanwezig te zijn, moet op doelmatige 
wijze voldoende toevoer van versche lucht 
en afvoer van bedorven lucht, onder vermij 
ding van hinderlijken tocht, zijn gewaar
borgd. 

Bevordering van eene dragelijke 
temperatuur. 

Art. 19. 1. Een lokaal , waarin een be
drijf wordt uitgeoefend, dat van den arbei
der weinig lichaamsbeweging vordert, moet 
bij koude weersgesteldheid, voor zoover de 
aard van het bedrijf zich niet daartegen 
verzet, voldoende en veilig zijn verwarmd. 

2. Hinderlijke warmtestraling moet zoo 
mogelijk op doelmatige wij ze door beklee
ding der warmte-uitstralende voorwerpen of 
door warmtekeerende schermen worden te
gengegaan. 

Art. 20. D e daken, wanden, ramen en 
toegangen van een gebouw moeten, tenzij de 
aard van het bedrijf zich daartegen verzet, 
zoodanig zijn ingericht en worden onderhou
den, dat de daarin verblijvende arbeiders 
doelmatig beschut zijn tegen de nadeelige 
invloeden van de weersgesteldheid. 

Art. 2 1. 1. Ter plaatse, waar een arbei
der door andere oorzaken dan de hooge tem
peratuur der buitenlucht anders dan telkens 
gedurende zeer korten tijd aan eene tempe
ratuur boven 25° C. is blootgesteld, moeten, 
voor zoover de aard van het bedrijf zulks 
toelaat, doelmatige middelen om de tem
peratuur te verlagen of om den nadeeligen 
invloed daarvan op de arbeiders te vermin
deren, worden aangewend. 

2. Indien ten gevolge van de samenstel
ling of den vochtigen toestand van een vloer 
a rbeiders door koude kunnen worden bena
deeld, moet ter plaatse een houten vloer of 
houten rooster aanwezig zijn, of moet door 
andere doelmatige middelen de nadeelige in
vloed van die koude worden tegengegaan. ' 

3 . In elk lokaal, waar temperaturen la
ger dan 10° C. of hooger dan 25 ° C. plegen 
te heerschen, moet op eene doelmatige 
plaats een goed werkepde thermometer zijn 
opgehangen . 
. 4. Indien lucht of andere gassen, dampen 
of .stof uit een werklokaal kunstmatig wor
den àfgevoerd en inrichtingen voor de toe
treding van versche lucht zijn aangebracht, 
moet deze bij koude weersgesteldheid doel
,natig zijn verwarmd. 

Zindelijkheid. 

Art. 22. 1. Een lokaal met aanhoorig-
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heden moet vrij van grond- en rioolwater, 
zindelijk en zooveel mogelijk vrij van stof 
worden gehouden. 

2. In een lokaal, waarin veel water wordt 
gebruikt, moet de vloer zoodanig zijn inge
richt, dat het water voldoende kan afloopen. 
Afval en vuilnis moeten spoedig en op doel
matige wijze worden verwijderd. 

Art. 23. Waar arbeiders aan groote 
warmte, stof of vuil zijn blootgesteld, moeten 
voor die arbeiders, behoudens ontheffing 
van den Inspecteur-Generaal der Mijnen, 
binnenshuis gelegen en doelmatig ingerichte 
wasch- en kleedgelegenheden in voldoend 
aantal beschikbaar zijn. 

Voor de gezondheid schadelijke of hinder
lijke gassen of dampen en stof. 

Art. 24. 1. Het ontstaan en de versprei
ding van schadelijke of hinderlijke gassen of 
dampen en van stof moet worden tegenge
gaan. Waar dit niet of niet in voldoende 
mate mogelijk is, moeten de arbeiders op 
doelmatige wijze daartegen worden be
schermd. 

2. Wanneer · schadelijke of hinderlijke 
gassen of dampen in zoodanige mate in een 
put, riool, grondkuip, kelder, gashouder, re
servoir of andere dergelijke min of meer af
gesloten ruimte voorkomen, dat bij verblijf 
in die ruimte gevaar voor bedwelming, ver
stikking of vergiftiging bestaat, moeten , 
voordat een persoon zulk eene ruimte be
treedt of daarin afdaalt, die gassen of dam
pen daaruit op doeltreffende wijze zijn ver
wijderd en uit een onderzoek zijn gebleken, 
dat die gassen of dampen niet meer in be
doelde mate in die ruimte aanwezig zijn. 

3. Er moeten doelmatige maatregelen 
worden genomen, t en einde te voorkomen, 
dat gedurende het verblijf van een persoon 
in eene ruimte, als in het vorig lid bedoeld, 
daarin voor inademing ongeschikte dampen 
of gassen ontstaan of zich verspreiden, tenzij 
voldoende voorzorgen zijn genomen, dat hij 
bij bedwelming onmiddellijk buiten die 
ruimte kan worden gebracht, zonder dat an
deren zich daarin behoeven te begeven. 

4. Het bepaalde in het tweede en derde 
lid is niet van toepassing, indien de persoon, 
die zich in eene ruimte, als daar bedoeld, 
begeeft, voorzien is van een toestel, dat de 
inademing van zuivere lucht of zuurstof 
waarborgt. ' 

Los- en leesvloeren, kolenzeverijen en 
malerijen, briketfabrieken en dergelijke. 

Art. 25. Onverminderd het elders in dit 
hoofdstuk bepaalde, gelden betreffende in
richtingen, in welke gevaarlijk stof kan ont-
staan, de volgende bepalingen: · 

a. de lokalen, binnen welke kolen of an
der droog brandbaar materiaal wordt ver
werkt, moeten, voor zoover de Inspecteur
Generaal der Mijnen geen ontheffing heeft 
verleend, brandvrij gebouwd zijn; daarin 
moet op doelmatige wijze gelegenheid voor 
stofopeenhoo·ping vermeden worden; plaat
sen, waar stofopeenhooping onvermijdelijk 
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is, moeten gemakkelijk kunnen worden ge
reinigd; 

b. de lokalen, onder a bedoeld, moeten 
geregeld van stof worden gereinigd, waarbij 
in het bijzonder moet gezorgd worden, dat 
geen opeenhoopingen van kolenstof in eenig 
deel der lokalen achterblijven; 

c. lokalen, waar bruinkolen droog zullen 
worden verwerkt, mogen niet anders dan 
met vergunning van den Inspecteur-Gene
raaf der Mijnen in gebruik worden gesteld; 

d. machines, die stof veroorzaken, en 
elevators, die mengsels van kool en pek ver
voeren, moeten, behalve daar waar geladen 
wordt, op doelmatige wijze zijn ingesloten. 

Gevaarlijke vloeistoffen. 

Art. 26. Bij allen arbeid, die gevaar op
levert voor ongevallen door vaste of vloei
bare stoffen, die giftig of bijtend zijn of eene 
hooge temperatuur hebben, moeten doel
matige beschuttingsmiddelen ten gebruike 
van de arbeiders beschikbaar zijn gesteld. 

Art. 27. Brandbare gassen en vloeistof
fen, welker dampen met lucht ontplofbare 
mengsels kunnen vormen, mogen slechts 
verwerkt en bewaard worden op zoodanige 
plaats en wijze, dat gevaar voor ontploffing 
zooveel mogelijk en op doelmatige wijze 
wordt vermeden. 

Brand- en ontploffingsgevaar. 

Art. 28. r. Onvoorzichtige en niet vei
lige omgang met vuur en met ontplofbare 
of licht ontvlambare stoffen is verboden. 

2. De ruimten, welke gebezigd worden 
voor de berging van met olie of vet ge
drenkte poetslappen of andere in hooge mate 
aan zelfontbranding onderhevige voorwer
pen of stoffen, moeten brandvrij zijn inge
richt of op doelmatige wijze beveiligd zijn. 

3. Op eene plaats waar nappta, benzine 
of andere vluchtige stoffen worden gebezigd, 
waarvan de dampen met lucht ontplofbare 
mengsels kunnen vormen, moeten deze 
vloeistoffen veilig worden opgeborgen en be
handeld; zij mogen in geen grootere hoeveel
hétd ten gebruike voorhanden worden ge
houden dan voor den goeden gang van het 
werk wordt vereischt, doch niet meer dan 
voor het gebruik per dag noodig is. 

4 . Op eene plaats, waar door de uitoe
fening van het bedrijf of door de aanwezig
heid van stoffen gevaar voor ontploffing kan 
ontstaan, en in de ruimten, die daarmede in 
directe verbinding staan of kunnen worden 
gebracht, mag nimmer vuur of ander dan 
voldoend veilig kunstlicht aanwezig zijn. 
Buiten zulk eene plaats mag zich geen vuur 
of niet voldoend veilig kunstlicht bevinden 
dan op zoodanigen afstand daarvan, dat 
geen ·gevaar voor ontploffing bestaat. 

5. Op eene plaats, waarin door brand
bare gassen, dampen of stof gevaar voor ont-

. plciffing kan ontstaan, mag door werktuigen 
o f anderszins geen gelegenheid zijn voor het 
ontstaan van vuur of vonken, die eene ont
ploffing zouden kunnen inleiden. 

6. Het is verboden op plaatsen, bedoeld 
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in het derde, vierde en vijfde lid, te rooken, 
of aldaar andere tabak dan pruimtabak, 
rookgereedschap, lucifers of aanstekers bin
nen te brengen of bij zich te hebben. 

Art. 29. De lampenkamers voor benzine
lampen en de b enzine-bewaarplaatsen moe
ten doelmatig zijn ingericht. 

Art. 30. 1. In of nabij eeriige plaats, 
waar licht brandbare of ontplofbare stoffen 
aanwezig zijn of ontstaan, alsmede bij eene 
bergplaats van stoffen, die aan broeiing of 
aan zelfontbranding onderhevig zijn, moeten 
doelmatige en in goeden staat van onder
houd verkeerende middelen voor brandblus
sching of -dooving beschikbaar zijn, die voor 
zoo.ver de aard van die middelen beproeving 
mogelijk en noodig maakt, telkens na ver
loop van ten hoogste een jaar op hunne 
bruikbaarheid moeten worden beproefd. 

2. Aan den Inspecteur-Generaal derMij
nen moet gelegenheid gegeven worden het 
onderzoek als bedoeld in het vorig lid bij te 
wonen of te doen bijwonen. 

Art . . , 1. 1. De werklokalen en de daar
toe leidende toegangen moeten zoodanig zijn 
ingericht, dat bij brand de daarin aanwezige 
personen gemakkelijk en op veilige wijze 
kunnen ontkomen. 

2. D e weg, waarlangs een werklokaal bij 
brand moet worden ontruimd, mag niet ver
sperd zijn zoolang in dat lokaal iemand aan
wezig is. Op of langs dien weg mogen zich 
geen voorwerpen bevinden, wdke bij haas
tige ontruiming versperring kunnen veroor
zaken. 

Beveiliging der ondergrondsche werken 
bij brand. 

Art. 32. 1. Onverminderd het elders in 
dit hoofdstuk bepaalde, moeten gebouwen, 
die onmiddellijk aan eene schacht grenzen 
of zoodanig gelegen zijn, dat bij brand rook 
of schadelijke gassen in de ondergrondsche 
werken geraken kunnen, zooveel mogelijk 
brandvrij zijn. Zij mogen, zonder vergunning 
van den Inspecteur-Generaal der Mijnen, 
niet door middel van open vuur worden ver
warmd. 

2. Zij mogen noch geheel, noch gedeelte
lij k, als woning worden gebruikt. Het is ver
boden daarin licht brandbare stoffen te be
waren. 

Art. 33. 1. Alle schachten moeten aan 
of nabij den mond onmiddellijk en doelma
tig · brandvrij en luchtdicht kunnen worden 
afgesloten. 

2. Wanneer bij het ontstaan van brand 
gassen of rook eene schacht kunnen berei
ken, moeten de in het eerste lid genoemde 
afsluitingen worden gesloten en moet het 
personeel onverwijld uit de ondergrondsche 
werken worden verwijderd. 

3. Voor eene schacht in aanleg kan de 
Inspecteur-Generaal der Mijnen van het be
paalde in het eerste lid ontheffing verleenen. 

Brand in de stort. 

Art. 34. 1. Tegen het ontstaan van brand 
in de stort moeten voldoende voorzorgen 
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worden genomen. H et brengen van gloeiende 
asch of slakken op of nabij de stort is ver
boden. 

2. Eene brandende stort moet op doel
matige wijze omheind en van waarschu
wingsborden voorzien worden. 

3. Wanneer eene stort in brand geraakt, 
moet daarvan onverwijld mededeeling gedaan 
worden aan den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen. 

Gevaar bij het verkeer en vervoer of bij 
den arbeid. 

Art. 35. 1. De inrichting der boven
grondsche werken moet voldoen aan doel
matige eischen van veilig werk; zoodanige 
beveiligingen moeten zijn aangebracht, dat 
gevaar bij het verkeer of den arbeid vol-

. doende is uitgesloten. 
2. Bij werkzaamheden in trechters, ko

kers en dergelijke plaatsen, waar gevaar voor 
afstorten bestaat, moeten de arbeiders op 
doelmatige wijze daartegen zijn beveiligd. 
Bij deze werkzaamheden moeten steeds twee 
persorn,n aanwezig zijn. 

3. Wanneer tot het verrichten van werk
zaamheden arbeiders herhaaldelijk vertoe
ven op eene plaats, die zich 3 m of meer 
boven den grond of vloer bevindt en waar 
gevaar voor vallen bestaat, moet aldaar eene 
doelmatige en veilige gaanderij of bordes 
zijn aangebracht. 

4. Op eene plaats, waar gevaar bestaat 
getroffen te worden door een vallend of weg
vliegend voorwerp, moet daartegen eene 
doelmatige beschutting zijn aangebracht. 

5. Op die gedeelten der bovengrondsche 
werken, waar geregeld verkeer van personen 
voorkomt, moet het gevaar voor uitglijden 
bij ijsvorming op doelmatige wijze worden 
voorkomen. 

6. Het opstapelen van voorwerpen of 
stoffen, het maken van groeven, geulen, kui
len, putten en het ondergraven van grond 
moet plaats hebben met inachtneming en 
toepassing van die voorzorgen, welke vol
doende waarborgen geven tegen het gevaar 
van verzakken , omvallen , a fkalven, ver
schuiven of instorten . 

Art. 36. 1. Waar vervoer met wagens 
over rails plaats heeft, moeten : 

a. rails, wissels en draaischijven in goe
de n staat van onderhoud v erkeeren ; 

b. de draaischijven veilig kunnen worden 
vastgezet; 

c. doelmatige maatregelen zijn genomen 
tegen knelling tusschen wagens of bakken en 
vaste deelen als muren, palen en kolommen; 

d. doelmatige maatregelen zijn genomen 
tegen aanrijdingen op plaatsen, waar gere
geld verkeer plaats heeft. 

2. I ndien het in het vorig lid bedoelde 
vervoer plaats heeft over eene hellende baan, 
moet zorg worden gedragen, dat bij het los
raken van een of meer wagens geen gevaar 
kan ontstaan. 

3. E ene kipkar en een bak van een lucht
kabelspoor moeten veilig vastgezet kunnen 
worden. 
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HOOFDSTUK IV. 

Inrichting· van en verkeer en vervoer door 
de on1lergrondsche werken. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 37. 1. D e ondergrondsche werken 
moeten door ten minste twee schachten met 
de oppervlakte zijn verbonden. 

2. Deze schachten moeten overal ten 
minste 30 m van elkaar verwijderd blijven 
en ingericht zij n voor het vervoer van per
sonen, met dien verstande, dat de intrekken
de schacht boven hare laagste transportver
dieping moet ingericht zijn voor het vervoer 
van personen uit alle verdiepingen. Doel
matige voorzieningen moeten worden getrof
fen, dat alle in de ondergrondsche werken 
aanwezige personen, ingeval van stoornis 
van het verkeer in de eene schacht, steeds 
door de andere veilig de oppervlakte kunnen 
bereiken. 

3. Van het bepaalde in het eerste lid kan 
door Onzen Minister ontheffing worden ver
leend. 

4. D e Inspecteur-Generaal der Mijnen 
kan van het bepaalde in het tweede lid ge
heele of gedeeltelijke ontheffing verleenen. 

Art. 38. De ondergrondsche werken, als
mede de daarin aanwezige inrichtingen,moe
ten voldoen aan de eischen van veilig werk. 

Art. 39. Het gebruik van open vuur in de 
ondergrondsche werken zonder vergunning 
van den Inspecteur- Generaal der Mijnen is 
verboden. 

§ 2. Schachten en tusschenschachten. 

Inrichting. 

Art. 40. 1. Iedere schacht moet, voor 
zoover de aard van de doorsneden aardlagen 
het noodig maakt, door voldoende beklee
ding en voldoende voorzorgen bij de ontgin
ning beveiligd zijn. 

2. Voorgenomen belangrijke wijzigingen 
van de bekleeding, de indeeling of de bevei
liging van schachten moeten,zoodra de plan
nen daartoe zijn vastgesteld en voordat daar
mede zal worden begonnen, schriftelijk ter 
kennis van den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen worden gebracht. 

Ins pectie. 

Art. 41. De inspectie van schachten en 
tusschenschachten moet regelmatig op doel
matige wijze en tijdstippen geschieden. 

Schachtteekeningen . 

Art. 42 . 1. Van elke schacht moet, op 
eene schaal van niet minder dan 1 : 100, eene 
langssnede worden vervaardigd, aangevende 
den aard der doorsneden aardlagen, der 
schachtbekleeding en der voorwerpen, die 
vast in de schacht zijn geplaatst. Wanneer 
de Inspecteur-Generaal der Mijnen het noo
dig acht, moet genoemde langssnede door 
dwarsdoorsneden verduidelijkt worden. 

2. Ingrijpende wijzigingen der schacht
bekleeding en der inrichtingen in de schacht 
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moeten telkens met opgave van den datum 
ten spoedigste op deze teekeningen worden 
aangebracht. 

3. Desverlangd moet aan deninspecteur
Generaal der Mijnen een exemplaar van be
doelde teekeningen worden verstrekt. 

§ 3. Verkeer en vervoer door schachten, 
tusschenschachten en opbraken. 

Ladders. 

Art. 43. 1. Iedere schacht, tusschen
schacht en opbraak moet van den bodem 
tot de uitmonding doorloopend voorzien zijn 
van vaste, stevige ladders, welke op doel
matige wijze moeten zijn geplaatst. 

2. Het is verboden groot gereedschap 
over de ladders mede te voeren, tenzij dit 
voor schachtherstelling noodig is. 

3. De Inspecteur-Generaal der Mijnen 
kan van het in het eerste lid bepaalde ont
heffing verleenen. 

Afdeelingen van schachten, tusschenschach
ten en opbraken. 

Art. 44. 1. De afdeeling, waarin zich de 
ladders bevinden, moet van de overige af
deelingen op voldoende wijze zijn geschei
den. 

2. De openingen, welke toegang geven 
tot de afdeelingen, moeten voldoende bevei
ligd ziin. 

3. Het is verboden de beveiligingen, in 
het vorig lid bedoeld , buiten werking te 
stellen. 

4. Het is verboden nabij de uitmondin
gen van schachten, tusschenschachten en op
braken materialen of andere voorwerpen 
zoodanig neder te leggen, dat daardoor ge
vaar kan ontstaan. 

Ophaalinrichtingen. 

Art. 45. 1. Het is verboden eene op
haalinrichting voor personenvervoer in ge
bruik te nemen zonder vergunning van den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen. 

2. De aanvrage moet schriftelijk worden 
ingediend onder overlegging van alle be
scheiden door hem voor de beoordeeling van 
het verzoek noodig geacht. 

3. De veiligheid bij het vervoer van per
sonen in schachten of tusschenschachten 
moet voldoende zijn verzekerd. 

Art. 46. Onverminderd het in artikel 45, 
derde lid, bepaalde of de zoo noodig aan de 
vergunning, bedoeld in artikel 45, eerste lid, 
verbonden voorwaarden , gelden betreffende 
de ophaalinrichtingen voor : 

r 0
• personenvervoer in schachten door 

middel van een kabel de volgende bepalin
gen: 

a. er moeten doelmatige automatische 
inrichtingen aanwezig zijn, die een te hoog 
ophalen van de kooi voorkomen; 

b. er ·moeten automatisch werkende vang
toestellen aanwezig zijn , die de kooi op doel
matige wijze kunnen vangen, wanneer de 
kabel breekt of de kooi op eenige wijze van 
den kabel losraakt; de Inspecteur-Generaal 
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der Mijnen is bevoegd hiervan ontheffing te 
verleenen; 

c. er moeten doelmatige inrichtingenaan
wezig zijn om de zich in de kooi bevindende 
personen tegen aanraking met in de schacht 
aanwezige, dan wel vallende of wegvliegen
de voorwerpen te beschermen; 

d. het ophaalwerktuig, de kabels , de 
kooien, de seintoestellen en andere belang
rijke deelen der ophaalinrichting moeten op 
door den Inspecteur-Generaal der Mijnen 
te bepalen tijdstippen, door bijzonder daar
mede belaste personen worden onderzocht; 

e. de kabels moeten ten genoegen van 
den Inspecteu · Generaal der Mijnen op re
gelmatige tijden op hunne deugdelijkheid 
worden onderzocht; 

f . de verbindingsstukken, waarmede de 
kooi aan den kabel bevestigd is, moeten op 
door den Inspecteur-Generaal der Mijnen te 
bepalen tijden, door nieuwe nog niet ge
bruikte vervangen worden, tenzij de vol
doende veiligheid daarvan, ten genoegen van 
den Inspecteur-Generaal der Mijnen, kan 
worden aangetoond; 

2 °. personenvervoer in tusschenschach
ten door middel van een kabel de onder r O 

., 

c, d, en e genoemde bepalingen. 
Art. 47. 1. Het totaal gewicht der met 

de kooi te vervoeren personen mag niet 
meer bedragen dan 60 pct. van den bij het 
vervoer van goederen gebruikelijken last; 
het gewicht van een persoon wordt daarbij 
berekeJ1d op 75 kg. 

2. De met de kooi te vervoeren personen 
moeten elk eene plaatsruimte te hunner be
schikking hebben van ten minste 0.3 m2; 
wanneer de personen uitsluitend staande 
vervoerd worden , kan deze plaatsruimte tot 
0.2 m2 worden ingekrompen . 

Art. 48. Van alle bij het personen- en 
het materiaal-vervoer voorkomende belang
rijke gebeurtenissen, waardoor het normale 
gebruik van de ophaalinrichting wordt ver
hinderd, zoomede van belangrijke beschadi
gingen van de ophaalinrichtingen als van 
de schachtbetimmeringen, leidboomen, ka
bels, kooien en dergelijke, moet onverwijld 
kennis worden· gegeven aan den Inspecteur
Generaal der Mijnen. Bij het breken van ka
bels, kettingen en andere deelen, moeten de 
stukken bewaard blijven tot dat een der 
ambtenaren van het Staatstoezicht op de 
Mijnen deze heeft bezichtigd. 

Besturen van ophaalwerktuigen van schach
ten en tr1sschenschachten. 

Art. 49. 1. Het is verboden een ophaal
werktuig door andere personen te doen be
sturen dan uitsluitend met die taak belaste 
machinisten. 

2. Gedurende het ophalen en neerlaten 
van eene ploeg door eene schacht, moet, be
houdens ontheffing van den Inspecteur
Generaal der Mijnen, zich nabij den machi
nist iemand gereed houden, die het ophaal
werktuig zoo noodig kan stilzetten. 

Art. 50. Het is verboden zonder vergun
ning van den Inspecteur-Generaal der Mij-
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nen het personenvervoer in schachten met 
eene grootere snelheid te doen geschieden 
dan 5 m per seconde. 

Seininrichting~n. 
Art. 51. 1. In schachten, tusschenschach

ten en opbraken moeten doelmatige sein
inrichtingen aanwezig zijn. 

2. Het is verboden het ophaalwerktuig 
in beweging te zetten, voordat daartoe een 
sein is ontvangen. 

3. Bij eenigen twijfel aan de beteekenis 
van een sein moet herhaling gevraagd wor
den. 

4. Het is verboden het se9 tot beginnen 
van het ophalen of neerlaten van eene ploeg 
te geven, voordat daartoe door den opzich
ter, met het toezicht op het vervoer door de 
schachten belast, persoonlijk het bevel is ge
geven. 

Art. 52. 1. De beteekenis der op het 
gehoor of op het gezicht werkende seinen 
moet in de machinekamer, aan den losvloer 
en bij iedere laadplaats op duidelijk lees
bare wijze zijn vermeld, zichtbaar van de 
plaats, waar de seinen moeten worden ge
geven of ontvangen. 

2. Het is verboden voor het stopzetten 
en het ophalen of neerlaten der kooien an
dere op het gehoor werkende seinen te ge
bruiken of voor te schrijven dan de volgende: 

1 slag "halt", 
2 slagen ~ ,,op",,, 
3 slagen - ,,neer . 

De beteekenis der overige seinen moet in 
overleg met den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen worden vastgesteld. 

Seingevers. 
Art. 53. Gedurende het ophalen of neer

laten van eene ploeg moeten voortdurend 
seingevers aan de betrokken laadplaatsen 
aanwezig zijn; aan den losvloer moet steeds 
een seingever aanwezig zijn, wanneer zich 
personen in de ondergrondsche werken be
vinden. 

Art. 54. r. Het is aan onbevoegden ver
boden seinen te geven. 

2. De seingever moet waken tegen onbe
voegd gebruik der ophaalinrichting en over
treding der hierop betrekking hebbende 
voorschriften. 

Vervoer met .de kooien. 
Art. 55. r. De arbeiders mogen niet an

ders dan op de door de bestuurders van de 
mijn voorgeschreven wijze en langs den door 
dezen voorgeschreven weg in de ondergrond
sche werken afdalen of deze verlaten. 

2. De arbeiders zijn verplicht zich orde
lijk in de kooi te gedragen. 

3. Tijdens het personenvervoer mogen 
zonder noodzakelijkheid geen groot gereed
schap of materialen vervoerd worden. 

Beschikbaarstelling van de ophaalinrichting. 
Art. 56. I. Moet om redenen, die vóór 

het afdalen niet te voorzien waren, de op
haalinrichting der schachten, terwijl arbei-
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ders in de ondergrondsche werken aanwezig 
zijn, aan het personenvervoer worden ont
trokken, dan moeten die arbeiders zoo moge
lijk alsnog in de gelegenheid gesteld worden 
eerst naar de oppervlakte te worden terug
gevoerd. 

2. De bestuurders van de mijn zijn be
voegd te bepalen, dat de ophaalinrichting 
van schachten en tusschenschachten, tenzij 
in geval van nood, slechts op vastgestelde 
tijden voor personenvervoer beschikba;ir is . 
De ambtenaren van het Staatstoezicht op de 
Mijnen en de arbeiders-controleurs zijn be
voegd desgewenscht ten allen tijde van de 
genoemde ophaalinrichtingen gebruik te _ma
ken. 

3. Niemand mag gedwongen worden, an
ders dan in geval van nood, de ondergrond
sche werken langs de ladders te verlaten. 

Schachtboek. Kabelboek. 
Art. s 7. x. Op iedere mijn moeten een 

schachtboek en een kabelboek aanwezig zijn 
en geregeld worden bijgehouden. 

2. In het schachtboek moeten de uit
komsten van de inspecties en onderzoekin
gen, bedoeld in de artikelen 41 en 46 en in 
de krachtens artikel 45 gegeven voorschrif
ten van den Inspecteur-Generaal der Mijnen 
worden ingeschreven en onderteekend. 

3. Het kabelboek moet voor iederen ka
bel bevatten: 

a. de herkomst en de door den fabrikant 
aangegeven breukbelasting; 

b. de dikte (bij bandkabels de breedte en 
de dikte); 

c. het materiaal, het aantal strengen, het 
aantal draden in iedere streng buiten de 
hart draden en de dikte der draden; 

d. het gewicht per meter in kilogram
men ; 

e. den datum van het onderzoek der 
draagkracht vóór <le ingebruikstelling; · 

/ . den datum van oplegging, van verkor
ting en van het onderzoek der draden; 

g. den datum van buitenwerkingstelling; 
h. de reden voor de bnitenwerkingstel

ling; 
i . alle tijdens het gebruik daarbij voor

gekomen bijzondere gebeurtenissen. 

Opzichthoudend personeel. 
Art. 58. 1. Met het toezicht op het ver

voer door de schachten en het onderhoud 
van de schachten en van de inrichtingen voor 
het vervoer moeten een of meer opzichters 
worden belast. 

2. Met het toezicht op het vervoer door 
de tusschenschachten en opbraken en het 
onderhoud daarvan, zoomede van de inrich
tingen voor het vervoer, moeten een of meer 
leden van het opzichthoudend personeel 
worden belast. 

§ 4. Overige ondergrondsche werken.. 
Inrichting. 

Art. 59. r. Behoudens ontheffing ver
leend door den Inspecteur-Generaal der Mij
nen is het verboden op eene nieuwe verdie-
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ping de eigenlijke ontginning aan te vangen, 
voordat ten minste twee uit alle werkplaat
sen bereikbare verbindingen met eene an
dere verdieping tot stand zijn gebracht. 

2. In de ondergrondsche werken moet 
een voldoend aantal punten telefonische ver
binding hebben met de bovengrondsche wer
ken. 

Art. 60. r. De ondergrondsche werken 
moeten zoodanig zijn ingericht en de arbeid 
moet zoodanig geschieden, dat de arbeiders 
steeds in de gelegenheid blijven de werk
plaatsen oogenblikkelijk te verlaten en op 
veilige wijze de hoofdgalerije!l te bereiken. 

2. Op hoekpunten vanhoofdsteengangen, 
afdeelingssteengangen en grondgalerijen moe
ten doelmatige wegwijzers worden aange
bracht. 

3 . De nummers der tusschenschachten en 
opbraken moeten op de betrokken laad- en 
losvloeren op voldoend duidelijke wijze wor
den vermeld. 

Waterafvoer. 

·Art. 61. r. De ondergrondsche werken 
moeten zoodanig zijn aangelegd, dat het wa
ter ongestoord en op voldoende wijze kan 
afloopen. 
• 2. De verkeerswegen moeten zoodanig 
zijn ingericht, dat het voetpad en de rails 
niet onder water kunnen geraken. 

3. Onder een watervergaarbak moeten 
ter vermijding van doorbraken bij de ont
ginning voldoende voorzorgen worden ge
nomen. 

Steen- en kolenval. 

Art. 62. r. De ondergrondsche werken 
moeten zoo veilig zijn aangelegd, dat gevaar 
voor geheele of gedeeltelijke instortingen 
zooveel mogelijk voorkomen wordt; zij moe
ten in voldoend v-eiligen toestand worden ge
houden, zoolang zij in gebruik blijven. 

2. Van belangrijke instortingen en andere 
belangrijke voorvallen, waarmede de veilig
heid gemoeid kan zijn, moet onverwijld me
dedeeling worden gedaan. aan het Staatstoe-
zicht op de Mijnen. · 

Art. 63. De delfplaatsen moeten onder
ling zoo ver verwijderd blijven, dat bij het 
werk in eene d elfplaats gevaar voor in an
dere delfplaatsen verblijvende personen op 
voldoende wijze vermeden wordt. 

Steen- en kolenstof. 

Art. 64. Wanneer door de ontwikk.eling 
van steen- of kolenstof de gezondheid of de 
veiligheid van d e arbeiders zou kunnen wor
den benadeeld, moeten voldoende maatrege
len ter bescherming van de arbeiders worden 
genomen. 

Brandgevaar. 

Art. 65. r. Het is verboden opvullings
materiaal, bij hetwelk gevaar voor brand 
door broeiing of zelfontbranding te duchten 
is, in de ondergrondsche werken te gebrui
ken. 

2 . In tot broeien geneigde lagen moet het 
gevaar voor brand door doelmatige inrich-
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ting van de ontginning zooveel mogelijk ver
meden worden. 

3. Het bepaalde in het eerste, tweede, 
derde en vierde lid van artikel 28 is ook voor 
de ondergrondsche werken van toepassing. 

Art. 66. Voor eiken stal voor trekdieren 
moet een doelmatig ingericht en geplaatst 
brandbluschtoestel aanwezig en voor onmid
dellijk gebruik gereed zijn. 

Water- en gasdoorbraken. 

Art. 67. Indien de mogelijkheid te voor
zien is, dat ten gevolge van het voortdrijven 
van werkplaatsen eene verbinding wordt tot 
stand gebracht met ruimten, die water of 
schadelijke gassen kunnen bevatten, of door 
andere oorzaken gevaar voor water- of gas
doorbraken te duchten is, moet voorgeboord 
worden en moeten doelmatige maatregelen 
worden genomen ter verzekering van de vei
ligheid. 

Beveiliging bij den arbeid. 

Art. 68. r. Bij werkzaamheden in schach
ten, tusschenschachten, opbraken, trechters 
en kokers moeten de arbeiders op veilige 
wijze aan doelmatige gordels bevestigd zijn, 
tenzij voldoend stevige steigers of werkvloe
ren zijn aangebracht. 

2. Bij werkzaamheden van langeren duur 
moeten steeds, voor zoover zulks mogelijk 
is, voldoend stevige steigers of vloeren wor
den aangebracht. 

3 . Gedurende den arbeid in of onder af
deelingen van eene schacht, tusschenschacht 
of opbraak, waarbinnen vervoer plaats vindt, 
moet dit vervoer worden gestaakt, tenzij 
voldoende maatregelen zijn genomen, om de 
arbeiders tegen vallende voorwerpen te be
veiligen. 

Art. 69. r. Op afgelegen werkpunten, 
waar slechts één man te werk gesteld is, moet 
voor diens veiligheid op doelmatige wijze 
gewaakt worden; het werkpunt moet gedu
rende iederen werktijd van zoodanigen· a r
beider ten minste tweemaal door een lid van 
het opzichthoudend personeel bezocht wor
den. 

2. Door den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen kan, de bestuurders van de mijn ge
hoord, het tewerkstellen van één enkelen ar
beider op bepaalde plaatsen worden verbo
den of aan bijzondere voorwaarden worden 
gebonden. 

Art. 70. t. Iedere arbeider moet zich 
vóór den aanvang zijner werkzaamheden van 
de veiligheid zijner werkplaats overtuigen en 
daartoe in de gelegenheid worden gesteld. 

2 . Bij gevaar voor geheele of gedeelte
lijke instorting eener werkplaats of bij ander 
dringend gevaar moet onmiddellijk het werk 
worden gestaakt, de werkplaats zoo noodig 
worden verlaten en hiervan onverwijld me
dedeeling worden gedP.an aan den verant
woordelijken opzichter. Waar personen in 
gevaar zijn moet het noodige worden ver
richt om het gevaar zoo mogelijk te keeren. 

3. De voorman van eene groep moet in 
geval van aflossing aan den voorman van de 
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volgende groep de bijzonderheden mede
deelen, welke tijdens het verblijf ter plaatse 
zijn voorgevallen of waargenomen en op de 
veiligheid van invloed kunnen zijn. Zoo noo
dig moet deze mededeeling ter plaatse ge
schieden. 

4. Indien na het verstrijken van den 
werktijd van eene groep de arbeid niet on
middellijk door eene andere groep wordt 
overgenomen, moeten de in het vorig lid be
doelde aanwijzingen aan den verantwoorde
lijken opzichter worden gegeven, die zorg 
moet dragen, dat daArvan aan den voorman 
van de eerstvolgende groep mededeeling 
wordt gedaan. 

5. Het is verboden in de ondergrondsche 
werken alcoholhoudenden drank mede te 
brengen of bij zich te hebben. 

§ 5. Verkeer en vervoer door de overige 
ondergrondsche werken. 

Verkeer van p ersonen. 

Art. 71. 1. Wanneer de helling van een 
verkeersweg zóó steil is , dat het verkeer 
moeilijk of gevaarlijk is, moeten treden in 
den bodem worden gehakt of andere doel
matige voorzieningen worden getroffen. 

2. Indien eene helling van tijd tot tijd 
gebruikt wordt voor transportdoeleinden, 
moeten veilige ladders en zoo noodig rust
worden getroffen. 

3. In hellingen, welke steiler zijn dan45 °, 
moeten veilige ladders en zoo noodig rust
vloeren met voldoende bescherming aanwe
zig zijn. 

Art. 72. 1. Het is verboden zonder ver
gunning van den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen de vervoerafdeelingen van schach
ten, tusschenschachten, opbraken en remhel
lingen te betreden of te doen betreden. 

2. Op personen, die in de v ervoerafdee
lingen van schachten, tusschenschachten,op
braken en remhellingen werkzaamheden te 
verrichten hebben,is het verbod in het eerste 
lid niet van toepassing, mits vóór het betre
den het vervoer is stopgezet. 

Art. 73. 1. Het is verboden stortkokers 
te betreden, t enzij op uitdrukkelijken last 
van den verantwoordelijke n opzichter en met 
inachtneming van doelmatige door dezen 
aan te geven voorzorgsmaatregelen. 

2. R emhellingen en stortkokers moeten 
aan beide uiteinden op voldoende wijze be
veiligd zijn. 

Art. 74. In galerijen en steengangen 
waardoor vervoer door middel van trekdie
ren of machinaal v ervoer plaats heeft en die 
niet voor het verkeer van personen zijn af
gesloten, moeten, wanneer naast of tusschen 
de wagens geen voldoend veilige afzonder
lijke verkeersweg aangelegd is , in den wand 
op doelmatige wijze nissen in voldoende 
hoeveelheid worden aangebracht. In ge
noemde nissen mogen geen voorwerpen wor
den nedergelegd. 

Art. 75. Aan kruispunten van galerijen 
of steengangen, welke niet voor het perso
nenverkeer zijn gesloten, met zulke, door 
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welke machinaal vervoer plaats heeft, of m et 
remhellingen, moeten voldoende veiligheids
maatregelen getroffen worden. 

Art. 76. 1. Gedeelten der ondergrond
sche werken, welke voor het verkeer van 
personen zijn gesloten, moeten door sluit
stangen of anderszins zijn afgesloten; waar 
dit met het oog op het vervoer niet moge
lijk is, moet aan alle toegangen op in het oog 
vallende en d uidelijke wijze het v erbod wor
den bekend gemaakt, zulke plaatsen te be
treden. 

2. Het is aan alle personen beneden den 
rang van opzichter verboden, zonder uit
drukkelijken last van een verantwoordelijken 
opzichter, afgesloten of voor het verkeer van 
personen verboden gedeelten der onder
grondsche werken te betreden. 

3. H et is aan onbevoegden verboden af
sluitingen te openen of waarschuwingsteeke
nen te verwijderen. 

4. Ieder, die eene afäluiting opent of ge
opend aantreft, moet deze terstond sluiten. 

5. Overtollig geworden waarschuwings
teekens of afsluitingen m oeten zoo spoedig 
mogelijk worden verwijderd. 

Vervoer door sleepers. 

Art. 77. 1. De sleepers hebben zorg te 
dragen, dat twee of meer door hen geduwde 
wagens zoo veilig aan elkaar gekoppeld zijn, 
dat toevallig losraken niet mogelijk is. 

2. D e sleepers hebben zorg te dragen, 
dat zij in horizontale galerijen steeds ten 
minste 10 m, in hellende galerijen steeds ten 
minste 25 m van de sleepers, die voor hen 
uit gaan, verwijderd blijven. 

3. De sleepers hebben zorg te dragen, 
dat hunne lamp t en allen tijde voor tege
moetkomenden zichtbAar is, tenzij terplaatse 
voldoende algemeene v e rlichting aanwezigis . 

Art. 78. 1. De sleepers moeten stilstaan
de wagens zoo veilig vastzetten, dat deze 
niet toevallig in beweging kunnen geraken. 

2. Wanneer de helling van eene trans
portgalerij of steengang over een aanmerke
lijken afstand zood ànig is , dat de sleepers de 
wagens niet t en allen tijde en op ieder punt 
veilig tot stilstand kunnen brengen, moeten 
lieren worden gebezigd, tenzij de transport
wegen zoo breed zij n, dat veilig uitwijken 
overal mogelijk is e n remmiddele n worden 
gebruikt. 

Art. 79. 1. Het is bij he t afgaan van 
eene hellende galerij verboden, door voor 
den wagen uit te gaan, dezen ruggelings te
gen te houden. 

2. Ingeval de transportgalerijen zóó laag 
zijn, dat de hand van den sleeper, bij het rus
ten op den bovenkant van den wagen, in ge
vaar kan komen, moeten d e wagens voorzien 
zijn van lager aangebrachte doelmatige hand
vatten of van andere voldoende beveiligings
middelen. 

3. Ontspoorde gevulde wagens mogen 
door één persoon niet dan met behulp van 
een hefboom weer in het spoor gebracht 
worden; te dien einde draagt de verantwoor
delijke opzichter zorg, dat hefboomen in vol-
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doenden getale en op een voldoend aantal 
plaatsen langs de transportwegen en delf
plaatsen aanwezig zijn. Deze hefboomen 
moeten door de sleepers worden aangewend. 

Trekdieren. 
Art. Bo. 1. Bij vervoer door middel van 

trekdieren in hellende galerijen moet worden 
gezorgd, dat de trein ten allen tijde en op 
iedere plaats veilig tot stilstand kan ge
bracht worden. 

2. Galerijen, waarin vervoer door trek
dieren plaats heeft, moeten zóó breed en 
zóó hoog zijn, dat het trekdier zich niet kan 
verwonden. 

3. Indien geen voldoende a lgemeene ver
lichting aanwezig is, moet de voerman met 
eene helder brandende lamp voor den trein 
uitgaan, of, indien hij in den trein plaats 
neemt, zulk eene lamp voor aan den trein of 
aan het trekdier bevestigen, zoodat het licht 
voor alle tegemoetkomenden zichtbaar is. 

4. Aan den achterwand van den laatsten 
wagen of op den laatsten wagen moet door 
den voerman eene achterwaarts lichtende, 
helder brandende, rood licht verspreidende 
lamp worden aangebracht. 

5. De voerman mag nimmer op het trek
dier rijden. 

6. Op hetzelfde traject mag niet tegelij 
kertijd vervoer door trekdieren en door loco
motieven plaats vinden. 

Art. 81. 1. Voor de trekdieren moeten 
ruime, behoorlijk geventileerde en verlichte 
stallen aanwezig zijn. 

2 . Trekdieren mogen niet overmatigwor
den belast, terwijl zij als regel niet meer dan 
acht uren per etmaal arbeid mogen verrich
ten. 

3. Het is verboden kreupele of op andere 
wijze ongeschikt voor het werk zijnde trek
dieren te gebruiken. 

Machinaal vervoer. 
Art. 82. 1. Het machinaal vervoer met 

behulp van locomotieven, welke vuurver
schijnselen kunnen veroorzaken, is zonder 
vergunning van den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen verboden. 

2. Het machinaal vervoer met behulp 
van schudgoten, transportbanden, schraap
banden, locomotieven, lieren, enz., moet op 
veilige wijze geschieden. 

3. Het vervoer moet gestaakt worden, 
wanneer aan de transportinrichtingen gebre
ken bemerkt worden, die gevaren voor per
son en kunnen veroorzaken. 

4. Bij vervoer in hellende galerijen met 
behulp van lieren of remmen moeten de be
dienende manschappen bij d en aanvang van 
hun werktijd zich overtuigen, dat de helling 
vrij is. 

Vervoer van personen. 
Art. 83. 1. Het is verboden zonder ver

gunning van den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen inrichtingen voor v ervoer te gebrui
ken voor vervoer van personen. 

2. Behalve wanneer het noodig is voor 
\re·rvoer van zieke of verwonde personen of 
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voor de uitvoering van onderzoekingen of 
herstellingen, mogen de kooien, loopstellen, 
tegenwichten of wagens in opbraken en hel
lingen, zonder vergunning van den Inspec
teur-Generaal der Mijnen, niet voor het ver
voer van personen worden gebezigd of in 
beweging gebracht. 

HOOFDSTUK V . 

De luchtververschlng 1ler omlergro111lsclw 
werken. 

Ventilatoren. 

Art. 84. Wanneer de natuurlijke lucht
verversching niet afdoende voorziet in de 
behoefte aan versche lucht, moet zij worden 
versterkt door mechanisch gedreven doel
matige ventilatoren. 

Hoeveelheid versche lucht. 

Art. 85. De schachtventilatoren moeten 
van zoodanig vermogen zijn, dat zij t en min
ste 3 m 3 versche lucht per man en per mi
nuut in de ondergrondsche werken kunnen 
brengen. 

Art. 86. I. De hoeveelheid versche lucht, 
die voor iederen arbeider in ieder deel der 
ondergrondsche werken wordt aangevoerd, 
moet ten minste 2 m 3 per minuut bedragen; 
de hoeveelheid lucht, welke in eene delf
afdeeling voor de talrijkste bezetting noodig 
is, mag bij geringere bezetting niet ten bate 
van andere delfafdeelingen worden vermin
derd. 

2. Op de bovengrondsche werken moe
ten bescheiden aanwezig zijn, waardoor 
steeds kan worden vastgesteld het aantal ar
beiders, hetwelk in ieder deel der onder
grondsche werken werkzaam is. 

3. De hoeveelheid versche lucht, in het 
eerste lid vereischt, moet in mijnen of ge
deelten van mijn en, waar locomotieven, ge
dreven door verbrandingsmotoren, of trek
dieren worden gebruikt, voldoende worden 
vermeerderd. 

Art. 87. I. Wanneer de hoedanigheid 
der lucht door bijmenging van schadelijke 
gassen of anderszins aanmerkelijk slechter 
wordt gemaakt, zoodat het leven of de ge
zondheid de r arbeiders wordt bedreigd, wan
neer belangrijke storing in de luchtverver
sching plaats vindt, of wanneer de luchttoe
voer niet voldoende is om het gehalte aan 
koolwaterstof in den uittrekkendcn stroom 
eener delfafdeeling of in eene werkplaats 
voortdurend beneden een en een half volu
menpercent te houden, moet de arbeid, be
halve die, welke noodig is tot verbetering 
der luchtverversching, op de b etrokken plaat
sen worden gest aakt en moeten die plaatsen 
worden ontruimd. 

2. Van het bepaalde in het eerste lid be
treffende het toelaatbare gehalte aan kool
waterstof kan de Inspecteur-Generaal der 
Mijnen, voor bepaalde plaatsen, tijdelijk ont
heffing verleenen. 

3. Van het staken van den arbeid inge
volge het eerst e lid moet aan den Inspec-
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teur-Generaal der Mijnen zoo spoedig mo
gelijk kennis worden gegeven. 

4. De ontginning mag niet worden voort
gezet, voordat de toestand naar het oordeel 
van de bedrijfsleiding afdoende verbeterd is. 

Luchtwegen. 

Art. 88. r. Steengangen, grond- en hoofd
luchtgalerijen moeten eene doorsnede heb
ben van ten minste 2 m2; andere luchtwegen 
moeten eene doorsnede hebben van ten min
ste 1 m 2, tenzij de Inspecteur-Generaal der 
Mijnen in verband met gas- en kolenstofge
vaar eene grootere doorsnede noodig acht ; 
alle andere luchtverbindingen moeten eene 
voldoende doorsnede hebben. 

2. De luchtwegen moeten voortdurend 
begaanbaar zijn en in goeden toestand wor
den gehouden. 

Art. 89. 1. De luchtverversching moet 
doelmatig zij n ingericht; zooveel mogelijk 
moeten zelfstandige afdeelingen met afzon
derlijke, van elkaar volkomen gescheiden 
luchtstroomen worden gevormd. 

2. De Inspecteur-Generaal der Mijnen 
kan, de bestuurders van de mijn gehoord, 
voorschrijven, dat de bezetting eener lucht
afdeeling een door hem bepaald aantal ar
beiders niet mag overschrijden. 

3. Behoudens ontheffing verleend door 
den Inspecteur-Generaal der Mijnen is het 
verboden in eene afdeeling de ontginning 
aan te vangen, voordat afzonderlijke lucht
wegen voor aan- en afvoer der lucht zijn 
aangebracht. 

Art. 90. r. De lucht moet langs den 
kortst mogelijken weg naar de werkplaatsen 
worden geleid. 

2. De lucht moet de delfplaatsen stijgend 
doorstroomen en stijgend worden afgevoerd; 
aan beide bepalingen wordt geacht te zijn 
voldaan, indien de luchtstroom nergens meer 
dan 10 ° daalt. 

3. De Inspecteur-Generaal der Mijnen 
kan van het bepaalde in het tweede lid ge
heel of ged eeltelijk ontheffing verleenen. 

4. De voor het ventileeren van stallen 
voor trekdieren of ondergrondsche accumu
latorenkamers gebruikte lucht moet langs 
den kortst mogelijken v.,eg worden afgevoerd 
en mag, zonder vergunning van den Inspec
teur- Generaal der Mijnen, niet verder voor 
luchtverversching dienen. 

Art. 91. Wanneer eenuittrekkendehoofd
luchtweg met een intrekkenden hoofdlucht
weg door galerijen zoodanig in verbinding 
staat, dat door kortsluiting tusschen beide 
luchtstroomen een aanmerkelijk deel van de 
ondergrondsche werken van luchtverver
sching kan verstoken worden, moeten deze 
galerijen, voor zoover zij uit hoofde van het 
bedrij f niet afgedamd kunnen worden, door 
ten minste twee in ijzer, metselwerk of beton 
geplaatste deuren afgesloten worden, welke 
nimmer beide tegelijkertijd mogen open 
staan. 

Art. 92. r. Hulpventilatoren of andere 
inrichtingen tot versterking van den lucht-
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stroom moeten zóó tijdig in beweging gezet 
worden, dat tijdens den a rbeid geen opeen
hoopingen van schadelijke gassen op de werk 
plaatsen voorkomen; zij moeten gedurende 
d en werktijd voortdurend in gang gehouden 
worden. 

2 . Bij den aanleg van werken moeten 
steeds twee op voldoende wijze gescheiden 
luchtwegen of luchtverbindingen van vol
doende doorsnede worden aangebracht, waar
door d e luchtstroom op zoodanige wijze langs 
het werkfront wordt geleid, dat de luchtver
versching over geen grooteren afstand dan 
20 m uitsluitend door diffusie plaats heeft: 
ingeval hinderlijke hoeveelheden schadelijke 
gassen voorkomen, moet de bedoelde afstand 
voldoende verkort worden. 

Art. 93. I. Luchtdeuren moeten zelfslui 
tend zijn en zoodanig zijn ingericht, dat het 
openen op veilige wijze kan geschieden; zij 
mogen bij het vervoer niet langer geopend 
blijven dan noodzakelijk is; buiten gebruik 
gestelde deuren moeten worden verwijderd. 

2. Gebruik van luchtgordijnen mag slechts 
tijdelijk en alleen dan plaats hebben, wan
neer twee stel gordijnen op zoodanigen af
stand van elkaar worden opgehangen, dat 
ook bij het vervoer steeds één stel gordijnen 
eene zooveel mogelijk luchtdichte afsluiting 
vormt. 

3. Overal, waar door het drukke vervoer 
de regelmatige luchtverversching door lang 
of veelvuldig openblijven van luchtdeuren 
zou kunnen gestoord worden , moeten doel
matige dubbele deuren worden aangebracht, 
zoo ver van elkaar verwijderd, dat steeds 
ééne der deuren gesloten kan blijven, wan
neer de andere geopend wordt. 

4. Het is verboden in hellingen, die voor 
transport met wagens zijn ingericht, lucht
deuren of luchtgordijnen aan te brengen. 

Art. 94. Inrichtingen, welke dienen om 
aan eene werkplaats een versterkten lucht
stroom toe te voeren, moeten zoodanig zijn 
gemaakt, dat de ter plaatse gebruikte lucht 
aldaar niet nogmaals voor luchtverversching 
kan worden aangewend. 

Art. 95. 1. Zonder uitdrukkelijken last 
van een verantwoordelijken opzichter is het 
den arbeiders verboden iet~ te doen, waar
door de luchtverversching in het geheel of 
een deel der ondergrondsche werken veran
dering kan ondergaan. Met wijzigingen in d e 
luchtverversching moeten alle betrokken op
zichters worden in kennis gesteld. 

2. Onregelmatigheden in de luchtverver
sching, zoomede de aanwezigheid van mijn
gas, moeten door de arbeiders onmiddellijk 
aan het opzichthoudend personeel worden 
gemeld. Het opzichthoudend personeel is 
verplicht van deze melding, zoowel als van 
op andere wijze te zijner kennis gekomen 
onregelmatigheden in de luchtverversching 
of aanwezigheid van mijngas, zoo spoedig 
m ogelijk mededeeling t e doen aan de be
drijfsleiding. 

3. Zoodra eene mijngas- of kolenstofont
branding, hoe gering ook, heeft plaats ge
vonden, moet het werk t er plaatse, voor 
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zoover het niet bestaat in reddingswerk
zaamheden, gestaakt worden en moeten de 
Inspecteur-Generaal der Mijnen en de tot 
de inspectie der mijn toegelaten arbeider
controleur onverwijld met de ontbranding in 
kennis worden gesteld. 

4. De werkzaamheden mogen niet dan 
met vergunning van den Inspecteur- Gene
raal der Mijnen hervat worden. 

Art. 96. Mijnen of gedeelten van m ijnen , 
waarin kolenstof optreedt, hetwelk een ge
vaarlijk karakter draagt, moeten op doelma
tige wijze door steenstof of anderszins op 
daarvoor in aanmerking komende plaatsen 
worden beveiligd. 

Waarnemingen . 

Art. c17. 1. In de hoofdluchtwegen en in 
de deelstroomen moeten luchtmeetstations 
in voldoend aantal worden aangelegd, waar 
de snelheid en de temperatuur van den 
luchtstroom ten minste éénmaal in elke veer
tien dagen moeten worden waargenomen. 

2. Behoudens door den Inspecteur-Ge
neraal der Mijnen verleende ontheffing mag 
de snelheid van den luchtstroom in pij lers 
niet grooter zijn dan 6 m per seconde en in 
luchtwegen niet grooter dan 8 m per seconde, 
tenzij in dezulke, die niet voor het geregeld 
vervoer of verkeer dienen. 

3. Dagelijks moeten de temperatuur en 
de vochtigheid van de lucht worden waar
genomen op plaatsen, waar de temperatuur 
in den regel meer dan 25 ° C. bedraagt. 

4. Op door den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen aan te geven tij den en aan te wijzen 
plaatsen moeten in den uittrekkenden lucht
stroom voldoende luchtmonsters worden ge
nomen en geanalyseerd. 

Inspectie. 

Art. 98. L Met het dagelijksch toezicht 
op de luchtverversching moeten een of meer 
daartoe bekwame personen worden belast. 

2. Op iedere werkplaats moet vóór den 
aanvang van den arbeid en verder zoo dik
wijls als dit hem noodig voorkomt of hem 
wordt opgedragen, een onderzoek op de aan
wezigheid van mijngas worden ingesteld 
door een daartoe aangewezen persoon, die 
de noodige geschiktheid daarvoor bezit. Van 
de aanwezigheid van mijngas moet ten spoe
digste door hem aan het opzichthoudend 
personeel en door dit aan de bedrijfsleiding 
mededeeling worden gedaan, onder vermel
ding van de plaats, waar het mijngas is aan
getroffen en van de waargenomen hoeveel
heid mijngas. 

Veiligheid . 

Art. 99. 1. H et is verboden in de onder
grondsche werken te rooken, zoomede an
dere tabak dan pruimtabak, rookgereed
schap, lucifers of aanstekers mede te voeren 
of bij zich te hebben. 

2. Het opzettelijk aansteken van brand
bare gassen of gasm engsels is verboden. 
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3. Het is verboden op plaatsen, waar ge
vaar bestaan kan voor ontploffing van mijn
gas of kolenstof, bij den arbeid het lichaam 
te ontblooten . 

4. Op. het verantwoordelijk opzichthou
dend personeel rust de verplichting te zor
gen, dat wanneer op eene weinig betreden 
plaats de aanwezigheid van schadelijke gas
sen kan vermoed worden, zulke plaatsen niet 
worden betreden, zonder dat doelmatige 
maatregelen genomen zijn. 

5. De Inspecteur-Generaal der lvlijnen 
is bevoegd, de bestuurders van de mijn ge
hoord, ten aanzien van mijnen of gedeelten 
van mijnen, die- bijzondere gevaren voor 
mijngas- of kolenstofontploffingen opleve
ren, ter afwending van die gevaren en ter 
beperking van de gevolgen daarvan, nadere 
voorschriften te geven. 

Luchtplan, luchtstamboom, luchtregister. 

Art. 100. 1. Op iedere mijn moeten in 
door den Inspecteur-Generaal der Mijnen 
goed te keuren vorm aanwezig zijn en gere
geld worden bijgehouden een luchtplan, een 
luchtstamboom en een luchtregister. 

2. Het luchtplan moet zijn een verzamel
plan van de horizontale plannen der ver
schillende lagen en in algemeene trekken 
aangeven den geheelen loop der lucht door 
de ondergrondsche werken, alsmede de sta
tions v oor de luchtmetingen. Het moet voor
zien zijn van de noodige gegevens. 

3. Het luchtregister moet bevatten de 
noodige gegevens, waaruit kan blijken of aan 
de voorschriften van de artikelen 85, 86 en 
97, tweede en derde lid, is voldaan; het moet 
tevens vermelden den barometerstand boven 
den grond, de plaatsaanduiding en de uit
komsten der gemaakte luchtanalyses. Boven
dien m oeten ten spoedigste in het luchtre
gister worden aangeteekend de mededeelin
gen omtrent onregelmatigheden in de lucht
verversching of aanwezigheid van mijngas, 
bedoeld in artikel 95, tweede lid, en artikel 
98, tweede lid, onder vermelding van de 
plaats en den tijd, waar de onregelmatigheid 
of het mijngas is aangetroffen, van de waar
genomen hoeveelheid mijngas en van de ge
troffen m aatregelen. 

4. De luchtstamboom moet in overzich
telijken vorm bevatten de door den Inspec
teur-Generaal der Mijnen voor te schrijven 
gegevens. 

5. Aan den Inspecteur-Generaal der Mij
nen moet een exemplaar van het luchtplan 
en, indien hij zulks wenscht, van den lucht
stamboom verstrekt worden; deze exempla
ren moeten worden bijgewerkt, zoo dikwij ls 
de Inspecteur-Generaal dit verlangt. 

6. De diagrammen der zelfwerkende con
trole-apparaten van de ventilatoren moeten 
ten minste gedurende een half jaar bij het 
luchtregister bewaard blijven. 

7. Het opzichthoudend personeel moet in 
de gelegenheid zijn zich op d e hoogte te hou
den van den barometerstand. 
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HOOFDSTUK VI. 

Yerlichting ,·an de on!lergl'on!lsche wl'rken. 

Algemeene bepaling. 

Art. 101. Het is verboden zonder lamp 
in de ondergrondsche werken af te dalen of 
te verblijven. De Inspecteur-Generaal der 
Mijnen kan voor bepaalde mijnen of gedeel
ten van mijnen hiervan ontheffing verlee
nen. 

Blijvende verlichting. 

Art. 102. D e ondergrondsche machine
kamers, de los- en laadplaatsen der schach
ten, tusschenschachten, opbraken en trans
porthellingen met druk verkeer, en andere 
bijzondere plaatsen door den Inspecteur-Ge
neraal der Mijnen, de bestuurders van de 
mijn gehoord, bepaald, moeten gedurende 
den tijd van geregeld gebruik op doelmatige 
wijze blijvend worden verlicht. 

Veiligheidslampen. 

Art. 103. Voor zoover niet door den In
specteur-Generaal der Mijnen vergunning is 
verleend tot het plaatselijk gebruik maken 
van lampen met vrije vlammen, mogen als 
draagbare lampen alleen gebruikt worden 
voldoend afgesloten veiligheidslampen, wel
ke beantwoorden aan de door den Inspec
teur-Generaal te stellen eischen. 

Art. 104. 1. Het is verboden in de on
dergrondsche werken andere lampen te ge
bruiken dan die, welke door de bestuurders 
van de mijn zijn verstrekt. 

2. De brandstoffen der lampen moeten 
van voldoend goede hoedanigheid zijn. 

3. Op de bovengrondsche werken moeten 
veilig en doelmatig ingerichte lokalen voor 
het bewaren en onderhouden der mijnlam
pen aanwezig zijn. 

Art. 105. 1. Op de mijn moeten draag
bare manschaps-mijnlampen, onderscheiden 
naar de verschillende soorten, in reserve zijn 
ten getale van ten minste een tiende van het 
in de ondergrondsche werken in gebruik zijn
de aantal manschaps-mijnlampen. 

2. Van deze reservelampen moet in iede
re opzichtersafdeeling der ondergrondsche 
werken een voldoend aantal op doelmatig 
gelegen plaatsen voor onmiddellijk gebruik 
gereed in voorraad worden gehouden. 

Art. 106. 1. Met het afgeven, het in ont
vangst nemen en de daarmede in verband 
staande dagelijksche onderzoekingen der 
mijnlampen moeten bepaalde personen wor
den belast. 

2. De in het vorig lid bedoelde personen 
moeten de lampen geladen of gevuld, afge
sloten en in zindelijken, deugdelijken toe
stand aan de arbeiders in persoon afgeven. 

3. D e lampen moeten van volgnummers 
zijn voorzien en zijn ingeschreven op den 
naam van den gebruiker. Eene lamp mag 
slechts op den naam van één gebruiker zijn 
ingeschreven. 

4. De afgifte der lampen moet zoodanig 
zijn geregeld, dat steeds kan worden vastge-
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steld, welke lampenist eene lamp aan een ar
beider heeft afgegeven. 

5. De gebruikers moeten zich bij het in 
ontvangst nemen van de lampen van den on
beschadigden toestand en het goed gesloten 
zijn overtuigen en moeten beschadigde of 
niet goed gesloten lampen terstond aan den 
lampenist teruggeven. 

6. De arbeiders moeten na hunne dag
taak de lampen in persoon weder inleveren. 

Art. 107. 1. Om de drie maanden moe
ten alle mijnlampen door een daarvoor aan
gewezen beambte, niet behoorende tot het 
personeel, bedoeld in het eerste lid van het 
vorig artikel, aan een nauwkeurig onderzoek 
worden onderworpen. 

2. Van het onderzoek moet binnen twee 
dagen aanteekening geschieden in een uit
sluitend daarvoor bestemd register, onder 
afzonderlijke vermelding der nummers van 
die lampen, welke als gebrekkig buiten ge
bruik zijn gesteld. 

Art. 108. 1. Alle gebruikers van benzi
nelampen moeten van het gebruik daarvan 
voldoende op de hoogte zijn gesteld, in het 
bijzonder wat betreft het aantoonen van 
mijngas en de voorzorgsmaatregelen bij de 
aanwezigheid van mijngas te nemen. 

2. Het is aan onbevoegden verboden eene 
lamp te openen, eene open lamp of gereed 
schappen tot het openen van lampen in de 
ondergrondsche werken mede te voeren of 
bij zich te hebben. 

3. Op plaatsen, waar de aanwezigheid 
van mijngas te duchten is, moet bij het ge
bruik van benzinelampen voldoende voor
zichtigheid worden in acht genomen. Het is 
verboden uitgedoofde benzinelampen aldaar 
te ontsteken. Brandende benzinelampen mo
gen zich niet in de luchtkokers, noch voor 
de monding daarvan bevinden. 

4. Het is verboden beschadigde lampen 
te gebruiken. Wanneer eene lamp bescha
digd is, moet deze onmiddellijk tegen eene 
onbeschadigde worden ingeruild. 

5. De Inspecteur-Generaal der Mijnen is 
bevoegd, de bestuurders van de mijn ge
hoord, aan bepaalde personen het gebruik 
van middelen, geschikt voor aantooning van 
mijngas of koolzuur, voor te schrijven. 

HOOFDSTUK VII. 

Het In kaart brengen yau mijnen en het 
meetreglster. 

Mijnkaarten. Meetregister. 

Art. 109. 1. Op elke mijn moeten aan
wezig zijn en geregeld worden bijgehouden: 

a. een voldoend duidelijk, desgewenscht 
doorzichtig, plan der oppervlakte, waarop de 
volledige situatie is aangegeven zooals alle 
gebouwen, land-, spoor- en waterwegen; dui
delijk moet blijken, waar een of meer hoofd
transportleidingen (gas, water of electrici
teit) zijn gelegen; 

b . een algemeen horizontaal plan, omvat
tende van alle in ontginning zijnde of ge
weest zijnde lagen de hoofdgalerijen op de 



657 

verschillende verdiepingen, alsook de schach
ten, tusschenschachten, opbraken, steengan
gen, machinekamers, bergplaatsen voor ont
plofbare stoffen, veiligheidspijlers, grensmu
ren en alles wat verder met het oog op de 
veiligheid van belang kan worden geacht, 
met dien verstande, dat de Inspecteur-Gene
raal der Mijnen kan voorschrijven, dat een 
deel der genoemde gegevens niet op dit plan, 
maar op een of meer der onder c genoemde 
plannen wordt vermeld; 

c. een horizontaal plan van elke in ont
ginning zijnde of geweest zijnde laag met 
daarop betrekking hebbende inrichtingen, 
uitgevoerde werken en veiligheidspijlers; 

d. eene hoofddoorsnede van het geheel 
der ondergrondsche werken, genomen lood
recht op de gemiddelde richting der lagen 
en zoo mogelijk door de as der hoofdschacht, 
alsmede een voldoend aantal hulpdoorsne
den; de ligging dezer doorsneden moet op 
het onder b genoemde algemeen horizontaal 
plan in rood worden aangegeven; 

e. een meetregister, inhoudende alle op
metingen, die voor de vervaardiging van 
bovengenoemde plannen en doorsneden ge
diend hebben, benevens alles wat verder noo
dig is om ten allen tijde den stand der ont
ginningswerken te kunnen reconstrueeren. · 

2. Indien de Inspecteur-Generaal der 
Mijnen zulks verlangt, zijn de bestuurders 
van de mijn verplicht hem doorsneden van 
opbraken en steengangen te verstrekken. 

Art. no. 1. De plannen en doorsneden 
moeten op papier van duurzame kwaliteit 
worden vervaardigd. De schaal en de op de 
plannen aan te brengen gegevens ter verdui
delijking worden door den Inspecteur-Gene
raal der Mijnen in overleg met de bestuur
ders van de mijn vastgesteld. 

2. Op de plannen, genoemd onder a, ben 
c van artikel 109, moeten evenwijdig met de 
zijden van het papier coördinaten zijn ge
trokken, waarvan de onderlinge afstand over
eenkomt met een werkelijken afstand van 
100 m of een meervoud van 100 m. 

3. Met eene der coördinaatrichtingen 
moet de richting van den astronomischen 
meridiaan samenvallen. De nulcoördinaten 
moeten, tenzij de Inspecteur-Generaal der 
Mijnen hiervan ontheffing verleent, door het 
middelpunt van de hoofdschacht worden ge
legd, terwijl met positieve getallen moeten 
worden aangeduid de coördinaten, welke ten 
Noorden en ten Oosten, met negatieve ge
tallen die, welke ten Zuiden en ten Westen 
van de nulcoördinaten ligge n . · 

4. Buiten de teekening moet, tenzij de 
Inspecteur-Generaal der Mijnen anders be
paalt, een rand van ongeveer 3 cm worden 
vrijgelaten. 

Art. 1n. 1. Aan alle galerijen gelegen 
op ééne verdieping en aan de ontginnings
werken, gelegen boven en behoorendc tot 
deze verdieping, moet ééne kleur worden ge
geven, welke duidelijk verschilt van de aan
grenzende kleuren. Het kiezen van deze k'leu
ren geschiedt in overleg met den Inspecteur
Generaal der Mijnen. 

L . & S. 1939. 
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2. Op de doorsnede moet de hoogtelig
ging der ondergrondsche werken duidelijk en 
nauwkeurig in blauwe cijfers worden aange
geven ten opzichte van het Amsterdamsche 
Peil. De ligging van het bovenvlak van het 
steenkolenterrein moet zoo nauwkeurig mo
gelijk worden vermeld. 

Metingen. 
Art. n2. 1. De hoofdpunten der onder

grondsche werken moeten door nauwkeurige 
metingen aan 's Lands driehoeksnet worden 
aangesloten. 

2. De uitgewerkte gedeelten moeten ten 
genoegen van den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen op de plannen worden aangegeven 
en van jaartallen worden voorzien. 

Art. n3. I. De metingen moeten met 
voldoende nauwkeurigheid worden uitge
voerd. 

2. Met de mogelijke onnauwkeurigheid 
der metingen moet in de nabijheid der gren
zen voldoende rekening worden gehouden. 

3. Zoodra blijkt dat de grensmuur an
ders dan krachtens eene door den Inspec 
teur- Generaal der Mijnen ingevolge artikel 
15, tweede lid, verleende ontheffing aange
tast is, moet daarvan onverwijld schriftelijk 
mededeeling worden gedaan aan den Inspec
teur-Generaal der M~jnen. 

Art. n4. 1. Het gebruik van het kom
pas moet worden vermeden bij metingen 
boven den grond en metingen bedoeld iu het 
eerste lid van artikel n2, alsmede op plaat
sen waar magnetische invloeden op de mag
neetnaald werken. 

2. Ingeval kompasmetingen verricht wor
den, moet op gezette tijden de afwijking van 
de magneetnaald worden bepaald. Deze af
wijking moet telkenmale in het meetregister 
worden geboekt. 

. Art. n5. 1. De Inspecteur-Generaal der 
Mijnen bepaalt, de bestuurders van de mijn 
gehoord, welke van de plannen en doorsne
den, in artikel rng vermeld, in dubbel moe
ten worden vervaardigd; één exemplaar van 
de in dubbel vervaardigde kaarten moet be
rusten bij den Inspecteur-Generaal der Mij
nen . 

2. De plannen, de doorsneden en het 
meetregister moeten elke zes maanden wor
den bijgewerkt. D e Inspecteur-Generaal der 
Mijnen kan voor bijzondere gevallen een ter
mijn van drie maanden voorschrijven. 

3. Het vervaardigen en het bijwerken 
van de plannen , de doorsneden en het meet
register moet worden opgedragen aan en ge
schieden door of vanwege een door de be
stuurders van de mijn aangestelden mijn
meter. 

4. Elk blad van de plannen en de door
sneden, in het eerste lid genoemd, moeten 
door den Inspecteur-Generaal der Mijnen 
zijn gewaarmerkt en door de bestuurders 
van de mijn en den verantwoordelijken mijn
meter zijn onderteekend. 

5. Behalve de plannen en doorsneden, 
waarvan de aanwezigheid in artikel 109 ver
plicht gesteld is, kunnen ook andere meet-
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registers, plannen of doorsneden worden 
vervaardigd en bijgehouden; de Inspecteur
Generaal der Mijnen is bevoegd deze, op 
gelijke wijze als in het vorige lid omschre
ven, te waarmerken. In dit geval is het be
paalde van het eerste lid van artikel 113 

hierop van toepassing. 
6. Ingeval de bij den Inspecteur-Gene

raal der Mijnen berustende plannen en door
sneden geheel of gedeeltelijk door nieuwe 
worde n vervangen, blijven de vervangen 
exemplaren bij den Inspecteur-Generaa l be
rusten. 

7. Ingeval eene mijn wordt verlaten, 
moeten alle plannen, doorsneden en meet
registers, met inbegrip van alle berekenin
gen, voor zoover deze voor de betrokken 
ondernemingen niet meer van belang zijn, 
in het archief van den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen worden opgelegd. 

Art. n6. 1. Het is verboden iets achter 
te houden, wat volgens artikel 109 op de 
plannen en doorsneden moet worden ge
bracht. 

2. Het is verboden geplaatste meettee
kens te beschadigen, te verplaatsen üf te 
verwijderen. 

3 . Bij de opmetingen moet steeds, ook in 
geval deze door of vanwege den Inspecteur
Generaal der Mijnen worden verricht, door 
de bestuurders van de mijn de noodige hulp 
verschaft worden. 

Art. 117. E en mijnmeter is verplicht alle 
misstanden, op zijn werkkring betrekking 
hebbende, onmiddellijk ter kennis van de 
bestuurders van de mijn te brengen. 

Contróle. 
Art. II8. 1. Indien in de plannen, de 

doorsneden of het meetregister onnauwkeu
righeden, fouten of nalatigheden door den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen worden aan
getroffen, moeten binnen den door hem ge
stelden termijn de voorgeschreven aanvul
lingen en veranderingen zijn aangebracht. 

2. Wanneer aan het bepaalde in het eerste 
lid niet wordt voldaan, zijn de bestuurders 
van de mijn verplicht te gedoogen, dat dit 
door of vanwege den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen op hunne kosten geschiedt. 

Art. ng. Wanneer de ontginning in eene 
laag eene plaats is genaderd, waar deze on
aangetast moet blijven, moeten de werken 
met bijzondere nauwkeurigheid worden op
gemeten. 

HOOFDSTUK VIII. 

Boringo>n. 
Art. 120. I. Voordat eene boring wordt 

aangevangen, moet schriftelijk mededeeling 
zijn gedaan aan den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen van: 

a . naam, voornamen, beroep en woon
plaats van den leider van de boring of van 
dengene, die door de bestuurders van de 
mijn met de leiding van de boorwerkzaam
heden is belast; 

b. het doel en de vermoedelijke diepte 
van de boring ; 
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c. de plaats, waar de boring zal worden 
verricht, en de hoogteligging daarvan ten 
opzichte van het Amsterdamsche Peil ; 

d. den vermoedelijken aanvang van d e 
werkzaamheden. 

2. Deze mededeeling moet vergezeld zijn 
van eene kaart of schetsteekening, waarop 
de plaats, waar de boring zal worden ver
richt, nauwkeurig is aangegeven. 

Art. 121. Indien b ij eene boring de aan
wezigheid van eene of meer van de delfstof
fen, bedoeld in artikel 2 der wet van 2 1 

April 1810 (Bulletin des Lois n °. 285), wordt 
aangetoond, moet, t enzij voor de ontginning 
der aangetroffen delfstof concessie was ver
leend, daarvan onverwijld m ededeeling wor
den gedaan aan den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen, ook indien geen aanspraak op het 
vindersrecht ten aanzien van de aangetoon
de delfstof wordt gemaakt. 

Art. 122. 1. Van de beëindiging van eene 
boring of staking der werkzaamheden moet 
mededeeling worden gedaan aan den Inspec
teur-Generaal der Mijnen. 

2. Gelijke mededeeling moet worden ge
.daan van de hervatting van de gestaakte 
werkzaamheden. 

3 . Overeenkomstig de door den Inspec
teur-Generaal der .Mijnen te geven voor
schriften moet een boorregister worden bij
gehouden, hetwelk steeds op de boring voor 
de ambtenaren van het Staatstoezicht op de 
Mijnen beschikbaar moet zijn. 

Art. 123. Het is verboden boringen te 
verrichten, waardoor de veiligheid bij de 
mijnontginning kan wo,den bedreigd, tenzij 
doelmatige voorzorgen genomen zijn. 

Art. 124. 1. Het is verboden boringen 
te verrichten binnen 300 m van de Rijks
grens. 

2. Onze Minister is bevoegd van het be
paalde in het vorig lid ontheffing te ver
leenen. 

Art. 125. De afvoer van gasvormige, 
vloeibare of vaste schadelijke stoffen moet 
op doelmatige wijze geschieden. 

Art. 126. Doelmatige maatregelen moe
ten worden genomen om te voorkomen, dat 
door het spoelwater of door verbinding met 
ondergrondsche waterlagen de ontginning 
van de doorboorde of andere in de nabijheid 
aangetoonde dan wel vermoede delfstoffen 
wordt belemmerd of geschaad. 

Art. 127. 1. Indien steenzout wordt aan
geboord, mag het voortzetten der boring 
slechts als kemboring geschieden en moet 
eene boorspoeling worden gebruikt, welke 
het zout niet oplost. 

2. De Inspecteur-Generaal der Mijnen is 
bevoegd van het bepaalde in het vorig lid 
ontheffing te verleenen. 

Art. 128. 1. Indien aardolie of aardgas 
als doel van de boring is aangegeven of in
dien zich eenige aanwijzing voordoet, dat 
aardolie of aardgas kan worden aangetrof
fen, moeten doelmatige voorzieningen wor
de1' getroffen: 

a. ter verzekering van de veiligheid van 
personen; 
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b. ter voorkoming van brandgevaar; 
c. ter voorkoming van verloren gaan van 

het gas of de olie; 
d. ter voorkoming van verwatering of 

verspilling van den gasdruk van de olie
afzetting. 

2. In de gevallen, in het vorig lid be
doeld, moet worden zorg gedragen, dat de 
arbeiders op de hoogte zijn met de aan de 
aanwezigheid van aardolie of aardgas ver
bonden gevaren. 

Art. 129. I. E en exemplaar van het 
boorregister, in artikel 122 bedoeld, en een 
nauwkeurig en betrouwbaar geteekend boor
profiel moeten onmiddellijk na het beëindi
gen van het boorwerk aan den Inspecteur
Generaal der M ijnen worden ingeleverd. 

2. De Inspecteur-Generaal der Mijnen is 
gerechtigd te verlangen, dat zoo n a uwkeu
rige en betrouwbare monsters als mogelijk 
is van alle of een deel der doorboorde aard
lagen door den leider van de boring worden 
genomen en aan hem ter beschikking wor
den gesteld dan wel zijnerzijds zoodanige 
monsters te nemen. 

Art. 130. De artikelen 16, 17 , 23, 24, 28, 
30, 35 en 36 zijn mede op boringen van toe
passing. 

HOOFDSTUK IX. 

Het verlaten van mijn en, !?"Nleelteu van 
mijnen en borlng·en. 

Onderg,rondsche werken. 

Art. 131. Wanneer de ondergrondsche 
werken in hun geheel of wel een of meer af
bouwvelden eener laag voor altijd of voor 
langer dan zes maanden worden verlaten, 
moet daarvan zoo mogelijk ééne maand te 
voren schriftelijk mededeeling worden ge
daan aan den Inspecteur-Generaal der Mij
nen. 

Art. 132. Het is verboden eenig gedeelte 
der ondergrondsche werken te verlaten, voor
dat het opgemeten en in teekening is ge
bracht en de metingen in het meetregister 
zijn opgeteekend. 

Art. 133. De artikelen 131 en 132 zijn 
niet van toepassing indien langer verblijf ter 
plaatse gevaar oplevert; alsdan moet het nog 
niet opgemeten gedeelte onmiddellijk na het 
verlaten zoo nauwkeurig mogelijk op het ho
rizontale plan worden weergegeven uit de 
opgaven der personen, die het laatst ter 
plaatse waren, en moet hiervan melding 
worden gemaakt in het meetregister. 

Art. 134. Wanneer aan het bepaalde in 
de artikelen r31, 132 en 133 niet is voldaan, 
moeten op bevel van den Inspecteur-Gene
raal der Mijnen de door hem aan te wijzen 
verlaten gedeelten, voor zoover deze ontoe
gankelijk zijn , weder toegankelijk worden 
gemaakt. 

Art. 1;15. 1. Tijdelijk verlaten gedeelten 
der ondergrondsche werken of zoodanige 
voorgoed verlaten gedeelten, die alsnog toe
gankelijk mochten blijven, moeten voldoen
de geventileerd of anders zoodanig worden 
afgesloten, dat zij niet zonder meer kunnen 
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worden betreden. Bij alle toegangen tot ver
laten gedeelten moet een houten bord of 
kruis geplaatst zijn met het opschrift: .,ver
boden toegang". 

2. H et is aan onbevoegden verboden die 
gedeelten te betreden. 

3. Bij het verlaten van gedeelten der on
dergrondsche werken moeten voldoende 
maatregelen getroffen worden in het belang 
der luchtverversching en om het uittreden 
van gevaarlijke gassen of waterdoorbraken 
te verhinderen. 

Boveng,rondsche werken en boringen. 

Art. 136. 1. Buiten gebruik gestelde 
sc_~achten en boringen moeten op doelmatige 
WJJZe afgesloten worden; de plaats, waar 
zich eene gesloten schacht of boring bevindt 
moet steeds zijn na te gaan. ' 

2. Het is verboden boringen, onderzoe
kingswerken, groeven, schachten, gebouwen 
of andere tot eene mijnontginning behooren
de werken te verlaten, voordat voldoende 
maatregelen genomen zijn ter voorkoming 
van gevaar. 

Art. 137. Het is verboden boringen te 
verlaten, voordat naar het or,rdeel van den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen voldoende 
maatregelen zijn genomen om te voorkomen, 
dat ten gevolge van de boring water in delf
stoflagen doordringt. 

HOOFDSTUK X. 

Ontplofbare stoffen. 

§ 1. Algemeene bepaling. 

Art. 138. 1. Het is verboden andere dan 
door de bestuurders van de mijn beschikbaar 
gestelde en door den Inspecteur- Generaal 
der Mijnen goedgekeurde ontplofbare stof
fen en ontstekingsmiddelen op de mijn te 
brengen of t e gebruiken. 

2. Het is verboden anders dan in op
dracht van de bestuurders van de mijn of 
van hen, die daartoe door de bestuurders 
van de mijn zijn aangewezen, ontplofbare 
stoffen op de mijn bij zich te hebben of bij 
het verlaten van de mijn mede te nemen. 

3. Het is verboden zonder toestemming 
van den Inspecteur-Generaal der Mijnen 
ontplofbare stoffen te gebruiken bij boringen 
of bij andere mijnbouwkundige onderzoe
kingen van de oppervlakte uit. 

§ 2. Vervoer van ontplofbare stoffen. 

Art. 139. 1. Het vervoer van ontplof
bare stoffen, zoowel op de bovengrondsche 
werken als naar de ondergrondsche bewaar
plaatsen, moet op veilige wijze geschieden 
onder toezicht van een daarmede bepaalde
lijk belasten persoon en mag niet anders 
plaats hebben dan in de verpakking, waarin 
de stoffen door de fabriek zijn geleverd. 

2 . Het is bij het vervoer, genoemd in het 
vorïg lid, verboden ontplofbare stoffen ge
lijktijdig met gereedschappen ofanderevoor
werpen te vervoeren. 

3. Het is bij het vervoer, genoemd in het 
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eerste lid, verboden slaghoedjes gelijktijdig 
met andere ontplofbare stoffen te v ervoeren. 

Vervoer naar de ondergrondsche bewaar
plaatsen. 

Art. 140. 1. Het vervoer in de schachten 
en tusschenschachten moet geschieden in de 
kooi, in goed vastgezette mijnwagens, op 
zoodanige wijze, dat de kisten tijdens het 
vervoer niet in beweging kunnen geraken. 

2. Het verdere vervoer naar de bewaar
plaatsen in de ondergrondsche werken moet 
per wagen geschieden; deze moet van eene 
goed zichtbare rood licht verspreidende lamp 
zijn voorzien. 

3. Het vervoer, bedoeld in het eerst e en 
tweede lid, mag niet geschieden tijdens het 
vervoer van eene ploeg in de schachten of 
tusschenschachten. 

Art. 141. 1. Voordat met het .vervoer 
van ontplofbare stoffen door de schacht of 
tusschenschacht begonnen wordt, moet daar
van aan den machinist en aan de betrokken 
op- en afladers kennis worden gegeven. 

2 . De machinist moet zorg dragen voor 
een regelmatigen gang van het ophaalwerk
tuig, waarbij geen grootere snelheid mag 
worden bereikt dan toegestaan voor perso
nenvervoer tot een maximum van 6 m per 
seconde en waarbij alle schokken bij het 
aantrekken en het neerzetten van de kooi 
moeten vermeden worden. 

Bewaarplaatsen van ontplofbare 
stoffen. 

Art. 142. 1. Het is verboden eene boven
of ondergrondsche bewaarplaats van ont
plofbare stoffen aan te leggen, in te rich!en 
of in gebruik te nemen zonder vergunning 
van den Inspecteur-Generaal der Mijnen. 

2. De aanvrage moet schriftelijk worden 
ingediend, onder overlegging van eene dui
delijke teekening, waaruit de inrichting en 
de ligging van de aan te leggen bewaar
plaats blijkt, en onder opgave van de hoe
veelheid en de soort of soorten van ontplof
bare stoffen en ontstekingsmiddelen, welke 
daarin zullen worden bewaard. 

Art. 143. De bewaarplaats mag slechts 
door de met de uitgifte, het vervoer of het 
toezicht belaste personen betreden worden. 

§ 4. Uitgifte van ontplofbare stoffen 
in de ondergrondsche werken. 

Register. 
Art. 144. 1. Er moet een register voor 

de uitgifte en de inontvangstneming van de 
ontplofbare stoffen aanwezig zijn en geregeld 
worden bijgehouden. 

2. Het register moet bevatten: 
a. eene opgave van de hoeveelheden, 

welke van iedere soort en fabrikaat van ont
plofbare stof en van ontstekingsmiddelen in 
de bewaarplaats worden opgeslagen en 
daaruit worden afgegeven; 

b. de tijdstippen, waarop zulks geschiedt; 
c. den naam van den persoon, aan wien 

de afgifte heeft plaats gehad; 
d. d·evolgmiinrrïers van kisten en patro

nen ; 
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e. eene aanduiding van de plaats, waar 
de ontploffingsmiddelen gebruikt worden. 

3. Eiken dag moet het register worden 
afgesloten en door den verantwoordelijken 
persoon worden onderteekend. 

Uitgifte. 
Art. 145. De met de uitgifte van ontplof

bare stoffen belaste persoon mag deze stof
fen alleen aan den met het schieten belasten 
persoon afgeven. 

Vervoer naar en van de werkplaatsen. 
Art. 146. Het vervoer van ontplofbare 

stoffen in eene hoeveelheid van 20 kg of 
meer moet per as geschieden. 

Schietkisten. 
Art. 147. 1. Op veilige plaatsen, door 

den verantwoordelijken opzichter aan te wij
zen, moeten voor de berging der ontplofbare 
stoffen doelmatige schietkisten, van volg
nummers en van deugdelijke sloten voor
zien, aanwezig zijn. 

2. De met het schieten belaste persoon 
neemt de ontplofbare stoffen in ontvangst 
en bergt ze in de hem door of vanwege de 
bestuurders van de mijn verstrekte schiet
doos; de niet verbruikte ontplofbare stoffen 
worden door hem in de schietkist geborgen, 
hij bewaart den sleutel t>r van en draagt zorg, 
dat de kist voor onbevoegden afgesloten is. 

Bedorven en bevroren ontplofbare stollen. 
Art. 148. De ontplofbare stoffen mogen 

niet anders dan in onbevroren, onbedorven, 
goed bruikbaren toestand worden uitgegeven 
of gebruikt. 

Art. 149. 1. Ontplofbare stoffen, welke 
bevroren zijn, mogen niet gebruikt worden 
voordat · zij op eene daarvoor bestemde 
plaats, onder aanwending van warmtebron
nen van geen hooger temperatuur dan 50° 
C . door daartoe bepaaldelijk aangewezen 
personen zijn ontdooid. 

2. Ontplofbare stoffen, van welke blijkt, 
dat zij tot bederf zijn overgegaan, moeten 
zoo spoedig mogeli.ik naar de oppervlakte 
worden v ervoerd, waar zij op eene daartoe 
bestemde open plaats op veilige wijze moe
ten worden onschadelijk gemaakt door daar
toe bepaaldelij k aangewezen personen. 

§ 5. Gebruik van ontplofbare stoffen. 
Art. 150. 1. Het gebruik, het transport 

naar en van de werkplaatsen en de bewaring 
aldaar van ontplofbare stoffen en ontste
kingsmiddelen moet op veilige wijze ge
schieden. 

2. Door den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen worden, de bestuurders van de mijn 
gehoord, voorschriften gegeven betreffende 
het laden der boorgat en , het afvuren, de be
handeling van de niet-ontplofte ladingen en 
de controle daarop. 

Art. 15x. 1. Vóór het ontsteken van eene 
lading of - bij electrische ontsteking -
v66r het verbinden van de draden aan de 
machine, onderzoekt de met het schieten be
laste persoon met de mij nlamp de werk-
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plaats en de onmiddellijke omgeving daar
van op de aanwezigheid van mijngas. 

2. Ingeval de lamp gas aantoont, is het 
verboden eene lading af te vuren. 

3. In bijzondere omstandigheden kan de 
Inspecteur-Generaal der Mijnen van het be
paaldt" in het tweede lid ontheffing verlee
nen. 

Art. r52. r. De Inspecteur-Generaal der 
Mijnen is bevoegd. de bestuurders van de 
mijn gehoord: 

a. het gebruik van bepaalde soorten van 
ontplofbare stoffen en ontstekingsmiddelen 
te verbieden; 

b. voor het gebruik van bepaalde soorten 
van ontplofbare stoffen en ontstekingsmid
delen nadere voorschriften te geven. 

2. Voor het gebruik van bepaalde soor
ten van ontplofbare stoffen en ontstekings
middelen kan de Inspecteur-Generaal der 
M ijnen ontheffing verleenen van bepalingen 
van dit hoofdstuk. 

Art. 153. Wanneer in eene mijn of een 
deel eener mi.in mijngas in zoo groote hoe
veelheid wordt aangetroffen, dat daardoor 
bijzonder gevaar te duchten is , of gevaar 
voor kolenstofontploffing bestaat, kan de 
Inspecteur-Generaal der Mijnen,de bestuur
ders van de mijn gehoord, het gebruik van 
alle of v an bepaalde soorten ontplofbare 
stoffen en ontstekingsmiddelen verbieden. 

HOOFDSTUK XI. 

Werktuigen, werktulg·deE>len, tlrijfwerken, 
gereedschap1rnn, ketels, reservoirs en an

dere toestellen, boven- zoowcl als 
ondergronds. 

Art. 154. Krachtwerktuigen, werktuigen, 
drijfwerken, toestellen en gereedschappen, 
die gevaar kunnen veroorzaken, moeten in 
goeden en veiligen staat van onderhoud ver-
keeren. 

Art. r55. r. Zoowel de doorgangen tus
schen de werktuigen onderling als die tus
schen de werktuigen en muren, hekken of 
wanden van de plaats waar zij zijn opgesteld, 
alsmede de standplaatsen der arbeiders bij 
werktuigen, moeten voldoende breed zijn; 
de doorgangen moeten voldoende vrij worden 
gehouden van alles wat voor het verkeer ge
vaar kan veroorzaken. 

2 . Indien en zoolang in de onmiddellij
ke nabijheid val} in beweging zijnde deelen 
van drijfwerk, werktuigen en machinerieën, 
werkzaamheden worden verricht als herstel
len, bouwen, monteeren, witte n, schilderen 
en schoonmaken, moeten die deelen van het 
drijfwerk, de werktuigen en de machinerieën 
doelmatig zijn beschut. 

Art. 156. Doelmatige voorzieningen moe
ten worden getroffen voor de inrichtingen 
der mijnen zoowel boven als onder den grond 
en voor boringen t en aanzien van het voor
komen van ongevallen door: 

a. werktuigen, werktuigdeelen, drij fwer
ken, gereedschappen, ketels, reservoirs en an
dere toestellen; 

b. vallen, vallende of wegvliegende voor
werpen. 
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HOOFDSTUK XII. 

Gezondhel1lsmaatregelen. 

Algemeene bepalingen. 
Art. 157. Het is verboden in de onder

grondsche werken personen toe te laten, die: 
a. behept zijn met een gebrek van li

chaam of geest, hetwelk aanleiding tot on
gevallen kan geven; 

b. behept zijn met eenige ziekte, welke 
bij hun verblij f in de ondergrondsche wer-
ken gemakkelijk op anderen zoude kunnen 
overgaan; 

c. onder den invloed van alcoholhouden
den drank verkeeren. 

Art. 158. r. Vanwege Onzen Minister 
kan een onderzoek worden ingesteld naar 
den gezondheidstoestand van de arbeiders 
en het opzichthoudend personeel. 

2. De bestuurders van de mijn, dé leider 
van de boring, het opzichthondend perso
neel en de arbeiders moeten bij een onder
zoek als bedoeld in het vorig lid hunne me
dewerking verleenen. 

Mijnwormziekte. 
Art. 159. Onze Minister is bevoegd voor 

te schrijven, dat arbeiders, alvorens in de on
dergrondsche werken te worden toegelaten, 
op mijnworm worden onderzocht. 

Art. 160. r. Een persoon, die bij een on
derzoek als bedoeld in de artikelen 158 en 
159 bevonden wordt mijnwo~meieren te her
bergen, mag niet in de ondergrondsche wer
ken worden toegelaten, voordat de bestuur
ders van de mijn onder hunne berusting heb
ben eene geneeskundige verklaring, dat die 
persoon met goed gevolg eene genezings
kuur heeft ondergaan. 

2. Onze Minister is bevoegd in bijzon
dere gevallen voor een bepaalden termijn 
van het bepaalde in het vorig lid ontheffing 
te verleenen. 

Art. 161. Door of vanwege de bestuurders 
van de mijn moeten alle personen in dienst 
bij de mijn met de gevaren der mijnworm
ziekte bekend gemaakt worden; door de be
stuurders van de mijn, het opzichthoudend 
personeel en de arbeiders moet naar vermo
gen en op doelmatige wijze worden gewaakt, 
dat de middelen om de ziekte te voorkomen 
en te bestrijden worden toegepast. 

Wasch-, bad- en kleedgelegenheden. 
Art. 162. r. Op de bovengrondsche wer

ken, zoo mogelijk in de onmiddellijke nabij
heid van elke schachtinstallatie, welke voor 
het vervoer van personen wordt gebruikt, 
moet eene doelmatige en behoorlijke wasch-, 
bad -en kleedgelegenheid zijn, waar kleede
ren en schoeisel kunnen worden verwisseld, 
bewaard en gedroogd. Deze gelegenheid 
moet voldoende zijn voor de sterkst bezette 
ploeg en mede toegankelijk zijn voor die 
personen, op de bovengrondsche werken 
werkzaam, wier arbeid verwisseling van 
kleederen of wasschen wenschelijk maakt, 
doch voor wie daartoe geen afzonderlijke ge
legenheid aanwezig is. Van dén sènaèhtmond 
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uit m(!et deze gelegenheid door eene vol
doende tegen kouden wind en regen be
schermde gang kunnen worden ber~ikt. 

2. De wasch-, bad- en kleedgelegenheden 
moeten in zindelijken toestand worden ge
houden, doelmatig verlicht, gelucht en vol
doende verwarmd zijn. 

3. Het in de wasch- en badgelegenheden 
te gebruiken water moet voldoende zuiver 
en van behoorlijke temperatuur zijn. Het ge
bruikte water moet onmiddellijk kunnen weg
loopen. 

4. Tot het gebruik der wasch-, bad- en 
kleedgelegenheid moet aan alle in het eerste 
lid genoemde personen gelegenheid worden 
gegeven. 

5. Het gebruik maken van ééne 'badcel 
door meer dan één persoon tegelijk is ver
boden. D e inrichting der wasch-, bad- en 
kleedgelegenheden moet zoodanig zijn, dat 
personen beneden achttien jaren gescheiden 
van de overige baden en zich u it- en aan
kleeden kunnen. 

6. Bij eene boring moet, indien de In
specteur-Generaal der Mijnen zulks verlangt, 
eene doelmatige wasch-, bad- of kleedgele
genheid aanwezig zijn. 

Privaten. 
Art. 163. 1. Op de bovengrondsche wer

ken en bij eene boring moeten op doelmatig 
gekozen plaatsen en in voldoend aantal doel
matige privaten en urinoirs beschikbaar zijn. 

2. De privaten moeten, voor zoover in
gevolge het bepaalde in artikel 175, tweede 
lid, het verrichten van arbeid door vrouwen 
is toegestaan, voor seksen gescheiden zijn. 

Art. 164. 1. In de ondergrondsche wer
ken moeten op doelmatig gekozen plaatsen 
en in voldoend aantal doelmatige tonpriva
ten beschikbaar zijn. 

2. Het ledigen der privaten mag niet 
anders dan bovengronds geschieden. 

Art. 165. 1. H et is verboden privaten 
en urinoirs te verontreinigen of andere 
plaatsen dan privaten als zoodanig te ge
bruiken. 

2. De privaten en urinoirs moeten op 
doelmatige wijze worden ontsmet en zooda
nig zijn geplaatst, ingericht en onderhouden, 
dat hinderlijke stank wordt vermeden. 

Drinkwater. 
Art. 166. Op de bovengrondsche werken 

en bij eene boring moet op een voldoend 
aantal doelmatig gekozen plaatsen goed 
drinkwater aanwezig zijn. 

Beschermende k/eederen. 
Art. 167. Voor arbeiders, die in de on

dergrondsche werken of bij de boring op 
plaatsen werkzaam worden gesteld, waar 
overlast van water of olie wordt ondervon
den, moeten doelmatige kleederen ter be
schikking zijn gest eld. 

Wacht- en schaftlokalen. 
Art. 168. 1. Bij elke tot vervoer van 

personen gebruikt wordende schachtinstal-
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latie moet een wachtlokaal aanwezig zijn 
van voldoende grootte in verband met het 
aantal personen, waaruit eene ploeg gewoon
lijk bestaat, waar de arbeiders, beschut tegen 
regen en wind, het tijdstip van afdalen kun
nen afwachten. 

2. Op de bovengrondsche werken moet 
een doelmatig lokaal aanwezig zijn, waarin 
het aantal personen, dat voor het ontvangen 
van loon of het aanhooren van instructies 
wordt samengeroepen, een onderkomen kan 
vinden. 

3. Op de bovengrondsche werken moet 
een lokaal aanwezig zijn, waarin personen 
beneden zestien járen de schafttijden kun
nen doorbrengen. 

4. De lokalen, bedoeld in dit artikel, 
moeten in zindelijken toestand worden ge
houden en voldoende verlicht, gelucht en 
verwarmd zijn. 

HOOFDSTUK XIII. 
Ong·evallen en f:"evaar Yoor ong·e~·allen. 

Aangifte en onderzoek. 
Art. 169. 1. Eenmaal per kalenderweek 

moet door de bestuurders van de mijn en 
den leider van de boring van in de vorige 
kalenderweek in verband met de uitoefening 
van het bedrijf aan personen overkomen 
ongevallen eene opgave worden verstrekt 
aan den Inspecteur-Generaal der M ijnen. 
De vorm van deze wekelijkscheopgavewordt 
door Onzen Minister vastgesteld. 

2. Heeft het ongeval den dood van een 
persoon of letsel, hetwelk vermoedelijk om
streeks zes weken of langer voor den arbeid 
ongeschikt maakt, t en gevolge gehad, dan 
moet hiervan onmiddellijk worden kennis 
gegeven aan den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen en den tot de inspectie der mijn toe
gelaten arbeider-controleur. Voor zoovcr zon
der gevaar mogelijk, moet alles ter plaatse 
in denzelfden toestand gelaten worden, tot
dat een der ambtenaren van het Staatstoe
zicht op de M ijnen vergunning tot oprui
ming heeft gegeven. De getuigen moeten ter 
beschikking worden gesteld op het tijdstip 
door den ambtenaar van het Staatstoezicht 
op de Mijnen aangegeven. 

3. Van alle ongevallen, voorgekom~n bij 
het vervoer of het gebruik van ontplofbare 
stoffen, moet onmiddellijk kennis worden 
gegeven aan den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen. 

Algemeene veiligheid en veiligheid bij de 
mijnontginning. 

Art. 170. 1. Wanneer de algemeene vei
ligheid of de veiligheid in of op de mijn of 
bij eene boring op eenige wijze wordt be
dreigd, dan wel een of meer personen zich 
in onmiddellijk levensgevaar bevinden, moet 
hiervan onmiddellijk kennis worden gegeven 
aan den Inspecteur-Generaal der Mijnen. 

2. Gelijke kennisgeving als in het vorig 
lid bedoeld, moet worden gedaan aan den 
tot de inspectie der mij n toegelatenarbeider
controleur, wanneer een of meer personen 
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zich in de ondergrondsche werken in onmid
dellijk levensgevaar bevinden. 

Art. 171. 1. Wanneer hetzij voor de al
gemeene veiligheid, hetzij voor de veiligheid 
in of op de mijn of bij eene boring gevaar 
bestaat, moeten ter afwending van dat ge
vaar de maatregelen genomen worden, welke 
door . den Inspecteur-Generaal der Mijnen, 
de bestuurders van de mijn of den leider van 
de boring gehoord, worden voorgeschreven. 

2. Is het gevaar dringend, dan moeten de 
door elken ambtenaar van het Staatstoezicht 
op de Mijnen voorgeschreven maatregelen 
onverwij ld worden genomen. De maatrege
len, voorgeschreven door ambtenaren onder
geschikt aan den °Inspecteur-Generaal der 
Mijnen, worden onverwijld door hem beves
tigd, gewijzigd of ingetrokken. 

Reddingsmaatregelen. 
Art. 172. 1. Op door de bestuurders van 

de mijn aan te wijzen en door den Inspec
teur-Generaal der Mijnen goed te keuren 
plaatsen op de bovengrondsche werken der 
mijn moet in onmiddellijk bruikbaren en 
zindelijken toestand worden gereed gehou
den een voldoend aantal doelmatige toestel
len, waarmede het mogelijk is in eene atmos
feer van verstikkende of vergiftige ga~sen 
door te dringen, alsmede eene voldoende 
hoeveelheid doelmatig materieel , noodigvoor 
het uitvoeren van ondergrondsch reddings
werk. 

2 . De bestuurders van de mijn dragen 
zorg dat een of meer reddingsbrigades, be
staande uit een voldoend aantal arbeiders 
en een of meer leden van h et opzichthou
dend personeel, voldoende ervaren zijn in 
het gebruik van de in het vorig lid b edoelde 
reddingsmiddelen en in het gebruik daarvan 
onder deskundige leiding periodiek en op 
doelmatige wijze geoefend worden. 

3. Tot het houden van oefeningenmoet 
een doelmatig lokaal beschikbaar zijn, dat 
met rook en verstikkende gassen kan worden 
gevuld. 

4. De namen, het beroep en de woon
plaatsen van de leden der reddingsbrigades, 
alsmede het tij dstip, de duur en de aard der 
plaats gehad hebbende oefeningen moeten 
worden aangeteekend in een bij de reddings
middelen te bewaren register, dat geregeld 
moet worden bijgehouden. 

5. De Inspecteur-Generaal der Mijnen is 
bevoegd voor bepaalde mijnen van de be
palingen van dit artikel geheel of gedeelte
lijk ontheffing te verleenen of goed te keu
ren, dat verschillende mijnen, wat betreft 
het in dit artikel geregelde, samenwerken tot 
vorming van een gemeenschappelijken red
dingsdienst. 

Eerste hulp bij ongelukken. 
Art. 173. L Op door de bestuurders v an 

de m ijn, in overleg met den Inspecteur
Generaal der Mijnen, aan te wijzen plaatsen, 
moeten voldoende en doelmatige verband
en hulpmiddelen en draagbaren voor het 
transport van gewonden en zieken en een 
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doelmatig lokaal voor hunne voorloopige 
verzorging aanwezig zijn; voorts moeten 
eenige op de bovengrondsche werken werk
zaam zijnde personen voldoende vertrouwd 
zijn met het verleenen van eerste hulp bij 
ongevallen en moet steeds een dezer perso
nen aanwezig zijn. 

2. Gedurende den tijd dat arbeid wordt 
verricht moet over de hulp van ten minste 
één · verbandmeester van voldoende be
kwaamheid kunnen worden beschikt, die, be
houdens onheffing verleend door den In
specteur-Generaal der Mijnen, in de onmid
dellijke nabijheid der m ijn moet woonachtig 
zijn. 

3. Behalve de in het vorig lid bedoelde 
persoon, moeten in de morgen- , middag- en 
nachtploeg eenige in de ondergrondsche wer
ken werkzaam zijnde personen voldoende be
kend zijn met het verleenen van eerste hulp 
bij ongevallen. 

4. Het bepaalde in de voorgaande leden 
van dit artikel geldt niet voor mijnen, die 
uitsluitend bestaan uit boringen. 

5. Op door de bestuurders van de mijn, 
in overleg met den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen, aan te wijzen plaatsen, alsmede bij 
de boringen, moeten duidelijke, beknopte 
handleidingen beschikbaar zijn voor de bij 
ongevallen te nem en eerste maatregelen. 

6. Bij iedere boring moet eene verband
kist of - trommel aanwezig zijn, beantwoor
dende aan de door den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen te stellen eischen. 

HOOFDSTUK XIV. 
De arbl'id. 

§ 1. A 1 g e m e e n e b e p a l i n g. 
Art. 174. In dit hoofdstuk wordt verstaan 

onder: 
diensttijd: de tijdruimte, verloopende van 

het begin tot het einde van den dienst van 
een arbeider ; 

werktijd: de tijdruimte, gedurende welke 
een arbeider arbeid verricht; 

rusttijd: de tijdruimte, verloopendc van 
het einde van een diensttij d tot het begin 
van den volgenden diensttijd; 

schaftt ijd: de tusschen twee opeenvolgen
de werktijden in een diensttijd gelegen tijd
ruimte, gedurende welke geen arbeid wordt 
verricht; 

verblijftijd: de tijdruimte, gedurende wel
ke een arbeider in de ondergrondsche wer
ken verblijft of wordt geacht te verblijven. 

§2. Dearb e idopdebov engro nd-
s c h e w e r k e n. 

Art. 175. 1. Jongens beneden veertien 
jaren en vrouwen mogen geen arbeid op de 
bovengrondsche werken verrichten. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorig lid , is arbeid door vrouwen in kanto
ren geoorloofd en kan verder door Onzen 
Minister worden toegestaan, dat vrouwen 
bepaalde werkzaamheden verrichten in door 
hem aangewezen gedeelten der bovengrond
sche werken. 
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3. Bij het verleenen van een toestem
ming, als bedoeld in het tweede lid, wordt in 
ieder geval in acht genomen, dat geen ar
beid mag worden verricht onder voor de 
vrouwen minder gunstige voorwaarden dan 
ten aanzien van diezelfde soort van arbeid 
in fabrieken of werkplaatsen bij of krach
tens de Arbeidswet 1919 is bepaald. De toe
stemming wordt niet verleend voor werk
zaamheden, welke bij of krachtens de · Ar
beidswet 1919 in fabrieken of werkplaat
sen voor de betreffende personen zijn verbo
den. 

Art. 176. r. Personen beneden achttien 
jaren mogen geen arbeid verrichten: 

A. bestaande in het tillen, trekken, du
wen, dragen of op andere wijze verplaatsen 
van een last, indien deze arbejj kennelijk of 
naar het oordeel van den Inspecteur-Gene
raal der Mijnen van den arbeider te groote 
krachtsinspanning eischt; 

B. a. bestaande in het aanleggen, uit
breiden, vernieuwen, wijzigen, herstellen, on
derhouden of onderzoeken van electrische 
machines, transformatoren, schakel- en ver
deelinrichtingen, toestellen en leidingen be
hoorende tot geheel of gedeeltelijk in wer
king zijnde electrische installaties, of wel be
staande in werkzaamheden in de nabijheid 
van blanke, ongeïsoleerde of onvoldoend be
schermde deelen van geheel of gedeeltelijk 
in werking zijnde electrische installaties: 

1°. van hooge spanning; 
2 °. voor verlichting, verwarming of 

krachtoverbrenging, behoorende tot electri
sche installaties van lage spanning van meer 
dan 42 Volt tusschen twee polen of phasen, 
en niet vallende onder b of c, tenzij de per
soon zestien jaren of ouder is, de deelen der 
installatie, waaraan of in welker nabijheid 
gewerkt moet worden , spanningloos zijn ge
maakt, de werkzaamheden geschieden onder 
voortdurend onmiddellijk toezicht van een 
terzake voldoend vakkundig persoon en doel
matige maatregelen zijn genomen, welke een 
gevaarloos verloop van den arbeid waarbor
gen; 

b. bestaande in het werken met electri
sche laschinrichtingen, t enzij de persoon 
vijftien jaren of ouder is, hij van de inrich
ting en de werking van de laschinrichting op 
de hoogte is, hij bij het lasschen en bij het 
wisselen van lasch-electrode gebruik maakt 
van deugdelijke, isoleerende handschoenen, 
de werkzaamheden geschieden onder doel
matig toezicht van een t erzake voldoend vak
kundig persoon, de werkzaamheden niet ge
schieden onder omstandigheden, waarin de 
arbeider met het werkstuk in innige aanra
king is, zooals in tanks, ketels en dergelijke, 
en doelmatige maatregelen zijn genomen, 
welke een gevaarloos verloop van den arbeid 
waarborgen ; 

c. bestaande in werkzaamheden in de 
nabijheid van blanke, ongeïsoleerde of on
voldoend beschermde deelen van electrische 
installaties van lage spanning van meer dan 
42 Volt tusschen twee polen of phasen in 
electrische beproevingsruimten en laborato-
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ria, tenzij de persoon zestien jaren of ouder 
is, hij van de inrichting en de werking van 
de installatie op de hoogte is, de werkzaam
heden geschieden onder voortdurend onmid
dellijk toezicht van een terzake voldoend 
vakkundig persoon en doelmatige maatrege
len zijn genomen, welke een gevaarloos ver
loop van den arbeid waarborgen; 

C. bestaande in het bedienen van lieren 
en kranen; 

D. bestaande in het bedienen of reinigen 
van acetyleenontwikkelings-toestellen; 

E . bij krachtwerktuigen en als machinist 
of stoker b ij stoomketels, tenzij zij zestien 
jaren of ouder zijn en die arbeid geschiedt 
bij aanwezigheid en onder behoorlijk toe
zicht van een persoon, die zijn twintigste 
jaar voleind heeft; 

F . in kleine besloten ruimten, zooals 
tanks, ketels en rookgangen, indien daarin 
gebruik wordt gemaakt van walmende ver
lichtingsmiddelen of daarin schadelijke dam
pen aanwezig zijn; 

G . bestaande in het zagen met cirkelza
gen en het freezen van hout, tenzij de In
specteur-Generaal der Mijnen als zijn oor
deel heeft te kennen gegeven, dat die arbeid 
in een bepaald geval geen gevaar oplevert ; 

H. in lokalen, waar met behulp van pek 
als bindmiddel brikètten worden vervaar
digd; 

I. bestaande in het lossen, uitsteken, bre
ken of v~rmalen van pek. 

2. In het vorig lid wordt verstaan onder : 
a. ,.electrische installaties van lage span

ning": electrische installaties met een nomi
nale spanning van ten hoogste 500 Volt tus 
schen twee polen of phasen; 

b. ,.electrische installaties van hooge 
spanning": electrische installaties met een 
nominale spanning van meer dan 500 Volt 
tusschen twee polen of phasen. 

3. T enzij met inachtneming van bijzon
dere voorschriften van den Inspecteur-Ge
neraal der Mijnen, mogen personen beneden 
achttien jaren geen arbeid verrichten: 

A. aan drijfwerk, dat in b eweging is en 
bij het smeren, poetsen, onderzoeken of her
stellen aan of onder werktuigen waarvan het 
drijfwerk in gang is, t enzij de werktuigen 
zoodanig zijn afgekoppeld of vastgezet, dat 
zijn niet anders dan opzettelijk in beweging 
kunnen worden gebracht, of zoodanig zijn 
beschermd, dat gevaar uitgesloten moet 
worden geacht: 

B . ter plaatse, waar drijfwerk of een 
werktuig aanwezig is, dat buiten het lokaal 
of de werkplaats, waar het zich bevindt, dan 
wel op grooten afstand, in beweging kan wor
gesteld, tenzij telkens voor het in beweging 
brengen een sein wordt gegeven, dat duide
lijk is te hooren ter plaatse waar het drijf
werk of het werktuig zich bevindt; 

C . welke met zoodanige haast moet ge
schieden, dat daardoor gevaar of schade voor 
de gezondheid ontstaat. 

Art. 177. P ersonen beneden zestien jaren 
mogen geen arbeid verrichten: 

A . bestaande in: het rangeeren, voortdu-
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wen, voorttrekken, aankoppelen en afkop
pelen van spoorwagens, behalve wanneer het 
eene geringe verplaatsing bij het laden van 
die wagens geldt en zulks geschiedt bij aan
wezigheid en onder behoorlijk toezicht van 
een persoon, die zijn twintigste jaar voleind 
heeft; 

B. in trechters, kokers en dergelijke plaat
sen, waar gevaar voor afstorten bestaat; 

C . voor zoover de persoon daarbij gevaar 
loopt meer dan 4 m naar beneden te vallen: 

1°. in of op in aanbouw, in slooping of 
in herstelling zijnde bouw- of andere con
structies; 

2 °. op daken, dakgooten en dergelijke, en 
boven den beganen grond in boortorens; 

3 °. op ladders; 
D . bestaande in: het leem- of kleitreden, 

het maken van steenspecie, het brengen van 
leem of klei op de vormtafel, het vullen van 
steenvormen uit de hand, het neerslaan van 
steenen uit vormen welke meer dan één steen 
bevatten en een grooteren inhoud hebben 
dan 2.2 dm3, het vullen van steenovens of 
het nemen van nog niet geheel afgekoelde 
gebakken steenen uit de ovens; 

E . bestaande in : het uit de hand met be
hulp van gereedschap bewerken of afwer
ken van natuurlijken steen of kunststeen ; 

F. waarbij hun loon anders dan naar tijd
ruimte is bepaald, indien naar het oordeel 
van den Inspecteur-Generaal der Mijnen 
onder die omstandigheden de arbeid gevaar 
of schade voor de gezondheid oplevert. 

Art. 1 78. x. Arbeiders , waaronder zijn 
begrepen zij die in dienst zijn van aanne
mers, mogen op de bovengrondsche werken 
niet langer arbeid verrichten dan acht en 
een half uur per etmaal en acht en veertig 
uren per week. Arbeiders van achttien jaren 
of ouder mogen bovendien overwerk verrich
ten, doch niet meer dan achttien uren per 
maand en met dien verstande, dat zij niet 
langer arbeid mogen verrichten dan 2500 
uren in een kalenderjaar en twee en zestig 
uren per week. 

2. Van het bepaalde in het vorig lid kan 
worden afgeweken: 

a. ter voorkoming of opheffing van be
drijfsstoringen; 

b. teneinde een drieploegenstelsel moge
lijk te maken voor continu-arbeiders en voor 
arbeiders, die volgens dienstrooster werken ; 

een en ander onder voorwaa.rde, dat: 
1 °. de arbeider in drie achtereenvolgen

de weken niet meer dan zes en vijftig uren 
arbeid verricht tusschen i:o uur des namid
dags en 6 uur des voormiddags, noch langer 
arbeid verricht dan 168 uren in drie achter
eenvolgende weken; 

2 °. de arbeider per week niet langer ar
beid verricht dan twee en zestig uren, met 
dien verstande, dat hij in eene vol-continu 
werkende fabriek of werkplaats of een ge
deelte daarvan, vier en zestig uren per week 
arbeid mag verrichten, indien hij slechts één
maal in drie achtereenvolgende weken meer 
dan zes en vijftig uren per week arbeid ver
richt; 
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3 °. de arbeider op niet meer dan zeven 
dagen in drie achtereenvolgende weken ge
durende meer dan twee uren per dag arbeid 
verricht tusschen 10 uur des namiddags en 
6 uur des voormiddags; 

4 °. de arbeider vóór den aanvang en na 
het einde van zijn dagelijkschen arbeid een 
onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 
vijftien uren, behoudens ten hoogste drie 
malen in drie achtereenvolgende weken, wan
neer in verband met de ploegwisseling die 
rusttijd minder dan vijftien uren, doch niet 
minder dan acht uren mag bedragen; 

5 °. de arbeider ten minste éénmaal in 
drie achtereenvolgende weken een rusttijd 
heeft van twee en. dertig uren achtereen, 
waarin ten minste twee en twintig uren van 
den Zondag zijn begrepen; 

6°. de arbeider niet meer dan vier malen 
in een tijdperk van drie achtereenvolgende 
weken gedurende meer dan acht en een half 
uur arbeid verricht in een tijdvak van vier 
en twintig achtereenvolgende uren, gerekend 
vanaf het tijdstip , waarop zijn dagelijksche 
arbeid aanvangt, noch langer arbeid verricht 
dan: 

a. twaalf uren per dag, of 
b. tien uren per dag, behoudens op een 

dag per drie achtereenvolgende weken, waar
op hij veertien uren arbeid mag verrichten, 
met dien verstande, dat de arbeidsduur van 
veertien uren op één dag wordt onderbroken 
door een rusttijd van acht opeenvolgende 
uren. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid mogen arbeiders , die continu-ar
beiders vervangen, langer dan acht en veer
tig uren per week en 2500 uren in een kalen
derjaar arbeid verrichten, doch niet meer dan 
zes en vijftig uren per week en 2650 uren in 
een kalenderjaar. 

Art. 179. Onze Minister kan voor bruin
kolenmijnen en alle bij de exploitatie daar
van behoorende werken en inrichtingen toe
staan, voor een door hem te bepalen tijd
ruimte na het inwerkingtreden van dit be
sluit, af te wijken van het bepaalde in arti 
kel 178, met dien verstande, dat: 

a. personen beneden achttien jaren niet 
langer arbeid mogen verrichten dan tien 
uren per etmaal, en personen van achttien 
jaren of ouder niet langer dan elf uren per 
etmaal, of voor zoover het betreft een per
soon van achttien jaren of ouder, die arbeid 
verricht in het continu werkend gedeelte van 
eene fabriek of werkplaats, op den dag der 
ploegwisseling ten hoogste achttien uren; 

b. personen beneden zestien jaren niet 
langer arbeid mogen verrichten dan vijf en 
vijftig uren per week en personen van zes
tien jaren of ouder niet langer dan twee en 
zestig uren per week; 

c. personen beneden zestien jaren niet 
langer dan 2500 uren en personen van zestien 
jaren of ouder niet langer dan 2860 uren in 
een kalenderjaar arbeid mogen verrichten. 

Art. 180. Onze Minister kan voor het 
zoutbedrijf toestaan af te wijken van het be-
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paalde in artikel 1 78, met dien verstande, 
dat: 

a. mannelijke personen beneden achttien 
jaren of vrouwen niet langer arbeid mogen 
verrichten dan tien uren per etmaal en man
nelijke personen van achttien jaren of ouder 
niet langer dan elf uren per etmaal, of voor 
zoover het betreft mannelijke personen van 
achttien jaren of ouder, die arbeid verrich
ten in een continu werkend gedeelte van 
eene fabriek of werkplaats , op den dag der 
ploegwisseling ten hoogste achttien uren; 

b. personen beneden zestièn jaren niet 
langer arbeid mogen verrichten dan acht en 
veertig uren per week en personen van zes
tien jaren of ouder niet ·langer dan vijf en 
vijftig uren per week; 

c. personen van zestien jaren of ouder 
in een kalenderjaar niet langer a~beid mo
gen verrichten dan 2500 uren. 

Art. 181. Personen beneden zestien ja
ren mogen op de bovengrondsche werken of 
bij boringen geen arbeid verrichten tusschen 
6 uur des namiddags en 6 uur des voormid
dags. 

Art. 182 . In afwijking van het bepaalde 
in artikel 181 mogen, wanneer met twee dag
ploegen in de ondergrondsche werken wordt 
gearbeid, personen beneden zestien jaren, 
die werkzaam zijn bij het aan de oppervlakte 
brengen van de steenkolen en den onmid
dellijk daarmede verband houdenden arbeid, 
tot 10 uur des avonds arbeid verrichten, on
der voorwaarde, dat: 

a. door hen niet langer dan gedurende 
acht uren per etmaal arbeid wordt verricht; 

b. aan hen gedurende den diensttijd het
zij één schafttijd van t en minste één uur, 
hetzij twee schafttijden van t en minste een 
half uur worden toegekend; 

c. door hen na e iken diensttijd een rust
tijd van ten minste vijftien achtereenvol
gende uren wordt genoten. 

Art. 183. 1. Personen beneden achttien 
jaren mogen, in afwijking van het bepaalde 
in artikel 178, overwerk verrichten ten hoog
ste tweemaal per kalenderweek twee uren, 
uitsluitend in het geval van bijzondere be
drijfs- of ontginningsomstandigheden. Het 
uur van aanvang van den arbeid mag niet 
gesteld worden vóór s uur des voormiddags. 

2. Van iedere verlenging per etmaal moet 
vooraf schriftelijk kennis worden gegeven 
aan den Inspecteur-Generaal der Mijnen of 
aari den door hem aangewezen ambtenaar. 

Art. 184. Aan personen beneden zestien 
jaren, te wier opzichte van de bevoegdheid, 
bij artikel 182 toegekend, niet wordt gebruik 
gemaakt, wordt, wanneer zij meer dan vier 
uren per etmaal arbeid verrichten, toege
kend: 

a. hetzij tusschen 11 uur des voormid
dags en 3 uur des namiddags een schafttijd 
van t en minste een en een half uur; 

b. hetzij tusschen r 1 uur des voormid
dags en 3 uur des namiddags een schafttijd 
van ten minste één uur, met dien verstande, 
dat geen werktijd langer dan vier uren mag 
duren en tusschen twee werktijden steeds 
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een schafttijd van ten minste een half uur 
moet worden toegekend. 

Art. 185. 1. De rusttijd van personen 
beneden zestien jaren moet worden doorge
bracht buiten de bovengrondsche werken. 

2. Hunne schafttijden moeten worden 
doorgebracht in het lokaal , bedoeld in het 
derde lid van artikel 168, of buiten de bo
vengrondsche werken. 

Art. 186. Personen van zestien jaren of 
ouder doch beneden achttien jaren mogen op 
de bovengrondsche werken tusschen 10 uur 
des namiddags en 5 uur des voormiddags 
geen arbeid verrichten, tenzij voor hen tus
schen twee opeenvolgende diensttijden ge
woonlijk een rusttijd van vijftien uren, en 
nimmer van minder dan dertien uren is ge
legen. 

Art. 187. 1. Personen, die het ophaal
werktuig b esturen, en schachtseingevers 
moeten den leeftijd van een en twintig jaren 
bereikt hebben. 

2. Tusschen twee diensttijden moet aan 
de personen, bedoeld in het vorig lid, steeds 
een ononderbroken rusttijd van ten minste 
acht uren worden toegekend. 

3. Personen, die het ophaalwerktuig be
sturen, mogen onmiddellijk na hunne aflos
sing nog gedurende ten hoogste één uur 
dienst doen als bedoeld in artikel 49, tweede 
lid. Deze tijd wordt, evenals de tijd, noodig 
voor aflossen van de in het eerste lid ge
noemde personen, niet gerekend te behooren 
tot den werktijd of den diensttijd. 

Art. 188. 1. De werktijd van een per
soon boven zestien jaren, wiens arbeid niet 
onmiddellijk verband houdt met den onder
grondschen mijnarbeid of die niet werkt in 
steenkoolbriketfabrieken, gas- of electrici
teitsfabrieken, cokesfabrieken met fabrieken 
van nevenproducten, kunstmestfabrieken, 
zwavelzuur- of salpeterzuurfabrieken, moet 
op eiken dag, waarop hij meer dan vijf en 
een half uur op de bovengrondsche werken 
arbeid verricht, na ten hoogste vier en een 
half uur arbeid worden afgewisseld door een 
onafgebroken schafttijd van ten minste een 
half uur, behoudens in de gevallen nader 
door den Inspecteur-Generaal der Mijnen 
bepaald. 

2. Onverminderd het bepaalde in het 
vorig lid , is de Inspecteur-Generaal der 
Mijnen, de bestuurders van de mijn gehoord, 
bevoegd ten aanzien van de in dat lid be
doelde personen nadere voorschriften te ge
ven omtrent: 

a. het verleenen van een schafttijd van 
langer dan een half uur, maar ten hoogste 
twee uren, in plaats van den schafttijd van 
een half uur; 

b. het verleenen van een of meer schaft
tijden van ten hoogste een half uur, buiten 
dien bedoeld in het eerste lid of in het r.ivee
de lid, onder a; 

c. de tijdstippen, waartusschen de in het 
eerste lid of in het tweede lid, onder a en b , 
bedoelde schafttijden moeten worden ge
geven. 

3. Schafttijden van minder dan een 
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kwartier worden geacht tijden te zijn, ge
durende welke arbeid wordt verricht. 

4. Door den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen kan voor een bepaalden tijd vergun
ning worden verleend om af te wijken van 
het bepaalde van het eerste lid, onder zoo

danige voorwaarden als noodig blijken en 
met dien verstande, dat het aantal uren, ge
durende welke arbeid wordt verricht, niet 
grooter wordt dan ingevolge artikel 1 78, 179 
of 180 is geoorloofd. 

§ 3. De arbeid in de onderg.ondsche 
werken. 

Art. 189. 1. Jong!!ns beneden zestien 
jaren en vrouwen mogen geen arbeid in de 
ondergrondsche werken verrichten. 

2. P ersonen boven zestig jaren, die nim
mer in ondergrondsche werken arbeid heb
ben verricht, mogen geen zoodanige arbeid 
verrichten. 

Art. 190. P ersonen beneden achttien ja
ren mogen niet in de ondergrondsche werken 
verblijven tusschen 10 uur des namiddags en 
5 uur des voormiddags, tenzij voor hen tus
schen twee opeenvolgende diensttijden ge
w_oonlijk een rusttijd van vijftien uren, en 
nimmer van minder dan dertien uren is ge
legen. 

f\.rt. 191. 1. Een persoon beneden twin
tig jaren mag geen arbeid in de ondergrond
sche werken verrichten, tenzij de bestuur
ders van de mijn eene verklaring onder 
hunne berusting hebben, welke niet vroeger 
dan ééne maand vóór de indiensttreding 
mag zijn afgegeven en waaruit blijkt, dat de 
lichamelijke gesteldheid van dien persoon 
zonder nadeelige gevolgen dien arbeid toe
laat. 

2. De verklaring moet zijn afgegeven 
door een geneeskundige door Onzen Minis
ter( de bestuurders van de mijn gehoord, 
aangewezen in een door Onzen Minister 
vastgestelden vorm. 

3. De verklaring moet bij het person,en
register worden bewaard. 

4 . De verklaring kan voor een proeftijd 
worden afgegeven; in dat geval is de in het 
eerste lid bedoelde arbeid slechts geoorloofd 
tot het einde van den in de verklaring be
paalden termijn. 

Art. 192. 1. Seingevers van schachten 
en tusschenschachten moeten den leeftijd 
van een en twintig jaren bereikt hebben. 

2. Personen beneden twintig jaren mo
gen niet als herstellers in schachten, tus
schenschachten en opbraken, noch ook op 
plaatsen in de ondergrondsche werken, waar 
de temperatuur meer dan 30° C bedraagt, 
arbeid verrichten. 

Art. 1q3. 1. Een persoon beneden een en 
twintig jaren, die in de ondergrondsche wer
ken arbeid verricht, welke naar het oordeel 
van een ambtenaar van het Staatstoezicht 
op de Mijnen zijn krachten te boven gaat, 
mag dien arbeid niet meer verrichten, tenzij 
de bestuurders van de mijn eene verklaring 
onder hunne berusting hebben, afgegeven 
nadat hun het oordeel van den ambtenaar 
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is medegedeeld en waaruit b lijkt, dat de 
lichamelijke gesteldheid van dien persoon 
zonder nadeelige gevolgen dien arbeid toe
laat. 

2. Het tweede, derde en vierde lid van 
artikel 191 zijn hierbij van toepassing. 

Art. 194. Op plaatsen, waar de tempera
tuur 35° C. of meer bedraagt, mag, tenzij 
met vergunning van den Inspecteur-Gene
raal der Mijnen, niet anders dan in nood of 
bij dringend gevaar worden vertoefd. 

Art. 195. 1. -Onervaren personen mogen 
geen voor hen gevaarlijken arbeid verrichten 
zonder dat doelmatige voorzorgen voor hun
ne beveiliging zijn genomen. 

2. Personen, die zelfstandig houwers
arbeid verrichten, moeten: 

a. hun een en twintigste jaar hebben vol
eind; 

b. ten minste een jaar als hulp-houwer 
onder toezicht van een ervaren houwer heb
ben gearbeid; 

c. nog ten minste twee jaren anderen 
arbeid in ondergrondsche werken hebben 
hebben verricht. 

3. Van het bepaalde in het tweede lid , 
onder c, kan door den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen ontheffing worden verleend. 

Art. 1q6. D e bestuurders van de mijn 
zijn verplicht, op aanvrage van den Inspec
teur-Generaal der Mijnen, dezen eene schrif
telijke verklaring te zenden, vermeldende 
den aard en den duur van den arbeid in de 
ondergrondsche werken van den in de aan
vrage genoemden persoon. 

Art. 197. Wanneer twee of meer perso
nen , tot eene groep vereenigd, arbeid ver
richten, moet een van hen zijn aangewezen 
om als voorman toe te zien op de naleving 
van al hetgeen gevaar voor ongevallen kan 
keeren. 

Art. 198. De sleepers moeten met de 
houwers in eenzelfde ploeg in de onder
grondsche werken afdalen en na afloop van 
den verblijftijd gelijktijdig met de houwers 
de ondergrondsche werken verlaten. 

Art. 199. 1. Een arbeider mag niet lan
ger in de ondergrondsche werken verblijven 
dan gedurende acht uren per etmaal. 

2 . Als verblijftijd in de ondergrondsche 
werken wordt, behoudens het bepaalde in de 
artikelen 200 en 201, voor de arbeiders van 
eene ploeg gerekend de tijd, verloopcnde 
tusschen het begin van het neerlaten van de 
ploeg tot het begin van het weder ophalen 
van de ploeg. 

3. Het ophal~n van eene ploeg mag ten 
hoogste vijftien minuten langer duren dan 
het neerlaten. 

4. De arbeiders moeten zooveel moge
lijk in dezelfde volgorde worden opgehaald, 
als waarin zij werden neergelaten. 

5. Voor de schachtseingevers is in den 
verblijftijd, . bepaald in het eerste lid, niet 
begrepen de tijd, noodig voor aflossing. 

6. De Inspecteur-Generaal der Mijnen 
kan bepalen, dat voor machinisten en sein
gevers van door hem genoemde tusschen
schachten eveneens geldt, dat in den ver-
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blijftijd, bepaald in het eerste lid, niet be
grepen is de tijd noodig voor aflossing. 

7. Bij een verblijftijd van acht uren on
dergronds moet op de kolendelfplaatsen aan 
de arbeiders gelegenheid worden gegeven 
rustig te schaften. 

Art. 200. 1. Op plaatsen, waar de In
specteur-Generaal der Mijnen zulks noodig 
oordeelt, moeten de door hem voor te schrij
ven waarnemingen worden gedaan ter be
paling van de dragelijkheid van de atmos
pherische omstandigheden, waaronder ge
werkt wordt. 

2. Voor personen, die werkzaam zijn op 
plaatsen, waar de temperatuur meer dan 30° 
C . bedraagt, mag de werktijd in de onder
grondsche werken niet m eer dan zes uren 
bedragen. Door den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen kan op grond van waarnemingen ge
daan ingevolge het eerste lid van dit artikel 
van het vorenstaande ontheffing worden 
verleend, dan wel een langere werktijd dan 
zes uren worden toegestaan. 

3. Personen , die werkzaam zijn op plaat
sen, waar zij ondanks hunne waterdichte 
kleederen overlast van water ondervinden, 
mogen in afwijking van het bepaalde in ar
tikel 199 niet langer in de ondergrondsche 
werken verblijven dan gedurende zes uren 
per etmaal. 

4. De Inspecteur-Generaal der Mij nen 
is bevoegd voor bepaalde werkplaatsen in 
bepaalde mijnen een verkorten werktijd, 
doch van niet minder dan zes uren, voor te 
schrijven, indien de temperatuur meer dan 
28° C. bedraagt en zich aldaar buitengewoon 
ongunstige atmosphensche omstandigheden 
voordoen. 

Art. 201. 1. Ingeval van bijzondere be
drij fs- of ontginningsomstandigheden mag 
het verblijf in de ondergrondsche werken 
voor anderen dap de personen, genoemd in 
de artikelen 1go, 19g, vijfde en zesde lid, en 
200, ten hoogste verlengd worden: 

a . voor herstellers van schachten, tus
schenschachten en opbraken driemaal per 
kalenderweek met twee uren per etmaal; 

b . voor andere arbeiders tweemaal per 
kalenderweek met twee uren per etmaal. 

De onder b genoemde verlenging mag ver -
vangen worden door één achtereenvolgend 
verblijf van acht uren per kalenderweek. 

2. Ingeval van onvoorziene en njet door 
andere maatregelen te verhelpen uitzonder
lijke omstandigheden mag, in de gevallen 
in het vorig lid onder a en b bedoeld, een 
verblijftijd met ten hoogste vier uren per 
etmaal worden verlengd, doch moet hiervan 
onverwijld, met opgave van redenen, schrif
telijk kennis worden gegeven aan den In
specteur-Generaal der Mijnen. 

3. Vóór den aanvang van het gewone of 
verlengde verblijf moet eene tijdruimte van 
ten minste acht achtereenvolgende _uren als 
rusttijd worden toegekend; vóór den aan
vang van het in den laatsten volzin van het 
eerste lid, onder b , bedoelde verblijf moet 
eene tijdruimte van ten minste zeven ach-

tereenvolgende uren als rusttijd worden toe
gekend. 

4. Bij het bepaalde in het eerste, tweede 
en derde lid van dit artikel blijven buitc.-, 
beschouwing verblijfsverlengingen, noodza
kelijk ingevolge den laatsten zin van het 
derde lid van artikel 70. 

5. Op iedere mijn moeten lijsten aanwe
zig zijn, waarin alle verblijftijden en de ver
blijfsverlengingen zijn aangeteekend. De 
lijsten moeten gedurende twaalf maanden 
bewaard blijven. 

§ 4. De arbeid op den wekelijkschcn rust
dag en op dagen, die daarmede 

zijn gelijkgesteld. 
Art. 202. Op Zondag en op een algemeen 

erkenden Christelijken feestdag mag noch 
arbeid worden verricht, noch in de onder
grondsche werken worden verbleven, echter 
met dien verstande, dat personen boven 
achttien jaren, behoorende tot denachtploeg, 
tot 6 uur in den morgen van den Zondag of 
den algemeen erkenden Christelijken feest
dag arbeid mogen verrichten of in de onder
grondsche werken mogen verblijven. In dit 
geval genieten deze personen daarna een 
rusttijd van ten minste dertig achtereenvol
gende uren. In bepaalde gevallen kan de 
Inspecteur-Generaal der Mijnen vergunning 
verleenen laatstgenoemden rusttijd tot vier 
en twintig achtereenvolgende uren te ver
korten. 

Art. 203 . Het bepaalde in artikel ~02 is 
voor personen boven achttien jaren niet van 
toepassing voor den navolgenden arbeid: 

a. arbeid geregeld in artikel 1 78, tweede 
en derde lid; 

b . in werking houden van pompen, ven
t ila tiemiddelen en centrales voor kracht en 
licht, alsmede andere werkzaamheden voor 
zoover deze met het oog op den geregelden 
gang van het bedrijf noodzakelijk zijn; 

c. bewaking van de bovengrondsche wer
ken; 

d. noodzakelijke werkzaamheden bij Lo
ringen; 

e. noodzakelijke herstellingen, voor zoo
ver deze werkzaamheden, hetzij op werk
dagen uit hoofde van het daarmede onver
miideliik verbonden stopzetten van het he
drijf niet kunnen worden verricht, h etzij uit 
hoofde van gevaar niet langer kunnen wor
den uitgesteld. 

Art. 204. 1. Hij, die arbeid als bedoeld 
in artikel 203 verricht, mag den daarop vol 
genden Zondag of algemeen erkendep Chris
telijken feestdag noch arbeid verrichten , 
noch in de ondergrondsche werken verblij
ven. 

2. H et bepaalde in het vorig lid is niet 
van toepassing voor arbeid, geregeld in ar
tikel 178, tweede lid, terwijl overigens in af
wijking van het vorig lid door den Inspec
teur-Generaal der Mijnen voor door hem te 
bepalen groepen van arbeiders vergunning 
kan worden verleend om gedurende twee op
eenvolgende Zondagen of algemeen erkende 
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Christelijke feestdagen arbeid, als bedoeld in 
artikel 203, te verrichten, op voorwaarde, 
dat zij den daarop volgenden Zon- of feeet
dag noch arbeid verrichten, noch in de on
dergrondsche werken verblijven. 

§ 5. Bepalingen, die betrekking hebben 
op de §§ 2, 3 en 4. 

Art. 205. Voor personen, die zoowel in 
de ondergrondsche als op de bovengrond
sche werken arbeid verrichten, gelden met 
betrekking tot de totale werktijden, met in
achtneming van het bepaalde in de artike
len 199, 200 en 201, de voorschriften voor 
den arbeid op de bovengrondsche werken. 

Art. 206. r. Van het bepaalde in of 
krachtens de artikelen 178, 179, 18n, 182, 
onder a, 184, 186, 187, eerste en tweede lid, 
190, 192, tweede lid, 11)8, 199, 200, 201, eer
ste en tweede lid, en !i 4 van dit hoofdstuk 
kan worden afgeweken, wanneer dit voor de 
veiligheid van personen of voor het behoud 
van de mijn of een aanmerkelijk deel daar
van, dan wel van de boring, noodzakelijk îs 
en de afwijking niet door het nemen van 
andere maatregelen kan worden voorkomen. 

2. Van elke afwijking moet onverwijld 
schriftelijk kennis worden gegeven aan d en 
Inspecteur- Generaal der Mijnen. 

Art. 207. r. Het bepaalde in de §§ 2 , 3 
en 4 van dit hoofdstuk is niet van toepassing 
op den arbeid van de personen, bedoeld in 
artikel 9, onder a , voor zoover deze •Jitslui
tend of in hoofdzaak met de leiding van 
werkzaamheden zijn belast en niet als regel 
door handenarbeid aan den bedrijfsarbeid 
deelnemen. 

2. Ten behoeve zoowel van de algeme1:.ne 
veiligheid, als in het belang van de personen 
in het vorig lid bedoeld, moet, behalve ter 
voorkoming of opheffing van bedrijfsstorin
gen of in het geval bedoeld in het eerste lid 
van artikel 206, overmatige arbeidsduur en 
arbeid als bedoeld in § 4, wat dit laatste be
treft anders dan als toezicht op de in artikel 
203 bedoelde werkzaamheden, voor deze per
sonen zooveel mogelijk worden tegengegaan. 

Art. 208. Op de bovengrondsche werken 
moeten dienstroosters zijn opgehangen, wel
ke duidelijk vermelden de diensttijden, werk
tijden, rusttijden en schafttijden van de bo
vengrondsche arbeiders. 

Art. 209. Arbeiders mogen geen arbeid 
verrichten buiten de werktijden of binnen 
de schafttijden, welke voor hen in de in het 
vorig artikel bedoelde dienstroosters zijn ver
meld, tenz"j van de afwijking binnen een et
maal voldoende aanteekening gehouden 
wordt in lijsten, waarin alle diensttijden en 
werktijden van de bovengrondsche arbeider:; 
zijn aangeteekend, welke lijsten gedurende 
twaalf maanden bewaard moeten blijven. 

Art. 210. In afwijking van het bepaalde 
in artikel 3, vierde l id, zijn voor de naleving 
van de voorschriften van dit hoofdstuk niet 
aansprakelijk de personen, wier arbeid wordt 
verboden, beperkt of aan voorwaarden ge
bonden. 

HOOFDSTUK XV. 

Het Staatstoezicht. 
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Art. 2II. r. Onder de bevelen van On 
zen Minister wordt het toezicht op de mijnen 
en op de boringen uitgeoefend door ambte
naren, welke den titel dragen van Inspec
teur-Generaal der Mijnen, Inspecteur der 
Mijnen, Mijnmeter en Mijntechnisch-amb
tenaar bij het Staatstoezicht op de Mijnen. 

2. Deze ambtenaren worden door Ons 
benoemd, geschorst en ontslagen. 

3. Door Onzen Minister kunnen andere 
ambtenaren bij het Staatstoezicht op de 
Mijnen met het toezicht op bepaalde onder
deelen van het mijnbedrijf of den arbeid be
last worden. 

4. Door Onzen Minister kunnen advi
seurs aan den Inspecteur-Generaal der Mij
nen worden toegevoegd. 

Art. 212. H et Staatstoezicht op de M ij
nen omvat de zorg voor de naleving van dit 
reglement, benevens de zorg voor de nale
ving van wetten, verordeningen en conces
siebepalingen, het Mijnwezen betreffende, 
voor zoover de zorg daarvoor niet uitdruk
kelijk aan andere dan de in artikel 2II be
doelde ambtenaren is opgedragen. 

Art. 213. De Inspecteurs, Mijnmeters en 
Mijntechnisch- of andere ambtenaren zijn 
ondergeschikt aan en vervullen hunne func
ties onder den Inspecteur-Generaal der I\'lij
nen en volgen de bevelen op, die hun bij de 
uitoefening van hu::me taak d oor den In
specteur-Generaal worden gegeven. Hunne 
onderlinge verhouding wordt geregeld in de 
instructies, bedoeld in artikel 22 r. 

Art. 214. r. Alvorens zijn ambt te aan
vaarden legt de Inspecteur-Generaal der 
Mijnen in handen van Onzen Minister den 
eed of de belofte af van ijverig, nauwgezet 
en onpartijdig de plichten te zullen nako
men, welke zijn ambt medebrengt; de ove
rige in artikel 2 II bedoelde ambtenaren 
leggen, alvorens hun ambt te aanvaarden, 
gelijken eed of belofte af in handen van den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen. 

2. De in het vorig lid bedoelde ambte
naren bekleeden geen ander ambt of bedie
ning zonder Onze toestemming en nemen 
middellijk noch onmiddellijk deel aan onder
nemingen tot ontginning van mijnen in Ne
derland. 

3. Zij mogen eene opdracht buiten ver
band met hun dienst slechts aanvaarden na 
verkregen toestemming van Onzen Minister. 

Art. 2x5. De in artikel 2n bedoelde amb
tenaren zijn belast met de opsporing van de 
overtredingen der bepalingen van dit regle
ment en van artikel 5 der wet van 2 1 Apnl 
1810 (Bulletin des Lois n °. 285). 

Art. 216. r. Het is verboden aan een der 
in artikel 2 II bedoelde ambtenaren den toe
gang te weigeren tot eene plaats waartoe hij 
krachtens artikel 12 der wet van 27 April 
1904 (Staatsblad n°. 73) toegang heeft; zoo 
noodig roept hij de hulp in van den Burge
meester der gemeente of van een anderen ter 
plaatse bevoegden Hulpofficier van Justitie. 
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2. De bestuurders van de mijn zijn ge
houden aan de in artikel 211, vierde lid, be
doelde adviseurs gelijken toegang te ver
schaffen als aan de ambtenaren in het vorig 
lid bedoeld. 

Art. 217. r. Voor den tijd van ziekte, 
verlof, afwezigheid of ontstentenis van den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen treedt de 
Inspecteur, en ingeval er meerdere Inspec
teurs zijn aangesteld, de door Onzen Minis
ter aangewezen Inspecteur, als zoodanig op. 

2 . Gedurende dien tijd heeft de Inspec
teur al de bevoegdheden en verplichtingen 
van den Inspecteur-Ger.eraal der !viijnen. 

Art. 218. De standpfaatsen van de in ar
tikel 2 11 bedoelde ambtenaren worden door 
Onzen Minister aangewezen. 

~".~t. 219. Onze Minister doet zich op een 
door hem aan te geven tijdstip verslag geven 
over de ambtsbezigheden van de in artikel 
2 11 bedoelde ambtenaren . 

Art. 220. r. Een ieder is verplicht aan 
de in artikel 211 bedoelde ambtenaren en 
adviseurs de door hen verlangde inlichtin
gen en aanwijzingen, zoo noodig ter plaatse, 
te geven omtrent zaken en feiten de nale
ving van dit reglement betreffende. 

2. D e bestuurders van de mijn zijn ver
plicht de maatregelen te nemen, die de in 
het vorig lid bedoelde ambtenaren in het 
belang van het onderzoek bij ongevallen 
noodzakelijk achten. Deze maatregelen, ver
langd door ambtenaren ondergeschikt aan 
den Inspecteur-Gerneraal der Mijnen, moeten 
onverwijld op verzoek van de bestuurders 
van de mijn door den Inspecteur-Generaal 
worden bevestigd, gewijzigd of ingetrokken. 

3 . D e in artikel 211 bedoelde ambtena
ren zijn verplicht tot geheimhouding van 
hetgeen hun in plaatsen, waar zij krachtens 
arti1<el 12 der wet van 2 7 April 1904 (Staats
blad n °. 73) binnentreden, omtrent het daar 
uitgeoefend wordend bedrijf is bekend ge
worden, voor zoover het niet in strijd is met 
de bepalingen van dit reglement of voor zoo
ver de verplichting tot geheimhouding doo.r 
de bestuurders van de mijn of den leider van 
de boring niet is opgeheven. 

4. Tot gelijke geheimhouding als bedoeld 
in het vorig lid, zijn verplicht de adviseurs 
genoemd in artikel n1, vierde Jid . 

Art. 221. Door of vanwege Onzen Mi
nister worden instructies voor de in artikel 
2n bedoelde ambtenaren vastgesteld. 

HOOFDSTUK XVI. 

Dl' arbt'l1lers -commlssies. 

Art. 222. Bij elke mijn, waar in den regel 
meer dan honderd arbeiders in dienst zijn, 
bestaat eene arbeiders-commissie, welker 
taak is wenschen, bezwaren en klachten be
treffende de veiligheid, de gezondheid en 
den arbeid, voor zoover die haar gegrond 
voorkomen, ter kennis te brengen van de be
stuurders van de mijn. 

Art. 22 3. r. Eene arbeiders-commissie 
bestaat uit zes leden. 

2 • Zij worden gekozen bij geheime stem
ming en naar het beginsel van evenredige 

670 

vertegenwoordiging. 
3. Verkiesbaar >.ijn de gedurende de 

laatste twee jaren voorafgaande aan de ver
kiezing of sedert het begin van het bedrijf 
onafgebroken b:j de mijn in dienst zijnde 
arbeiders, die Nederlanders zijn en den leef
tijd van dertig jaren bereikt hebben. 

4. Kiesgerechtigd zijn de gedurende het 
laatste jaar voorafgaande aan de verkiezing 
of sedert het begin van het bedrijf onafge
broken bij de mijn in dienst zijnde arbeiders, 
die Neder landers zijn en den leeftijd van een 
en twintig jaren be1·eikt hebben. 

Art. 224. r. De leden worden voor de 
eerste maal gekozen binnen één jaar na het 
in werking treden van dit besluit; zij hebben 
zitting voor den tijd van drie jaren en treden 
allen tegelijk af. 

2. Een persoon, die ophoudt aan de 
eischen van verkicsb:ciarheid te voldoen, 
houdt van rechtswege op lid te zijn van de 
arbeiders-commissie. 

Art. 225. E ene arbeiders-commissie kiest 
uit haar midden een voorzitter en een secre
taris; zij regelt hare werkzaamheden. 

Art. 226. r. Op elke mijn moet door de 
zorg van de bestuurders van de mijn een 
register aanwezig zijn, waarin door de arbei
ders-commissie de door h aar ingebrachte 
wenschen, bezwaren en klachten, genum
merd en gedagtcekend, worden aangetee
kend. 

2. T en minste eenmaal in de vier wekev. 
moeten de bestuurders van de mijn aan de 
arbeiders-commis5ie gelegenheid geven de 
ingebrachte wenschen, bezwaren of klachten 
mondeling toe te lichten. 

3. Achter elk nummer van het register 
wordt zoo spoedig mogelijk, maar in ieder 
geval binnen eene week na de in het vorig 
lid bedoelde toelichting met vermelding der 
dagteekening aangetcekend, hetgeen de be
stuurders van de mijn op den wensch, het 
bezwaar of de klacht hebben aan te merken 
of ter voorziening daarin hebben verricht. 

Art. 227. Door Onzen Minister worden 
voorschriften gegeven omtrent het opmaken, 
vaststellen en ope nbaar maken van de kie
zerslijsten, de beslis5ing van geschillen over 
de plaatsing op de kiezerslijsten, het kiezen, 
de eischen waaraan het stembiljet moet vol
doen, de gevallen waarin het van onwaarde 
moet worden verklaard, de wijze waarop en 
den tijd binnen welken een gekozene van de 
aanneming der benoeming moet kennis ge
ven, de wijze waarop de arbeiders-commissie 
voor de eerste maal wordt bijeengeroepen 
en de voorziening in het voorzitterschap, 
zoolang de voorzitter niet krachtens artikel 
2 2 5 is aangewezen. 

HOOFDSTUK XVII. 

De arbeiders -controleurs. 

Art. 228. r. Tot de contröle op de nale
ving van dit reglement in de ondcrgrondsche 
werken worden toegelaten ten minste twee 
arbeiders-controleurs, die door Onzen Mi
niste~ telkens voor vijf jaren zullen worden 
aangewezen door tewerkstelling op arbeids-
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hem tijdelijk of voor goed worden ingetrok
ken. Artikel 14, derde tot en met zesde lid, 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit is op 
deze arbeidsovereenkomsten niet van toe
passing voor zoover de arbeiders-controleurs 
lid zijn van de P ensioenkas van het Alge
meen Mijnwerkersfonds. 

2. Een arbeider-controleur treedt als zoo
danig af wanneer hij den leeftijd van zestig 
jaren heeft bereikt. 

Art. 229. Voor elke aanwijzing van een 
arbeider-controleur wordt eene voordracht 
opgemaakt van drie personen door de arbei
de:-s-commissies · bij de steenkolenmijnen in 
vereenigde vergaderi~g onder voorzitter
schap van den Inspecteur-Generaal der Mij
nen of van een door hem aan te wijzen amb
tenaar van het Staa tstoezicht op de Mijnen. 
Onze Minister kan van deze voordracht af
wiiken. Hij gaat niet tot de aanwijzing over, 
dan na de bestuurders van de mijnen, welker 
arbeiders-commissies aan het opmaken der 
voordracht hebben medegewerkt, over deze 
voordracht te hebben gehoord . 

Art. 230. Tot arbeider-controleur kunnen 
alleen worden aangewezen Nederlanders, die 
den leeftijd van dertig jaren hebben bereikt 
en gedurende de laatste tien jaren in de mij
nen ondergronds, waarvan ten minste vier 
jaren in de Nederlandsche mijnen, als zelf
standig houwer zijn werkzaam geweest. Zij 
moeten kunnen lezen, schrijven en rekenen. 
Noch de arbeider-controleur -:1och zijne huis
genooten mogen herberg, winkel of andere 
nering houden. 

Art. 231. r. De arbeiders-controleurs zijn 
bevoegd tot: 

A. het geregeld controleeren der onder
grondsche werken met het oog op de gezonè
heid, de veiligheid en den arbeid der a rbei
ders; 

B . het onderzoeken van ondergronds 
voorgekomen ongevallen, als bedoeld in ar
tikel 16g, tweede lid. 

2 . Bii de uitoefening van hunne bevoegd
heid gedragen zij zich naar de voorschriften 
van den Inspecteur-Generaal der M ij nen. 

Art. 232. Uit 's Rijks kas worden de ar
beiders-controleurs schadeloos gesteld we
gens derving van loon;_ het bedrag dier scha
deloosstelling wordt door Ons vastgesteld. 

Art. 233. Door Onzen Minister worden 
voorschriften gegeven omtrent de wijze van 
bijeenroeping der arbeiders-commissies en 
het opmaken der voordracht voor de aanwij
zing der arbeiders-controleurs. 

HOOFDSTUK XVIII. 

Het beroep. 

Art. 234. Van alle in zake onderwerpen, 
geregeld in de hoofdstukken XII en XIV 
van dit reglement, door den Inspecteur
Generaal der l\,lijnen voorwaardelijk ver
leende of geweigerde vergunningen en ont
heffingen, alsmede van alle te dier zake door 
hem gegeven voorschriften en verdere be
slissingen kunnen de bestuurders van de mijn 
binnen veertien dagen na dagteekening daar-
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van schriftelijk in beroep komen bij Onzen 
Minister. 

Art. 235. Van alle andere door den In
specteur-Generaal der Mijnen voonvaarde
lijk verleende of geweigerde vergunningen 
en ontheffingen, a lsmede van alle andere 
door hem gegeven voorschriften en verdere 
beslissingen kunnen de bestuurders van de 
mijn binnen veertien dagen na dagteekening 
daarvan schriftelijk in beroep komen bij den 
Raad van Beroep. 

Art. 236. r. Eene beslissing in beroep, 
waarbij wordt afgeweken van die, waartegen 
beroep is ingesteld, treedt in dt plaats daar
van. 

2. Van elke in beroep genomen beslis
sing wordt onverwijld een gedagteekend af
schrift gezonden aan de bestuurders van de 
mijn, die het beroep instelden. 

Art. 237. Wordt teg<"'n eene voorwaarde
lijk verleende vergunning of ontheffing be
roep ingesteld, dan wordt hangende het be
roep die vergunning of ontheffing geacht 
niet te zijn verleend. 

Art. 238. Behalve in het geval van drin
gend gevaar, bedoeld in het t weede lid van 
artikel 171, vloeit uit een voorschrift of ver
dere beslissing geenerlei verplichting voort, 
zoolang daartegen beroep kan worden inge
steld en zoolang omtrent een daartegen in
gesteld beroep niet is beslist. 

Art. 239. Onze M inister beslist, de be
stuurders van de mijn gehoord. De beslissin
gen van Onzen Minister zijn met redenen 
omkleed. 

Art. 240. De Raad van Beroep is samen
gesteld en beslist ovP.reenkomstig het be
paalde in de artikelen 241 tot en met 244 
van dit reglement. 

Art. 241. 1. De Raad van Beroep be
staat uit drie leden en ten minste drie plaats
vervangende leden. 

2. De leden en plaatsvervangende leden 
worden door Ons benoemd. 

3. E en der leden door Ons aan te wijzen 
is voorzitter. 

Art. 242. r. De R aad beslist met drie 
leden. 

2. De plaatsvervangende leden nemen, 
zoo dikwij ls dit noodig is, de taak der leden 
waar. 

Art. 243. 1. De beslissingen van den 
Raad zijn m et redenen omkleed. 

2. De beslissingen worden genomen m et 
meerderheid van stemmen. 

Art. 244. 1. In het beroepschrift zetten 
de bestuurders van de mijn hunne bezwaren 
tegen de beslissing van den Inspecteur-Gene
raal der Mijnen uiteen. Een afschrift van dit 
beroepschrift wordt tegelijkertijd door hen 
gezonden aan den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen. 

2. Binnen veertien dagen na de ont
vangst van dit afschrift zendt de Inspec
teur-Generaal der Mijnen bij den Raad zijne 
bezwaren tegen het beroepschrift schrifte
lijk in en deelt deze tegelijkertijd in afschrift 
aan de bestuurders van de mijn mede. 

3. Alvorens eene beslissing te nemen is 
de Ra,id steeds bevoegd en op aanvrage, het-
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zij van de bestuurders van de mij n, hetzij 
van den Inspecteur- Generaal der Mijnen, 
verplicht aan bestuurders en Inspecteur
Generaal gelegenheid te geven hunne bezwa
ren in eene zitting van den Raad mondeling 
in persoon of bij gemachtigde toe te lichten. 

Art. 245. Voor zoover het beroep eene 
boring betreft, treedt de leider van de boring 
ten aanzien van de in dit hoofdstuk vermel
de rechten en verplichtingen in de plaats 
van de bestuurders van de mijn. 

Art. 246. Eene door Ons vast te stellen 
instructie regelt nader de werkzaamheden 
en den zetel van den Raad van Beroep. 

HOOFDSTUK XIX. 
Slot- e n overgangsbepallngen. 

Art. 247. Zoowel ten aanzien van mijnen 
in aanleg als ten aanzien van in aanleg zijnde 
gedeelten van mijnen kan door Onzen Mi
nister voor een door hem te bepalen termijn 
ontheffing worden verleend ,van het bepaal
de in de artikelen 32, 33, eerste lid, 46, 55, 
derde lid, 61, eerste en tweede lid, 91, 97, 
derde en vierde lid, 100, 162, 168 en 185, 
tweede lid. 

Art. 248. Het bepaalde in artikel 228, 
tweede lid, blijft buiten toepassing tot 1 No
vember 1941. 

Art. 249. De leden van de arbeiders
commissies, gekozen ingevolge artikel 269 
van het Mijnreglement 1906, blijven als zoo
danig zitting houden tot eene nieuwe ver
kiezing ingevolge artikel 223 heeft plaats 
gehad. 

Art. 250. Alle ingevolge het Mijnregle
ment 1906 genomen besluiten en gegeven 
vergunningen, ontheffingen, voorschriften of 
verdere· beslissingen blijven, voor zoover zij 
niet met de bepalingen van dit reglement in 
strijd zijn, van kracht totdat zij worden inge
trokken of gewijzigd. 

Art. 251. r. Dit reglement treedt inwer
king met ingang van 1 Januari 1940. 

2. Het Mij nreglement 1906 vastgesteld 
bij Ons besluit van 22 September 1906 
(Staatsblad n °. 248), het laatst gewijzigd bij 
Ons besluit van 21 Maart 1930 (Staatsblad 
n °. 105), en Ons besluit van 30 Mei 1907 
(Staatsblad n °. 138) tot vaststelling van een 
kiesreglement voor de arbeiders-commissiën, 
bedoeld in Hoofdstuk XV van het Mijn
reglement 1906, vervallen met ingang van 
den dag van het in werking treden van dit 
besluit. 

Art. 252 . Dit reglement kan worden aan
gehaald onder den titel "Mijnreglement 
1939". 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den ~aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2den December 1939. 
WILHÈLMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J. W. ALBARDA. 

(Uitgeg. IS December z939.) 
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s. 569 

2 December z939. BESLUIT tot vaststel
ling van een algerr,eenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 9, eerste 
lid, onder a en d van de Mijnwet 1903 
(Staatsblad n °. 73 van 1904) betreffen
de de electrische inrichtingen der mij
nen. ( Electrotechnisch Mijnreglement 
z939.) 

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

Waterstaat van .20 Juli 1939, N °. 539, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Gelet op artikel 9, eerste lid, onder a en d , 
van de M ijnwet 1903 (Staatsblad n °. 73 van 
1904), het laatst gewijzigd bij de wet van 20 
Juni 1938, Staatsblad n °. 521; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
15 Augustus 1939, n °. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 November 1939, 
n °. 531 , Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de volgende voorschriften 

betreffende de electrische inrichtingen der 
mijnen : 

ELECTRISCHE INRICHTINGEN. 

Algemeene bepalingen. 

Art. r. a. Sterkstroominstallaties. Hier
onder worden verstaan electrische inrichtin
gen, welke met eene spanning van meer dan 
50 Volt gedreven worden of waarbij de totale 
energie, welke in werking kan treden, meer 
dan roo Watt bedraagt. 

b. Spanning. Hieronder wordt verstaan 
de effectieve spanning, en wel, tenzij uit
drukkelijk anders bepaald is, die van eene 
leiding ten opzichte van de aarde. 

c. Installaties voor lage spanning. Hier
onder worden verstaan sterkstroom-instal
laties, bij welke het niet mogelijk is, dat in 
normale omstandigheden tusschen eene der 
leidingen en de aarde eene hoogere spanning 
dan 300 Volt kan optreden. 

Bij accumulatorenbatterijen wordt de ont
laadspanning als de spanning in normale 
omstandigheden beschouwd. 

d . Installaties voor hoogespanning.Hier
onder worden verstaan alle niet in c bedoel
de sterkstroom-installaties. 

e. Onbrandbare voorwerpen. Hieronder 
worden verstaan voorwerpen, die niet kun
nen vlamvatten of na aan eene vlam bloot
gesteld geweest te zijn. niet van zelf verder 
branden. 

f. Electrische bedrijfsruimten. Hieron
der worden verstaan ruimten, welke bepaal
delijk bestemd zijn voor de opstelling van 
electrische werktuigen of toestellen en in den 
regel slechts door deskundig personeel be
treden worden. 

g. Algesloten electrische bedrijfsruimten. 
Hieronder worden verstaan electrische be
drijfsruimten, welke slechts nu en dan door 
deskundig personeel betreden worden, overi
gens a fgesloten zijn en alleen door dit per
soneel ontsloten worden. 
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h. Vochtige ruimton. Hieronder worden 
verstaan ruimten, waarin door neerslagen of 
verontreinigingen het behouden va1,1 eene 
normale isolatie wordt bemoeilijkt of de 
weerstand van het lichaam der daarin ver
toevende personen ten opzichte van de aarde 
belangrijk wordt verminderd. 

j. Bedrijfs- en bergruimten met brand-
gevaar. Hieronder worden verstann ruim
ten, waarin licht ontvlambare stoffen wor
den bereid, verwerkt of bewaard, of waarin 
ten gevolge van het bedrijf brandbare gas
sen, dampen, stof of vezels kunnen gevormd 
worden of zich kunnen verspreiden. 

k. Bedrijfs- en ber(;ruimten met ontplof
fingsgevaar. Hieronder worden verstaan 
ruimten, waarin ontplofbare stoffen worden 
bereid, verwerkt of bewaard of waarin zich 
ten gevolge van het bedrijf ontplofbare 
mengsels kunnen vormen, met uitzondering 
van accumulatorenruimten. 

1. Buitenleidingen. Hieronder worden 
.verstaan bovengrondsche leidingen, die bui
ten gebouwen liggen en niet van eene be
schuttende metalen omkleeding, noch van 
eene beschuttende omkokering zijn voorzien, 
met uitzondering van sleep- en contactlei
dingen. 

Art. 2. 1. Het in de volgende artikelen 
van dit hoofdstuk voorgeschrevene geldt 
voor mijnen waar electrische werktuigen, 
toestellen of leidingen aanwezig zijn, behoo
rende tot eene sterkstroominstallatie. 

2. De terzijde met eene streep gemerkte 
bepalingen gelden uitsluitend voor de on
dergrondsche werken. 

3. De overige bepalingen gelden voor de 
bovengrondsche werken, en, voor zoover 
geen bepalingen, a ls bedoeld in de voorgaan
de alinea voor de ondergrondsche werken 
zijn voorgeschreven, ook voor deze laatste. 

Art. 3. 1. Bij elke electrische installatie 
van meer dan 100 lampen of meer dan 5 
electromotoren en in elk electrisch centraal
station moet aanwezig zijn eene steeds bijge
werkte en voldoend duidelijke schematische 
voorstelling, welke in hoofdtrekken aangeeft 
de stroomsoorten en spanningen, het aantal, 
de soort en het vermogen der generatoren, 
transformatoren en accumulatoren, de wijze 
van uitschakeling en beveiliging van de af
zonderlijke deelen der installatie, de koper
doorsnede der leidingen en het aantal, de 
soort en het vermogen der hierop aangeslo
ten verbruikstoestellen. 

1 

2. Waar dit voor de veiligheid wensche
lijk is, moet in de ondergrondsche werke n 
eveneens een dergelijk schema, benevens een 
plan der electrische inrichting geheel of ge
deeltelijk aanwezig zijn. 

3. Vóór den aanvang der installatiewerk
zaamheden, welke moeten dienen voor 
nieuwe inrichtingen of voor belangrijke uit
breidingen en vernieuwingen, moeten aan 
den Inspecteur-Generaal der Mijn en tijdig 
twee exemplaren zijn ter hand gesteld van 
de schematische voorstelling, waarnaar ge
werkt zal worden. 

L . & S . 1939. 
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A rt. 4. Het bovengrondsche hoofdscha
kelstation en de belangrijke stroomverdeel
of verbruiksstations van het net in de onder
grondsche werken, moeten telefonisch met 
elkaar zijn verbonden. 

Art. 5. r. Alle blanke deelen eener in
stallatie voor lage spanning, welke onder 
spanning kunnen komen te staan, moeten 
deugdelijk en doelmatig tegen aanraking zijn 
beschermd. 

2 . Het in het voorgaand lid bepaalde 
geldt niet : 

a . voor de collectoren en sleepringen van 
generatoren en motoren, benevens voor dee
len van electrische toestellen, voor zoover de 
eischen van de bediening zich tegen nako
ming van die bepaling verzetten en zij niet 
zijn opgesteld in vochtige ruimten; 

b. voor de deelen eener installatie in elec
trische en afgesloten electrische bedrijfs
ruimten, tenzij die deelen een bijzonder ge
vaar kunnen opleveren; 

c. voor blanke deelen bij spanningen tot 
en met no Volt, behoorende tot electro
chemische toestellen, mits doelmatige maat
regelen genomen zijn tegen de schadelijke 
gevolgen van eene aanraking; 

d. voor sleep-, contact- en buitenleidin
gen, indien deze door hare ligging of de wijze 
van aanleg in normale omstandigheden geen 
gevaar kunnen opleveren. 

3 . In de ondergrondsche werken kan in 
het geval, genoemd in het tweede lid, onder 
a, door den Inspecteur- Generaal der Mijnen 
ontheffing verleend worden van de bescher
mingen, bedoeld in het eerste lid. 

Art. 6. r. Alle blanke, zoomede alle van 
eene isoleerende bekleeding voorziene deelen 
eener installatie voor hooge spanning, welke 
onder spanning kunnen komen te staan, 
moeten deugdelijk en doelmatig tegen aan
raking zijn beschermd. 

2. Het in het voorgaand lid bepaalde 
geldt niet: 

a. voor de collectoren, sleepringen en 
wikkelingen van generatoren, motoren en 
transformatoren tot en met 500 Volt span
ning, benevens voor deelen van electrische 
toestellen tot en met dezelfde spanning, voor 
zoover de eischen van de bediening zich tegen 
nakoming van de bepaling verzetten en zij 
niet zijn opgesteld in vochtige ruimten; 

b. voor de deelen eener installatie in 
electrische bedrijfsruimten bij gelijkstroom 
tot en met 1200 Volt spanning, indien een 
deugdelijke en doelmatige, isoleerende vloer 
voor het bedie n e nd personeel a anwezig is; 

c. voor de deelen eener installatie in af
gesloten electrische bedrijfsruimten, tenzij 
die deelen een bijzonder gevaar kunnen op
leveren; 

d. voor sleep-, contact- en buitenleidin
gen, indien deze door hare ligging of de wijze 
van aanleg in normale omstandigheden geen 
geva ar kunnen opleveren. 

3 . In de ondergrondsche werken k an inl 
de gevallen, genoemd in het tweede lid, on
der a en b, door den Inspecteur-Generaal 

43 
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der Mijnen ontheffing verleend worden van 
de beschermingen, bedoeld in het eerste lid. 

4. In de ondergrondsche werken moeten 
de beschermingen bij hooge spanning zoo
danig zijn aangebracht, dat zij slechts door 
middel van gereedschap kunnen worden ve1-
wijderd. 

Art. 7. I. Alle metalen deelen, die zich 
in de nabijheid bevinden van onder hooge 
spanning staande deelen eener installatie en 
waarmede personen in aanraking kunnen 
komen, moeten , tenzij zulks ingevolge een 
der bepalingen van dit besluit verboden of 
niet noodzakelijk is , deugdelijk met de aarde 
zijn · rerbonden . 

2. In de ondergrondsche werken geldt 
het in het vorig lid bepaalde eveneens voor 
de metalen deelen, die zich in de nabij heid 
van onder lage spanning staande deelen 
eener sterkstroominstallatie bevinden, be
houdens ontheffing door den Inspecteur
Generaal der Mijnen. 

3. Als aardverbinding geldt eene deugde
lijke metallieke verbinding m~t m etalen pla
ten, rails, buizennetten en dergelijke, welke 
goed geleidend in de aarde zijn gelegd of met 
de aarde zij n verbondén. 

4. D e metaaldoorsnede voor aardverbin
dingen uit koper of aluminium moet bij elec
trische werktuigen, toestellen en overige in
richtingen t en minste gelijk zijn aan die van 
een der toevoerleidingen tot een maximum 
van 25 mm2, doch mag nie t minder zijn dan 
6 m m 2• 

5. D e metaaldoorsnede van aardverbin
dingen uit ijzer moet ten minste tweemaal 
zoo groot zijn als die der overeenkomstige 
koperdoorsnede. 

6. L eidingen, dienende voor de verbin
ding met de aarde, moeten zoodanig zijn 
aangelegd, dat zij doelmatig b eschermd zijn 
tegen mechanische en chemische b eschadi
gingen. 

Art. 8. r. In de ondergrondsche werken 
moeten electrische werktuigen of toestellen 
v an eene isoleering zijn voorzien, die den 
meest mogelijken waai-borg biedt tegen de 
schadelijke inwerking van vocht en mijn
lucht. 

2. In de ondergrondsche werken moeten 
alle electrische werktuigen of toestellen zoo
veel mogelijk op droge en geventileerde 
plaatsen zijn opgesteld. 

3 . In d e ondergrondsche werken mogen, 
behoudens in de onmiddellijke nabijheid der 
schachten, door welke de kahels naar bene
den gevoerd zijn, electrische werktuigen of 
toestellen voor hooge spanning slechts zijn 
aangebracht op plaa tsen , waar zulks door den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen is t oege
staan. 

4. In de ondergrondsche werken moeten 
electrische werktuigen of toestellen, welke 
een bijzonder gevaar kunnen veroorzaken, op 
zooveel mogelijk veilige wijze worden ge
plaatst; de Inspecteur-Generaal der Mijnen 
is bevoegd, bestuurders van de mijnen ge
hoord, het gebruik dezer werktuigen of toe
stellen te verbieden. 
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Art. 9. De toegangen tot afgesloten elec
trische bedrijfsruimten mogen aan de bin
nenzijde n iet voorzien zijn van inrichtingen, 
die het ontsluiten a an de buitenzijde verhin
deren. 

Art. 10. Overal, waar aanraking der lei 
dingen of toestellen gevaar kan opleveren, 
bij voorbeeld bij onder hooge spanning staan
de deelen of in vochtige ruimten, moeten op 
doelmatige plaatsen ·doelmatige en duidelij 
ke waarschuwingsborden of - t'eekens zijn 
aangebracht . 

Art. 1 r. Het optreden van hooge span
ning in stroomketens voor lage spanning, 
moet door doelmatige maatregelen worden 
verhinderd of in zij ne gevolgen onschadelijk 
worden gemaakt. 

1 solatie-toestand. 
Art. 12. r. Iedere installatie moet een 

voldoenden isolatie-toestand bezitten. 
2. De isolatie van eene installatie voor 

lage spanning, met uitzondering der deelen 
in het vierde lid genoemd, moet zoodanig 
zijn, dat het s troomverlies in elk gedeelte 
tusschen t wee smeltstukken of achter het 
laatste smeltstuk bij de bedrijfsspanning één 
milli-ampère niet te boven gaat. 

3. Bij de ondergrondsche werken mag hetl 
stroomverlies, bedoeld in het vorig lid, niet 
meer dan 5 milli-ampère bedragen. 

4. Elect rische werktuigen, accumulato
ren, transformatoren en binnenleidingen, zoo
mede die gedeelten van installaties , welke in 
vochtige ruimten zijn aangebracht, behoeven 
aan het bepaalde in het tweede lid niet te 
voldoen. Indien eene omvangrijke installatie 
vochtige ged eelten bevat, moeten deze bij de 
meting van den isolatietoestand zijn uitge
schakeld en moeten de droge gedeelten aan 
de bepaling in het tweede lid voldoen. 

Electrische werktuigen en transformatoren. 
Art. 13. r. Electrische werktuigen moe

ten zijn voorzien van een metalen schild, 
aangevende het normale vermogen, de nor
m ale spanning, de stroomsterkte, het a antal 
omwentelingen per minuut en bovendien bij 
draaistroommotoren de rotorspanning. 

2. E lectrische werktuigen moeten zoo zijn 
geplaatst, dat onderhoud en controle veilig 
kunnen geschieden. 

3. Electrische werktuigen moeten zooda
nige afmetingen h ebb en , dat zij bij de groot
ste stroomsterkte, welke bij normaal gebruik 
kan voorkomen, geen gevaarlijl<e t empera
tuur kunnen bereiken. 

Art. 14. Electrische werktuigen en trans
formatoren moeten zoodanig zijn opgesteld 
of beschermd, dat eventueel optredende 
vuurverschijnselen geen ontvlamming van 
brandbare stoffen kunnen veroorzaken. 

Art. 15. E lectrische werktuigen voor hoo
ge spanning moeten of goed geïsoleerd zijn 
opgesteld en in dat geval omgeven zijn door 
een deugdelijken isoleerenden vloer, welke 
tevens moet dienen als standplaats v oor hen, 
die bij het werktuig werkzaam zijn, en daar
toe doelmatig moet zijn ingericht , of zij moe-
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ten met de aarde, en voor zoover de omrin
gende vloer geleidend is, ook met dezen ge
leidend zijn verbonden. 

Art: 16. r. Transformatoren voor hooge 
spanning moeten of in met de aarde verbon
den metalen kasten zijn ingesloten ûf zij 
moeten in bijzondere afgesloten, uitsluitend 
daarvoor bestemde, brandvrije ruimten zijn 
opgesteld. 

2. Het in het vorig lid bepaalde geldt 
niet voor de transformatoren in afgesloten 
electrische bedrijfsruimten en voor die, wel
ke slechts met gebruikmaking van bijzonde
re hulpmiddelen toegankelijk zijn, mits hun
ne jukken of bakken met de aarde zijn ver
bonden. 

3. Transformatoren voor hooge spanning, 
met uitzondering van meettransformatoren, 
moeten, wanneer hun juk of bak niet met 
de aarde is verbonden, van doelmatige in
richtingen zijn voorzien, die het mogelijk 
maken, zonder gevaar het juk of den bak 
met de aarde te verbinden. 

4. Transformatoren moeten elk voor zich 
in elke phase spanningloos kunnen worden 
gemaakt. 

Accumulatoren-batterijen. 

Art. r 7. r. Stationnaire accumulatoren 
moeten zijn opgesteld in uitsluitend voor dat 
do'el bestemde afgesloten electrische bedrijfs
ruimten. Ruimten, uitsluitend bestemd voor 
het laden van transportabele accumulatoren 
worden, indien zij alleen toegankelijk zijn 
voor het met de bediening belaste personeel, 
beschouwd als electrische bedrijfsruimten. 

2. In of bij accumulatorenruimten moet 
duidelijk zijn aangegeven de spanning en de 
stroomsterkte bij lading en ontlading, bene
vens de capaciteit der batterij. 

3. Elke accumulatorcel moet van de stel
ling waarop zij is geplaatst, en de stelling 
zelf moet van de aarde zijn geïsoleerd door 
eene tusschenlaag, bestaande uit niet hygros
copisch materiaal. 

4. Cellen, welker onderlinge spanning 
meer dan 300 Volt bedraagt, moeten zooda
nig zijn opgesteld, dat een onwillekeurig ge
lijktijdig aanraken dier cellen door één per
soon is buitengesloten. 

5. Bij hooge spanning moeten de accumu
latoren-batterijen zijn. omgeven door een 
deugdelijken en ten behoeve van hen, die 
daarbij het toezicht hebben, doelmatig inge
richten isoleerenden vloer. 

6 . Voor de kunstmatige verlichting van 
accumulatorenruimte n mogen slechts gloei
lampen zijn gebezigd, welke in luchtdicht 
gesloten ballons branden en met hunne hou
ders van de omringende lucht zijn afgeslo
ten. 

7. In accumulatorenruimten moet voor 
eene doelmatige ventilatie zijn gezorgd. 

8. Bij stationnaire accumulatoren-batte
rijen mag geen celluloïd zijn gebruikt. 

9. In ruimten , waar stationnaire accu
mulatoren zijn opgesteld, mogen geen andere 
leidingen aanwezig zijn, dan voor die ruim
ten benoodigd; toestellen, die tot vonkvor-
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ming aanleiding kunnen geven, met uitzon
dering van doelmatig ingerichte stopcontac-' 
ten, mogen daarin niet zijn aangebracht. 

ro. In de ondergrondsche werken mogen! 
geen stationnaire accumulatoren-batterijen 
zijn opgesteld, zonder vergunning van den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen. 

Controle- toestellen. 
Art. 18. r . Ter plaatse waar de electris· 

sche stroom wordt opge}'Vekt, moeten vol
doende contröle-toestellen aanwezig zijn. 

2. In de ondergrondsche werken moeten, 
waar het stroomverdeelingssysteem dit toe-' 
laat, in voldoend aantal toestellen zijn aan-
gebracht, met welke storingen inden isolatie
toestand van het net geregeld kunnen ·wor
den aangewezen. 

Schakel- en verdeelborden. 
Art. 19. r . Schakel- en verdeelborden 

moeten uit onbrandbaar materiaal bestaan. 
Hout is slechts toegestaan voor omlijsting. 
Zij moeten zoodanig zijn opgesteld, dat op
tredende vuurverschijnselen geen ontvlam•
ming van brandbare stoffen kunnen veroor
zaken. 

2. In de ondergrondsche werken is b ij 
schakel- en verdeelborden hout voor omlijs
ting niet toegelaten. 

3. In de ondergrondsche werken moeten 
schakel- en verdeelborden, welke niet in 
electrische of afgesloten electrische ruimten 
zijn geplaatst, in afgesloten metalen kasten 
zijn opgesteld. 

4. In de ondergrondsche werken mogen 
op de schakel- en verdeelborden zoowel de 
verzamelrails als de hoofdverbindingen, voor 
zoover zij niet in hermetisch gesloten kasten 
zijn aangebracht, niet van eene isolatie zijn 
voorzien. 

Art. 20. r. De bedieningsgangen bii 
schakel- en verdeelborden en in afgesloteh 
electrische bedrijfsruimten moeten voldoend 
breed en hoog zijn; in deze gangen mogen 
geen voorwerpen aanwezig zijn, die de vrije 
beweging verhinderen. 

2. De vrije breedte der gangen wordt in 
ieder geval als voldoende beschouwd, wan
neer deze bij lage spanning ten minste 0.75 
m, bij hooge spanning ten minste 1 m be
draagt. Zijn aan beide zijden van de gang 
onbeschermde onder spanning staande dee
len op eene bereikbare hoogte aangebracht, 
zoo moet - behalve in accumulatoren
ruimten - de vrije breedte aldaar bij lage 
spanning ten minste x m, bij hooge spanning 
ten minste r.50 m bedragen. De vrije hoogte 
der gangen wordt als voldoende beschouwd, 
wanneer deze ten minste 2 m bedraagt, ten
zij boven in de gangen onder hooge spanning 
staande leidingen aanwezig zijn, in welk ge
val de vrije hoogte ten minste 2.25 m moet 
bedragen. 

3. Met afwijking van het in het tweede 
lid bepaalde, wordt de vrije breedte achter 
aan de achterzijde toegankelijke schakel- en 
verdeelborden, voor lage spanning van eene 
lengte van t en hoogste r.20 m, waar bij 
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voorkomende werkzaamheden de verbindin
gen en aansluitingen met de hand voldoende 
bereikbaar zijn, in elk geval als voldoende 
beschouwd, indien deze 0.45 m bedraagt. 

Art. 21. 1. Schakel- en verdeelborden 
die niet aan de achterzijde toegankelijk zijn: 
moeten zoodanig zijn ingericht, dat vreemde 
voorwerpen niet in aanraking kunnen komen 
met onder spanning staande deelen aan de 
achterzijde. De verbindingen der aangeslo
ten leidingen moetçn van de voorzijde af ge
controleerd en losgemaakt kunnen worden 
en de niet toegankelijke verbindingen moe
ten op deugdelijke wijze tegen loswerken zijn 
gevrijwaard. Bestaan de schakel- of verdeel
borden uit meer dan één paneel, dan moet 
e lk paneel onafhankelijk van het overige 
deel van het bord door het losmaken van ge
makkelijk toegankelijke verbindingen kun
nen worden weggenomen. 

2. Bedieningstoestellen op schakel- en 
verdeelborden moeten binnen handbereik 
zijn aangebracht en voorzien zijn van vol
doende aanduidingen ten dienste van het be
drijf. Bedieningstoestellen voor licht- en 
krachtdoeleinden moeten overzichtelijk van 
elkaar gescheiden zijn aangebracht. 

3. Bij schakel- en verdeelborden, die aan 
de achterzijde, in verband met het bedrijf 
toegankelijk zijn, moeten de verbindingen 
aan die zijde overzichtelijk zijn aangebracht 
en behoorlijk bereikbaar zijn, terwijl de po
lariteit of de phase van de blanke deelen aan 
die zijde duidelijk door verschillende kleu
ren kenbaar moet zijn gemaakt. 

Electrische toestellen. 

Art. 22. Electrische toestellen moeten 
deugdelijk samengesteld en zoo doelmatigin
gericht, opgesteld of aangesloten zijn, dat zij 
zonder gevaar kunnen bediend worden en 
dat zij tegen mechanische beschadiging vol
doende bestand of beschermd zijn. Zij mogen 
bij normaal gebruik geen aanleiding kunnen 
geven tot verwonding van personen door 
splinters, vonken of spatten van gesmolten 
metaal of door stroomovergan gen. 

Art. 23. Electrische toestellen moeten 
van zoodanige afmetingen zijn, dat zij door 
den sterksten stroom, die in normale om
standigheden kan voorkomen geen gevaar
lijke temperatuur kunnen verkrijgen. Zij 
moeten zoodanig zijn ingericht en opgesteld, 
dat voor de aan te sluiten leidingen, ook bij 
·de plaatsen waar deze binnentreden, een vol
doende isolatietoestand ten opzichte van na
bijzijnde deelen van gebouwen, leidingen en 
andere voorwerpen aanwezig is. 

Art. 24. 1. Stroomvoerende deelen van 
electrische toestellen moeten op onbrand
baar, niet hygroscopisch materiaal zijn ge
monteerd en brandvrij zijn opgesteld. 

2. H et in het vorig lid bepaalde geldt 
niet: 

a. voor afgedekte schakelwalsen bij span
ningen tot en met 1000 Volt, waarbij ge
ïmpregneerd hout mag zijn gebruikt, be
halve in lokalen met bijtende dampen ; 
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b. voor deelen van toestellen, die onder 
olie zijn gemonteerd; 

c. voor stopcontacten tot 20 Ampère in 
droge lokalen, waarvoor eboniet en gelijk
soortig materiaal mag zijn gebruikt. 

Handvatten. 
Art. 25. 1. Voor handvatten en verbin

dingsstukken mag hout zijn gebruikt; bij 
hooge spanning van handvatten echter 
slechts dan, wanneer het hout met eene iso
leerende stof is gedrenkt en het handvat is 
bevestigd aan een isoleerend of een met de 
aarde verbonden gedeelte. 

2. Bij spanningen boven 1000 Volt moe
ten handvatten zoodanig zijn ingericht, dat 
zich tusschen den bedienenden persoon en 
het onder spanning staande deel een gedeelte 
bevindt, dat met de aarde is verbonden. 

Schakelaars. 
Art. 26. 1. De nc,rmale stroomsterkte en 

spanning, waarvoor schakelaars zijn bere" 
kend, moeten op den schakelaar zelf zijn 
aangegeven. 

2. Schakelaars, welke dienen voor het 
verbreken van den stroom, moeten zoodanig 
zijn ingericht, dat bij de volle stroomsterkte 
en een behoorlijk gebruik geen lichtboog 
blijft bestaan. 

3. Het bepaalde in het vorig lid geldt 
niet voor die schakelaars in electrische en 
afgesloten electrische bedrijfsruimten, bij 
welke uit hoofde van het bedrijf de lichtboog 
eenigen tijd moet blijven bestaan. Voor de 
overige schakelaars in die ruimten geldt zij 
slechts voor zoover het de stroomsterkte be
treft, welke de schakelaar normaal moet ver
breken. In het laatste geval moet,- onvermin
derd het bepaalde in het eerste lid, op den 
schakelaar zijn aangegeven de stroomsterkte 
die bij de bedrijfsspanning mag worden uit
geschakeld. 

4. Schakelaars moeten moment-schake
laars zijn, tenzij zij uitsluitend bestemd zijn 
om alleen in stroomloozen toestand bediend 
te worden. 

5. Behalve de schakelaars, benoodigd 
voor eene doelmatige centrale bediening der 
installatie, moeten voor stroomverbruikende 
toestellen schakelaars aanwezig zijn , die als 
zij geopend worden, alle deelen van den 
stroomketen, die onder spanning staan, uit
schakelen. B ij electro-motoren moeten bo
vendien dergelijke schakelaars in hunne 
naaste omgeving zijn aangebracht. 

6. H et bepaalde in den eersten volzin 
van het vorig lid geldt niet voor gloeilamp
groepen of andere kleine verbruikstoestellen, 
welke door eenzelfde smeltveiligheid van 10 

Ampère nominale stroomsterkte zijn be
schermd. 

7. Nulleiders en uit hoofde van het be
drijf met de aarde in verbinding zijnde ge
leidingen mogen of niet, of slechts tegelijk 
en te zamen met de overige bijbehoorende 
leidingen uitschakelbaar zijn; deze bepaling 
geldt niet voor electrische en afgesloten 
electrische bedrijfsruimten. 
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8. Hefboomschakelaars moeten, waar dit 
mogelijk is, zoodanig zijn aangesloten, dat in 
geopenden toestand de messen niet onder 
spanning staan. 

9. Aan schakelaars voor hooge spanning 
moet gezien kunnen worden, of deze niet 
dan wel zijn ingeschakeld, terwijl bovendien 
voor ingesloten schakelaars voor spanningen 
boven I200 Volt, die eene zoodanige con
structie hebben, dat in uitgeschakelden toe
stand hunne messen niet zichtbaar zijn, ge
makkelijk controleerbare leidingsonderdee
len aanwezig moeten zijn, die de schakelaars 
spanningloos kunnen maken. 

IO. Schakelaars mogen niet zijn aange
bracht aan verplaatsbare lampen. 

Weerstanden. 

Art. 27. Weerstanden, waaraan stroom
verbrekingen voorkomen, moeten zoodanig 
zijn ingericht, dat hij behoorlijke bediening 
geen lichtboog blijft bestaan. 

Stopcontacten . 

Art. 28. 1. Bij stopcontacten moeten, 
zoowel op de stop als op het vaste gedeelte, 
zijn aangegeven de normale stroomsterkte en 
spanning, waarvoor zij gebruikt mogen wor
den. 

2. Stoppen voor het aansluiten van ver
plaatsbare leidingen moeten zoo zijn inge
richt, dat zij niet in vaste gedeelten van 
stopcontacten voor grootere stroomsterkte 
passen. 

3 . In de stop v an stopcontacten mogen 
geen smeltstukken zijn aangebracht. 

4. Bij hooge spanning moeten stopcon
tacten zoodanig zijn ingericht, dat de stop 
niet ingestoken of uitgetrokken kan worden, 
terwijl het vaste gedeelte onder spanning 
staat. 

Smeltveiligheden en automatische uit
schakelaars. 

Art. 29. 1. Smeltveiligheden en automa
tische uitschakelaars moeten zoodanig zijn 
ingericht en ingesteld, dat de leidingen, die 
er door worden beveiligd, geen gevaarlijke 
temperatuur kunnen verkrijgen en dat zij 
den stroom verbreken, zonder dat een licht
boog blijft bestaan. 

2. De sterkte van het smeltstuk mag niet 
grooter zijn dan in artikel 37 is bepaald. 

3. Bij smeltveiligheden voor lage span
ning mogen weeke plastische metalen en le
geeringe n niet onmidde llij k in de klemme n 
zijn bevestigd; het tot afsmelten bestemde 
gedeelte moet in contactstukken van koper 
of van een even doelmatig metaal zijn ge
soldeerd. 

4. Smeltveiligheden, welke niet door een 
tot hun eigen stroomketen behoorendenscha
kelaar in hunne onmiddellijke nabijheid 
spanningloos kunnen worden gemaakt, moe 
ten zoodanig zijn ingericht, dat zij ook onder 
spanning op ongevaarlijke wijze van een 
nieuw smeltstuk kunnen worden voorzien. 

5. De inrichting wordt geacht aan het 
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bepaalde in het vo1ig lid te voldoen, indien 
het inzetten van smeltstukken kan geschie
den, zonder dat daartoe blanke. onder span
ning staande deelen, met de hand of met ge
reedschap behoeven te worden aangeraakt, 
D eze bepaling geldt niet voor smeltveilighe
den van meer dan 200 Ampère nominale 
stroomsterkte, welke zijn geplaatst in elec
trische centraalstations of in electrische on
derstations en evenmin voor smeltveilighe
den, geplaatst in vanwege een electriciteits
bedrijf geplombeerde gesloten kasten. 

6. Smeltveiligheden moeten op voor de 
bediening gemakkelijke en zonder bijzondere 
hulpmiddelen bereikbare plaatsen, zooveel 
mogelijk gecentraliseerd, zijn aangebracht. 

7. Smeltveiligheden voor lage spanning 
en voor nominale stroomsterkte van 6 tot 35 
Ampère buiten de electrische bedrijfsruim
ten van electrische centraalstations, moeten 

, zoodanig zijn ingericht, dat voor eene be
paalde stroomsterkte het door onachtzaam
heid of bij vergissing inzetten van een smelt
stuk voor eene hoogere stroomsterkte is bui
tengesloten; die voor minder dan 6 Ampère 
zoodanig, dat onder dezelfde omstandighe
den het inzetten van een smeltstuk voor 
eene stroomsterkte van meer dan 6 Ampère 
is buitengesloten. 

8. Op het vaste gedeelte der smeltveilig
heden en op de smeltstukken moeten zijn 
aangegeven de nominale stroomsterkte en de 
hoogst toe te laten spanning, waarvoor zij 
mogen gebruikt worden. 

Art. 30. 1. Leidingen moeten zijn bevei
ligd door smeltveiligheden in elke pool of 
phase of door automatische uitschakelaars, 
welke bij het optreden van eene te hooge 
stroomsterkte alle polen of phasen gelijktij 
dig uitschakelen. 

2. Het in het vorig lid bepaalde geldt 
niet voor: 

a. geïsoleerde leidingen die op neutrale 
of nulleiders van meervoudige stelsels zijn 
aangesloten, als zoodanig duidelijk kenbaar 
zijn en deel uitmaken van een twee-leider
stelsel; 

b. verbindingsleidingen aan schakelbor
den of tusschen schakelborden en dynamo's 
of accumulatoren, of in het algemeen voor 
zoodanige gevallen, waar door het in werking 
treden van de smeltveiligheden gevaren zou
den kunnen ontstaan of bij welke het aan
brengen van de smeltveiligheid door den 
aard der inrichting niet wel mogelijk is, mits 
de niet beveiligde leidingen overzichtelijk en 
brandvrij zijn aangelegd. 

3. Smeltveiligheden of automatische 
schakelaars mogen niet zijn geplaatst in : 

a. uit hoofde van het bedrijf met de aar
de in verbinding staande leidingen, tenzij 
deze leidingen buitenleiders zijn van meer
voudige stelsels , in welk geval zij beveiligd 
moeten zijn; 

b. neutrale of nulleiders van meervou
dige stelsels, tenzij deze leiders slechts op 
enkele punten met de aarde zijn verbonden, 
in welk geval zij smeltveiligheden mogen 
bevatten, waarvan echter de nominale 
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stroomsterkte ten minste 100 pct. meer moet 
bedragen dan die in de buitenleiders. 

4. Leidingen, welke van verschillende 
zijden stroom kunnen ontvangen en parallel 
geschakelde leidingen moeten bij de voe
dingspunten of aan beide zijden zijn be
schermd door smeltveiligheden of automati
sche uitschakelaars. 

Spannint1sveiligheden. 
Art. 31. Spanningsveiligheden moeten 

zoo doelmatig zijn opgesteld, dat optredende 
vuurverschijnselen geen ontvlamming van 
brandbare stoffen kunnen veroorzaken. 

Meetinstrumenten. 
Art. 32. Meetinstrumenten voor hooge 

spanning moeten door doelmatige kasten of 
glasplaten tegen aanraking zijn beschermd, 
tenzij hunne kappen bestaan uit deugdelijk 
isoleerend materiaal of uit metaal, dat met 
de aarde is verbonden. 

Gloeilampen en g/oeilamphouders. 
Art. 33. r. Gloeilamphouders moeten uit 

onbrandbaar, niet hygroscopisch materiaal 
bestaan. 

2. Gloeilampen, die in de nabijheid van 
brandbare stoffen zijn aangebracht, moeten 
van kappen, schutglazen, schutkorven of 
dergelijke beschermingen zijn voorzien, zoo
dat de lampen niet met de brandbare stoffen 
in aanraking kunnen komen. 

3. Gloeilamphouders in stroomketens van 
hooge spanning mogen niet zijn voorzien 
van schakelaars. 

• In de ondergrondsche werken mogen ook 
gloeilamphouders van lage spanning niet zijn 
voorzien van schakelaars. 

4. Gloeilampen en gloei lamphouders 
moeten bij hooge spanning voldoende tegen 
aanraking zijn beschermd. 

5. Groepen van gloeilampen voor bin
nenverlichting mogen uit niet meer dan 24 
lampen bestaan. Installaties met meer dan 
12 gloeilampen moeten uit ten minste 2 

groepen bestaan. 
6. Groepen van gloeilampen moeten zijn 

beveiligd door smeltstukken van ten hoogste 
10 Ampère nominale stroomsterkte. 

Bestaan de gloeilampgroepen uitsluitend 
uit lampen met een verbruik van 300 Watt 
of daarboven, dan mogen deze beveiligd zij,n 
door smeltveiligheden van ten hoogste 15 
Ampère nominale stroomsterkte. 

7. In de ondergrondsche werken moeten 
gloeilampen voor lage spanning, die zich 
onder handbereik bevinden of gemakkelijk 
aan mechanische beschadiging onderhevig 
zijn, of waarvan de houders uitwendige me
talen deelen bezitten, met die houders van 
de omringende lucht zijn afgesloten, t erwijl 
zij tevens moeten voorzien zijn van eene ste
vige metalen bescherming. 

8. In de ondergrondsche werken mogen 
geen gloeilampen voor hooge spanning zijn 
toegepast, behalve in de gevallen, dat enkele 
lampen in de nabijheid van electrische toe
stellen of van eene gelijkstroom-krachtlei-
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ding zijn afgetakt. Zij moeten alsdan met 
hunne houders van de omringende lucht zijn 
afgesloten, terwijl zij tevens moeten zijn 
voorzien van eene stevige metalen bescher
ming. 

Booglampen. 

Art. 34. 1. Op plaatsen, waar uit boog
lampen vallende gloeiende kooldeeltjes ge
vaar kunnen opleveren, moet dit door doel
matige middelen zijn voorkomen. 

2. D e lantaarns e n armaturen van boog
lampen moeten geïsoleerd zijn van de 
stroomvoerende deelen; indien de lampen 
aan metaaltouwen, kettingen of dergelijke 
hangen, bovendien van deze laatsten. 

3. Indien bij lage spanning de toevoer
leidingen zijn onderworpen aan trekkrach
ten, mogen de verbindingsleidingen niet op 
trek zijn belast en mogen de leidingen niet 
in elkaar zijn gedraaid . 

4. B ij hooge spanning mogen de toevoer
leidingen niet zijn onderworpen aan trek
krachten. 

5. Bij hooge spanning moeten booglam
pen dubbel zijn geïsoleerd van hunne op
hang- of bevestigingsinrichtingen, tenzij deze 
laatste deugdelijk met de aarde zijn ver-
bonden. Bij spanningen boven 1000 Volt zijn 
beide maatregelen vereischt. 

6. Stroomvoerende deelen van booglam
penkoppelingen moeten dubbel zijn geïso
leerd van de ophanginrichtingen en tegen 
regen zijn beschut. 

7. Bij hooge spanning moeten booglam
pen, zoolang zij onder spanning staan, vol
doende tegen aanraking zijn beschermd. 

8. Booglampen moeten zoo zijn opgehan
gen, dat bij het op-en-neer-bewegen het be
dienend personeel niet onder de lamp be
hoeft te staan. 

9. In de ondergrondsche werken zijn 
booglampen, indien het gebruik daarvan 
door den Inspecteur-Generaal der Mijnen is 
toegestaan, in hoogspanningsketens verbo
den. 

Handlampen. 

Art. 35. r. Bij handlampen , waarvan de 
uitwendige metaaldeelen niet deugdelijk met 
de aarde zijn verbonden, moeten: 

a . de uitwendige deelen der lamphouders 
uit isolatiemateriaal bestaan of door isola
tiemateriaal zijn omgeven en de onder span
ning staande deelen tegen aanraking be
schermen; 

b. de handvatten uit isolatiemateriaal 
bestaan; 

c. de invoeringen van leidingen zoodanig 
zijn, dat ook bij ruwe behandeling een breuk 
aan de invoeropening zooveel mogelijkwordt 
voorkomen. 

2. D e zich in de handvatten der in het 
eerste lid bedoelde h ,mpen bevindende me
talen deelen mogen niet reiken tot aan de 
invoeropeningen voor de leidingen. 

Leidingen. 

Art. 36. Voor electrische geleidingen mo
gen alleen zijn gebezigd : 
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. A. blanke leidingen: 
B. leidingen met vezelisolatie of niet ge

vulcaniseerde gummi-omhulling; 
C. gummi-aderleidingen, onderscheiden 

in: 
a. onbeschermde gummi-aderleidin-

gen; 
b. gepantserde 

gen en 
c. pijpdraden; 

gummi-aderleidin-

D. gummi-adersnoeren; 
E. ornamentleidingen; 
F . ontlaste snoeren; 
G. kabels, waaronder verstaan worden 

geïsoleerde koperleidingen, voorzien van een 
al of niet bewapenden loodmantel. 

Art. 37. Ten aanzien van de electrische 
leidingen met toebehooren moet, onvermin
derd het hierna voor iedere soort en voor 
enkele ruimten in het bijzonder bepaalde, 
voldaan zijn aan de volgende voorschriften: 

I . De leidingen moeten zoodanige afme
tingen en samenstelling hebben, dat zij bij 
de voorhanden bedrijfstoestanden voldoende 
mechanische sterkte bezitten en geene ge
vaarlijke temperatuur kunnen bereiken. 

2. Geïsoleerde koperleidingen, als be
doeld in artikel 36, onder B, C, D, E en F, 
mogen - tenzij het in het derde iid genoem
de geval aanwezig is - niet hooger zijn be
last dan de in de volgende tabel aangegeven 
stroomsterkten. 

Koper- Toe te laten "l'"~N ominale ' l 
doorsnede stroomsterkte stroomsterkte 

in mm2 in Ampère voor het smelt-
stuk in Ampère 

0.50 8 6 
0.75 9 6 
l II 6 
r.5 14 10 
2.5 20 IS 
4 25 20 
6 3I 25 

IO 43 35 
16 75 60 
25 100 Bo 
35 125 IOO 
50 I60 I25 
70 200 160 
95 240 190 

I20 280 225 
ISO 325 260 
I85 380 300 
240 450 360 
3IO 540 430 
400 640 500 
500 760 600 
625 880 700 
800 1050 850 

:1000 I 2 50 :r;ooo 

Blanke koperleidingen, geen buitenleidin
gen zijnde, zijn tot en met 50 mm2 door
snede eveneens aan de in deze tabel voor
komende belastingen onderworpen. 
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3. Bij snel en sterk afwisselende belas
ting is eene hoogere stroomsterkte toege
laten dan de voorgaande tabel aangeeft, 
mits geen hoogere temperatuur bereikt 
wordt dan. bij voortdurende belasting met 
de in die tabel aangegeven stroomsterkte 
het geval zou zijn. 

4. Koperleidingen moeten in ieder geval 
eene koperdoorsnede hebben: 

voor leidingen aan en orna-
menten van ten minste . . . . . . . . . . . . 0.50 mm2 

voor pijpdraden van tenminste I 

voor leidingen bij aanleg in 
buizen en voor leidingen binnen 
gebouwen op isoleerende stuk-
ken, waarvan de onderlinge af-
stand niet meer is dan I m van 
ten minste . . . . . .. . . . . . . . .. . .... . . . ... I,5 

voor leidingen binnen gebou
wen op isoleerende stukken, 
waarvan de onderlinge afstand 
meer is dan 1 m van ten minste 4 

voor buitenleidingen bij lage 
spanning van ten minste . . . . . . . . . 6 

voor buitenleidingen bij hooge 
spanning van ten minste ..... . ... IO " 

5. Bij het gebruik van leidingen van een 
ander metaal dan koper, moeten de metaal
doorsneden ten minste zoo groot zijn, dat de 
mechanische sterkte niet minder, en de ver
warming niet grooter wordt dan bij gebruik 
van koper van de in de tabel aangegeven af
metingen het geval zou zijn. 

Art. 38. r. Voor leidingen met vezeliso
latie of niet gevulcaniseerde gummi-omhul
ling gelden dezelfde bepalingen als voor 
blanke leidingen. Zij mogen bij lage span
ning gebruikt worden in vochtige ruimten en 
in ruimten, waar bijtende gassen of bijtend 
stof voorkomen, wanneer zij door impregna
tie zijn gevrijwaard tegen aantasting door 
vocht of zuur. 

2 . In de ondergrondsche werken is het 
· gebruik van leidingen met vezelisolatie of 
met niet gevulcaniseerde gummi-omhulling 
niet toegestaan. 

Art. 39. r. Gummi-aderleidingen moe
ten eene koperdoorsnede hebben van ten 
minste I mm2; de koperdoorsnede van 
gummi-aderleidingen met een.dradige koper
kern mag ten hoogste I 6 mm2 bedragen. 

2 . De koperkern moet in het vuur ver
tind, met een voldoend dik waterdicht ge
vulcaniseerd gummi-omhulsel van deugde
lijke samenstelling omgeven en in met gum
mi bestreken of gedrenkt band gewikkeld 
zijn. Deze isolatie moet zijn afgedekt door 
eene omspinning van vezelstof, die op doel
matige wijze gedrenkt is. Bij meervoudige 
leidingen kan deze om~pinninggemeenschap
pelijk zijn. 

3. Iedere ader moet na een verblijf van 
24 uren onder water in dien toestand gedu
rende een half uur bestand zijn tegen wissel
stroom van eene spanning tusschen koper
kern en water volgens onderstaande tabel. 
De temperatuur van het water mag niet hoo
ger zijn dan 25 ° C. De beproeving móet ge
schieden zonder omspinning. 
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De beproevingsspanning bedraagt voor 
eene bedrijfsspanning: 

tot r ooo Volt. 2 ooo Volt; 
van I 000 ,, 2 000 4 000 
van 2 000 

" 3 000 6 000 
van 3 000 " 4 000 8 000 
van 4 000 5 000 9 000 
van 5 000 6 000 IO 000 
van 6 000 7 000 12 000 

van 7 000 " 
8 000 13 000 

van 8 000 ,, IO 000 IS 000 
van IO 000 12 000 18 000 

4. Onbeschermde gummi-aderleidingen 
mogen bij vasten aanleg voor alle spannin
gen gebruikt worden; voor aansluiting van 
verplaatsbare werktuigen of toestellen mo
gen zij alleen gebruike worden voor span
ningen tot 1500 Volt tusschen twee leidingen. 

5. In de ondergrondsche werken is het 
gebruik van onbeschermde gummi-aderlei
dingen alleen toegestaan voor de aansluiting 
aan het laagspanningsnet van tijdelijk opge
stelde werktuigen, toestellen of lampen en 
voor aansluiting ·.ran verplaatsbare werktui
gen of toestellen, indien zij door eene bijzon
dere omhulling afdoende beschermd zijn. 

6. Gepantserde gummi-aderleidingen mo
gen voor vasten aanleg slechts gebruikt wor
den voor spanningen tot rooo Volt tusschen 
twee leidingen en voor aansluiting van ver
plaatsbare toestellen voor zulke spanningen 
tot 500 Volt. 

7. Pijpdraden mogen slechts gebruikt 
worden voor vasten aanleg voor spanningen 
tot rooo Volt tusschen twee leidingen. D e 
gummi-aderleiding moet een geheel uitma
ken met een omsluitenden metalen mantel 
zonder naad of met gevouwen naad. 

Art. 40. I. Gummi-adersnoeren moeten 
eene koperdoorsnede hebben van ten minste 
r en ten hoogste 6 mm2. 

2. De koperkern moet in het vuur ver
tind en met katoen omsponnen zijn; daar
overheen moet een voldoend dik, waterdicht, 
gevulcaniseerd gummi-omhulsel van deug
delijke samenstelling zijn aangebracht, dat 
doelmatig beschermd is door vezelstof. 

3. Voor de beproeving gelden de bepa
lingen als aangegeven voor gummi-aderlei
dingen. 

4. Gummi-adersnoeren mogen slechts 
gebruikt worden voor a a nsluiting van ver
plaatsbare werktuigen of toestellen en dan 
slechts voor spanningen tot 500 Volt tus
schen twee leidingen. 

1 

5. In de ondergrondsche werken is het 
gebruik van gummi-adersnoeren niet toege
staan. 

Art. 41. r. Omamentleidingen moeten 
eene koperdoorsnede hebben van t en minste 
0.5 mm2. 

2. D e koperkem moet in het vuur ver
tind en met een voldoend dik, waterdicht, 
gevulcaniseerd gummi-omhulsel van deug
delijke samenstelling omgeven zijn, dat af
gedekt is door op doelmatige wijze gedrenkte 
vezelstof. 

3 . Ornamentleidingen moeten bij beproe-
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ving in drogen toestand bestand zijn tegen 
een wisselstroom van rooo Volt tusschen 
twee leidingen. 

4. Omamentleidingen mogen slechts ge
bruikt worden voor het monteeren in of aan 
verlichtingsomamenten en dan slechts voor. 
spanningen tot 300 Volt tusschen twee lei
dingen. 

5. In de ondergrondsche werken is hetl 
gebruik van ornamentleidingen niet toege
staan. 

Art. 42 . r. Ontlaste snoeren moeten eene 
koperdoorsnede hebben van ten minste 0.75 
mm2. 

2. Voor de samenstelling gelden de be
palingen, gegeven in het tweede lid van ar
tikel 40. 

3. Voor de beproeving gelden de bepalin
gen, aangegeven in het derde lid van artikel 
4I. 

4. Ontlaste snoeren mogen slechts ge
bruikt worden voor het monteeren van hang
of schuiflampen en dan slechts voor span
ningen tot 300 Volt tusschen twee leidingen. 

5. In de ondergrondsche werken is het \ 
gebruik van ontlaste snoeren niettoegestaan. 

Art. 43 . r. Ka_bels moeten een voldoen
den weerstand bieden tegen electrisch door
slaan. 

2. In den grond gelegde kabels van lei
dingskoper moeten ten minste 0.70 m onder 
de aardoppervlakte liggen en mogen niet 
hooger zijn belast dan hieronder in de tabel 
is aangegeven: 

l 

1,5 
2,5 
4 
6 

IO 

16 
25 
35 
50 
70 
95 

I20 
150 
185 
240 
310 
400 
500 
625 
800 

1000 

Toe te laten stroomsterkte 
in Ampère 

24 - - ' - - - --1-31 - - - - - - - -
41 -

- l 37 
- - - - -

55 42 - 34 - - -
70 53 - 1 47 - 43 - - -

1 95 70 65 65 60 57 55 70 55 
1301 95 go 85 Bo 75 70 901 75 1 70 12 5 l:t5 IIO ros 100 95 120 IOO 

2 IO l 50 140 135 125 120 115 145 120 
260 190 175 165 155 150 140 

''T'" 320 230 215 200 190 185 170 220 185 

3851275 255 240 225 200 205 270 220 
450 3I 5 290 2801260 250 240 3I0 255 
510 360 335 3r 5 300 290 275 3601290 
575 405 380 360 340 330 310 405j330 
6701470 420 - 385 470 385 
785 545 49° - 445 530 455 
910 635 - 57° - - - 645 530 

ro35 - - - - - - - -
rrgo - - \- - - - - -
1380 - =i= - - - - -
1585 - - - - - -

a. voor enkelvoudige kabels voor gelijk
stroom met een onderling spanningsverschil 
tot 700 Volt, in kolom A ; 

b. voor tweevoudige, in elkaar gedraaide 
kabels met een onderling spanningsverschil 
tot 3000 Volt, in kolom B; 
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c. voor tweevoudige, in elkaar gedraaide 
kabels met een onderling spanningsverschil 
van 3000 tot 10000 Volt, in kolom C; 

d. voor drievoudige, in elkaar gedraaide 
kabels met een onderling spanningsverschil 
tot 3000 Volt, in kolom D; 

e. voor drievoudige, in elkaar gedraaide 
kabels met een onderling spanningsverschil 
van 3000 tot 10000 Volt, in kolom E; 

f. voor viervoudige, in elkaar gedraaide 
kabels met een onderling spanningsverschil 
tot 3000 Volt, in kolom F; 

g. voor viervoudige, in elkaar gedraaide 
kabels met een onderling spanningsverschil 
van 3000 tot 10000 Volt, in kolom G; 

h. voor concentrische tweevoudige ka
bels met een onderling spanningsverschil tot 
3000 Volt, in kolom H; 

j. voor concentrische drievoudige kabels 
met een onderling spanningsverschil tot 3000 

Volt, in kolom J. 
De tabel geldt voor het geval, dat niet 

meer dan 2 kabels naast elkaar in eenzelfde 
geul liggen. 

Afzonderlijk aangebrachte middelleiders
kabels blijven hierbij buiten beschouwing. 

Bij het gebruik van kabels boven den 
grond, in kanalen of dergelijke, of in het ge
val dat meer dan 2 kabels naast elkaar in 
eenzelfde geul liggen, mag de belasting 
slechts het 3/4 gedeelte bedragen der in de 
tabel aangegeven waarden. 

De in de tabel aangegeven stroomsterkten 
mogen bij sterk en snel wisselende belasting, 
zooals bij hefwerktuigen, walswerken en 
dergelijke, worden overschreden. 

Art. 44. I. Met de aarde verbonden lei
dingen mogen onmiddellijk aan gebouwen 
zijn bevestigd, mits eene beschadiging der 
leidingen door de bevestigingsmiddelen is 
buitengesloten . 

2. Met de aarde verbonden leidingen 
moeten gevrijwaard zijn tegen chemische in
werkingen ; waar zij aan mechanische be
schadigingen zijn blootgesteld, moeten zij be
schermd zijn door bui2en. 

3. Gedeelten van eene met de aarde ver
bonden leiding, deel uitmakende van het 
stroomvoerende leidingsysteem, mogen niet 
door de aarde alleen zijn vervangen. 

4. In de ondergrondsche werken zijn elec
trische stroomverdeelingsstelsels met terug
leiding van den stroom langs niet van de 
aarde geïsoleerde leidingen niet toegestaan. 

5. D e Inspecteur-Generaal der Mijnen 
is bevoegd, ten behoeve van electrische trac
tie, van het bepaalde in het vorig lid onthef
fing te verleenen: 

Art. 45. Bij de doorvoering van leidingen 
door wanden, muren of dergelijke moeten zij 
vrijliggend en strak zijn doorgeleid, of moe
ten doorvoerbuizen zijn gebruikt van duur
zaam en onbrandbaar materiaal, welke vol
doende waarborgen bieden tegen mechani
sche beschadiging en tegen het binnendrin
gen van vocht. 

Art. 46. I. Onderlinge verbindingen of 
aftakkingen van leidingen moeten zijn ge
maakt door soldeeren, of moeten bestaan uit 
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schroef- of daarmede gelijkwaardige verbin
dingen. 

2. Bij verbindingen tusschen snoeren en 
de vaste leidingen zijn alleen schroefverbin
dingen toegelaten. 

3. Verbindingen van leidingen met werk
tuigen, verzamelrails en toestellen, moeten 
door schroeven of daarmede gelijkwaardige 
middelen tot stand zijn gebracht. Hierbij 
moeten snoeren of meerdradige leidingen van 
6 mm2 en meer en eendradige leidingen van 
25 mm2 en meer zijn voorzien van eindver
bindingen als kabelschoenen of dergelijke. 

Zijn snoeren of meerdradige leidingen be
neden 6 mm2 hiervan niet voorzien, dan 
moeten de enkele draden der kern door sol
deeren tot een geheel zijn vereenigd. 

4. Bij onderlinge verbindingen of aftak
kingen van geïsoleerde leidingen, moeten de 
verbindingsplaatsen geïsoleerd zijn op eene 
wijze, die zooveel mogelijk gelijken waarborg 
oplevert als de overige isolatie. De verbin
dingen en aftakkingsplaatsen mogen niet op 
trek zijn belast. 

Art. 47. Onder spanning staande leidin
gen, die tot verschillende stroomketens be
hooren of van verschillende polariteit of 
phase zijn, mogen niet zijn bevestigd op een
zelfde isoleerrol of isolator. 

Art. 48. · r. Verplaatsbare leidingen moe
ten door middel van stop en stopcontact met 
vaste leidingen zijn verbonden. 

2. Het in het vorig lid bepaalde geldt 
niet bij aansluitingen aan sleep- en contact
leidingen. 

3. Van eene stop mag slechts ééne ver
plaatsbare stroomgeleiding uitgaan. Aftak
kingen of verlengingen van verplaatsbare 
leidingen zijn slechts door middel van stop
contactinrichtingen toegelaten. 

4. Bij de plaats van invoering van ver
plaatsbare leidingen in stoppen, handlampen 
en dergelij ke moeten maatregelen zijn geno
men ter voorkoming van beschadiging der 
leidingen. 

Art. 49. Kruisingen van op isoleerstuk
ken aangebrachte leidingen onderling of met 
metaaldeelen, moeten zoo uitgevoerd zijn, 
dat geen aanraking kan plaats vinden. 

Art. 50. I. Bij aanleg in buizen moeten 
alle tot éénzelfde stroomketen behoorende 
leidingen in éénzelfde buis zijn gelegd, tenzij 
deze leidingen gelijkstroomleidingen zijn van 
meer dan 4 mm2 koperdoorsnede. Laatstbe
doelde leidingen mogen, zoowel in eene buis, 
als in afzonderlijke buizen zijn gelegd. 

2. In eenzelfde buis mogen geen leidin
gen zijn gelegd, die tot verschillende stroom
ketens behooren, 'tenzij het uitsluitend lei
dingen zijn voor eene groep van gloeilampen 
of andere kleine verbruikstoestellen, die door 
dezelfde smeltveiligheid val') 10 Ampère no
minale stroomsterkte zijn beschermd. 

3. Het bepaalde in het vorig lid geldt 
niet bij schakel- en verdeelborden in elec
trische bedrijfsruimten. 

Art. 51. Bij leidingen of kabels voor één
of meerphasigen stroom, die met ijzer of 
staal zijn omhuld of bewapend, moeten de 
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gezamenlijke tot ééne stroomketen behoo
rende leidingen door dezelfde ijzeren of sta
len omhulling of bewapening zijn omgeven, 
tenzij op andere wij ze een gevaarlijke ver
warming van het ijzer of staal is buitenge
sloten. 

Art. 52. Metaalomhulsels van buizen, 
metaalmantels van pijpdraden en pantserin
gen van kabels mogen slechts dan als terug
leiding dienen, indien een duurzaam metal
liek verband van het systeem is gewaarborgd 
en de terugleiding deugdelijk met de aarde 
is verbonden. 

Art. 53. 1. Niet met de aarde verbonden 
buitenleidingen moeten op klokisolatoren of 
met gebruikmaking van eene daarmede ge
lijkwaardige isolatie zijn aangebracht. 

2. D e onderlinge afstand van buitenlei
dingen, tenzij deze niet-uitschakelbare pa
rallelaftakkingen van gelijke polariteit zijn, 
moet ten minste xo cm plus ¼oo van den af
stand van de bevestigingen der enkele lei
dingen, doch in geen geval minder dan 15 
cm bedragen. 

3. D e afstand van buitenleidingen tot 
wanden of muren moet ten minste xo cm be
dragen. 

4. D e onderlinge afstand der bevestigin
gen van eene buitenleiding, aangebracht 
langs gebouwen of muren, mag rtiet meer dan 
xo m bedragen. 

Art. 54. x. Buitenleidingen moeten door 
een schakelaar spanningloos kunnen worden 
gemaakt; binnenleidingen, waarop electri
sche werktuigen of stroomverbruikende toe
stellen zijn afgetakt, moeten, waar zij, deel 
uitmakende van installaties buiten gebou
wen, buitenleidingen worden, door een scha
kelaar spanningloos kunnen worden gemaakt. 

2. Buitenleidingen moeten zoodanig zijn 
aangebracht, dat zij zonder bijzondere hulp
middelen van uit dakopeningen, daken, uit
bouwen, v ensters of andere gemakkelijk toe
gankelijke plaatsen niet bereikbaar zijn. 

3. D e afstand van buitenleidingen tot den 
beganen grond moet bij lage spanning ten 
minste 3 m en bij hooge spanning ten minste 
7 m bedragen. 

4. Buitenleidingen, vangnetten, masten 
en palen en alle verdere onderdeelen van het 
leidingnet moeten voldoend weerstandsver
mogen, ook tegen winddruk en sneeuwbelas
ting hebben. 

5. Buitenleidingen , langer dan 50 m of 
niet onmiddellijk langs gebouwen of muren 
aangebracht, moeten zijn voorzien van span
ningsveiligheden , die ook na herhaalde ont
ladingen werkvaardig blijven, terwijl door 
doeltreffende maatregelên het optreden van 
een gevaarlijken kortsluitingsstroom moet 
worden voorkomen; zijn hiertoe de span
ningsveiligheden ieder van eene aardplaat · 
voorzien, dan moet verhinderd worden, dat 
eventueel optredende spanningen, in het ge
deelte van den bodem gelegen tusschen twee 
aardplaten, gevaar voor personen kunnen 
opleveren. 

6. Voor buitenleidingen voor hooge span
ning moet blanke leiding zijn gebruikt, ten-
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zij gevaar bestaat voor het optreden van bij 
tende dampen, in welk geval het aanbrengen 
van eene beschuttende laag verf is geoor-
loofd. · 

7. Bij buitenleidingen voor spanningen 
boven xoooo Volt, moeten ijzeren masten en 
hunne verankeringsdraden met de aarde zijn 
verbonden, zoo noodig door eene evenwijdig 
met de stroomvoerende leiding aangelegde, 
met de aarde verbonden leiding. 

Verankeringsdraden van houten masten 
moeten bij de spanningen of met de aarde 
zijn verbonden, of buiten handbereik door 
deugdelijke afspanisolatoren van de masten 
zijn geîsoleerd. 

8. Bij buitenleidingen, die parallel met 
andere leidingen loepen of dezekruisen,moe
ten zoodanige maatregelen zijn genomen, dat 
eene onderlinge aanraking, ook in geval van 
draadbreuk, niet kan voorkomen of geen ge
vaar kan opleveren. 

9. Bij zwakstroomleidingen, welke op de
zelfde masten zijn aangelegd als buitenlei
dingen of die deze kruisen, moeten zoodanige 
maatregelen zijn genomen, dat, ook bij on
derlinge aanraking van leidingen van ver
schillende soorten, elk gevaar voor persoon
lijke ongevallen is buitengesloten. 

xo. Buitenleidingen voor hooge spanning, 
welke gevoerd zijn langs of over wegen, moe
ten zoo zijn aangebracht, dat bij draadbteuk 
de neerhangende einden ten minste 3 m van 
den grond verwijderd blijven, tenzij er in
richtingen aanwezig zijn, die het naar be
neden vallen der leidingen verhinderen of de 
neerhangende einden spanningloos maken. 

11. Vangnetten moeten zoodanig zijn in
gericht, dat in normale omstandigheden geen 
toevallige aanraking met leidingen kan voor
komen, en dat zij eene gebroken leiding ook 
bij · sterken wind zeker moeten kunnen op
vangen en opgevangen houden. 

12. Bij buitenleidingen voor hooge span
ning moeten in bochten doelmatige vangbeu
gels of andere inrichtingen zijn aangebracht, 
die bij het breken van isolatoren het naar 
beneden vallen der leidingen verhinderen. 

Art. 55. 1. Klok- en daarmede gelijk
waardige isolatoren, isoleerrollen en isoleer
klemmen moeten uit porcelein, glas of ge
lijkwaardig materiaal bestaan. 

2. De in het vorig lid bedoelde isolatie
m iddelen moeten zoodanig zij n aangebracht, 
dat de leidingen op de voorgeschreven af
standen van deelen van gebouwen, ijzer-con
structies en dergelijke blijven. Klokisolato
ren moeten zoo zijn opgesteld, dat er zich 
geen water in kan verzamelen. 

3. Krammen mogen alleen zijn gebezigd 
voor het bevestigen van leidingen, die uit 
hoofde van de eischcn van het bedrijf met de 
aarde zijn verbonden, m its beschadiging van 
de leidingen door de wijze van bevestiging 
niet kan voorkomen. 

4. Voor de bevestiging van onbescherm
de geïsoleerde leidingen mag geen blanke 
metalen binddraad zijn gebezigd, tenzij vol
doende m aatregele n genomen zijn, die een 
beschadiging der isolatie buitensluiten. 
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· Art. 56. x. Behalve in electrische en af
gesloten electrische bedrijfsruimten mogen 
binnen gebouwen blanke, niet met de aarde 
verbonden leidingen, niet voorkomen. 

1 

2. In de ondergrondsche werken mogen, 
behalve in afgesloten electrische bedrijfs
ruimten, blanke, niet met de aarde verbon
den leidingen, niet voorkomen. 

3. De bepalingen in het eerste en tweede 
lid gelden niet voor sleep- en contactleidin
gen, indien deze door hare ligging, de wijze 
van aanleg of op andere doelmatige wijze 
tegen aanraking zijn beschermd. 

4. Blanke, niet met de aarde verbonden 
leidingen in de in het eerste en tweede lid 
bedoelde ruimten moeten op klokisolatoren 
of op daarmede gelijkwaardige isolatoren zijn 
aangebracht. De onderlinge afstand hunner 
bevestigingen, aangebracht langs muren of 
wanden, mag niet meer dan 6 m bedragen. 
De afstand tusschen de leidingen onderling, 
met uitzondering van niet-uitschakelbarepa
rallelaftakkingen van gelijke polariteit, moet 
ten minste ro cm, de afstand tot wanden of 
deelen van het gebouw ten minste 5 cm be
dragen. Tusschen kope.rleidingen van vol
doende stijfheid onderling, zijn kleinere af
standen geoorloofd, indien het behoud dezer 
afstanden gewaarborgd is door isoleerstuk
ken, welke niet meer dan r m van elkaar zijn 
verwijderd. 

Art. 57. Leidingen met vezelisolatie of 
niet gevulcaniseerde gummi-omhulling, moe
ten buiten handbereik zijn aangebracht op 
klok- of daarmede gelijkwaardige isolatoren. 

Art. 58. r. Onbeschermde gummi-ader
leidingen moeten op isoleerstukken of in bui-
zen zijn aangebracht; in het eerste geval mo
gen zij niet omgeven zijn door eene omkoke
ring van brandbaar materiaal. 

2. In gebouwen mogen bij lage spanning 
de isoleerstukken bestaan uit isoleerrollen en 
bij meer dan ro mm2 koperdoorsnede der 
leidingen ook uit klemmen. Overigens moe
ten zij bestaan uit klok- of daarmede ge
lijkwaardige isolatoren. 

3. Onbeschermde gummi-aderleidingen 
moeten in handbereik, onder vloeren, achter 
behangsels, in m etsel- of pleisterwerk en 
waar zij aan mechanische beschadiging zijn 
blootgesteld, beschermd zijn door buizen. 

4. Het bepaalde in het vorig lid geldt 
niet voor verplaatsbare leidingen, voor lei
dingen in electrische en afgesloten electri
sche bedrijfsruimten en voor het niet vast 
aangelegde deel der toevoerleidingen naar 
en in de nabijheid van electrische werktui
gen, mits de isolatie niet beschadigd kan 
worden. 

5. In gebouwen moet de afstand tusschen 
op isoleerstukken aangebrachte onbescherm
de gummi-aderleidingen en wanden bij lage 
spanning ten minste r cm bedragen, bij 
hooge spanning tot en met rooo Volt ten 
minste 2 cm en boven rooo Volt ten minste 
1 cm voor elke 1000 Volt, doch in geen ge
val minder dan 5 cm. 

6. Bij inrichtingen, waar een bij elkaar 
liggen van de in het vorig lid bedoelde lei-
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dingen niet te vermijden is, zooals bij regu
leertoestellen of aan schakelborden, mogen 
zij zoo zijn aangebracht, dat zij elkaar aan
raken, mits zij ten opzichte van elkaar on
bewegelijk liggen. 

7. De onderlinge afstand der bevestigin
gen van onbeschermde gummi-aderleidin
gen, welke in gebouwen langs wanden of mu
ren op isoleerrollen zijn aangebracht, mag 
niet meer dan 1 m bedragen; op klok- of 
hoogspannings-isolatoren niet meer dan 6 m. 
Langs plafonds of dakspanten kunnen in ver
band met hunne constructie deze afstanden 
grooter zijn. 

Art. 59. r. Buizen moeten zijn van ijzer 
of staal of van een even weerstandbiedend 
metaal en moeten eene wanddikte hebben 
van ten minste 0.7 mm. 

2. In buizen mogen geen lasschen in de 
leidingen aanwezig zijn. 

3. Buizen en hunne verbindingsstukken 
moeten zoodanig zijn gelegd, dat zich daarin 
nergens water kan verzamelen. 

4. Elke installatie in buizen moet zoo 
zijn gemaakt, dat de leidingen gemakkelijk 
verwisseld kunnen worden. 

5. Het bepaalde in het vorig lid geldt 
niet voor leidingen van meer dan r6 mm2 
koperdoorsnede, indien de buizen in het ge
zicht gelegd en toegankelijk zijn. 

6. Buizen moeten zoodanig zijn bewerkt, 
dat de isolatie der leiriingen niet door uit
stekende deelen of scherpe kanten kan be
schadigd worden; de vrije uiteinden vAn 
buizen moeten zijn voorzien van duurzame 
invoerhulzen. 

7. Buizen voor meer dan ééne leiding 
moeten eene inwendige middellijn hebben 
van ten minste rr mm, bij hooge spanning 
van ten minste 15 mm. Voor buizen, welke 
tot bescherming van korte, rechte stukken 
dienen of zich op schakel- en verdeelborden 
bevinden, mag hiervan zijn afgeweken. 

Art. 60. r. Kabels moeten zóó in den 
grond zijn gelegd, <lat zij tegen beschadigin
gen voldoende zijn beschermd. 

2. Voor het aansluiten van kabels, met 
uitzondering van kabels met gummi-isolatie 
aan leidingen, werktuigen of toestellen, of 
voor het lasschen van kabels onderling, moe
ten moffen of daarmede gelijkwaardige in
richtingen zijn gebruikt, welke het indringen 
van vocht beletten, eene goede electrische 
aansluiting mogelijk maken en waarborgen 
bieden tegen mechanische beschadiging. De 
lasschen mogen niet aan trek blootstaan. 

3. Bij bevestigingen van kabels mag door 
de wijze van bevestiging de loodmantel niet 
ingedrukt of beschadigd kunnen worden; bij 
niet gepantserde kabels is het gebruik van 
gashaken, krammen, duimen en dergelijke 
niet geoorloofd. 

Art. 6r. r. In de ondergrondsche wer
ken mag voor vasten aanleg van het leiding
net, zoowel bij lage als hooge spanning, al
leen gebruik gemaakt zijn van gepantserden 
loodkabel of van blanken loodkabel, be
schermd door verzinkt ijzeren waterdichte 
buizen. 
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2. De Inspecteur-Generaal der Mijnen 
kan van het voorschrift, bedoeld in het vorig 
lid, ontheffing verleenen, behalve voor lei
dingen aanwezig in de ruimten, genoemd in 
artikel 62 , sub B, C en D . 

3. In schachten, tusschenschachten en 
galerijen, van welke de helling meer dan 
45 ° bedraagt, moet zoowel voor lage als voor 
hooge spanning gepantserde kabel gebruikt 
zijn, waarvan de pantsering zoo sterk is, dat 
door haar de kabel in fabricagelengte met 
ten minste 5-voudige zekerheid tegen bre
ken, kan gedragen worden. Elke kabel moet 
op afstanden van ten hoogste 25 m zijn be
vestigd. 

Bijzondere bepalingen. 

Art. 62. Onverminderd het bepaalde in 
de vorige artikelen van dit hoofdstuk, gel
den voor electrische inrichtingen in de hier
onder genoemde ruimten, de voor ieder 
daarbij aangegeven bijzondere bepalingen: 

A. Ruimten waar veel stof voorkomt: 
r. Onbeschermde gummi-aderleidingen 

moeten zijn gelegd in buizen zonder open 
naad. 

2. Electrische werktuigen, toestellen en 
lampen moeten door hun bouw of door eene 
doelmatige bescherming tegen het binnen
dringen van kolen- of ander stof zijn be
veiligd. 

B. Bedrijfs- en bergruimten met brand
gevaar: 

r. Spanningen boven rooo Volt mogen 
niet zijn toegepast. 

2. De omgeving van electrische werktui
gen, transformatoren en dergelijke moet vrij 
van licht brandbare stoffen gehouden wor
den, tenzij die werktuigen, zoomede de aan
wezige stroomverbrekende toestellen en 
booglampen, zijn voorzien van een onbrand
baar afsluitend omhulsel. 

3. · Onbeschermde gummï'-aderleidingen 
moeten zijn gelegd in buizen zonder open 
naad. 

4. Verplaatsbare leidingen moeten door 
een buigzaam omhulsel van doelmatig ma
teriaal zijn beschermd. 

C. Bedrijfs- en bergruimten met ont
ploffingsgevaar: 

r. Hooge spanningen mogen niet zijn 
toegepast. 

2. Electrische werktuigen, transforma
toren en toestellen, die tot vuurverschijn
selen kunnen aanleiding geven of waarbij 
stroomverbreking plaats vindt, mogen 
slechts zijn aangebracht, indien en voor zoo
ver voor eiken bijzonderen toestand eene 
constructie gekozen is, die bij dien toestand 
geen ontploffing kan veroorLaken. 

3. Voor het leidingsnet zijn alleen kabels 
en gummi-aderleidingen toegelaten. De 
laatste moeten zijn aangebracht in naad
looze buizen; de verbindingen der buizen 
onderling moeten waterdicht gefit en de uit
einden dicht gekit zijn. 

4. Voor de kunstmatige verlichting mo
gen slechts gloeilampen zijn gebezigd, welke 
in luchtdicht gesloten ballons branden en 

met hunne houders van de omringende lucht 
zijn afgesloten. 

D . Vochtige ruimten: 
r. Alle metalen deelen, die zich in de 

nabijheid bevinden van onder spanning 
staande deelen eener installatie en waarmede 
personen in aanraking kunnen komen, moe
ten deugdelijk met de aarde zijn verbonden. 

2. Bij electrische werktuigen en toestel
len moet voor eene zoo goed mogelijke isola
tie en eene voldoende bescherming tegen 
aanraking en tegen schadelijke inwerking 
van vocht zorg zijn gedragen. 

3. D e niet met de aarde verbonden lei
dingen, die naar deze ruimten voeren, moe
ten, onafhankelijk van andere op deze lei 
dingen aangesloten aftakkingen, in alle po
len of phasen uitgeschakeld kunnen wo,den. 

4. Onbeschermde, geïsoleerde leidingen 
moeten op klok- of daarmede gelijkwaardige 
isolatoren zijn bevestigd door middel van 
tegen vocht geprepareerd touw. 

5. De afstand tusschen op isolatoren 
aangebrachte leidingen onderling en van 
deze tot wanden of muren, moet ten minste 
5 cm bedragen. 

6. Bij aanleg in buizen moge deze in
wendig niet van eene isoleerende bekleeding 
zijn voorzien. De afstand van buizen tot 
wanden of muren moet ten minste r cm be
dragen. 

7. Verplaatsbare leidingen moeten door 
een buigzaam omhulsel van doelmatig ma
teriaal zijn beschermd. 

8. Lamphouders met schakelaars mogen 
niet worden gebruikt. 

E. Bedrijfs- en bugruimten met hijtenlie 
gassen of bijtend stof: 

r. Spanningen boven rooo Volt mogen 
voor licht en kracht niet worden toegepast. 
• 2. Electrische werktuigen, toestellen, 
leidingen en bes.chermingen moeten voldoen
de zijn gevrijwaard tegen de inwerking van 
bijtende gassen of yan bijtend stof; bij de 
hiervoor genomen maatregelen moet reke
ning zijn gehouden met den aard der bijten
de gassen of van het bij tende stof. 

3. Verplaatsbare leidingen moeten door 
een buigzaam omhulsel van doelmatig ma
t e~ic.al zijn beschermd. 

Bedrijfsvoorschriften. 
Art. 63. x. Alle electrische werktuigen, 

toestellen, leidingen, beschermingen, waar
schuwingsteekens en schakelschemas, moe
t en doelmatig zijn en in een toestand ver-
keeren van voldoend onderhoud. 

2. Ieder bij het bedrijf aangestelde on
dergeschikte moet opdracht hebben om van 
alle voorvallen en omstandigheden, welke 
gevaar kunnen opleveren. onverwijld mede
deeling te doen aan den boven hem gestelden 
persoon. 

3 . Isolatie-fouten, door contröle-toestel
len aangegeven of op andere wijze gemerkt, 
moeten opgezocht en verwijderd worden. 

4. Aan onbevoegden moet op duidelijke 
wijze verboden zijn electrische werktuigen, 
toestellen of leidingen te bedienen of aan te 
raken. 
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5. Accumulatorenruimten mogen bij de 
lading en zoolang de ontwikkelde gassen niet 
verwijderd zijn, niet met brandende of 
gloeiende voorwerpen betreden worden, ten
zij deze zoodanig zijn beschermd, dat zij geen 
ontploffingsgevaar kunnen veroorzaken. 

6. Ruimten achter schakelborden, andere 
schakelruimten en afgesloten electrische be
drijfsruimten mogen, wanneer daarin onbe
schermde deelen met spanningen boven 1200 
Volt aanwezig zijn, voor herstellings- en on
derhoudswerkzaamheden niet betreden wor
den dan bij aanwezigheid van een tweeden 
persoon. 

Art. 64. r. Het verrichten van herstel
lings-, onderhouds- en bedieningswerkzaam
heden aan electrische werktuigen, toestellen 
of leidingen mag alleen geschieden door des
kundig en voldoend onderricht personeel. 

2. Het verrichten van herstellings- en 
onderhoudswerkzaamheden mag bij installa
ties met spanningen tot en met 1200 Volt, 
aan onder spanning staande deelen slechts 
geschieden ingeval de zich in de nabijheid 
van de electrische werktuigen, toestellen of 
leidingen bevindende blanke metalen deelen 
zoodanig zijn afgedekt, dat eene gelijktijdige 
aanraking van verschillende polen of phasen 
of eene gelijktijdige aanraking van een pool 
of phase met een niet onder spanning staand 
blank metalen deel, door den persoon, die 
het werk verricht, voorkomen wordt. De me
taaldeelen van het bij de werkzaamheden 
benoodigd gereedschap moeten, voor zoover 
de hanteering het toelaat, voldoende geïso
leerd zijn en de personen, die de werkzaam
heden verrichten, moeten op doelmatige en 
deugdelijke wijze geïsoleerd zijn opgesteld. 

1 

In de ondergrondsche werken geldt deze 
b~pali_ng alleen voor installaties voor lage 
spanning. 

3. Het verrichten van herstellings- en 
onderhoudswerkzaamheden mag bij instal-
laties met spanninget;i boven 1200 Volt al
leen geschieden wanneer de deelen, waaraan 
gewerkt wordt, in spanningloozen toestand 
verkeeren en met inachtneming van het vol
gende: 

aan de deelen moet vooraf eene deugde
lijke aardverbinding van t en minste 6 mm2 

koperdoorsnede aangebracht zijn, die eerst 
met de aarde en daarna met het voorwerp 
moet tot stand zijn gebracht, terwijl na af
loop der werkzaamheden het wegnemen der 
verbinding het eerst moet plaats vinden bij 
het voorwerp; de a fgeschakelde deelen moe
ten aan de zijde, waar zij afgeschakeld zijn, 
deugdelijk zijn kortgesloten; alle werkzaam
heden moeten geschieden in tegenwoordig
heid van een door de bestuurders van de 
mijn of van een door hen voor de werkzaam
heden aangewezen deskundige, indien de om
standigheden van dien aard zijn, dat het 
spanningloos maken van het deel, waaraan 
gewerkt moet worden en de kortsluiting niet 
in de nabijheid der arbeidsplaats zelf kunnen 
geschieden, of dat er gewerkt moet worden 
in de onmiddellijke nabijheid van onder 
spanning staande deelen, in welke gevallen 
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die maatregelen moeten worden genomen, 
welke een veilig verloop van den arbeid 
waarborgen. 

In de ondergrondsche werken geldt deze l 
bepali_ng voor elke installatie voor hooge 
spanning. 

Art. 65. r. Het verrichten van werk
zaamheden in afgesloten electrische bedrijfs
ruimten alsmede in de nabijheid van de ge
vaar veroorzakende deelen der installatie in 
electrische bedrijfsruimten, mag door ánder 
dan d eskundig personeel bij aanwezigheid 
van spanningen boven 600 Volt alleen ge
schieden, indien de gevaar veroorzakende 
deelen der installatie zoowel in als buiten 
handbereik ontoegankelijk zijn gemaakt. 

2. Waneer tengevolge van bedrijfsstorin
gen of van het verrichten van herstellings
en onderhoudswerkzaamheden, eene instal
latie voor hooge spanning geheel of gedeel
telijk is uitgeschakeld, mag de wederinscha
keling niet plaats vinden, dan nadat het 
werkpersoneel zich van de arbeidsplaats 
heeft verwijderd of nadat elk lid van het 
werkpersoneel afzonderlijk en tijdig met de 
wederinschakeling in kennis is gesteld. 

3. Alle schakelingen en verbindingen, 
zoowel na gedane herstellingen als bij ver
nieuwingen of uitbreidingen moeten zoo doel
matig zijn aangebracht, dat bij het in bedrijf 
komen geen gevaar bestaat voor ongelukken. 

Art. 66. Op plaatsen, waar ernstig gevaar 
bestaat, dat bij herstellings- en onderhouds
werkzaamheden aan electrische installaties 
ongevallen worden veroorzaakt, moet opge
hangen zijn een duidelijk leesbaar en op ste
vig materiaal aangebracht uittreksel van de 
bepalingen, opgenomen in de artikelen 63, 64 
en 65. 

Slotbepalingen. 

Art. 67. Wanneer de ondergrondsche elec
trische installatie voor een grooter arbeids
vermogen is ingericht dan 150Kilowatt,moet 
zij tijdens het bedrijf onder toezicht staan 
van een bepaaldelijk daarmede belast des
kundig persoon, die ten spoedigste op de 
plaats, waar noodig, aanwezig kan zijn. 

Art. 68. Met betrekking tot de in dit be
sluit vastgestelde voorschriften is het be
paalde in de hoofdstukken I , XV en XVIII 
van het Mijnreglement 1939 van toepassing. 

Art. 69. Dit reglement treedt in werking 
met ingang van 1 Januari 1940. 

Art. 70. Dit reglement kan worden aan
gehaald onder den titel "Electrotechnisch 
Mijnreglement r939". 

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

's-Gravenhage, den 2den D ecember 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat , 

J. W. ALBARDA. 

(Uitgeg. IS December z939.) 



1939 

S. 589 D 

IO November I939· BESLUIT tot wijziging 
van de beschrijving van de uniform van 
de Vereeniging "Het Nederlandsche 
Roode Kruis", opnieuw vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van 3 Januari 1934 
(Staatsblad ri 0

• 5), en gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit van 21 Januari 1935 
(Staatsblad n °. 24). 

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

Defensie van 2 November 1939, VIe Afdee
ling n°. 26; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
A. In de beschrijving van de uniform van 

de Vereeniging "Het Nederlandsche Roode 
Kruis", opnieuw vastgesteld bij Koninklijk 
Besluit van 3 Januari 1934, (.Staatsblad n °. 
5), en gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 
21 Januari 193.5, (Staatsblad n °. 24), worden 
de volgende wijzigingen en aanvullingen aan
gebracht: 

De woorden "r. PET.", te vervangen door: 
IA. PET. 

In het daaronder gestelde instede van "a. 
Helpers:", te lezen: 

a. Reserve ploegcommandanten en hel
pers. 

Voorts instede van: 
c. officieren (artsen) en adjudanten-on

derofficier (gediplomeerde hoofdverplegers 
van de transportcolonnes)., te lezen: 

c. Officieren (artsen) en adjudanten-on
derofficier (reserve-sectiecommandanten en 
gediplomeerde hoofdverplegers van de trans
portcolonnes). 

Na het gestelde onder "e. Opperofficieren." 
te laten volgen een nieuw lid, luidende: 
r B. VELDMUTS. 

Voor het personeel, genoemd onder r A., 
punten c, d en e: 

van grijs laken van fijne wol, de bol met 
langwerpig gebogen vouw; naar boven om
geslagen vóór- en achterrand van dezelfde 
soort stof als de muts, de voorrand eindigen° 
de tusschen den achterrand en de muts, de 
bovenkant van beide randen voorzien van 
een gouden bies, op de linkerzijde van den 
bol, ± ½ cm boven het snijpunt van v6ór en 
achterrand, een geborduurd Rood Kruisje. 

Voor het personeel, genoemd onder r A., 
punten a en b : 

als voren, niet gebiesd. 
In het gestelde onder "2. VELDJAS.", in

stede van: 
b. Sergeanten-majoor en sergeanten., te 

lezen: 
b. Sergeanten-majoor, sergeanten en kor-

poraals. 
Voorts instede van: 
c. Ploegcommandanten., te lezen: 
c. Ploegcommandanten en reserve ploeg

commandanten. 
Het daaronder gestelde te lezen : 
Als de veldjas voor helpers; ongeveer 3 cm 

boven de chevrons een geborduurd Roede 
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Kruisteeken. Ploegcommandanten, die ro 
jaar als ploegcommandant werkzaam zijn ge
weest boven de chevrons het geborduurd 
Roode Kruis-teeken met goud omrand. 

In het gestelde onder "3. PANTALON.", 
instede van : 

a. Helpers, sergeanten-majoor en sergean
ten., te lezen: 

a. Sergeanten-majoor, sergeanten, korpo
raals en helpers. 

In het gestelde onder "4. OVERJAS.", in
stede van: 

b. Sergeanten-majoor, Sergeanten en 
Ploegcommandanten., te lezen : 

b. Sergeanten-majoor, sergeanten, ploeg
commandanten en reserve ploegcommandan
ten. 

Na het gestelde onder "5. SCHOEISEL." 
en vóór de woorden "6. BAND.", inlasschen: 
f>. DRAAGRIEMENSTEL. 

Officieren en adjudanten-onderofficier. 
Als het draagriemenstel, voorgeschreven 

voor de officieren en adjudanten-onderoffi
cier der Koninklijke Landmacht, echter zon
der sabeldrager. 

· De woorden "6. BAND.", te lezen: 
7. BAND. 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onze Mi
nisters van Koloniën, van Binnenlandsche 
Zaken, aan den Chef van Ons Militaire Huis, 
alsmede aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den roden November 1939. 

s. 590 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, 

A. Q. H. DIJXHOORN. 

(Uitgeg. 2z November I939.) 

6 December 1939. ·BESLUIT, houdende 
bepaling van het tijdstip, waarop on
derscheidene bepalingen van de Elec
triciteitswet in werking zullen treden. 

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

Waterstaat van 5 December 1939, La. B. , 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op artikel 22 van de Electriciteits
wet· 

'Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de artikelen r, 12 en 14 

van de Electriciteitswet in werking treden 
op 8 December 1939. 

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

's-Gravenhage, den 6den December 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. W . ALBARDA. 

(Uitgeg. 7 December z939.) 
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s. 679 QQ 

IS November z939. BESLUIT tot WIJZl

ging van het Crisis-Organisatiebesluit 
1933. 

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

Economische Zaken van den 20 October 
1939, N °. 19248, afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden en Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Gelet op artikel 13 der Landbouw-Crisis
wet 1933 en op het Crisis-Organisatiebesluit 
1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 21 September 1939, N °. 
II02); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 31 October 1939, N °. 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van' den II November 
1939, N ° . 22 780, afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden en Voedselvoorziening in 
Oorlogstij d; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. het Crisis-Organisatiebesluit 1933 te 

wijzigen in dier voege, dat: 
I. het bepaalde in artikel 3, onder 6 ° en 

onder 7°, en in de artikelen 47 en 48, komt 
te vervallen, behoudens ten aanzien van de 
in artikel 3, onder 6° en onder 7° , bedoelde 
geschillen, ontstaan vóór den dag van inwer
king treden van dit besluit, voor zoover ten 
aanzien daarvan vóór dien dag arbitrage 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van 
het "Crisis-Arbitrage-Reglement 1936" is 
aangevraagd; 

II. in het in artikel 3, onder 8 °, bepaalde 
in plaats van: ,,alle andere geschillen tus
schen de crisisorganisatie eenerzijds en een 
of meer georganiseerden anderzijds, zoomede 
tusschen de crisisorganisatie eenerzijds en 
een of meer andere crisisorganisaties ander
zijds" wordt gelezen: ,,alle geschillen, be
halve rechtsgeschillen, welke bij uitsluiting 
tot de kennisneming van de rechterlijke 
macht behooren , tusschen een crisisorgani
satie eenerzijds en een of meer georganiseer
den anderzijds"; 

III. in het bepaalde in artikel 15, onder 
3°, na de woorden: ,,in geval van" wordt in
gevoegd: ,.oplegging eener geldboete, als be
do,eld onder 1, onder a. of van" en de woor
den "tot schrapping" worden gewijzigd in 
,,van schrapping". 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op den tweeden dag na dien zijner af
kondiging. 

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

's-Gravenhage, den 15den November 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 29 November z939.) 
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25 November z939. BESLUIT tot wijzi
ging van het Crisis-Pluimveehouderij
besluit 1938. 

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

Economische Zaken van 17 November 1939, 
N °. 23882, afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden en Voedselvoorziening in Oor
logstijd; 

Gelet op het Crisis-Pluimveehouderijbe
sluit 1938; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies v;m 3 November 1939, N °. no6); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
21 November 1939, N ° . 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 November 1939, 
N °. 24522, afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden en Voedselvoorziening in Oor
logstijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. In artikel 1 van het Crisis-Pluimvee

houderijbesluit 1938 onder de woorden : 
,, ,,pluimvee": kippen en eenden;" het vol
gende in te voegen : 

,, ,,broedmachine": een al dan niet com
plete inrichting dienstig voor het op kunst
matige wijze uitbroeden van pluimvee-
eieren;". ... 

B . D en aanvang van het derde lid van 
artikel 4 van het onder A genoemde besluit 
te doen lezen als volgt: 

"De vergunning bedoeld in het tweede lid 
onder 1° van dit artikel wordt niet verstrekt, 
dan nadat degene, die de broedmachine 
voorhanden heeft, aan de crisis-organisatie 
een opgave heeft verstrekt omtrent:". 

C . In artikel 6 van het onder A genoem
de besluit telkens in plaats van "1938" te 
doen lezen "1939". 

D . Artikel 10 van het onder A genoemde 
besluit in dier voege te wijzigen, dat het 
wordt gelezen als volgt: 

"Artikel 10. 1. Het in voorraad hebben 
van kuikens is verboden. 

2. Het verbod in het vorige lid geldt niet, 
1 °. indien degene, die de kuikens in 

voorraad heeft, ten genoegen van de crisis
organisatie aantoont, dat hij de kuikens zelf 
op rechtmatige wijze heeft doen uitbroeden; 

2 °. indien degene, die de kuikens in 
voorraad heeft, in het bezit is van een vol
ledig en naar waarheid ingevuld document, 
strekkende tot dekking van het verv0eren 
en in voorraad hebben van de desbetreffen
de kuikens en gebruikt overeenkomstig door 
Onzen Minister te stellen re'{elen.". 

E. Den aanvang van artikel II van het 
onder A genoemde besluit te doen lezen als 
volgt : 

"Onverminderd het bepaalde in het vorige 
artikel is gedurende door Ons te bepalen 
tijdvakken het in voorraad hebben van kui
kens". 

F. In het tweede lid van artikel ,3 van 
het onder A genoemde besluit de zinsnede 
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"hetzij verkregen zijn uit in Nederland op 
rechtmatige wijze in broedmachines inge
legde eieren" te vervangen door de volgende 
"hetzij in Nederland op rechtmatige wijze 
zijn uitgebroed". 

G. In het eerste lid van a rtikel 16 van 
het onder A genoemde besluit v óór het 
woord " kalkoenen" in te voegen de woorden 
"levende en geslachte", en achter het woord 
"eenden," in te voegen de woorden "bewerkt 
of onbewerkt, verwerkt of onverwerkt,". 

H . In het laatste lid van het onder G be
doelde artikel achter het woord "poeten" in 
te voegen ,, , · alsmede op ganzenlever en 
ganzenleverpastei.". 

1. In artikel 1 7 van het onder A genoem
de besluit achter de woorden "vloeibaar ei
wit" in te voegen de woorden ~,bewerkt of 
onbewerkt,". 

J. In' artikel 19 van het onder A genoem
de besluit in plaats van "artikel 4, lid 1" te 
doen lezen : ,.artikel 4, lid 2 onder 1°". 

K. In het eerste lid van artikel 21 van 
het onder A genoemde besluit "1939" te wij 
zigen in "1940". 

L . Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoerin g van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afschrift zal worden toegezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten November 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 29 November I939.) 
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2 December I939· BESLUIT tot vaststel
ling van het Mengvoederbesluit 1939 1. 

Wij WILHELMINA, en2.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 9 November 1939, 
N °. 23336, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden en Voedselvoorziening in Oor
logstijd; 

Gelet op de artikelen 9 en 4r van de 
Landbouw-Crisiswet 1933, de wet van 30 
September 1938, Staatsblad N °. 639 C en 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
14 November 1939, N °. 48); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 29 November 1939, 
N °. 23983, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden en Voedselvoorziening in Oor
logstijd; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. In dit besluit wordt overgenomen 

de terminologie van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en wordt voorts verstaan onder: 

1 ° . .,mengvoeder": elk ui tsl uitend of ten 
deele uit twee of meer bij of krachtens arti-
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kei 1, onder 5°. , van de Landbouw-Crisiswet 
1933 aangewezen crisisproducten samenge
steld voeder voor vee, pluimvee of welke 
andere diersoort _gok; 

2 ° . .,bedrijfseenheid": elk onderdeel eener 
onderneming, waarin gedurende het jaar 
1938, naar het oordeel van de Crisis-Organi
satie, tot welker groep "bereiders van meng
voeder" de ondernemer als georganiseerde 
is toegelaten, de productie van v~rmalen, 
gebroken of vermengd voeder, voor welke 
diersoort ook, zelfstandig plaats vond; 

3°. .,personen": natuurlijke personen en 
rechtspersonen ; 

4 °. .,bereiden" : bereiden en doen berei
den; 

5 °. .,vervoeren" : vervoeren en doen ver
voeren; 

6°. .,afleveren": afleveren en doen af
leveren. 

2. 1. Het bereiden van mengvoeder is 
verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het vorige lid, 
geldt niet t en aanzien van hem, die als ge
organiseerde is aan gesloten bij een door On
zen Minister daartoe aan te wijzen Crisis
Organisatie en als zoodanig is toegelaten tot 
de groep "bereiders van m engvoeder", in
dien en voorzoover het bereiden plaats vindt 
in een bedrijfseenheid, waarvoor door of 
vanwege Onzen Minister een vergunning is 
verleend en de, zoo noodig aan de vergun
ning verbonden, voorwaarden zijn nageko
men. 

3 . 1. Tot de in artikel 2 genoemde 
groep "bereiders van m engvoeder" kan door 
de betreffende Crisis-Organisatie slechts 
worden toegelaten: 

1° . degene, die ten genoegen van die 
Crisis-Organisatie aantoont, dat hij het be
reiden van veevoeder gedurende het jaar 
1938 als bedrijf heeft uitgeoefend in een zoo
danigen omvang, dat de productie van zijn 
onderneming in dat jaar tenminste bedroeg 
500 ooo kg machinaal vermalen, gebroken of 
vermengd voeder, voor welke diersoort ook; 

2 °. degene, die ten genoegen van die 
Crisis-Organisatie aantoont, dat hij het be
reiden van m engvoeder gedurende het jaar 
1938 als bedrijf heeft uitgeoefend in een 
zoodanigen omvang, dat de productie van 
zijn onderneming in dat jaar tenminste be
droeg 250 ooo kg mengvoeder; 

3 °. elke groep van personen, die ten ge
noegen van die Crisis-Organisatie aantoont, 
dat de gezamenlijke productie van de onder
nemingen van die personen in het jaar 1938 
ten minste bedroeg 500 ooo kg machinaal 
vermalen, gebroken of vermengd voeder, 
voor welke diersoort ook, dan wel 250 ooo kg 
m engvoeder en tenminste een van die perso
nen vóór 28 Augustus 1939 de beschikking 
heeft gehad over een machinale menginrich
ting; 

een en ander met dien verstande, dat de 
onder 1 °, 2 ° en 3 ° bedoelde personen of 
groepen van personen moeten beschikken 
over een technisch voldoende toegeruste 
menginrichting, zulks ter beoordeeling van 
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een door Onzen Minister aan te wijzen in
stantie. 

2. Onze Minister is bevoegd georgani
seerden, ook bij niet voldoening aan de daar
toe in dit artikel gestelde vereischten, toe te 
laten tot de in dit artikel genoemde groep 
van georganiseerden. 

4. r. Een vergunning, als bedoeld in ar
tikel 2, lid 2, wordt verleend voor elke be
drijfseenheid, welke voldoet aan de in ar
tikel 3, lid 1 onder 1 ° of 2 °, ten aanzien van 
de onderneming gestelde vereischten. 

2. Aan een georganiseerde, die is toege
laten tot de groep "bereiders van mengvoe
der", wordt tenminste één vergunning ver
leend. 

3. Aan een groep van personen, als be
doeld in artikel 3, lid 1, onder 3 °., wordt 
nimmer meer dan één vergunning verleend. 

5 . r. Onverminderd het bepaalde bij 
eenig ander wettelijk voorschrift kan het da
gelijksch bestuur der door Onzen Minister 
aan te wijzen Crisis--Organisatie dengene, 
aan ·wien een vergunning is verleend, indien 
een aan de vergunning verbonden voorwaar
de niet wordt nagekomen, in de uitoefening 
van het uit de vergunning voortvloeiende 
recht schorsen, totdat daaromtrent bij tucht
rechtelijke uitspraak onherroepelijk zal zijn 
beslist. 

2. Het dagelijksch bestuur doet van de 
uitspraak eener schorsing binnen drie dagen 
schriftelijk mededeeling aan den Hoofdamb
tenaar voor de Crisis-Tuchtrechtspraak, on
der toezending van alle voor de beoordeeling 
van de gegrondheid der schorsing benoodig
de bescheiden. 

3. De schorsing wordt van rechtswege 
opgeheven, zoodra door den in het vorige lid 
bedoelden Hoofdambtenaar aan het in het 
eerste lid bedoelde bestuur is kennis gege
ven, dat hij de schorsing niet gegrond acht. 
In dat geval doet de Hoofdambtenaar on
middellijk mededeeling van de opheffing van 
de schorsing aan den houder der vergunning. 

6 . r. Het voorhanden of in voorraad 
hebben van een maal- of menginrichting, 
welke kan gebruikt worden voor het berei
den van mengvoeder, is verboden . 

2. Het verbod, gesteld in het vorige lid, 
geldt niet: 

a . indien degene, die een zoodanige in
richting voorhanden of in voorraad heeft, is 
toegelaten tot de groep "bereiders van meng
voeder" en die inrichting aanwezig is in een 
bedrijfseenheid, waarvoor een vergunning 
is v e rleend ; 

b. indien ee!"} zoodanige inrichting is on
bruikbaar gemaakt overeenkomstig door 
Onzen Minister te stellen regelen; 

c. voor dengene, die een zoodanige in
richting voorhanden of in voorraad heeft en 
aantoont, dat het vervaardigen, herstellen of 
verhandelen van maal- of m enginrichtingen 
tot zijn bedrijf behoort en dat de betreffei:i
de inrichting door hem voorhanden of m 
voorraad wordt gehouden met het uitslui
tende doel deze af te leveren, te herstellen 
of te verhandelen. 
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7. r. Het vervoeren en het afleveren 
van mengvoeder is verboden. 

2. De verbodsbepaling, gesteld in het 
vorige lid, geldt niet voorzoover het betreft 
mengvoeder, dat is bereid overeenkomstig 
door of vanwege Onzen Minister vast te 
stellen voorschriften en indien ontheffing is 
verleend door of vanwege Onzen Minister. 

8 . r. Het voorhanden of in voorraad 
hebben van mengvoeder is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het vorige lid, 
geldt niet : 

a . indien het mengvoeder is bereid over
eenkomstig de door of vanwege Onzen Mi
nister te stellen voorschriften; 

b. gedurende het tijdvak, aanvangende 
op den dag van inwerkingtreding van dit 
besluit en eindigende op een nader door On
zen Minister te bepalen tijdstip, welk tijd
vak verschillend kan zijn voor verschillende 
groepen van bedrijven, voor verschillende 
gebieden en voor verschillende soorten 
mengvoeder; 

c. voor dengene, die is toegelaten tot de 
in artikel 2 genoemde groep, voorzoover dit 
voorhanden en in voorraad hebben naar het 
oordeel van een door Onzen Minister aan te 
wijzen instantie noodzakelijk is voor de be
reiding van mengvoeder overeenkomstig de 
door of vanwege Onzen Minister te stellen 
voorschriften. 

9. r. Van één of meer bepalingen van 
dit besluit kan door Onzen Minister in daar
voor naar zijn oordeel in aanmerking komen
de gevallen, al dan niet onder daarbij te stel
len voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ont
heffing worden verleend. 

2. Dit besluit kan door Ons geheel of ge
deeltelijk worden ingetrokken. 

10. Dit besluit geldt voor een tijdvak, 
aanvangende op den dag van zijn inwerking
treding en eindigende met ingang van 1 Ja
nuari 1941. 

11. D it besluit treedt in werking op den 
dag na di t.-n van zijn afkondiging en kan 
worden aangehaald onder den titel: Meng
voederbesluit 1939 I. 

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

's-Gravenhage, den 2den December 1939. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg. r3 December r939.) 
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r2 December r939. BESLUIT, ):ioudende 
vaststelling van het tijdstip van inwer
kingtreding der IJkwet 1937, Staatsbiad 
N ° . 627. 

lnwerkingtredin.4 r Januari r94r. 

14 
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s. 806 

23 December 1939. WET, houdende wette
lijke regelen in zake kinderbijslagverze
kering (Kinderbijslagwet). 

Bijl. Hand. II 1938/39, 250. 
Hand. II 1938/39, bladz. 1960--1978, 2003 

-2029, 2031-205 . 
Bijl. Hand. I 1938/39, 250. 
Hand. I 1939/40, bladz. 107-rr5; rr8-

123. 

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

dat het wenschelijk is wettelijke regelen 
vast te stellen in zake de verzekering van 
een kinderbijslag aan arbeiders; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 

EERSTE AFDEELING. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder: 
Onze Minister : Onze Minister, met de uit

voering van deze wet belast; 
bedrijfsraad: de bedrijfsraad, bedoeld bij 

de Bedrijfsradenwet; · 
erkende bedrijfsvereeniging: de krachtens 

artikel 39 erkende bedrijfsvereeniging. 
2. r. Onder arbeider wordt in deze wet 

verstaan de arbeider, die in dienst is van 
eene onderneming. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden bepaald, dat daarin te noemen 
categorieën van personen, die niet geregeld 
arbeid verrichten of wier verdiensten niet of 
moeilijk te controleeren zijn, voor de toepas
sing van deze wet niet als arbeider zullen 
worden aangemerkt. Zulks kan mede worden 
bepaald t en aanzien van personen, die werk
zaamheden verrichten, welke als bijkomstige 
werkzaamheden worden uitgeoefend, voor 
zoover het deze werkzaamheden betreft. 

3. Als arbeider wordt mede beschouwd 
hij , die in dienst is van een publiekrechtelijk 
lichaam en die, indien hij in dienst van eene 
onderneming was, op grond van artikel 2 

als arbeider zou worden aangemerkt. 
4. In de gevallen bij algemeenen maat

regel van bestuur aangewezen, worden even
eens als arbeider beschouwd in loondienst 
zijnde personen, die niet in dienst zijn van 
eene onderneming en die, indien z-ij wel in 
dienst van eene onderneming waren, op 
grond van artikel 2 als arbeider zouden wor
den aangemerkt. 

5 . r. Met afwijking van het bepaalde in 
de artikelen 2 en 3 worden niet a ls arbeider 
beschouwd zij, voor wie eene regeling in zake 
de toekenning van kinderbijslag is getroffen, 
welke door Ons als bijzondere regeling is er
kend. 

2. D oor Ons kan als bijzondere regeling 
worden erkend eene rei:eling in zake de toe
kenning van kinderbijslag, getroffen voor 
personen, in dienst van een publiekrechte
lijk lichaam, van de Naamlooze Vennoot
schap Nederlandsche Spoorwegen of van 
eene onderneming, waarbij de voorwaarden 
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van uitkeering van kinderbijslag publiek
rechtelijk zijn geregeld, indien naar Ons oor
deel door de afzonderlijke voorziening de 
belangen dezer personen niet worden ge-
schaad. · 

6. In de gevallen, bedoeld in de artike
len 3 en 4, worden voor de toepassing van de 
artikelen 7, 12, 18, 33 , 49, 52, 61 , 65, 95 en 
96 de werkzaamheden geacht te worden ver
richt in eene onderneming. 

7. r. Degene, die in de onderneming van 
een werkgever in aangenomen werk persoon
lijk arbeid, die verband houdt met het in de 
onderneming uitgeoefende bedrijf, verricht 
en ten aanzien van wien door het bestuur 
der Rijksverzekeringsba11k niet is beslist, dat 
hij in den zin der Ongevallenwet 1921 of der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 in 
eene onderneming een verzekeringsplichtig 
bedrijf uitoefent, wordt voor de toepassing 
van deze wet geacht dezen arbeid te ver
richten in dienst van dien werkgever. Het
geen voor de verrichting van dien arbeid 
wordt genoten, wordt als loon in den zin der 
wet beschouwd. 

2. Indien de in het eerste lid bedoelde 
persoon zich bij het verrichten van d en ar
beid laat bijstaan door andere personen, wor
den ook deze andere personen voor de toe
passing van deze wet beschouwd hun arbeid 
te verrichten in dienst van den in het eerste 
lid bedoelden werkgever . Hetgeen voor den 
gezam enlijk verrichten arbeid wordt geno
ten, wordt, voor zoover niet blijkt van eene 
andere verdeeling, geacht door ieder der
genen, die den arbeid hebben verricht, voor 
een gelijk deel te zijn genoten. 

8. Degene, die krachtens overeenkomst 
met een derde tegen genot van zeker loon 
of provisie regelmatig zijne bemiddeling ver
leent tot het tot stand komen van overeen
komsten tusschen daartoe door hem te be
zoeken personen en dien derde, wordt voor 
de toepassing van deze wet geacht dien ar
beid te v errichten in loondienst van dien 
derde, mits hij de vorenbedoelde bemidde
ling uitsluitend voor de onderneming van 
dien derde verleent en mits het verleenen 
van die bemiddeling niet eene voor hem bij-
komstige werkzaamheid is. ' 

9 . r. Degenen, die, in bij algemeenen 
maatregel van bestuur aangewezen b edrij 
ven, in den regel voor een werkgever of voor 
t en hoogste twee werkgevers buiten de werk
plaats van den werkgever persoonlijk arbeid 
verrichten, die verband houdt met he t in de 
onderneming uitgeoefende bedrijf, en die 
zich daarbij in den regel niet laten bijstaan 
door meer dan twee andere personen, wor
den voor de toepassing van deze wet geacht 
dien arbeid te verrichten in dienst van dien 
werkgever, onderscheidenlijk van die werk
gevers. 

2. Ook degenen, die den vorenbedoelden 
bijstand verleenen, worden geacht hun ar
beid te verrichten in dienst van den in het 
eerste lid bedoelden werkgever, onderschei
denlijk de in het eerste lid bedoelde werk
gevers. 
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3. Hetgeen voor de verrichting van den 
in de beide voorgaande leden bedoelden ar
beid wordt genoten, wordt als loon be
schouwd. Hetgeen voor den gezamenlijk ver
richten arbeid wordt genoten, wordt, voor 
zoover niet blijkt van eene andere verdee- · 
ling, geacht door ieder dergenen, die den 
arbeid hebben verricht, voor een gelijk deel 
te zijn genoten. 

10. Voor de toepassing van deze wet 
wordt hij, die bij wijze van werkverschaffing 
te werk is gesteld en daarvoor eene geldelijke 
uitkeering geniet, geacht den hem opgedra
gen arbeid krachtens arbeidsovereenkomst 
te verrichten in dienst van dengene, die het 
werk verschaft. 

11. 1. Onder loon wordt in deze wet 
/ verstaan elke uitkeering, welke de arbeider 

als vergoeding voor zijn arbeid of gedurende 
staking van den arbeid van zij n werkgever 
ontvangt. Als loon volgens deze wet gelden 
tevens fooi en of andere ontvangsten van 
derden, welke verband houden met t en be
hoeve van den werkgever verrichten arbeid. 

2. Niet in geld vastgesteld loon wordt 
berekend naar het bedrag der geldswaarde; 
hierbij wordt onderricht niet medegerekend. 
De berekening geschiedt, voor zoover be
treft de waarde der huisvesting en die van 
den vollen kost, door Onzen Minister. 

12. Onder werkgever wordt in deze wet 
verstaan ieder natuurlijk of rechtspersoon, 
die een of meer arbeiders bij eene onderne
ming in dienst heeft. 

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

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

b. van den arbeider, die in dienst is van 
een publiekrechtelijk lichaam: de persoon, 
die de onmiddellijke leiding heeft van den 
tak van dienst, waaraan de arbeider is ver
bonden, met dien verstande, dat ten aanzien 
van arbeiders in dienst van het Rijk bij al
gemeenen maatregel van bestuur eene an
dere regeling kan worden getroffen; 

c. van den arbeider, die in dienst is van 
eene buitenslands gevestigde onderneming: 
hij , die ter plaatse, waar de werkzaamheden 
hier te lande worden verricht, met de lei 
ding daarvan belast is. 

3. Indien bij één onderneming of, in het 
geval van een publiekrechtelijk lichaam, bij 
één tak van dienst twee of meer personen 
als werkgever zijn te beschouwen, is ieder 
hunner voor de nakoming der verplichtin
gen, bij of krachtens deze wet den werkge
ver opgelegd, aansprakelijk en is ieder hun
ner bevoegd tot het uitoefenen der rechten, 
bij of krachtens deze wet den werkgever toe
gekend. 

13. De werkgever is verplicht om aan de 
in zijn dienst zijnde personen, overeenkom
stig regelen bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen, en behoudens de bij dien 
algemeenen maatregel te bepalen uitzonde
ringen, gelegenheid te geven tot het uitoefe
nen van de hun bij of krachtens deze wet 
toegekende bevoegdheden en tot het nako-
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men van de hun bij of krachtens deze wet 
opgelegde verplichtingen. 

14. 1. De werkgever is verplicht de op
gaven te doen, die ter verzekering van eene 
behoorlijke uitvoering van deze wet b ij al
gemeenen maatregel van bestuur zijn be
paald. 

2. Bovendien zijn de werkgever en de
gene, die werkgever is geweest, alsmede de 
in zijn dienst zijnde of geweest zijnde per
sonen verplicht aan het bestuur der Rijks
verzekeringsbank en aan den Raad van Ar
beid - daaronder begrepen de voorzitter 
van den Raad en de aan den Raad onder
geschikte en schriftelijk door den Raad daar
toe gemachtigde ambtenaren -de verlangde 
inlichtingen, ook schriftelijk, binnen den 
door het bestuur der Rijksverzekeringsbank , 
onderscheidenlijk den Raad van Arbeid, ge
stelden termijn te geven omtrent zaken en 
feiten de naleving van deze wet betreffende. 

3. G elijke verplichting, als in het voor
gaande lid omschreven, bestaat, wanneer 
eene inlichting wordt gevraagd door een be
drijfsraad, door het bestuur eener erkende 
bedrij fsvereeniging of door een daartoe 
schriftelijk door hen gemachtigden ambte
naar ten aanzien van bij het kinderbijslag
fonds van dien bedrijfsraad of bij die be
drijfsvereeniging aangesloten of aangesloten 
geweest zijnde werkgevers en van de bij hen 
in dienst zijnde of geweest zijnde personen. 

4. De werkgever kan zijne bezwaren te
gen het geven van eene inlichting, ingevolge 
de beide voorgaande leden gevraagd door 
anderen dan het bestuur der Rij ksverzeke
ringsbank, binnen tweemaal 24 uren nadat 
zij gevraagd is, inbrengen bij den voorzitter 
van het bestuur der Rijksverzekeringsbank. 
Deze beslist of de inlichting al dan niet moet 
worden gegeven, in het eerste geva:l binnen 
welken termijn, en deelt zijne beslissing on
verwijld mede aan dengene, die de inlich
ting vraagt en aan dengene, van wien de in
lichting gevraagd is. 

15. 1. De werkgever is bevoegd een per
soon in zijn dienst, die belast is met leiding 
of opzicht of uitsluitend met administra
tieve werkzaamheden, of een door Onzen Mi
nister overeenkomstig door Ons te geven re
gelen erkend administratiekantoor, aan te 
wijzen voor de nakoming der bij of krach
tens deze wet aan den werkgever opgelegde 
verplichtingen. Bij de aanwijzing kan uit
zondering worden gemaakt voor de nakoming 
van verplichtingen van geldelijken aard. D e 
aanwijzing kan betrekking hebben op alle 
arbeiders, in dienst van den werkgever, of 
op een bepaald gedeelte. 

2. Door aanwijzing overeenkomstig dit 
artikel wordt de aangewezene, voor zooveel 
betreft de nakoming der hiervoren bedoelde 
verplichtingen, als werkgever beschouwd. 

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

4. De aanwijzing kan door het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank, met ingang van 
den door dezen te bepalen, aan werkgever 
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en aangewezene mede te deelen dag, worden 
vervallen verklaard. 

16. De werkgever naar burgerlijk recht 
is te allen tijde mede aansprakelijk voor de 
betaling van premie of van interest, verschul
digd ter zake van de in deze wet geregelde 
verzekering van arbeiders in zijn dienst. 

17. 1. De werkgever, die niet binnen 
het Rijk zijne woonplaats heeft, en niet over
eenkomstig artikel 15 één of meer personen 
heeft aangewezen voor de nakoming der bij 
of krachtens deze wet hem ten aanzien van 
alle arbeiders in zijn dienst opgelegde ver
plichtingen, is verplicht eene woonplaats 
binnen h et Rijk te kiezen. 

2. Bij gebreke van zoodanige aanwijzing 
en keuze, wordt hij geacht voor de toepas
sing dezer wet woonplaats te hebben t en 
huize van dengene, die de onmiddellijke lei
ding der werkzaamheden hier te lande heeft. 

18. I. De werkgever is verplicht zorg 
te dragen, dat in zijne onderneming op eene 
plaats, die vrij toegankelijk is voor al zijne 
arbeiders, eene kaart wordt e n blijft opge
hangen op zoodanige wijze, dat van hetgeen 
daarop vermeld staat gemakkelijk kan wor
den kennis genomen en aangevende naam en 
adres van het uitvoeringsorgaan, waarbij hij 
is aangesloten. 

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

19. 1. De werkgever, die gemoedsbe
zwaren heeft tegen de in deze wet geregelde 
verzekering, kan met inachtneming van bij 
algemeenen maatregel van bestuur te stellen 
regelen en voorwaarden van bij of krachtens 
deze wet hem opgelegde verplichtingen door 
den Raad van Arbeid worden vrijgesteld. 

2. In de maand Januari van elk kale n 
derjaar doet de Raad van Arbeid aan den 
Inspecteur der directe belastingen, binnen 
wiens ambtsgebied de werkgever woont, 
wien overeenkomstig het bepaalde in het 
eerste lid vrijstelling is gegeven van de ver
plichting tot premiebetaling ingevolge deze 
wet, toekomen een staat, vermeldende naam 
en woonplaats van dien werkgever en van 
het bedrag, dat door dien werkgever in het 
afgeloopen jaar als zijn aandeel in de premie 
had moeten zijn betaald, indien hem niet d e 
vorenbedoelde vrijstelling was verlee nd. 
Naar aanleiding van dien staat v e rhoogt de 
Inspecteur den aanslag van den werkgever 
in de Rijksinkomstenbelasting over het loo
pende dienstjaar met bedoeld bedrag. 

3. Indien op het tijdstip, waarop de In
specteur den staat ontvangt, de aanslag in 
de Rijksinkomstenbelasting reeds t en ko
hiere is gebracht, wordt de verhooging van 
den belastingplichtige nagevorderd. Hetzelf
de vindt plaats, indie n op voormeld tijdstip 
besloten was geen aanslag op te leggen of de 
opgelegde aanslag was vernietigd. Navorde
ring heeft plaats door het tt:n kohiere bren
gen van een naderen aanslag wegens de ver
hooging. 

20. 1. De in het vorige artikel bedoelde 
verhooging van den aanslag in de R ijks-
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inkomstenbelasting wordt ingevorderd over
eenkomstig de bepalingen geldende voor de 
invordering van de Rijks inkomstenbelasting 
en als Rijksinkomstenbelasting verantwoord. 

2. Voor de toepassing van de bepalingen 
der wet op de Rijksinkomstenb elasting en 
voor de heffing van opcenten wordt de ver
hooging evenwel niet als een aanslag of een 
deel van een aanslag beschouwd. 

21. D e arbeider, die gemoedsbezwaren 
heeft tegen de in deze wet geregelde verze
kering, kan met inachtneming van bij alge
meenen maatregel van bestuur te s tellen re
gelen en voorwaarden van bij of krachtens 
deze wet hem opgelegde verplichtingen door 
den Raad van Arbeid worden vrijgesteld. 

22. I. De vrijstelling, bedoeld in artikel 
19, onderscheidenlijk in artikel 21, wordt 
door den R aad van Arbeid ingetrokken: 

a . op v e rzoek van hem, wie n de vrijstel
ling is verleend; 

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

2 . De in het eerste lid bedoelde vrijstel
lingen kunnen worden ingetrokken: 

a. indien op den werkgever , onderschei
denlijk den arbeider, krachtens deze wet of 
krachtens tot uitvoering van deze wet ge
nomen besluiten rustende verplichtingen niet 
door hem worden nageleefd; 

b. ingeva l eene ingevolge de Invalidi
teitswet of de Ziektewet aan den werkgever 
of aan den arbeider wegens gemoedsbezwa
ren verleende vrijstelling wordt ingetrokken. 

3 . D e intrekking op grond van een de:r 
vorige leden geschiedt met bevel om binnen 
drie dagen het bewijs van vrijstelling terug 
te geven. D e Raad van Arbeid kan daarbij 
bepalen, dat een verzoek om vrijstelling ge
daan binnen twee jaar na de dagteekening 
der intrekkin g, enkel op dien grond niet
ontvankelijk zal worden verklaard. 

TWEEDE AFDEELING. 

Van de verzekering van uitkeering van 
kinderbijslag. 

Hoofdstuk I. Van den kinderbijsla.g. 

23. r. De arbeider, di e hier te lande 
zijne woonplaats heeft, en wiens gezin meer 
dan twee kinderen beneden den leeftijd van 
vijftien jaar telt, heeft voor elk kind, te re
kenen van h et derde kind, dat de n leeftijd 
van vijftien jaar nog niet bereikt heeft, over
eenkomstig de bepalingen der volgende .ar
tikelen recht op een kinderbijslag. 

2 . H et bepaalde in h et vorige lid geldt 
niet ten aanzien van de gehuwde vrouwelijke 
arbeider, wier echtgenoot, hetzij ingevolge 
het bij of krachtens deze wet bepaalde recht 
op kinderbijslag heeft, hetzij wegens ziekte, 
ongeval of werkloosheid eene uitkeering ont
vangt, waarvan het bedrag mede verband 
houdt met de gezinssamenstelling. 

24. I. Onder kind wordt in deze wet 
verstaan een wettig of gewettigd kind van 



den arbeider of van de(n) echtgenoot(e) 
van den arbeider. 

2. Voor het recht op kinderbijslag tijdens 
een kalenderjaar is beslissend de samenstel
ling van het gezin van den arbeider op den 
1sten Januari van dat jaar. 

25. 1. Voor arbeiders met een loon: 
a . per maand van f 100 of minder, 
b. per week van f 24 of minder, 
c. per dag van f 4 of minder, 
bedraagt een kinderbijslag f 0.10. 
2. Voor arbeiders met een loon: 
a. per maand van meer dan f 100, doch 

niet meer dan f 150, 
b. per week van meer dan f 24, doch niet 

meer dan f 36, 
c. per dag van meer dan f 4, doch niet 

meer dan f 6, 
bedraagt een kinderbijslag f 0 .15. 
3. Voor arbeiders met een loon: 
a. per maand van meer dan f 150, doch 

niet meer dan f 200, 
b. per week van meer dan f 36, doch niet 

meer dan f 48, 
c. per dag van meer dan f 6, doch niet 

m eer dan f 8, 
bedraagt een kinderbijslag f 0.20. 
4. Voor arbeiders met e'.:n loon: 
a. per maand van meer dan f 200, 
b. per week van meer dan f 48, 
c. per dag van meer dan f 8, 
bedraagt een kinderbijslag f 0.25. 
5. De kinderbijslag wordt uitgekeerd 

over iederen dag, waarop de arbeider heeft 
gewerkt. Dagen, waarop niet gearbeid is, 
maar waarover de arbeider van zijn werkge
ver loon heeft ontvangen, worden mede als 
arbeidsdagen beschouwd. Over zeven ach
tereenvolgende dagen wordt den arbeider 
echter nooit meer uitgekeerd dan zes maal 
het hem per arbeidsdag aan kinderbijslag 
toekomende bedrag. 

6. De uitbetaling van ,den kinderbijslag 
geschiedt ten minste eenmaal in de drie 
maanden. 

7. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden ter uitvoering van het bepaalde in 
dit artikel nadere regelen gesteld. 

26. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kan worden bepaald, met inachtne
ming zooveel mogelijk van het beginsel der 
wederkeerigheid, neergelegd in de wetgeving 
van een vreemden Staat, dat arbeiders, die 
niet hier te lande hunne woonplaats hebben, 
eveneens voor toekenning van kinderbijslag 
in aanmerking kunnen komen . 

Hoofdstuk IL Van de premie. 

27. 1. De middelen tot dekking der 
krachtens deze wet toe te k ennen kinderbij
slagen en der administratiekosten worden 
door de werkgevers opgebracht, berekend 
naar de regelen van het premiestelsel. 

2. De premie bestaat uit: 
a. eene bijdrage, bestemd tot dekking der 

kinderbijslagen, 
b. een opslag, bestemd tot dekking der 

administratiekosten. 
3. De in het vorige lid bedoelde bijdrage 
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wordt jaarlijks door Ons vastgesteld. De 
vaststelling geschiedt ten minste een maand 
vóór d en aanvang van het betreffende ka
lenderjaar. De opslag en de premie worden 
vastgesteld door de bedrijfsraden en de er
kende bedrijfsvereenigingen voor zoover be-

. treft de van hen uitgaande fondsen en door 
Ons voor zoover betreft het Rijkskinder
bijslagfonds. 

4. De werkgever mag de door hem krach
tens deze wet betaalde of verschuldigde pre
mie geheel noch gedeeltelijk op den arbeider 
verhalen. 

28. D e premie wordt vastgesteld in hon
derdsten van het loon, dat in het tijdperk, 
waarover de betaling loopt, door de arbeiders 
is verdiend. Bij de berekening van het loon 
komt het loon, dat bij denzelfden werkge
ver voor denzelfden arbeider meer heeft be
dragen dan het bedrag, hetwelk verkregen 
wordt door vermenigvuldiging van acht gul
den met het aantal dagen, waarop de arbei
der in de betalingsperiode bij den werkgever 
heeft gewerkt, voor dat meerdere niet in 
aanmerking. Voor de premieberekening wor-
den dagen, waarop niet gearbeid is, maar 
waarover de arbeider van zijn werkgever 
loon heeft ontvangen, als arbeidsdagen be
schouwd. 

Hoofdstuk III. Van de uitvoeringsorganen. 

§ 1. Inleidende bepaling. 

29. In de uitvoerin g van de verzekering 
volgens deze wet wordt voorzien door: 

a. kinderbijslagfondsen van bedrijfsra
den; 

b. kinderbijslagfondsen van erkende be
drijfsvereenigingen; 

c. een Rijkskinderbijslagfonds. 

§ 2. Van de kinderbijslagfondsen van 
bedrijfsraden. 

30. 1. Een bedrijfsraad kan door Ons 
worden gemachtigd tot het oprichten van 
een kinderbijslagfonds. De machtiging wordt 
niet verleend dan nadat de naar het oordeel 
van Onzen l\,linister algemeen erkende cen
trale organisaties van werkgevers en arbei 
ders in de gelegenheid zijn gesteld binnen 
een door hem te bepalen termijn te advisee
ren omtrent het al dan niet verleenen der 
machtiging. 

2. Aan eene machtiging, als in het vorige 
lid bedoeld, kunnen door Ons zoodanige 
voorwaarden worden verbonden, als Wij in 
het belang van de in deze wet geregelde ver
zekering noodzakelijk achten. 

3. Ons besluit, dat in de l\'eder/andsche 
Staatscourant wordt geplaatst, bepaalt den 
datum, met ingang waarvan het fonds in 
werking treedt. Te rekenen van dien datum 
zijn de werkgevers, behoorende tot het be
drijf of het gedeelte van een bedrijf, waar
voor de bedrijfsraad is ingesteld - behalve 
in de gevallen door Onzen Minister uitge
zonderd - aangesloten bij het kinderbijslag
fonds van dien bedrijfsraad. 

31. Voor het kinderbijslagfonds van een 



1939 

bedrijfsraad wordt door dien raad een regle
ment vastgesteld. In dit reglement wordt 
bepaald, wie met de dagelijksche leiding van 
het fonds is belast. Ten aanzien van dit 
reglement en zijne uitvoering geldt overi
gens hetgeen in de artikelen 1 7 tot en met 
21 van de Bedrijfsradenwet is bepaald. 

32. De bedrijfsraad is bevoegd de ad
ministratie van het kinderbijslagfonds onder 
zijne verantwoordelijkheid te laten voeren 
door een door hem aan te wijzen natuurlijke 
of rechtspersoon, mits deze niet beoogt 
winst te maken met de uitoefening van het 
bedrijf van administrateur of verzekeraar, 
noch middellijk of onmiddellijk uit eenig 
dergelijk bedrijf voordeel pleegt te trekken. 

33. De bedrijfsraad is verplicht een re
gister, dat als kaartstelsel mag worden inge
richt, aan te leggen en geregeld bij te hou
den, in welk register ten aanzien van elk der 
bij het kinderbijslagfonds aangesloten werk
gevers worden aangeteekend: 

a. de naam en de woonplaats; 
b. de gemeente of de gemeenten, waarin 

zijne onderneming gevestigd is; 
c. de datum van aansluiting bij het kin

derbijslagfonds van den bedrijfsraad. 
34. Door Onzen Minister kunnen voor

schriften worden gegeven betreffende het 
beheer van de gelden en de wijze van boek
houding van het kinderbijslagfonds van den 
bedrijfsraad. 

35. 1. De bedrijfsraad is verplicht bin
nen een jaar na het verstrijken van een boek
jaar een verslag omtrent den toestand van 
het kinderbijslagfonds in het afgeloopen 
boekjaar samen te stellen en dit verslag, met 
een exemplaar van de rekening van het fonds 
over dit boekjaar, aan Onzen Minister toe 
te zenden. 

2. Door Onzen Minister kunnen voor
schriften worden gegeven omtrent de in
richting van het in het vorige lid bedoelde 
verslag. 

36. 1. E ene krachtens artikel 30 ver
leende machtiging kan door Ons, den be
drij fsraad gehoord, worden ingetrokken. 

2. Ons besluit , dat in de Nederlandsche 
Staatscourant wordt geplaatst, bepaalt den 
datum, met ingang waarvan het kinderbij
slagfonds van den bedrijfsraad wordt opge
heven. Te rekenen van dien datum gaan de 
werkgevers, die bij dat fonds waren aange
sloten, voor zoover zij zich niet reeds aan
sloten bij eene erkende bedrijfsvereeniging, 
van rechtswege over naar het Rijkskinder
bijslagfonds. 

37. Indien een bedrijfsraad, waaraan een 
kinderbijslagfonds is verbonden, door Ons 
wordt opgeheven, wordt te gelijk ook dit 
fonds opgeheven. Het bepaalde in het twee
de lid van artikel 36 vindt in dat geval over
eenkomstige toepassing. 

§ 3. Van de kinderbijslagfondsen van er
kende bedrijlsvereenit,ingen. 

38. Indien voor een misdrijf of een ge
deelte van een bedrijf in de uitvoering der 
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verzekering volgens deze wet niet wordt 
voorzien door een kinderbijslagfonds van een 
bedrijfsraad, kan daarin worden voorzien 
door eene erkende bedrijfsvereeniging. 

39. 1. Als bedrijfsvereeniging kan door 
Onzen Minister op haar verzoek worden er
kend eene krachtens de Ziektewet erkende 
bedrijfsvereeniging, als bedoeld in artikel 89, 
eerste lid, dier wet, indien zij voldoet aan de 
volgende vereischten: 

1 °. dat tot haar doel behoort de uitvoe
ring der bij deze wet geregelde verzekering, 
en wel hetzij voor een bepaald bedrijf of een 
bepaald gedeelte van een bedrijf, hetzij voor 
meer dan één bedrijf; 

2 °. dat de regelen in hare statuten of 
reglementen omtrent de uitkeering van kin
derbijslag dezelfde zijn als die van deze wet ; 

3 ° . dat hare statuten of reglementen de 
bepaling inhouden, dat alle arbeiders, in 
dienst van een werkgever, die tot de bedrijfs
vereeniging toetreedt, voor rekening van de 
bedrijfsvereeniging verzekerd zijn ; 

4 °. dat hare statuten voldoen aan de in 
deze wet gestelde eischen; 

5 °. dat zij niet beoogt winst te maken. 
2. B ehoudens het bepaalde in het vol

gende lid komt voor een bedrijf of een be
paald gedeelte van een bedrijf niet meer dan 
één bedrijfsvereeniging voor erkenning in 
aanmerking en dan slechts die, welke door 
Onzen Ministe r als representatief voor dat 
bedrijf of gedeelte van dat bedrijf wordt be
schouwd en aangeduid. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid kan Onze Minister voor een be
drijf of een bepaald gedeelte van een bedrijf, 
waarin geen als representatief aangeduide 
bedrijfsvereeniging is erkend, één of meer 
bedrijfsvereenigingen erkennen, zonder aan
duiding als representatief voor dat bedrijf of 
bedrijfsgedeelte, indien hem zulks in ver
band met de organisatorische v erhoudingen 
in dat bedrijf of bedrijfsgedeelte gewenscht 
voorkomt. 

4. De statuten van eene bedrijfsvereeni
ging, welke hare werking over meer dan één 
bedrijf uitstrekt, moeten de bepaling inhou
den, dat geen lid kunnen zijn werkgevers, 
voor wie de mogelijkheid b estaat zich aan te 
sluiten bij een als representatief voor een 
bedrijf of een bedrijfsgedeelte aangeduide 
bedrijfsvereeniging. 

5. Op een verzoek tot erkenning als be
drijfsvereeniging wordt door Onzen Minister 
niet beslist dan na d e naar zijn oordeel alge
meen erkende centrale organisaties van werk
gevers en arbeiders in de gelegenheid te heb
ben gesteld, hem binnen een door hem te 
bepalen termijn te adviseeren zoowel om
trent het al dan niet verleenen van erken
ning als omtrent eene eventueele aanduiding 
der verzoekende vereeniging als representa
tief voor een bepaald bedrijf of een bepaald 
gedeelte van een bedrijf. 

6. Als bedrijfsvereeniging kan door On
zen Minister op haar verzoek eveneens wor
den erkend eene krachtens de Ziektewet 
erkende bedrijfsvereeniging, als bedoeld in 
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artikel 89, tweede lid, dier wet. Het bepaalde 
in de voorafgaande leden vindt in dat geval 
overeenkomstige toepassing. 

40. De statuten der bedrijfsvereeniging 
moeten zoodanige bepalingen inhouden, dat 
het aantal bestuursleden, aangewezen door 
de vereeniging of vereenigingen van arbei
ders, welke lid is of zijn der bedrijfsvereeni
ging, ten minste even groot is. als het aantal 
bestuursleden, aangewezen door de vereeni
ging of vereenigingen van werkgevers, welke 
lid is of zijn van de bedrijfsvereeniging, en 
dat de vertegenwoordigers van bedoelde ar
beidersvereenigingen ter algemeene verga
dering ten minste evenveel stemmen uit
brengen als de leden-werkgevers en/of de 
vertegenwoordigers der vereeniging of ver
eenigingen van werkgevers, welke lid is of 
zijn der bedrijfsvereeniging. 

41. t. De statuten der bedrijfsvereeni
ging moeten, onverminderd het elders in 
deze wet dienaangaande bepaalde, inhouden 
de aanduiding van de gemeente, waar de 
zetel der vereeniging is, en bepalingen om
trent: 

1 °. de vereischten voor het lidmaatschap 
en het oogenblik, waarop het lidmaatschap 
aanvangt en eindigt; 

2 °. de samenstelling en de bevoegdhe
den van de bestuursorganen, de bestuursver
gaderingen en het nemen van eene beslissing 
in die vergaderingen, het tijdstip, waarop de 
verkiezing van de leden van het bestuur en 
van hunne plaatsvervangers zal plaats heb
'ben; 

3 °. het verleenen van recht van toegimg 
tot bestuurs- en algemeene vergadering aan 
een door Onzen Minister op voordracht van 
de in artikel 39, vijfde lid, bedoelde centrale 
organisaties aangewezen vertegenwoordiger 
dier organisaties; 

4 °. de vertegenwoordiging der vereeni
ging in en buiten rechten; 

5° . de wijze van bijeenroepen van de al
gemeene vergadering en de gevallen, waarin . 
het bestuur verplicht is eene algemeene ver
gadering bijeen te roepen; 

6° . de wij ze van behandeling der voor
stellen op de algemeene vergadering en de 
wijze, waarop in die vergadering een besluit 
kan worden genomen; 

7°. het stemrecht, alsmede de uitvoering 
daarvan; 

8 °. de wijze van uitoefening van het 
stemrecht; 

9 °. de ontbinding der vereeniging. 
2 . De statuten moeten ten minste één

maal per boekjaar den leden-werkgevers de 
gelegenheid geven om met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van ten hoogste drie 
maanden uit de bedrijfsvereeniging te tre
den. 

42. 1. De bedrijfsvereeniging is ver
plicht alle werkgevers , die tot haar als lid 
wenschen toe te treden en aan de bij de sta
tuten bepaalde vereischten voor het lidmaat
schap voldoen, als zoodanig toe te laten, be
houdens het bepaalde in het derde lid. 

2. In de statuten mogen geen bepalingen 
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worden opgenomen, strijdig met het bepaal
de in het eerste lid. 

3. Een algemeene maatregel van bestuur 
kan uitzonderingsgevallen noemen, waarin 
de toelating van een werkgever als lid kan 
worden geweigerd of het lidmaatschap aan 
een reeds toegetreden werkgever kan wor
den opgezegd. 

43. 1. De statuten der bedrijfsvereeni
ging kunnen bepalen, dat de algemeene ver
gadering wordt samengesteld uit vertegen
woordigers der leden. Tot vertegenwoordi
gers der leden mogen uitsluitend worden ge
kozen zij, die als zoodanig in de statuten 
worden aangeduid. 

2. Indien de statuten eene bepaling in
houden, als in het eerste lid bedoeld, moeten 
zij tevens inhouden bepalingen omtrent de 
verkiezing van de vertegenwoordigers der 
leden. 

44. De bedrijfsvereeniging is verplicht 
voor de nakoming van hare uit deze wet ten 
aanzien van qe verzekerden voortvloeiende 
verplichtingen zekerheid te stellen overeen
komstig bij algerneenen maatregel van be
stuur te stellen regelen. Bij dien algemeenen 
maatregel kan worden bepaald, dat onder 
aan te geven voorwaarden geen zekerheid 
behoeft te worden gesteld of met het stellen 
van eene lagere door Onzen Minister te be
palen zekerheid kan worden volstaan. 

45. t. De · aanvrage om erkenning ge
schiedt in den door Onzen Minister vast te 
stellen vorm, met overlegging van de door 
Onzen Minister te bepalen stukken. 

2. Een besluit, waarbij de gevraagde er
kenning wordt verleend dan wel wordt ge
weigerd, is met redenen omkleed. 

46. Het besluit tot erkenning eener be
drijfsvereeniging, dat in de Nederlandsche 
Staatscourant wordt geplaatst, geeft het tijd
stip aan, waarop het kinderbijslagfonds der 
bedrijfsvereeniging in werking treedt. 

4 7 . 1. De erkende bedrij fsvereeniging 
is verplicht voor haar kinderbijslagfonds een 
reglement vast te stellen. 

2 . Dit reglement treedt niet in werking, 
alvorens door Onzen Minister te zijn goed
gekeurd. Hetzelfde geldt ten aanzien van 
wijzigingen in het reglement. 

48. Het bestuur der erkende bedrijfs
vereeniging is bevoegd de administratie van 
het kinderbijslagfonds onder zijne verant
woordelijkheid te laten voeren door een door 
het bestuur aan te wijzen natuurlijke of 
rechtspersoon, mits deze niet beoogt winst 
te maken met de uitoefening van het bedrijf 
van administrateur of verzekeraar, noch 
middellijk of onmiddellijk uit eenig dergelijk 
bedrijf voordeel pleegt te trekken. 

4 9 . 1. De erkende bedrijfsvereeniging 
is verplicht een ledenregister, dat als kaart
stelsel mag worden ingericht, aan te leggen 
en geregeld bij te houden, in welk register 
ten aanzien van elk der leden worden aange
teekend: 

a . de naam en de woonplaats ; 
b. de gemeente of gemeenten, waarin 

zijne onderneming gevestigd is; 
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c. de datum, waarop zijn lidmaatschap is 
ingegaan. 

2. Het bestuur der bedrijfsvereeniging 
zendt ieder, die in het in het eerste lid be
doelde ledenregister is opgenomen, een uit
treksel, voor zooveel hem betreft, uit dat 
register. 

3. Wanneer het lidmaatschap van een lid 
is geëindigd, wordt hij terstond door het be
stuur der bedrijfsvereeniging van het leden
register afgevoerd. 

50. Door Onzen Minister kunnen voor
schriften worden gegeven betreffende het 
beheer van de gelden en de wijze van boek
houding van het kinderbijslagfonds der er
kende bedrijfsvereeniging. 

51 . r. Het bestuur der erkende bedrijfs
vereeniging is verplicht binnen een jaar na 
het verstrijken van een boekjaar een verslag 
omtrent den toestand van het kinderbijslag
fonds in het afgeloopen boekjaar samen te 
stellen en dit verslag, met een exempiaar
van de door de algemeene vergadering goed
gekeurde rekening van het fonds over dit 
boekjaar, aan Onzen Minister toe te zenden. 

2. Door Onzen Minister kunnen voor
schriften worden gegeven omtrent de inrich
ting van het in het vorige lid bedoelde ver
slag. 

52. r. H et lidmaatschap van eene er
kende bedrijfsvereeniging gaat van rechts
wege over op al degenen, natuurlijke of 
rechtspersonen, die later met of in plaats 
van den werkgever optreden in de onder
neming van den oorspronkelijken werkgever, 
die als lid der bedrijfsvereeniging was toege
laten. Indien de werkgever schriftelijk aan 
het bestuur der bedrijfsvereeniging het ver
langen daartoe te kennen geeft , blijft de be
paling der vorige zinsnede buiten toepassing, 
t e rekenen van den dag, waarop de kennis
geving door het bestuur der bedrijfsvereeni
ging is ontvangen. Eveneens blijft die be
paling buiten toepassing, indien het bestuur 
de r bedrijfsvereeniging schriftelijk aan den 
betrokken Raad van Arbeid te kennen geeft , 
dat de statuten der vereeniging zich daar
t egen verzetten, te rekenen van den dag, 
waarop de kennisgeving door dien R aad van 
Arbeid is ontvangen. 

2 . De in het vorige lid bedoelde kennis
geving moet door den werkgever respectie
velijk het bestuur der bedrijfsvereeniging 
worden ingezonden binnen twee maanden, 
nadat de opvolging is ingegaan. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden de noodige voorschriften gegeven 
omtrent den overgang van een werkgever, lid 
eener erkende bedrijfsvereeniging, naar het 
Rijkskinderbij slagfonds of n aar eene andere 
erkende b edrijfsvereeni ging. 

53. M et ingang van den datum, waarop 
voor een bedrijf of een gedeelte van een be
drijf het kinderbijslagfonds van den bedrijfs
raad in werking treedt, houdt het kinderbij
slagfonds eener in het bijzonder voor dat be
drijf of gedeelte van dat bedrijf erkende be
drijfsvereeniging op te bestaan en vervalt de 
erk enning dezer bedrijfsvereeniging. 
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54. r. D e erkenning eener bedrijfsver
eeniging kan door Onzen Minister worden 
ingetrokken. D e gevallen, waarin deze in
trekking kan plaats hebben, worden bij alge
meenen maatregel van bestuur bepaald. 

2. D e erkenning wordt ingetrokken, in-
dien de bedrijfsvereeniging : 

a. beoogt winst t e maken; 
b. in staat van faillissement is verklaard; 
c. tot ontbinding besluit; 
d. tot opheffing van haar kinderbijslag

fonds besluit, zonder dat het geval, bedoeld 
in artikel 53, aanwezig is. 

3 . Het bestuur der bedrijfsvereeniging is 
verplicht Onzen Minister onverwijld m et be
sluiten, als in het vorige lid onder c en d 
bedoeld, in kennis te stellen. 

55. r. Het besluit van Onzen Minister 
tot intrekking der erkenning eener bedrijfs
vereeniging, hetwelk in de Nederlandsche 
Staatscourant wordt geplaatst, bepaalt den 
datum, waarop de intrekking ingaat. T e re
kenen van dien datum gaan de werkgevers, 
die bij de bedrijfsvereeniging waren aange
sloten, voor zoover zij zich niet reeds aan
sloten bij eene andere erkende bedrijfsver
eeniging, van rechtswege over naar het Rij ks
kinderbijslagfonds. 

2. Van het in het vorige lid bedoelde be
sluit wordt door Onzen Minister onmiddel
lijk mededeeling gedaan aan het bestuur der 
betrokken bedrijfsvereeniging. 

56. r. Verplichtingen tot uitkeering van 
kinderbijslag, welke v óór d en datum, m et in
gang waarvan de erkenning der bedrijfsver~ 
eeniging is vervallen of ingetrokken, zijn ont
staan en op de bedrijfsvereeniging zouden 
hebben gerust, indien hare erkenning niet 
was vervallen of ingetrokken, alsmede vor
deringen van die bedrijfsvereeniging op 
werkgevers ter zake van krachtens deze wet 
verschuldigde premiën, gaan van rechtswege 
over op het Rijkskinderbijslagfonds, tenzij 
het College van Toezicht, bedoeld in arti-

. kei 89, goedkeurt, dat d e in liquidatie zijnde 
bedrijfsvereeniging zelve de nog te haren 

laste zijnde verplichtingen afwikkelt. Het Col
lege van Toezicht kan van de in liquidatie 
zijnde bedrijfsvereeniging waarborgen vra
gen voor de nakoming van deze v erplichtin
gen en aan haar voorwaarden stellen om
tre nt de wij ze, waarop de liquidatie zal ge
schieden. 

2 . Indien het kinderbijslagverevenings
fonds, bedoeld in artikel 76, uit hoofde van 
de verevening, voorzien in artikel 77, derde 
lid, eene vordering verkrijgt op eene bedrijfs
vereeniging, wordt deze vordering ingeval 
van faillissement der bedrij fsvereeniging , als
mede indien deze in gebreke is de vordering 
te voldoen, door het Rijk voldaan. 

3. I s door de bedrijfsvereeniging zeker
heid gesteld, dan wordt de vordering door het 
Rijk uit die zekerheid voldaan. 

57. In geval van faillissement van eene 
erkende bedrijfsvereeniging blijft de zeker
heid, gesteld overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 44, buiten het faillissement. 
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§ 4. Van het Rijkskinderbijslaglonds. 
58. Er bestaat een Rijkskinderbijslag

fonds , dat de hoedanigheid van rechtsper
soon bezit. Het wordt beheerd door het be
stuur der Rijksverzekeringsbank en heeft 
zijn zetel te Amsterdam. 

59. D e werkgever, die niet ingevolge ar
tikel 30 bij een kinderbijslagfonds van een 
bedrijfsraad is aangesloten en zich ook niet 
heeft aangesloten bij eene erkende bedrijfs
vereeniging, is aangesloten bij het Rijkskin
derbijslagfonds. 

60. Voor het Rijkskinderbijslagfonds 
wordt door Onzen Minister een reglement 
vastgesteld. 

61. De Raden van Arbeid houden ten 
aanzien van de in hun ressort gevestigde 

werkgevers, die zijn aangesloten bij het Rijks
kinderbijslagfonds, een register bij, dat als 
kaartstelsel mag worden ingericht, vermel
dende van iederen werkgever: 

a . den naam en de woonplaats; 
b. de gemeente of de gemeenten, waarin 

zijne onderneming gevestigd is; 
c. den datum van aansluiting bij het 

Rijkskinderbijslagfonds. 
62. Door Onzen Minister kunnen voor

schriften worden gegeven omtrent de boek
houding van het Rijkskinderbijslagfonds bij 
de Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid. 

63. r. H et bestuur van het Rijkskinder
bijslagfonds is verplicht binnen een jaar n a 
het verstrijken van een boekjaar een verslag 
omtrent den toestand van het fonds in het 
afgeloopen boekjaar samen te stellen en dit 
verslag, met een exemplaar van de rekening 
van het fonds over dit boekjaar, aan Onzen 
Minister toe te zenden. 

2. Door Onzen Minister kunnen voor
schriften worden gegeven omtrent de inricl;i•· 
ting van het in het vorige lid bedoelde ver
slag. 

§ 5. Van de inkomsten en de uitgaven der 
kinderbijslagfondsen en van de ver

evening. 
64. r. De inning van de premiën voor 

de kinderbijslagfondsen geschiedt door de 
bedrijfsraden en de erkende bedrijfsvereeni
gingen voor zoover betreft de van hen uit
gaande fondsen en door de Raden van Ar
beid voor zoover betreft het Rijkskinderbij
slagfonds. 

2. De wijze, waarop de inning van de 
premiën geschiedt, wordt geregeld in de re
glementen, bedoe ld in de artikele n JI, 47 
en 60. 

65. r. Met het oog op de inning der 
premiën door de Raden van Arbeid is de 
werkgever en degene, die werkgever geweest 
is, verplicht ten aanzien van alle in zijn 
dienst zijnde of geweest zijnde personen, 
voor zoover deze personen bij het Rijkskin
derbijslagfonds zijn verzekerd, aangifte te 
doen omtrent de bij algemeenen maatregel 
van bestuur vast te stellen punten. De aan
gifte heeft betrekking op het door Onzen 
Minister aangegeven tijdvak, dat voor ver-

1939 

schillende groepen van werkgevers verschil
lend kan worden vastgesteld en moet ge
schieden binnen een door Onzen Minister te 
stellen termijn, aanvangende na a floop van 
het tijdvak, waarover de aangifte moet ge
schieden. 

2. De in het vorige lid bedoelde aangifte 
geschiedt bij den Raad van Arbeid, binnen 
wiens gebied d e zetel van de onderneming 
van den werkgever is gevestiga. 

3 . In de gevallen, waarop artikel 4 van 
toepassing is, geschiedt de aangifte bij den 
R aad van Arbeid, binnen wiens gebied de 
werkgever woont. 

4 . Is de onderneming niet hier te lande 
gevestigd, dan geschiedt de aangifte door 
dengene, die krachtens het bepaalde in ar
tikel 12, tweede lid, onder c, als werkgever 
wordt beschouwd, bij den Raad van Arbeid, 
binnen wiens gebied het bedrijf in den regel 
wordt uitgeoefend en ingeval het bedri.if in 
den regel binnen het gebied van meer dan 
één Raad van Arbeid wordt uitgeoefend, bij 
den Raad van Arbeid te Amsterdam. 

66. De Raad van Arbeid stelt :1a afloop 
van den in artikel 65 , eerste lid, bedoelden 
termijn het bedrag der premie vast, door den 
werkgever verschuldigd over het in het eer
ste lid van dat artikel bedoelde tijdvak. De 
Raad van Arbeid deelt het aldus vastgestel
de bedrag schriftelijk aan den werkgever m e-
de, desverlangd vergezeld van de berekening, 
waarop het steunt en met mededeeling van 
den termijn, waarbinnen het vastgestelde be
drag moet worden betaald. 

67. Indien tengevolge van onjuiste of 
verzuimde aangifte door d en Raad van Ar
beid geen verschuldigde premie is vastge
steld of de verschuldigde premie op een te 
laag bedrag is vastgesteld, stelt de Raad van 
Arbeid het alsnog verschuldigde vast, ver
meerderd met interest tegen vijf procent 
's jaars, van den dag af, dat het verschuldig
de betaald had moeten zijn. 

68. De voorzitter van den bedrijfsraad, 
onderscheidenlijk van den Raad van Arbeid, 
is bevoegd bij dwangbevel, medebrengende 
het recht om de goederen des schuldenaars 
zonder vonnis aan te tasten, de te betalen 
premiën in te vorderen. Hetzelfde geldt voor 
den voorzitter van den Raad van Arbeid t en 
aanzien van den volgens artikel 67 verschul
digden interest. 

69. r. De beteekening en tenuitvoer
legging van het dwangbevel geschieden op 
de bij het W etboek van Burgerlijke Rechts
vordering t e n aanzien van vonnisse n e n 
authentieke akten voorgeschreven wijze door 
de a mbtenaren der directe belastingen, be
houdens dat, met afwijking van de artikelen 
440, derde lid, en 450, tweede lid, van het 
W etboek, bij inbeslagneming van roerende 
goederen, de daarmede belaste ambtenaar 
zich desverkiezende niet door getuigen of 
door slechts één getuige behoeft te doen bii
staan, en die ambtenaar bevoegd is om dèn 
persoon, tegen wien het beslag is gedaan, ook 
zonder diens bewilliging tot bewaarder aan 
te stellen. 
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2. Na de beteekening kan uitsluitend 
worden betaald ten kantore dier belastin
gen, waaraan de ambtenaar, houder van het 
dwangbevel, verbonden is, of, bij inbeslagne
ming, in handen van dien ambtenaar. 

3. De kosten van vervolging worden bere
kend volgens de bepalingen betrekkelijk de 
kosten van vervolging in zake van directe 
belastingen. Het recht van invordering bij 
dwangbevel strekt zich uit tot deze kosten. 

70. De toerekening en afschrijving van 
de betalingen der schuldenaren geschieden in 
de volgende orde : 

r O
• op de kosten van vervolging, zoo die 

verschuldigd zijn; 
2 °. op de interesten tot den dag der bet a

ling, indien interesten verschuldigd zijn; 
3 °. op de te betalen premiën. 
71. r. Ten laste van de kinderbijslag

fondsen komen de kinderbijslagen, waarop 
de bij de aangesloten werkgevers in dienst 
zijnde of geweest zijnde arbeiders recht heb
ben. 

2 . Indien een werkgever, hetzij krach
tens eene bepaling van deze wet, hetzij eige
ner beweging, overgaat naar een ander kin
derbijslagfonds, zijn de in zijn dienst zijnde 
arbeiders van den dag van overgang af bij 
dat fonds verzekerd. 

7 2 . r. De vaststelling en de toekenning 
van de kinderbijslagen geschieden door de 
bedrijfsraden en de erkende bedrijfsvereeni
gingen voor zoover betreft de van hen uit 
gaande fondsen en door de Raden van Ar
beid voor zoover betreft het Rijkskinder
bijslagfon ds . 

2 . De wijze, waarop de uitbetaling van 
de kinde1 bijslagen geschiedt, wordt geregeld 
in de reglementen, bedoeld in de artikelen 
31, 47 en 60. 

3 . D e kosten van de krachtens deze wet 
uitgekeerde kinderbijslagen moeten in de ad
m inistratie afzonderlijk worden verantwoord. 

7 3. r. Geen aanspraak op kinderbijslag 
bestaat, indien de arbeider geen redelijke 
medewerking tot het verkrijgen van de in
lichtin gen, welke voor eene juiste beoordee
ling van het recht op kinderbijslag noodig 
zijn, verleent. 

2. T Pn aanzien van de uitkeering van 
kinderbijslag aan de gehuwde vrouw vindt 
artikel 1637/ van het Burgerlijk Wetboek 
overeenkomstige toepassin g. 

3. Voor de toepassin g v an artikel 1638g 
van het Burgerlijk Wetboek wordt de kinder
bijslag, welke den a rbeider toekomt, be
schouwd deel uit te maken van zijn loon. 

74. De administratiekosten van de kin
derbijslagfondsen komen ten last e van die 
fondsen. 

7 5 . Het boekjaar van het kinderbijslag
fonds eindigt op 31 December. 

76. r. Er bestaat een kinderbijslag
vereveningsfonds, dat de hoedanigheid van 
rechtspersoon bezit. 

2. H et bestuur van het fonds wordt door 
Ons benoemd. 

3. Omtrent de samenstelling en de be
voegdheden van het bestuur en het beheer 

698 

van het fonds worden bij algemeenen maat
regel van bestuur nadere regelen gesteld. 

4. D e kosten van beheer van het fonds, 
daaronder begrepen de kosten van door het 
fonds verschuldigde rente, worden bestreden 
uit de krachtens artikel 77 in het fonds ge
storte gelden. 

7 7 . r. Indien een kin derbijslagfonds 
over het afgeloopen boekjaar aan bijdragen, 
als bedoeld in artikel 27, tweede lid, onde1 a, 
meer heeft geïnd dan h et aan kinderbijslag 
heeft uitgekeerd, wordt het batig saldo ge
stort in het kinderbijslagvereveningsfonds. 

2. Indien een kinderbijslagfonds over het 
afgeloopen boekjaar aan bijdragen, als be
doeld in artikel 27, tweede lid, onder a, min
der heeft geïnd dan het aan kinderbijslag 
heeft uitgekeerd, ontvangt het uit het kin
derbijslagvereveningsfonds een bedrag gelijk 
aan het nadeelig verschil. 

3. Wanneer het kinderbijslagfonds van 
een bedrijfsraad wordt opgeheven, heeft de 
in dat artikel bedoelde verevening plaats op 
of zoo spoedig mogelijk na den datum van 
opheffing. Hetzelfde geldt wanneer het kin
derbijslagfonds van ecne erkende bedrijfsver
eeniging ophoudt te bestaan of de erkenning 
eener bedrijfsvereeniging wordt in getrokken. 

4. Geschillen tusschen een kinderbijslag
fonds en het kinderbijslagvereveningsfonds 
worden beslist door Onzen Minister. 

§ 6. Van de kinderbijslagfondsen in 
het algemeen. 

· 7 8 . r. De bedrijfsraden, de erkende be
drijfsvereenigingen en de R aden van Arbeid 
zijn verplicht aanteekening te houden van 
de behandeling van zaken. 

2. Iedere beslissing wordt dengene, die 
daartegen in beroep kan komen, door den
gene, die de beslissing nam, desverlangd op 
schrift, en met redenen omkleed, gegeven. 
Deze kennisgeving vermeldt dte dagteeke
ning van de beslissing, naam en adres van 
het college, waarbij beroep kan worden inge
steld en den termijn van beroep. 

7 9 . r. De bedrijfsraden, de erkende be
drijfsvereenigingen en de Raden van Arbeid 
geven elkander wederkeerig de verzocht e 
verzekeringsinlichtingen met betrekking tot 
de verze ke rden . 

2. De Raden van Arbeid geven volgens 
bij algemeenen maatregel van bestuur te stel
len regelen en tegen eene daarbij te bepalen 
vergoeding aan de bedrijfsraden en de erkende 
bedrijfsvereenigingen op verzoek de gelegen
heid om inzage en afachrift te nemen van de 
loonlijsten of stukken , die de loonlijsten ver
vangen, welk e de werkgever, aangesloten bij 
het kinderbijslagfonds van e:en bedrijfsraad 
of eene erkende bedrijfsvereeniging krach
tens eenige bepaling eener wettelijke onge
v allenverzekering verplicht is aan te hou
den. 

8 0 . r. De gemeentebesturen zijn gehou
den aan de bedrijfsraden, d e e rkende be
drij fsvereenigingen en de Raden van Arbeid 
ten behoeve van de uitvoering dezer wet 
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kosteloos inlichtingen te doen verstrekken uit 
de bevolkingsregisters. 

2. Alle ambtenaren tot afgifte van uit
treksels uit registers van den burgerlijken 
stand bevoegd, zijn verplicht aan de bedrijfs
raden, de erkende bedrijfsvereenigingen en 
de Raden van Arbeid de door hen gevraagde 
uittreksels uit die registers kosteloos toe te 
zenden. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
w orden regelen gesteld ten aanzien van het 
verstrekken van inlichtingen door de ge
meentebesturen aan de bedrijfsraden, de er
kende bedrijfsvereenigingen en de Raden 
van Arbeid. 

Hoofdstuk IV. Van verval en •1erjaring. 

81. 1. Premiën, welke langer dan twee 
jaren verschuldigd zijn, worden niet meer 
vastgesteld. 

2 . Premiën, welke niet zijn ingevor<lerd 
binnen vijf jaren na de vaststelling, worden 
niet meer ingevorderd. 

3. De rechtsvordering tot terugbetaling 
van onverschuldigd betaalde premie verjaart 
door verloop van twee jaren na de betaling. 

82. 1. E ene toegekende uitkeering, die 
niet is ingevorderd binrien vier maanden na 
den eersten dag der betaalbaarstelling, wordt 
niet meer uitbetaald. 

2. De rechtsvordering wegens uitkeering 
verjaart door verloop van vier maanden. 

Hoofdstuk V. Van het beroep. 

83. 1. Van de beslissing van een be
drijfsraad of een Raad van Arbeid ten aan
zien van de verschuldigde premie staat voor 
den werkgever beroep open bij de Raden van 
Beroep, bedoeld in artikel 1 <ler Beroeps
wet. Van de beslissing van een bedrijfsraad 
of een Raad van Arbeid omtrent het recht 
op kinderbijslag staat voor den arbeider, 
wiens aanspraak op bijslag bij de beslissing 
betrokken is, beroep open bij de Raden van 
Beroep. 

2. De bepalingen van de Beroepswet en 
van de ter uitvoering dier wet genomen be 
sluiten zijn van toepassing, met inachtneming 
van die wijzigingen, die de aard van het on
derwerp vordert. 

84. 1. De termijn van beroep is eene 
maand. Deze termijn vangt aan te loopen 
den dag, na dien waarop de beslissing, waar
tegen beroep wordt ingesteld, is genomen. 

2. Degene, die een beroep instelt na de n 
hiervoor bepaalden termijn, wordt niet op 
grond daarvan niet-ontvankelijk verklaard, 
indien hij ten genoegen van den rechter in 
beroep aantoont, dat hij dat beroep heeft in
gesteld binnen eene maand na den dag, waar
op hij van de beslissing, waartegen beroep 
wordt ingesteld, redelijkerwijze heeft kun
nen kennis dragen. 

3. Het instellen van beroep heeft geen 
schorsende werking ten aanzien van de oor
spronkelijke beslissing. 
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85. 1. Het beroep wordt ingesteld bij 
den Raad van Beroep, binnen wiens ressort 
hij, die het beroep instelt, zijne woonplaats 
heeft of, heeft hij zijne woonplaats niet bin
nen het Rijk, bij den Raad van Beroep te 
Amsterdam. 

2. Wordt door twee of meer personen bij 
verschillende Raden van Beroep tegen de
zelfde beslissing beroep ingesteld, dan geeft 
de Raad van Arbeid, onderscheidenlijk de 
bedrijfsraad, daarvan kennis aan de Ra<len 
van Beroep, bij welke beroep is ingesteld. 
De beroepen, welke binnen den voorgeschre
ven termijn zijn ingesteld, worden geacht te 
zijn ingesteld bij den Raad van Beroep, bij 
wien het eerste een klaagschrift is ontvan
gen, of, is bij verschillende Raden van Be
roep op denzelfden dag een klaagschrift ont
vangen, bij den Raad van Beroep, die het 
eerst is genoemd in artikel 1 van Ons besluit 
van II Juni 1917, Staatsblad n °. 460, zooals 
dat besluit nader is gewijzigd. 

86. 1. Van de beslissing van het bestuur 
eener erkende bedrijfsvereeniging ten aan
zien van de verschuldigde premie staat voor 
den werkgever, van de beslissing omtrent het 
recht op kinderbijslag staat voor den arbei
der, wiens aanspraak op bijslag bij de be
slissing bet~okken is, beroep open bij een 
scheidsgerecht. 

2. Het scheidsgerecht wordt door de be
drijfsvereeniging ingesteld met dien ver
stande, dat, zoolang de bedrijfsvereeniging 
lid is van eene rechtspersormlijkheid bezit
tende vereeniging en zij aan die vereeniging 
heeft opgedragen om in hare behoefte aan 
instelling van een scheidsgerecht te voorzien, 
het door die vereeniging ingestelde scheids
gerecht wordt beschouwd als het door de 
bedrijfsvereeniging ingestelde scheidsgerecht. 

3. Al hetgeen betreft het instellen van 
beroep bij, de behandeling daarvan door en 
tie samenstelling vandatscheidsgerechtwordt 
geregeld in een reglement, dat, evenals latere 
wijziging waarvan, aan de goedkeuring van 
Onzen Minister is onderworpen. In het ge
val, voorzien aan het slot van het vorige lid, 
is dit reglement het reglement, vastgesteld 
door de aldaar bedoelde vereeniging. In het 
reglement moet de termijn van beroep op ten 
minste veertien dagen zijn bepaald. 

87. 1. Van eene uitspraak van een Raad 
van Beroep en van het in het vorige artikel 
bedoelde scheidsgerecht sta:a.t beroep open 
op den Centralen Raad van Beroep voor de 
partij, die bij die uitspraak geheel of gedeel
telijk in het ongelijk is gesteld. 

2. De bepalingen van de Beroepswet en 
van de ter uitvoering dier wet genomen be
sluiten zijn van toepassing, met inachtne
ming van die wijzigingen, die de aard van 
het onderwerp vordert. 

88. Voor het voeren van twistgedingen 
en het berusten in eene tegen den Raad van 
Arbeid ingestelde vordering, als bedoeld in 
dit hoofdstuk, behoeft de Raad geen goed
keuring. 
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Hoofdstuk VI. Van het toezicht. 

89. 1. Het toezicht op de uitvoering 
van deze wet door de bedrijfsraden en de er
kende bedrijfsvereenigingen wordt opgedra
gen aan het College van Toezicht, bedoeld 
bij artikel 120 der Ziektewet. 

2. De kosten, voortvloeiende uit het toe
zicht op de bedrijfsraden en de erkende be
drijfsvereenigingen , komen te hunnen laste. 

90. De bedrijfsraden en de erkende be
drijfsvereenigingen, alsmede natuurlijke per
sonen en de besturen van rechtspersonen, 
belast met administratie ingevolge de arti
kelen 32 en 48, zijn verplicht aan het college, 
bedoeld in artikel 89, of deszelfs gemachtig
den, desverlangd schriftelijk, de inlichtingen 
te verstrekken, welke het ten behoeve van 
de uitoefening van het hem opgedragen toe
zicht behoeft en voorts dat college gelegen
heid te geven tot het instellen van een on
derzoek, dat het ten behoeve van dat toe
zicht noodig acht en zoo dikwij ls het college 
zulks vordert het inzage te geven van de 
boeken en bescheiden, de uitvoering dezer 
wet betreffende. 

DERDE AFDEELING. 

Strafbepalingf'n. 

91. 1. Hij, die niet voldoet aan een der 
verplichtingen, omschreven in artikel 14, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
een maand of geldboete van ten hoogste 
f 100. 

2. Met gelijke straf wordt gestraft het 
niet voldoen aan een der verplichtingen, om-• 
schreven in de artikelen 13 , 18 en 65, a ls
mede overtreding van het bepaalde in artikel 
27, vierde lid. 

3. Indien tijdens het plegen van het feit 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert 
eene vroegere veroordeeling van den schul
dige wegens gelijk feit onherroepelijk is ge
worden, kan hechtenis van ten hoogste twee 
m aanden of geldboete van ten ho0gste f 200 

worden opgelegd. 
92. Met gevangenisstraf van t en hoog

ste twee jaren wordt gestrnft hij, die in eene 
bij artikel 14 van hem gevorderde opgav e 
of inlichting, of de werkgever, die in de bij 
artikel 65 van hem gevorderde aangifte, op
zettelijk eene valsche opgave doet. 

93. 1. De in artikel 91 strafbaar gestel
de feiten worden als overtredingen be
schouwd. 

2. De in de artikelen 92 en 96 strafbaar 
gestelde feiten worden als misdrijven be
schouwd. 

94. 1. Ingeval het stra fbaar feit is ge
pleegd door een rechtspersoon, is strafbaar 
het hoofd of de bestuurder van die rechts
persoon. 

2. Ingeval het strafbaar feit is gepleegd 
door een publiekrechtelijk lichaam, is straf
baar de persoon, die de onmiddellijke leiding 
heeft van den betrokken dienst. 

95. 1. Met het opsporen van de in deze 
afdeeling strafbaar gestelde feiten zijn, be-
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halve de bij artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen personen, 
helast de ambtenaren van Rijks- en gemee::i
tepolitie, alsmede de leden van het bestuur 
der R ijksverzekeringsbank en de voorzitters 
van de Raden van Arbeid en de daartoe door 
den Raad van Arbeid aangewezen, aan hem 
ondergeschikte ambtenaren of beambten, die 
in de vergadering van den Raad van Arbeid 
in handen van den voorzitter de belofte heb
ben afgelegd, bedoeld bij artikel 71 van de 
Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Ra
den van Arbeid, Staatsblad 1933, n °. 598. 
Het derde Jid van dat artikel is van toepas
sing. 

2. Voor zooveel betreft het niet voldoen 
aan de verplichting, omschreven in artikel 
65, eerste lid, wordt het door hen op te ma
ken proces-verbaal den bekeurde betcekend 
op de wijze, voorgeschreven bij de artikelen 
586 en 587 van het Wetboek van Strafvorde
ring. 

3. Zij hebben toegang tot a lle plaatsen. 
waar eene onderneming wordt gedreven. 

4. De beambten der marechaussee, niet 
zijnde hulp-officieren van Justitie, de veld
en boschwachters en de andere ambtenaren 
van Rijks- en gemeentepolitie beneden den 
rang van inspecteur der Rijksveldwacht en 
van commissaris van politie behoeven, voo,· 
zoover hun de toegang niet uit anderen hoof
de openstaat, een bijzonderen schriftelijken 
last van den commissaris van politie, en in 
gemeenten, waar geen commissaris is, van 
den burgemeester. 

5. Wordt aan de in het eerste lid bedoel
de personen de toegang geweigerd, dan ver
schaffen zij zich dien desnoods m et inroepin g 
van den sterken arm. 

6. In plaatsen, welke tevens woningen 
zijn of alleen door eene woning toegankelijk 
zijn, treden zij tegen den wil van den bewo
ner niet binnen dan op vèrtoon van een bij
zonderen schriftelijken last van den commis
saris van politie en in gemeenten, waar geen 
commissaris is , van den burgemeester. Van 
dit binnentreden wordt binnen tweemaal vier 
en twintig uren proces-verbaal opgem:ciakt. 
Daarin wordt mede van het ti_i dstip van het 
binnentreden en van het daarmede beoogde 
doel melding gemaakt. 

7. Dit artikel is niet van toepassing op 
de inrichtingen, bedoeld bij artikel 24 der 
Hinderwet. Ten aanzien van deze inrichtin
gen zijn uitsluitend met de in het eerste lid 
bedoelde taak belast de door Onzen Minis
ter van D efensie op grond van artikel 24, 

tweede lid, dier wet aangewezen ambtenaren 
en officieren. 

96. 1. Het is den in artikel 95 bedoel
den personen verboden om hetgeen in plaat
sen, waar zij krachtens dat artikel binnen
treden, omtrent de daar gedreven onderne
ming te hunner kennis is gekomen, verder b e
kend t e maken dan voor de uitoefening van 
hun ambt gevorderd wordt. 

2 . Hij, die opzettelijk de bij dit artikel 
opgelegde geheimhouding schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van t en hoogste 
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zes maanden of geldboete van ten hoogste 
f 600. 

3. H ij, aan wiens schuld schending van 
die geheimhouding te wijten is, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste f 300. 

4. Geen vervolging heeft plaats dan op 
klacht van het hoofd of den bestuurder van 
de onderneming. 

VIERDE AFDEELING. 

Slotbepalingen , 

97, De Wet op de Ri_iksverzekerings
bank en de Raden van Arbeid, Staatsblad 
1933, n °. 598, ondergaat de volgende wijzi
gingen: 

I. Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
De Rijksverzekeringsbank - in deze wet 

verder genoemd de Bank - en de Raden van 
Arbeid zijn, voor zoover die uitvoering niet 
bij of krachtens de wet aan anderen is op
gedragen, belast met de uitvoering van: 

a. de ongevallenverzekering, geregeld on
derscheidenlijk bij de Ongevallenwet 1921 en 
de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922; 

b. de ziekteverzekering, geregeld bij de 
Ziektewet; 

c. de verplichte invaliditeits- en ouder
domsverzekering, geregeld bij de Invalidi
teitswet; 

d. de vri,iwillige ouderdomsverzekering, 
geregeld bij de Ouderdomswet 1919; 

e. de kinderbijslagverzekering, geregeld 
bij de Kinderbijslagwet. 

II. Artikel 5 wordt gelezen als volgt : 
, In deze wet wordt verstaan onder: 
Onzen Minister: Onze Minister, met de 

uitvoering van deze wet belast; 
Ongevallenfonds: het fonds, waarin ge

stort worden de gelden, aan de Bank toeko
mende krachtens de Ongevallenwet r 92 r; 

Landbouwongevallenfonds: het fonds, 
waarin gestort worden de gelden, aan de 
Bank toekomende krachtens de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922; 

Invaliditei ts- en Ouderdomsfonds: het 
fonds, waarin gestort worden de gelden, aan 
de Bank toekomende krachtens de Invalidi
teitswet, alsmede krachtens de Ouderdoms
wet 1919, met uitzondering van die, welke 
gestort worden in het Ouderdomsfonds B; 

Ouderdomsfonds B: het fonds, waarin ge
stort worden de gelden, aan de Bank toeko
mende wegens verzekeringen, gesloten tegen 
bruto-premiën ; 

Ziekenkas : de kas, waarin gestort worden 
de gelden, aan den Raad van Arbeid toeko
mende krachtens de Ziektewet; 

Rijkskinderbijslagfonds: het fonds, onder 
beheer der Rijksverzekeringsbank, waarin 
gestort worden de gelden, aan den Raad van 
Arbeid toekomende krachtens de Kinderbij
slagwet. 

III. Artikel 8 wordt gelezen als volgt : 
Het boekjaar der Bank loopt voor zooveel 

betreft het Ongevallenfonds, het Landbouw
ongevallenfonds, het Invaliditeits- en Ouder
domsfonds, het Ouderdomsfonds B en het 
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Rijkskinderbijslagfonds van r Januari tot en 
met 31 December. 

IV. Artikel 17 wordt gelezen als volgt: 
r. Het Ongevallenfonds, het Landbouw

ongevallenfonds, het Invaliditeits- en Ouder
domsfonds, het Ouderdomsfonds B en het 
Rijkskinderbijslagfonds worden afzonderlijk 
beheerd. 

2. Het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds 
schiet aan het Kinderbijslagvereveningsfonds 
tegen een door Onzen Minister vast te stel
len rente de gelden voor, noodig voor de uit
gaven van het fonds, zoolang dat fonds geen 
voldoende middelen heeft. 

3. Het Ongevallenfonds schiet aan het 
Landbouwongevallenfonds tegen een door 
Onzen Minister vast te stellen rente de gel
den voor, noodig voor de uitgaven van het 
fonds, zoolang dat fonds geen voldoende mid
delen heeft. 

4. Indien met betrekking tot een der in 
het eerste lid genoemde fondsen de verplich
tingen de baten blijken te overtreffen, wordt 
dat tekort niet gedekt uit een der overige 
fondsen. 

V. Artikel 18 wordt gelezen als volgt : 
De kosten van het beheer der Bank wor

den jaarlijks door Ons vastgesteld en tus
schen het Ongevallenfonds, het Landbouw
ongevallenfonds, het Invaliditeits- en Ouder
domsfonds, het Ouderdomsfonds B, de Zie
kenkassen van de Raden van Arbeid en het 
Rijkskinderbijslagfonds verdeeld naar rege
len door Ons te stellen, den Raad van Toe
zicht, bedoeld in artikel 11, gehoord. 

VI. Artikel 62 wordt gelezen als volgt: 
De kosten van het beheer van den Raad 

van Arbeid worden jaarlijks door Ons vast
gesteld en tusschen het Ongevallenfonds, het 
Landbouwongevallenfonds, het Invaliditeits
en Ouderdomsfonds, het Ouderdomsfonds B, 
de Ziekenkas van den Raad van Arbeid en 
het Rijkskinàerbijslagfonds verdeeld naar re
gelen door Ons te stellen. 

98, Hetgeen nog ter voorbereiding van 
het in werking treden van deze wet en tot 
hare uitvoering noodig is, wordt bij alge
meenen maatregel van bestuur geregeld, 

99, Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel: ,,Kinderbijslagwet". 

100. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip, dat voor ver
schillende artikelen verschillend kan worden 
gesteld, met dien verstande, dat de artike
len 30 tot en met 3 7 niet in werking treden 
vóór het tijdstip, waarop bij de Ziektewet 
de bedrijfsraden als uitvoeringsorganen van 
de in die wet bedoelde verzekering zijn er
kend. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Sociale Zaken, 
J. VAN DEN T EMPEL. 

(Uitgeg, 12 Januari z940.) 
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s. 871 

z November r939. BESLUIT, houdende 
last tot plaatsing in het Staatsblad van 
het Jam-limonadebesluit (Staatsblad 
1937, n ° . 8.54). 

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

Sociale Zaken van 27 October 1939, n ° . 1656 
D /Dossier 29, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op artikel II van Ons besluit van 21 
Augustus 1939 (Staatsblad n °. 866); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te gelasten dat het Jam-limonadebesluit 

(Staatsblad 1937, n °. 854), zooals dit luidt 
na de daarin bij Ons besluit van 22 Decem
ber 1937 (Staatsblad n°. 867), van 18 Juni 
1938 (Staatsblad n °. 858), van f; December 
1938 (Staatsblad n °. 879) en van 21 Augus
tus 1939 (Staatsblad n ° . 866) aangebrachte 
wijzigingen, in het Staatsblad wordt ge
plaatst. 

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

's-Gravenhage, den 2den November 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. VAN DEN TEMPEL. 

(Uitgeg. zz November z939.) 

KONINKLIJK BESLUIT van z3 Augustus 
z937 (Staatsblad n °. 854), gewijzigd bij 

Koninklijk besluit van zz December z937 
(Staatsblad n ° . 867), bij Koninklijk be
sluit van z8 Juni 1938 (Staatsblad n °. 
858), bij Koninklijk besluit van 5 De
cember z938 (Staatsblad n ° . 879) en bij 
Koninklijk besluit van zz Augustus 1939 
(Staatsblad n °. 866). 

Art. 1. z. In dit besluit wordt verstaan 
onder: 

a . sui k er: saccharose en/of invertsui
ker; 

b. s u i k e r g e h a 1 t e: de som der ge
halten aan saccharose en invertsuiker, deze 
laatste omgerekend tot saccharose; 

c. z e t m e e 1 s t r o o p g e h a 1 t e : het 
gehalte aan watervrije zetmeelstroop; 

d. procent: het getal, dat aangeeft het 
aantal grammen van een bestanddeel in ioo 
grammen der waar, voor zoover niet uit
drukkelijk anders is bepaald; 

e. vruchten : fruit, alsmede tomaten; 
f. vruchten essence : de onschade

lijke geur- en smaakstoffen uit plantendee
len verkregen; 

g. z w ave 1 i g zuur: zwaveldioxyde als 
zoodanig en zwaveligzure verbindingen, uit
gedrukt als SO2; 

h. benzoë zu ur: het zuur als zoodanig 
en benzoëzure zouten, uitgedrukt als ben
zoëzuur; 

i. z i 1 ver: het metaal als zoodanig en 
gebonden. 

2. Het woord "siroop" mag in alle aan
duidingen en vermeldingen vervangen wor-
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den door het woord "stroop" en het woord 
,,zetmeelstroop" door "glucosestroop". 

Art. 2. 1. Aangeduid mag uitsluitend en 
moet worden met den naam: 

a. vruchtenjam, vruchtenmarmelade, jam 
of marmelade, het product verkregen door 
deugdelijke, zoo noodig van pitten en schil
len bevrijde vruchten met ten hoogste 1,1 
maal haar gewicht aan suiker uit te dam
pen. 

In afwijking van het in de vorige alinea 
bepaalde mag de a ls oranjemarmelade. aan
geduide waar met ten hoogste 1,5 maal, de 
als ananasjam aangeduide waar met ten 
hoogste 2,0 maal het gewicht der vruchten 
aan suiker zijn verkregen. 

Toegevoegd mogen zijn citroenzuur en/of 
eenig pectine of eenig helder pectinehoudend 
vruchtensap, bovendien bij aardbeienjam een 
geringe hoeveelheid eener onschadelijke 
kleurstof. 

b. huishoudjam of huishoudmarmelade, 
het product verkregen door deugdelijke, zoo 
noodig van pitten en schillen bevrijde vruch
ten, met ten hoogste 1,5 maal haar gewicht 
aan suiker uit te dampen. Suiker mag in 
deze waren ten deele door zetmeelstroop zijn 
vervangen. 

In afwijking van het in de vorige alinea 
bepaalde mag de als huishoudmarmelade 
(oranjeappelen) aangeduide waar met ten 
hoogste 1,7 maal, de als huishoudjam (ana
nas) aangeduide waar met ten hoogste 2,5 
maal het gewicht der vruchten aan suiker 
zijn verkregen. 

Toegevoegd mogen zijn citroenzuur, eenig 
pectine of eenig helder pectinehoudend 
vruchtensap en een geringe hoeveelheid eener 
onschadelijke kleurstof. 

c. vruchtengelei, het geleiachtige, door
schijnende product, verkregen door vruch
tensap, waarin enkele stukjes van vruchten 
mogen voorkomen, met ten hoogste zijn ge
wicht aan suiker uit te dampen . 

In afwijking van het in de vorige alinea 
bepaalde mag de als citroengelei aangeduide 
waar met ten hoogste 1,5 maal het gewicht 
der vruchten aan suiker zijn verkregen. 

T oegevoegd mogen zijn citroenzuur en 
eenig pectine, bovendien bij aardbeiengelei 
een geringe hoeveelheid eener onschadelijke 
kleurstof. 

d. huishoudg,elei, het product op over
eenkomstige wijze verkregen als dat, onder c 
bedoeld, met dien verstande, dat suiker ten 
deele door zetmeelstroop mag zijn vervan
gen. 

Toegevoegd mogen zijn citroenzuur, eenig 
pectine of helder pectinehoudend vruchten
sap en een geringe hoeveelheid eener on
schadelijke kleurstof. 

e. 1 °. vruchten op water, vruchten -
geheel en/of in stukken - met water of sui
keroplossing. Het suikergehalte der waar 
mag ten hoogste 13 procent bedragen. 

2 ° . vruchten op sap, vruchten - geheel 
en/of in stukken - met suikeroplossing. Het 
suikergehalte der waal' moet meer dan 13 
procent bedragen. Is het suikergehalte hoo-
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ger dan 25 procent, dan mag de aanduiding 
,,vruchten op siroop" worden gebruikt. 

Onschadelijke kleurstof en citroenzuur 
mogen aan de waren, onder e bedoeld, zijn 
toegevoegd. 

/. bowl ( alcoholvrij) - gearomatiseerde 
'vruchten op water, onderscheidenlijk bowl 
( alcoholvrij) - gearomatiseerde vruchten 
op sap, vruchten op water, onderscheidenlijk 
vruchten op sap met essences. 

g. vruchtensap, zoete most of most, het 
vloeibare product verkregen uit vruchten. 
Suiker mag zijn toegevoegd, mits de aandui
ding "vruchtensap" wordt voorafgegaan of 
gevolgd door het woord "gezoet", en onmid
dellijk onder de aanduiding is vermeld de 
hoeveelheid toegevoegde suiker in procenten 
van de waar en deze niet grooter is dan 20 

procent; bij gezoet citroensap niet grooter 
dan 45 procent. 
Voorbeeld: 

Gezoet frambozensap 
met 10 procent suiker 

Zoete appelmost 
gezoet met 5 procent suiker 

h. vruchtensaus, een mengsel van vruch
tensap en/of vruchten-geheel en/of in stuk
ken - en suikeroplossing, waaraan citroen
zuur en ten hoogste 0.2 procent agar-agar of 
0.2 procent pectine (berekend als calcium
pectaat) mogen zijn toegevoegd. 

i. vruchtensiroop, een mengsel van vruch
tensap - met uitzondering van het sap van 
appelen en/of peren - en suikeroplossing. 

j. x O • appelsiroop, het product verkre
gen door het sap of extract van appelen en/of 
appelschillen, hetzij versche of gedroogde, uit 
te dampen tot geleidikte. Suiker mag zijn 
toegevoegd. 

2 °. rinsche appelsiroop, het product ver
kregen door het sap of extract van appelen 
en/of appelschillen, hetzij versche of gedroog
de, uit te dampen tot geleidikte. Beetwortel
sap, al of niet gemengd met suiker, mag zijn 
toegevoegd. 

3 °. perensiroop, het product verkregen 
door het sap of extract van peren en/of pe
renschillen uit te dampen tot geleidikte. 
Beetwortelsap, suiker of een mengsel van 
beide, mag zijn toegevoegd. 

Zetmeelstroop mag aan de hier genoemde 
siropen zijn toegevoegd, mits zij zijn aange
duid als huishoudappelsiroop, rinsche huis
houdappelsiroop, onderscheidenlijk huis
houdperensiroop, en onmiddellijk onder deze 
aanduiding is vermeld de hoeveelheid der in 
de waar aanwezige zetmeelstroop in procen
ten. 
Voorbeeld: H uishoudappelsiroop 

met 20 procent zetmeelstroop. 

k. vruchtenpulp, het product verkregen 
door vruchten geheel of gedeeltelijk tot moes 
te brengen. Vruchtenpulp van tomaten mag 
worden aangeduid als tomatenpuree. 

Indien bij de aanduiding "vruchtensap", 
"vruchtenpulp" of "tomatenpuree" geplaatst 
is de aanduiding geconcentreerd (synoniem 
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tweemaal geconcentreerd), onderscheidenlijk 
driemaal, viermaal of vijfmaal geconcen
treerd, moet een deel de r waar, verdund met 
een gelijke, onderscheidenlijk een tweevou
dige, drievoudige en viervoudige gewichts
hoeveelheid water, een soortelijk gewicht 
hebben niet lager dan in artikel 12, lid 2, van 
dit besluit genoemd voor het sap van de 
vrucht op de verpakking der waar aange
geven. 

Aan tomatenpulp mag eenig keukenzout, 
tot ten hoogste x.5 procent zijn toegevoegd, 
alsmede, mits de waar is aangeduid als ge
concentreerd, een geringe hoeveelheid eener 
onschadelijke kleurstof. 

1. vruchtenpuree, een mengsel van vruch
tenpulp met suiker. Onmiddellijk onder de 
aanduiding vruchtenpuree moet vermeld zijn 
de hoeveelheid der toegevoegde suiker in 
procenten der waar. 

Deze hoeveelheid mag niet grooter zijn 
dan 35 procent. 

Voorbeeld: Vruchtenpuree 
met xo procent suiker. 

Aan aardbeienpuree mag een geringe hoe
veelheid eener onschadelijke kleurstof zijn 
toegevoegd. 

Puree van appelen moet worden aange
duid als appelmoes en moet voldoen aan de 
eischen onder letter m van dit lid gesteld. 

m. vruchtenmoes, een mengsel van tot 
moes gebrachte vruchten en suiker, met een 
suikergehalte van ten minste 15 procent en 
ten hoogste 25 procent, dat geen conserveer
middelen bevat. 

n. vruchtenlimonadesiroop of vruchten
sorbet, al of niet met de toevoeging ,,met 
vruchtensap bereid", een mengsel van vruch
tensap, suikeroplossing en citroenzuur of ci
troensap, waaraan vruchten - geheél en/of 
in stukken - en vruchtenessence, alsmede 
ten hoogste 0.2 procent agar-agar of 0.2 pro
cent pectine (berekend als calciumpectaat) 
en een geringe hoeveelheid eener onschade
lijke kleurstof mogen zijn toegevoegd. 

Vruchtenlimonadesiroop bereid uit het 
sap van citrus-soorten mag worden aange
duid als kwastsiroop of vruchtenkwastsiroop. 

o. vruchtenlimonade, een verdund vruch
tensap met suiker, waarvan het suikerge
halte ten minste 8 procent en ten hoogste 
12 procent bedraagt en waaraan citroenzuur, 
vruchtenessences en koolzuur mogen zijn 
toegevoegd. 

Vruchtenlimonade bereid uit het sap van 
citrus- soorten mag worden aangeduid als 
kwast of vruchtenkwast. 

De toevoeging "gazeuse" mag worden ge
bezigd, indien de waar koolzuur bevat. 

2. Behoudens het in artikel 22 bepaalde 
mogen in de waren, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel, behalve de aangegeven 
grondstoffen nog gebruikt zijn: 

a. zwaveligzuur tot ten hoogste 50 milli
grammen per kilogram in de waren, bedoeld 
onder a, c, i en j; 

b . zwaveligzuur tot t en hoogste 75 milli
grammen en benzoëzuur tot ten hoogste 250 
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milligrammen per kilogram in de waren, be
doeld onder b, d, e, f, h , k, 1 en n ; 

c. zwaveligzuur tot ten hoogste 150 milli
grammen, of benzoëzuur tot ten hoogste 400 

milligrammen per kilogram in de waren, be
doeld onder g, behalve in de waren aange
duid als "zoete most'' o f "most", welke uit
sluitend zwaveligzuur tot een hoeveelheid 
niet grooter dan 100 milligram per kilogram 
mogen bevatten en in die, aangeduid als ci
troensap of gezoet citroensap, welke ten 
hoogste 400 milligrammen zwaveligzuur en 
ten hoogste 150 milligrammen benzoëzuur 
per kilogram mogen bevatten; 

d. zwaveligzuur tot ten hoogste 1000 mil
ligrammen of benzoëzuur tot ten hoogste 
1500 milligrammen per kilogram in de wa
ren, bedoeld onder k, mits kennelijk niet be
stemd om aan het publiek te worden afge
leverd en voorzien van de aanduiding: 

,,HALFFABRICAAT" 
"in onvermengden toestand ongeschikt voor 
consumptie, bevat 1500 milligrammen ben
zoëzuur per kilogram (onderscheidenlijk 1000 

milligrammen zwaveligzuur per kilogram)"; 

e. zwaveligzuur of benzoëzuur tot ten 
hoogste 75 milligrammen of zilver tot ten 
hoogste 1.5 milligrammen per kilogram in de 
waren, bedoeld onder o . 

3. In de aanduidingen in het eerste lid 
van dit artikel genoemd, mag het woord 
"vruchten" worden vervangen door den 
naam van de vrucht of door de namen der 
vruchten, waaruit de waar is bereid. 

Bij de aanduiding "zoete most" of "most" 
mag de naam der vrucht(en) vóór, achter of 
onder het woord "most" geplaatst zijn. 

Is van de bevoegdheid in de eerste of 
tweede alinea geen gebruik gemaakt, of is 
een der aanduidingen jam, marmelade, huis
houdjam, huishoudmarmelade of huishoud
gelei gebruikt, dan moet op de verpakking 
onder de aanduiding, als bedoeld in het eer
ste lid van dit artikel, duidelijk zijn vermeld 
de algemeen gebruikelijke naam van de 
vrucht of de algemeen gebruikelijke n a men 
der vruchten, waaruit de waar is bereid. 

Voorbeeld: Vruchten jam 
aardbeien. 

Huishoudjam 
pruimen-frambozen-bessen. 

Indien bij huishoudjam of huishoudmar
melade a ls eerste vermelding het woord ap
pel is gebruikt, kan worden volstaan met 
toevoeging van de vermelding van slechts 
een der andere gebruikte vruchtensoorten. 

4. Op of aan de verpakkingen of omhul
sels van de waren, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel onder b en den onder j, voor 
zoover daaraan zetmeelstroop is toegevoegd, 
of op daarin of daarbij aanwezig drukwerk 
of schriftuur mogen niet voorkom en de woor
den : eerste soort, eerste kwaliteit, prima, 
edel of andere aanduidingen, welke een eer
ste kwaliteit kunnen doen v eronderstellen. 

Art. 3. 1. Andere waren dan in artikel 2 
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genoemd, bereid uit suiker of suikeroplossing 
en citroenzuur, wijnsteenzuur of melkzuur, 
waaraan een onschadelijke kleurstof, onscha
delijk essences, zetmeelstroop, een onscha
delijk bindmiddel, vruchtensap, vruchten -
geheel en/of in stukken - eibestanddeelen, 
eetbare oliën en/of v etten , plantendeelen, 
kruiden, specerijen of extracten daarvan mo
gen zijn toegevoegd, moeten worden aange
duid met een der volgende n amen: 

a. namaakgelei of namaakappelsiroop; 
b. puddingsaus; 
c. limonadesiroop; 
d. limonettesiroop; 
e . alcoholvrije likeur; 
f . limonade gazeuse; 
g. poeder ( tablet, onderscheidenlijk pas

ta) ter bereiding van namaakgelei, indien 
het product vast is en bestemd als grondstof 
voor een namaakgelei. 

P oeder, (tablet, onderscheidenlijk pasta) 
bestemd voor de bereiding van een der an
dere waren in artikel 2 of in dit artikel ge
noemd, moet op overeenkomstige wijze zijn 
aangeduid bv.: Tablet ter bereiding van li 
monade gazeuse. In afwijking van het in den 
aanhef van dit artikel bepaalde, behoeft in 
deze poeders, tabletten, onderscheidenlijk 
pasta's, suiker niet aanwezig te zijn; zij mo
gen natriumbicarbonaat bevatten. 

2 . Behoudens het in artikel 22 bepaalde 
mogen in de waren, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel onder a , b, c, d en e, behalve 
de aangegeven grondstoffen, nog gebruikt 
zijn, hetzij benzoëzuur, hetzij zwaveligzuur 
ter hoeveelheid van ten hoogste 250 milli
grammen per kilogram der waar. Indien 
vruchten en/of vruchtensappen in de hier 
aangegeven waren verwerkt zijn, mag, naast 
de in den vorigen zin aangegeven hoeveel 
heid benzoëzuur, ten hoogste 50 milligram
men zwaveligzuur per kilogram der waar 
aanwezig zijn. 

In de waren, in het eerste lid van dit ar
tikel onder f bedoeld, mogen per kilogram 
der waar gebruikt zijn hetzij ten hoogste 75 
milligrammen zwaveligzuur, hetzij ten hoog
ste 75 milligrammen benzoëzuur, hetzij ten 
hoogste 75 milligrammen van deze beide 
conserveermiddelen samen. 

3. Indien de smaak of de geur der waren 
in het eerste lid van dit artikel bedoeld, is 
aangegeven door den naam eener vrucht, 
mag deze uitsluitend zijn vermeld onmiddel
lij k onder den naam der waar op de volgende 
wijze: 

Limonadesiroop Alcoholvrije likeur 
sinaasappel. frambozen. 

4. Op of aan de verpakkingen of omhul
sels van de waren in het eerste lid van dit 
artikel bedoeld of op daarin of daarbij aan
wezig drukwerk of schriftuur mogen - be
houdens de aanduiding in het derde lid van 
dit artikel bedoeld - noch de woorden eerste 
soort, eerste kwaliteit, prima, edel of andere 
aanduidingen, welke een eerste kwaliteit 
kunnen doen veronderstellen, noch de woor
den echt, natuur, zuiver, vrucht, fruit, ooft 
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of samenstellingen daarvan, noch aanduidin
gen in woord of beeld voorkomen, welke be
trekking hebben op vruchten, vruchtdragen
de gewassen, vruchtenteelt of verwerking 
van vruchten. 

5. Onjuiste aanduidingen of aanduidin
gen, die tot misvatting aanleiding kunnen 
geven, mogen op de waren in het eerste lid 
van dit artikel bedoeld, noch bij of op hare 
verpakkingen voorkomen . 

Art. 4 . 1. Aangeduid mag uitsluitend en 
moet worden met den naa m : 

a . rhabarberjam , de op ja m gelijkende 
waar, bereid op overeenkomstige wijze als 
jam, waarbij vruchten geheel of ten deele 
zijn vervangen door de bladstelen of het sap 
der bladstelen van rhabarber; 

b . ontbijtgember of gemberjam , de op 
jam gelijkende waar, bereid uit gember, sui
keroplossing en/of honig, waaraan bestand
deelen van vruchten en een onschadelijk 
zuur mogen zijn toegevoegd; 

c. chocoladepasta, de uitsmeerbare waar, 
bereid uit cacaomassa, cacao of chocolade en 
suikerstroop, waaraan aromatische stoffen, 
agar-agar, honig, eetbare v etten , melkpoeder, 
afgeroomde melkpoeder, gecondenseerde 
melk en/of gecondenseerde afgeroomde m elk 
mogen zijn toegevoegd. 

2. Indien suikerstroop in de waren onder 
a, b of c bedoeld, gedeeltelijk door zetmeel
stroop is vervangen, moeten deze w aren zijn 
aangeduid als huishoudrhabarberjam (huis
houd ·am-rhabarber ), onderscheidenlijk huis
houdontbijtgember (huishoudgemberjam of 
huishoudjam-gember) en huishoudchocola
depasta . 

3. De in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde waren mogen geen andere bestand
deelen bevatten, dan de genoemde; de in 
het tweede lid bedoelde waren mogen, be
houdens het in artikel 22 bepaalde, behalve 
de aangegeven grondstoffen , nog bevatten, 
hetzij b enzoëzuur, hetzij zwaveligzuur to t 
een hoeveelheid van t en hoogste 250 milli
gram per kilogram der waar. 

4. Op d e waren, bedoeld in het tweede 
lid van dit artikel , is h et b epaalde in artikel 
2, lid 4, mede v an toepassing. 

Art. 5. 1. Waren, die in aard of samen
stelling gelijken op de waren in de artikelen 
2, 3 en 4 b edoeld, of t en doel zouden kunnen 
hebben deze te vervan gen, mogen niet dan 
met Onze toestemming en onder door Ons 
te stellen voorwaarden worden aangeduid 
met namen , waaruit de aard en samenstel
ling, qualitatief en quantitatie f, niet of niet 
voldoende blijken. 

2 . Zij moeten worden aangeduid, hetzij 
met een naam, waarvoor door Ons toestem 
ming is verleend, hetzij overeenkomstig haar 
samenstelling, naar de hoeveelheid der bij 
de bereiding gebruikte grondst offen, op voor 
den kooper begrijpelij ke wijze. 

Art. 6. 1. Op de buitenzijde v an alle ver
pakkingen - indien daarop een etiket voor
komt op het etiket - der in d e artikelen 
2 , 3, 4 en 5 van dit besluit bedoelde waren 
moet voorkomen één en niet meer dan één 
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der in. die artikelen aangegeven aanduidin
gen of der in artikel 5 bedoelde aanduidin 
gen . Deze aanduidingen, alsmede de andere 
in die artikelen voorgeschreven vermeldin
gen, moeten zijn in de Nederlandsche taal ; 
zij mogen niet door vegen zij n uit te wis
schen, moeten gemakkelijk leesbaar en niet 
onderbroken zijn. 

Bij de in artikel 2, lid 1 , onder e, vermelde 
waren mag in plaats van den naam der 
vrucht(en) in de N ederlandsche taal gebe
zigd zij n, hetzij die vruchtennaam in een 
vreemde taal, hetzij een afbeelding van die 
vrucht(en), mits zoodanige aanduiding naar 
het oordeel van de met de h andhaving der 
Warenwet (Staatsblad 193 5, n °. 793) belas
te ambtenaren de soort der vrucht(en) voor 
den kooper voldoende duidelijk aangeeft. 

2. Op alle verpakkingen, in het eerste lid 
van dit artikel bedoeld, met een inhoudsmaat 
kleiner dan 5 lite r , moeten de in dat lid be
doelde aanduidingen bestaan uit letters, die 
een hoogte hebben van ten minste 4 milli
meter (0,004 m) en een lijndikte van ten 
minste 0,5 millimeter (0,0005 m) en de voor
geschreven v ermeldingen uit letters van on
derling gelijke grootte van ten minste 3 mil
limeter (0,003 m) hoogte. 

De vermelding van de namen der v 1uch
ten, bedoeld in artikel 2 , lid 3, van d en smaak 
en den geur, bedoeld in artikel 3, lid 3, mag 
op de verpakkingen niet duidelijker en niet 
vaker voorkomen dan de aanduidingen, be
doeld in het eerste lid van genoemde arti
kelen. 

3. In een winkel, op een markt of op eeni
ge andere voor het publiek toegankelijke ver
koopplaats moet op elke verpakking der wa
ren, in het eerste lid van dit artikel bedoeld, 
of op de voorwerpen, waarin deze waren 
zich bevinden, v oor zoover zij een inhouds
maat van 5 liter of meer bezitten, d e aan
duiding in h et eerste lid van dit artikel be
doeld , zijn aangebracht met hoofddruklet
ters , die een h oogte hebben van ten minste 
2 centimeter (0,02 m) en een lijndikte van 
ten minste 2 millimeter (0,002 m) en de 
voorgeschreven vermeldingen in letters van 
ten minste 0 ,5 centimeter (0,005 m) hoogte. 
De aanduiding en de vermeldingen moeten 
zijn aangebracht op de verpakking zelf, on
derscheidenlijk op het voorwerp, waarin of 
waarop de waar zich bevindt; de aanduiding 
en de vermeldingen moeten voor de bezoe
kers of het publiek duidelijk zichtbaar en 
leesbaar zijn. 

Art. 7. D e waar, die door een opschrift 
of op eenige andere wijze wordt aangeduid 
als een der waren, in een der a rtikelen 2, 3, 
4 en 5 van dit besluit bedoeld, of kennelijk 
als zoodanig voorhanden is, moet voldoen aan 
de eischen, aan deze waar bij dit besluit ge
steld. D e opschriften op de verpakking moe
t en voldoen aan de eischen in artikel 6 ge
s t eld. 

Art. 8. 1. Vruchtenjam moet voldoen 
aan de volgende eischen: 

a. andere vruchten dan die, waarvan de 
namen op de v erpakkingen zijn v ermeld, op 

45 
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de wijze in het derde lid van artikel 2 be
doeld, of bestanddeelen daarvan - behalve 
citroenzuur en eenig pectine - moeten af
wezig zijn; 

b. het suikergehalte mag, omgerekend op 
die jam met een watergehalte van 35 pro
cent, ten hoogste 61 procent bedragen, be
halve van ananasjam en oranjemarmelade, 
waarvan het suikergehalte op dezelfde wijze 
berekend ten hoogste 63 procent mag bedra-
gen; 

c. het watergehalte mag ten hoogste 35 
procent bedragen; 

d. het pectinegehalte (berekend als cal
ciumpectaat) mag ten hoogste 0,5 procent 
bedragen, behalve bij abrikozenjam, waarin 
het ten hoogste o,6 procent mag bedragen. 

2. a. Rhabarber jam, ontbi_itgember ( gem
ber jam) en chocoladepasta mogen ten hoog
ste 35 procent water bevatten. 

b. Chocoladepasta mag ten hoogste 0,2 
procent agar-agar bevatten. 

Art. 9. Huishoudjam moet voldoen aan 
de volgende eischen: 

r O
• andere vruchten dan die, waarvan de 

namen op de verpakkingen zijn vermeld, op 
de wijze in het derde lid van artikel 2 be
doeld, of bestanddeelen daarvan - behalve 
citroenzuur en eenig pectine of helder pec
tinehoudend vruchtensap - moeten afwe
zig zijn; 

2° . het suikergehalte moet ten minste 30 
procent, de som van het suiker- en het zet
meelstroopgehalte mag, omgerekend op die 
jam met een watergehalte van 35 procent, 
ten hoogst e 62 procent bedragen, beh alve van 
huishoudjam (ananas) en huishoudmarmela
de (oranjeappelen) , waarvan het suikerge
halte op dezelfde wijze berekend ten hoogste 
64 procent mag bedragen; 

3°. het watergehalte mag t en hoogste 35 
procen t bed ragen; 

4 ° . het pectinegehalte (be1·ekend als cal
ciumpectaat) mag ten hoogste 0 ,5 procent 
bedragen, behalve bij huishoudjam (abriko
zen), waarin het t en hoogste o,6 procent mag 
bedragen. 

Art. 10. Vruchtengelei moet voldoen aan 
aan de volgende eischen: 

r O
• andere vruchtensappen dan die, waar

van de namen der vruchten op de verpak
kingen zijn vermeld, op de wijze in het derde 
lid van artikel 2 bedoeld, moeten afwezig 
zijn; 

2°. het watergehalte mag ten hoogste 35 
procent bedragen; 

3 °. het pectinegehalte (berekend als cal
ciumpectaat) mag ten hoogste 0,5 procent 
bedragen. 

A rt. 11. Huishoudge/ei moet voldoen aan 
de volgende eischen: · 

r O
• andere vruchtensappen dan die, waar

van de nam en der vruchten op de verpak
kingen zijn v ermeld, op de wijze in het derde 

lid van artikel 2 bedoeld, moeten afwezig zijn; 
2 °. het suikergehalte moet ten minste 30 

procent, de som van het suiker- en het zet
meelstroopgehalte mag ten hoogste 66 pro-
cent bedragen; · 
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3 ° . het watergehalte mag ten hoogste 35 
procent bedragen; 

4 °. het pectinegehalte (berekend als cal
ciumpectaat) mag ten hoogste 0,5 procent 
bedragen. 

Art. 12. Vruchtensap, zoete most of most 
moeten voldoen aan de volgende eischen: 

r O
• andere vruchtensappen dan die, waar

van de naam der vrucht op de verpakking is 
vermeld, op de wijze in het derde lid van 
artikel 2 bedoeld, moeten afwezig zijn; 

2 ° . het soortelijk gewicht moet ten min
ste bedragen: 

1.018 bij dat, aangeduid als van tomaten 
( omgerekend op keukenzoutvrij pro
duct); 

1.025 bij dat, aangeduid als van aardbeien; 
1.030 bij dat, aangeduid als van boschbes

sen; 
1.034 bij dat, aangeduid als van citroenen; 
1.036 bij dat, aangeduid als van grape 

fruit; 
1.036 bij dat, aangeduid als van roode en/ 

of van witte of van zwarte (aal)bes
sen; 

1.042 bij dat, aangeduid als van sinaas
appelen; 

1.045 bij dat, aangeduid als van appelen 
of van peren; 

1.050 bij dat, aangeduid a ls van kersen, 
van ananas of van druiven ; 

3 °. van het sap, aangeduid als d at van 
frambozen, mag het gehalte aan suikervrij 
extract niet lager zijn dan 3.0 procent ; 

4 ° . alcohol .mag aanwezig zijn tot een be
drag van ten hoogste 0.5 cm3 per 100 cm3 
sap, behalve bij frambozensap, dat ten hoog
ste 1.5 cm3 per 100 cm3 sap mag bevatten; 

5° . in de waren aangeduid als "zoete 
most" of "most", mag koolzuurgas aanwezig 
zijn; de waar mag noch geheel, noch gedeel
telijk verwarming hebben ondergaan boven 
45 ° C, tenzij zij is aangeduid als gepasteuri
seerde most of als most gepasteuriseerd, in 
welk geval zij geen verwarming mag hebben 
ondergaan boven 65 ° C ; 

6 °. aan de waar aangeduid als "zoete pe
renmost" mag ten hoogste 0.3 procent melk
zuur of citroenzuur toegevoegd zijn; 

7° . aan de waar, aangeduid als tomaten
sap, mag ten hoogste 1.5 procent keukenzout 
zijn toegevoegd. 

Art. 13. Vruchtensaus moet voldoen aan 
de volgende eischen: · 

r O
• andere vruchten en vruchtensappen 

dan die, waarvan de naam op de verpakking 
is vermeld, op de wijze in het derde lid van 
artikel 2 bedoeld, of bestanddeelen daarvan 
- behalve citroenzuur , eenig pectine of 
agar-agar - moeten afwezig zijn; 

2 °. het watergehalte mag ten hoogste 45 
procent bedragen; 

3 °. het suikergehalte moet ten minste 45 
procent bedragen; 

4 °. het gehalte aan vruchtensap, vol
doende aan de in artikel 12 gestelde eischen, 
moet ten minste 30 procent bedragen, be
halve bij ananassaus, waarvan de hoeveel-
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heid ananassap niet minder dan 20 procent 
mag bedragen. Het sap van in de waar aan 
wezige vruchten wordt mede als vruchten
sap aangemerkt. 

Art. 14. Vruchtensiroop moet voldoen 
aan de volgende eischen: 

1 °. a"ndere vruchtensappen dan die, waar
van de naam van de vrucht op de verpak
king is v ermeld , op de wijze in het derde lid 
van artikel 2 bedoeld, moeten afwezig zijn; 

2 °. het suikergehalte moet ten minste 55 
procent bedragen· 

3 °. het gehalte aan vruchtensap, vol
doende aan de in artikel 12 gestelde eischen, 
waarvan de naam op de verpakking is ver
meld, moet t en minste 30 procent bedragen, 
behalve bij ananassiroop, waarvan dit ge
halte niet minder dan 20 procent mag be
dragen. 

Art. 15. I. Appelsiroop, rinsche appel
siroop en perensiroop moeten voldoen aan 
de volgende eischen : 

a. het suikergehalte mag ten hoogste 65 
procent bedragen; 

b. het extractgehalte moet ten minste 70 
procent bedragen. 

2. Huishoudappelsiroop, rinsche huis
houdappelsiroop en huishoudperensiroop 
moeten voldoen aan de volgende eischen: 

a. het suikergehalte moet ten minste 30 
procent, de som van he suiker- en het zet
meelstroopgehalte mag ten hoogste 65 pro
cent bedragen; 

b. het extractgehalte moet ten minste 70 
procent bedragen. 

Art. 16. Vruchtenpulp, vruchtenpuree en 
vruchtenmoes moeten voldoen aan deneisch, 
dat andere vruchten dan die, waarvan de 
naam op de verpakking is vermeld, op de 
wijze in het derde lid van artikel 2 bedoeld, 
of bestanddeelen daarvan, afwezig moeten 
zijn; het suikergehalte bij vruchte,....rr,oes 
moet ten minste 15 procent en mag ten 
hoogste 25 procent bedragen. 

Art. 17. Vruchtenlimonadesiroop moet 
voldoen aan de volgende eischen: 

1 °. andere vruchtensappen en vruchten 
dan die, waarvan de naam op de verpak
king is vermeld, op de wijze in het derde lid 
van artikel 2 bedoeld, of bestanddeelen daar
van - behalve eenig citroensap of citroen
zuur, vruchtenessence en eenig pectine -
moeten afwezig zijn; 

2°. het suikergehalte m oet ten minste 55 
procent bedragen; 

3 °. het gehalte aan vruchtensap, vol
doende aan de in artikel 12 gestelde eischen, 
waarvan de naam op de verpakking is ver
meld, moet ten minste 30 procent bedragen, 
behalve bij ananas- en citroenlimonadesi
roop, waarvan het gehalte aan ananassap, 
onderscheidenlijk citroensap, niet minder 
dan 20 procent mag bedragen. Het sap van 
de in de waar · aanwezige vruchten wordt 
mede als vruchtensap aangemerkt. 

Art. 18. Vruchtenlimonade moet voldoen 
aan de volgende eischen: 

1°. ander vruchtensap dan dat, waarvan 
de naam van de vrucht op de verpakking is 
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vermeld, op de wijze in het derde lid van 
artikel 2 bedoeld, of bestanddeelen daarvan 
- behalve eenig citroensap of citroenzuur 
en vruchtenessence - moeten- afwezig zijn; 

2 °. het gehalte aan suiker moet ten min
ste 8 procent en mag ten hoogste r'2 procent 
bedragen; 

3°. het gehalte aan vruchtensap, vol
doende aan de in artikel 12 gestelde eis<::hen, 
waarvan de naam op de verpakking is ver
meld, moet ten minste 10 procent bedragen. 

Art. 19. I. Namaakgelei of namaakappel
siroopmoet voldoen aan devolgende eischen: 

a. zij moet de consistentie en het uiter
lijk h ebb en van jam of gelei, onderscheiden
lijk van een der waren, bedoeld in artikel 2 . 

lid 2, onder j; 
b . het suikergehalte moet ten minste 30 

procent bedragen; 
c. het watergehalte mag ten hoogste 35 

procent bedragen. 
2. Puddingsaus moet voldoen aan de 

volgende eischen: 
a. zij moet dikvloeibaar zijn; 
b. het suikergehalte moet ten minste 35 

procent bedragen. 
3. Limonadesiroop moet voldoen aan de 

volgende eischen: 
a. zij moet stroperig vloeibaar zijn; 
b. het suikergehalte moet ten minste 55 

procent bedragen. 
4. Limonettesiroop moet voldoen aan de 

volgende eischen : 
a. zij moet stroperig vloeibaar zijn; 
b. de som van het suiker- en het zet

meelstroopgehal te moet ten minste 55 pro
cent bedragen; 

c. het suikergehalte moet ten minste 40 
procent van de som van het suiker- en het 
zetmeelstroopgehalte bedragen. 

5. Alcoholvrije likeur moet voldoen aan 
de volgende eischen: 

a. zij moet helder en vloeibaar zijn; 
b. het suikergehalte moet ten minste 20 

procent, het zetmeelstroopgehalte mag ten 
hoogste 10 procent bedragen; 

c. de zuurgraad mag ten hoogste 8 cm3 
normaal zuur per 100 gram der waar bedra
gen. 

d. het alcoholgehalte mag ten hoogste ½ 
cm3 aethylalcohol per 100 cm3 der waar be
dragen. 

6. Limonade gazeuse moet voldoen aan 
de volgende eischen: 

a. zij mag, behalve de grondstoffen in 
artikel 3, lid 1 , genoemd, een onschadelijk, 
niet haemolytisch werkend, schuimmiddel 
bevatten; 

b. het suikergehalte moet ten minste 8 
procent bedragen; 

c. zij moet koolzuurgas bevatten. 
Art. 20 . Onder de aanduidingen, bedoeld 

in artikel 3, onder g, moeten de samenstel
lende bestanddeelen duidelijk leesbaar zijn 
aangegeven in de Nederlandsche taal op 
voor den kooper begrijpelijke wijze. 

Art. 21. Huishoudrhabarberjam ( huis
houdjam-rhabarber ), huishoudontbijtgember 
( huishoudgemberjam of huishoudjam-gem-
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ber) en huishoudchocoladepasta moeten vol
doen aan de volgende eischen: 

r. het suikergehalte moet ten minste 30 
procent, de som van het suiker- en het zet
meelstroopgehalte mag t en hoogste 66 pro
cent bedragen; 

2. het watergehalte mag ten hoogste 35 
procent bedragen ; 

3. huishoudchocoladepasta mag ten hoog
ste 0.2 procent agar-agar bevatten. 

Art. 22. Waren in dit besluit bedoeld en 
voorzien van de aanduiding "gepasteuri
seerd" of "gesteriliseerd" moeten vrij zijn 
van conserveermiddelen. 

Art. 23. De in dit besluit bedoelde waren 
moeten voorts voldoen aan de volgende 
eischen: 

r O
• zij mogen niet beschimmeld zijn of 

in gisting verkeeren, noch abnormaal van 
geur of smaak zijn ; schimmeldraden en gist
cellen mogen niet in ongewoon aantal aan
wezig zijn; 

2°. schadelijke bestanddeelen moeten af
wezig zijn; 

3 ° • ondeugdelijke vruchten mogen niet 
verwerkt zijn; 

4 ° . zij moeten in deugdelijken toestand 
verkeeren en deugdelijk van samenstelling 
zijn; 

5°. in eenige waar in dit besluit vermeld, 
mogen andere stoffen niet aanwezig zijn dan 
die, welke voor die waar in dit besluit zijn 
aangegeven. 

Art. 24. r. De voorwerpen, waarin de 
waren, in dit besluit bedoeld, zijn vervat, 
alsmede omhulsels dier voorwerpen, moe
ten, voorzoover zij bestemd of geschikt zijn 
om met den inhoud aan de verbruikers te 
worden afgeleverd, aan de buitenzijde zijn 
voorzien van een aanduiding, aangevende 
de hoeveelheid der in het v.oorwerp aanwe
zige waar. 

2. D e aanduiding moet voor den kooper 
duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar 
zijn aangebracht op hetzelfde vlak van het 
voorwerp, waarop de naam der waar voor
komt en mag niet door vegen zijn uit te wis
schen. Zij moet bestaan uit een der woorden 
,,inhoud" of "netto", vergezeld - voor vloei
bare en stroperig-vloeibare waren - van de 
in liters en/of onderdeelen van liters uitge
drukte hoeveelheid of - voor de overige 
waren - van de in kilogrammen en/of in 
grammen uitgedrukte hoeveelheid der waar, 
en mag geen grootere hoeveelheid aangeven 
dan die, welke aan waar in het voorwerp 
aanwezig is. 

De letters en cijfers der aanduiding moe
ten een hoogte hebben van ten minste 4 mm 
(0,004 m) bij een lijndikte van ten minste 
0,5 mm (0,0005 m) . 

3. Het bepaalde in het tweede lid is niet 
van toepassing, indien normaalflesschen vol
gens normaalblad N 761 worden gebruikt, 
met dien verstande, dat ook voor normaal
flesschen de aanduiding geen grooter hoe
veelheid mag aangeven, dan die, welke aan 
waar in de flesch aanwezig is. 

Art. 25. Dit besluit is niet van toepas-
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sing op de waren, in dit besluit bedoeld, die 
kennelijk voor uitvoer zijn bestemd, mits 
die waren niet aanwezig zijn in een der ruim
ten, bedoeld in het derde lid van artikel 6. 

Art. 26. Voor de beoordeeling of de wa
ren, in dit besluit bedoeld, voldoen aan de 
daarin gestelde eischen, moet gebruik ge
maakt worden van de onderzoekingsmetho
den, voor zoover deze daarvoor toereikend 
zijn. 

Art. 27. Dit besluit treedt in werking op 
r Januari 1939. Alsdan vervalt het Jam- en 
limonadebesluit (Staatsblad 1924, n °. 97) , 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 9 
Juli 1936 (Staatsblad n °. 857). 

Art. 28. Dit besluit kan worden aange
haald onder den titel van Jam-limonadebe
sluit, met vermelding van den jaargang en 
het nummer van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onderzoekingsmethoden, behoorende bij 
het Jam-limonadebesluit (Staatsblad 

I937, n ° • 854). 

METHODEN ' ; AN O~DERZOEK. 

Het gehalte der bestanddeelen van deze 
waren wordt uitgedrukt in een procentcijfer, 
dat aangeeft het aantal grammen van het 
bestanddeel in 100 g der waar, tenzij in de 
besluiten anders is vermeld. 

r. Soortelijk gewicht, extract en water. 

Als Soortelijk gewicht (s. g.) wordt opge
geven het soortelijk gewicht bij 15° C ten 
opzichte van water van 15 °C. • 

Als brekingsindex (n) wordt opgegeven 
de brekingsindex bij 20 °C voor natrium
licht. 

a. Van een suiker of stroop worden 50 g 
opgelost in water tot 100 cm:! (15 °C) en 
van deze oplossing het soortelijk gewicht 
tot op 0,0005 of de brekingsindex tot op 
0,0002 nauwkeurig bepaald. 

Indien de bepaling bij een afwijkende 
temperatuur geschiedt, doch tusschen 15 °C 
en 25 °C , wordt het gevonden soortelijk ge
wicht tot het s. g. bij 15 °C herleid met den 
temperatuurcoëfficient 0,0004 en de gevon
den brekingsindex tot den brekingsindex (n) 
met den temperatuurcoëfficient o,ooox5. 

Het extract E van de suiker of stroop 
volgt door berekening uit het soortelijk ge
wicht of uit den brekingsindex volgens de 
formule: 

S.g. - I 

E 
0,0019 

n - r,3330 
of E 

0,00071 
Het water (W) volgt do~r berekening uit 

de formule: 
W = 100-E. 

b. van een jam, gelei of limonadestroop 
worden 25 g met 150 cm3 water vermengd 
en onder herhaald schudden of roeren, zoo 
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noodig onder verwarming op een waterbad, 
opgelost, ve,volgens overgebracht in een 
maatkolf van ¼ 1, afgekoeld en aangevuld 
tot 250 cm3. Indien noodig wordt gefiltreerd 
en van de oplossing het s. g. bepaald tot op 
0,0005 nauwkeurig. 

Indien de bepaling bij een van 15 °C af
wijkende temperatuur geschiedt, doch tus
schen 15 °C en 25 °C, wordt het gevonden 
soortelij k gewicht tot het s. g. bij 15 °C 
herleid met den temperatuurcoëfficient 
0,00025. 

Het extractgehaltc (E) van jam, gelei of 
limonadestroop volgt dan uit de formule: 

s.g. - I 

E= 
0,000385 

Van een gelei volgt het watergehalte (W) 
door berekening uit de formule: 

w = IOO - E. 
Van een jam wordt bovendien het in wa

ter onoplosbare deel bepaald door het van 
25 g met water tot een volume van 250 cm3 
bereide m engsel te filtreeren door een ge
droogd en gewogen filter, uit te wasschen 
met kokend water, totdat het filtraat niet 
meer zuur reageert en het filter met het on
oplosbare deel te drogen bij 102 °C- ro5 °C , 
totdat twee op elkaar volgende wegingen, 
waa,van de laatste is verricht na drogen bij 
102 °C- ro5 °C gedurende nog een half uur, 
geen grooter verschil geven tot 2 mg. 

Het onoplosbare deel (O) van de jam 
wordt berekend door vermenigvuldiging van 
de bij bpvenstaande bepaling in g gevonden 
uitkomst met 4. 

Daarna volgt het watergehalte (W) van 
de jam door berekening uit de formule: 

w = IOO - (E + O). 
Van een chocoladepasta wordt het water

gehalte rechtstreeks bepaald, door een be
kende hoeveelheid der waar, na met zand 
en water tot een homogene massa te zijn ge
roerd, op het waterbad tot droog te dampen 
en dan bij 102 °C-ro5 °C tot constant ge
wicht te drogen. 

c. Van vruchtensappen wordt, nadat zij 
door middel van filtratie door neteldoek van 
de grofste deelen zijn bevrijd, het s. g. -
voor zoover deze sappen alcoholvrij zijn (zie 
17) direct - tot op 0,0005 nauwkeurig be
paald bij een temperatuur tusschen 15 °C 
en 25 °C en met den coëfficient 0,00025 her
leid tot het s. g. bij 15 °C. 

Bij alcoholhoude nde vruchtensappen wordt 
door verwarming op het waterbad de alco
hol verdreven, waarna de rest met water 
wordt aangevuld tot het oorspronkelijke ge
wicht en van deze vloeistof het s. g. als bo
ven bepaald. 

Onder suikervrij extract wordt verstaan 
het extractgehalte, berekend uit het s. g. vol
gens de formule: 

s.g. - I 

E = 
0,00385 X s.g. 

verminderd met het suikergehalte, berekend 
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uit het reduceerend vermogen na inversie, 
uitgedrukt als invertsuiker (zie 8) . 

2. Asch. 
2-5 g van de waar worden in een porce

leinen- of platina kroes met 1- 2 cm3 sterk 
zwavelzuur gemengd. De kroes wordt op een 
warme plaats gezet om de massa gelegen
heLd te geven op te schuimen en, nadat de 
overmaat zuur door matige verhitting is ver
wijderd, gegloeid tot constant gewicht. Uit 
dit gewicht, vermenigvuldigd met 0,9 wordt 
het aschgehalte berekend. 

Van een suiker, indien volkomen oplos
baar, kunnen ook 5 g worden opgelost tot 
roo cm3 en van deze oplossing het electro
lytisch geleidingsvermogen Kt bij bekende 
temperatuur t (tusschen ro °C en 30 °C) 
worden bepaald. 

Uit het gevonden electrolytisch gelei
dingsvermogen Kt wordt dat bij 20 °C 
(K20) afgeleid .door berekening met behulp 
van de formule: 

K 20 = Kt [r + 0,02 (20 - t)] 
en hieruit het aschgehalte (A) van de sui

ker berekend met behulp van de formule: 
K20 X ro6 

A = -----
560 

3. Zuurgraad. 
ro g van de waar worden opgelost in de 

ongeveer 5-voudige hoeveelheid water en de
ze oplossing, bedeeld met 5 druppels phe
nolphtaleïen, wordt getitreerd met r /10 N 
alkali. Het ter neutralisatie vereischte aan
tal cm3 r /ro N alkali, overeenkomende met 
het aantal cm3 ;N alkali voor roo g suiker 
of stroop, is de zuurgraad. 

4 . Reduceerende suikers. 

2,5 g van de waar, opgelost in ro cm3 wa
ter worden, zoo noodig gefiltreerd en ge
neutraliseerd, vermengd met 10 cm3 van een 
ro maal verdund koperproefvocht volgens 
Luff-Schoorl en daarmede gedurende 5 mi
nuten gekookt. 

Wanneer na bezinking van het neergesla
gen koperoxyde de vloeistof geen blauwe 
kleur meer vertoont, is hierdoor de aanwe
zigheid van ten minste o,r % invertsuiker 
of een daarmede in reduceerend vermogen 
overeenkomende hoeveelheid eener andere 
reduceerende suiker in de onderzochte waar 
aangetoond. In het tegenovergestelde geval 
wordt de waar bij de hierna volgende bepa
lingen beschouwd als vrij te zijn van redu
ceerende suikers. 

5. Zetmeelstroop. 
a. Bij 2 cm3 eener zoo noodig gefiltreer

de oplossing van de waar in de dubbele hoe
veelheid water, worden 20 cm3 sterke spiri
tus gevoegd. Een duidelijke vlokkige troe
beling wijst in den regel op glucosestroop. 

b. In de oplossing van ro g stroop, jam, 
gelei of limonade tot 100 cm3 (zie ook r) 
worden ro g deugdelijke persgist gelijkma-
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tig verdeeld en de vloeistof in een ruime kolf 
bij omstreeks 30 °C weggezet. 

Zoodra de gisting is afgeloopen, hetgeen 
in den regel na 40 uur het geval is, wordt de 
vloeistof afgefiltreerd, uitgedampt tot on ge
veer 25 cm3, m et weinig water overgespoeld 
in een maatkolf van 50 cm3, geklaard met 
halfbasisch loodacetaat en met water aange
vuld tot de maatstreep. 

Van het filtraat dezer vloeistof wordt de 
draaiing in een 2 dm lan ge buis waargeno
m en ; een rechtsdraaiing wijs in den regel op 
zetmeelstroop. 

T er controle wordt een zelfde proef inge
zet met dezelfde gist en zuivere saccharose; 
na afloop de r gisting mag de overblijvende 
vloeistof geen rechtsdraaiing vertoonen. 

6, 7, 8 en 9. Suikerbepalingen . 

Voor deze bepalingen dienen de oplossin
gen der waar, a lvoren s tot het voorgeschre
ven volume te worden gebracht, in d en regel 
te worden ontkleurd en geklaard ; bij m elas
se, appelstroop, perenstroop en de m eeste 
stropen m ag het klaren niet achterwege blij
ven. Bij voorkeur geschiedt het klaren met 
brij van aluminiumhydroxyde en/of m et een 
oplossing van halfbasisch loodacetaat, waar
van de laatste in telkens kleine hoeveelhe
den wordt toegevoegd, totdat een druppel 
van het reagens geen t roebeling m eer veroor
zaakt; een overmaat van loodzout moet wor
d en vermeden en eventuëel verwijderd m et 
behulp van natri umphosphaat. D aarna wordt 
tot het gewenschte volu m e aangevuld en ge
filtreerd. 

6. Saccharose. 

a. In geval reduceerende suikers niet 
aanwezig zijn, wordt het normaal gewicht 
der waar (n.l. 16,29 g voor den Franschen 1 
en 26 g voor den Duit schen saccharimeter) 
opgelost tot 100 cm3 en van deze oplossing 
de draaiing van het pola risatievlak bij 20 
°C in een 2 dm lange buis in suikergraden 
bepaald ( polaris~tieprocent). 

De aflezing geeft direct aan het gehalte 
aan saccharose in procenten van de oorspron
kelijke waar. 

Bij aflezing in booggraden ga men uit van 
een oplossing v an 25 g de r waar. tot 100 cm3 
en rekene voor eiken graad draaiing bij door
gang van het licht door een 2 dm lange buis 
3 procent saccharose (polarisatieprocent) . 

b. In geval naast saccharose reduceeren
de suiker ( geen zetmeelstroop of massé, zie 
5) aanwezig is, gebruikt m en een der beide 
v olgende m ethoden : 

et. Van weinig gekleurde waar wordt h et 
normaal gewicht (16 ,29 of 26 g) of 25 g op
gelost tot 100 cm3. Van d eze oplossing wor
den 50 cm3, vermengd met 5 cm3 zoutzuur 
van ., o % (s.g. 1 ,15) , gedurende 10 minuten 
op 68°-70 °C (thermometer in d e kolf) in 

1 Het normaalgewicht voor den Franschen 
saccharimeter behoort eigenlijk I6,2 69 g te 
zijn; nieuwere Fransche toestellen zullen 
daarop zijn ingericht. 
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een waterbad verwarmd en daarna snel af
gekoeld tot 20 °C. Zoo noodig kan daarna 
deze zure oplossing met enkele cg gewas
schen bloedkool of andere koolsoort worden 
ontkleurd. 

Van de oorspronkelijke, alsmede van deze 
geïnverteerde oplossing wordt de draaiing 
van het polarisatievlak in een buis van 20 
cm, onderscheidenlijk van 22 cm, bepaald bij 
een temperatuur tusschen 10 °C en 25 °C. 

H et saccharosegehalte S wordt gevonden 
uit de formule: 

100 (P1 - P 2) 
S = -------

C - ½t 
waarin P 1 en P 2 de polarisatieprocenten 
vóór, resp. nà inversie, v oorstellen en t de 
t emperatuur, waarbij de d raaiing der geïn
verteerde oplossing is waargenomen. 

C is een constante, die afhankelijk is van 
de concentratie der suikeroplossingen en in 
het a lgemeen gelij k is aan I43,3 + 0,042 c 
(de concentratie) ; dus voor: 

I6,29 g suiker in 100 cm3 144,0; 
2.5 " I0Q cm3 I44,35; 
26 " I00 cm3 I44,4. 
(3. Van sterk gekleurde waar worden 10 

g en van limonadegazeuse, nadat deze van 
koolzuur is bevrijd, 50 g opgelost tot I00 
cm3 en het invertsuikergehalte der oplossing 
bepaald (zie 8) vóór en nà inversie. Het 
verschil der twee uitkomsten, uitgedrukt in 
procenten der oorspronkelijke waar en ver
m enigvuldigd m et 0,95 geeft het saccharose
gehalte. 

7. Lactose. 

Van m elksuik e r wordt het gehalte ·aan 
lactose (C12H22O11 H 2O) vastgesteld, door 
van een oplossing van 10 g tot 100 cm3 in 
wate r , onder toevoeging van enkele drup
pels tienprocentige ammonia bereid, de 
draaiing van het polarisatievlak in booggra
de'1 in een buis van 2 dm vast te stellen. Zij 
deze draaiing et, dan volgt het gehalte aan 
lactose (L) in de onderzochte melksuiker 
uit de formule: 

L 9,52 X oc . 

8. Glucose, Fructose, Invertsuiker. 

E en hoeveelheid oplossing der waar, die 
vermoedelijk t en minste 15 en t en hoogste 
60 m g glucose o f invertsuiker bevat en dîe 
neutraal dient te zijn , wordt in een Erlen
m eyerkolf v an 300 cm3 vermengd met 25 
cm3 koperproefvocht volgens Luff-Schoorl 
en zooveel water, dat het volume 50 cm3 
bedraagt. Na toevoeging v an eenige korrel
t jes puimsteen wordt de kolf aan een koeler 
verbonden . D e vloeistof wordt nu in onge
veer 2 minuten aan de kook gebracht en -
geplaatst op een metalen gaas je, voorzien 
van een asbesten plaat met een cirkelvormi
.ge opening, waarin de kolf juist past - ge
durende 10 minuten juist aan de kook ge
houden. Vervolgens wordt snel afgekoeld, 
waarna 15 cm3 ·eener 20 % oplossing van 
joodkalium en vervolgens , zeer voorzichtig, 
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25_ cm3 zwavelzuur (6N) worden toege
voegd. Het afgescheiden jodium wordt met 
1/Io N thiosulfaat getitreerd met behulp van 
zetmeel als indicator. 

Een zelfde proef wordt verricht alleen 
met 25 cm3 van het proefvocht verdund met 
25 cm3 water. 

Uit het verschil der beide titratie's wordt 
de aanwezige hoeveelheid glucose, fructose 
of invertsuiker berekend met behulp van 
onderstaande tabel. 

Het invertsuikergehalte nà inversie (zoo
als bedoeld in 6, b, 13 ) wordt op dezelfde 
wijze als boven bepaald van een oplossing 
van de waar, nadat deze op de wijze als 
onder 6, b, et, beschreven, is geïnverteerd 
en daarna door toevoeging van natronloog 
is geneutraliseerd. 

- Glucose , 1 
cm3 Fructose, cm3 

1/10 N thio Invertsuiker

1

1/ 10 N t h io 
mg C6H1.,0 6 

D. 
2,4 13 

2,4 
2 4,8 14 

2,4 
3 7,2 15 

2 ,5 
4 9,7 16 

2,5 
5 I2,2 17 

2,5 
6 14,7 18 

2,5 
7 17 ,2 19 

2,6 
8 19,8 20 

2,6 
9 22,4 21 

2,6 
I O 25,0 22 

2,6 
Il 27,6 23 

2,7 
12 30,3 

2 ,7 

Glucose , 
Fructose, 

Invertsuiker 
mg C6H 120 6 

D. 
33,0 

2,7 
35,7 

2,8 
38,5 

2,8 
4 1,3 

2,9 
44,2 

2,9 
47,I 

2,9 
50,0 

3,0 
53,0 

3,0 
56,0 

3,1 
59,I 

3,1 
62,2 

9, Suikergehalte als de som van saccharose 
en invertsuiker, de laatste herleid tot saccha

rose, alsmede gehalte aan zetmeelstroop 
of massé. 

a. Bij afwezigheid van zetmeelstroop of 
massé (zie 5) wordt het saccharosegehalte 
(bepaald volgens 6) vermeerderd met he t 
invertsuikergehalte (bepaald volgens 8), dit 
laatste verm enigvuldigd met 0,95. 

b. Bij aanwezigheid van zetmeelstroop 
of m assé (zie 5) wordt bepaald: 

1 °. het fructosegehalte na zwakke in
versie. 

Van een oplossing van 10 g der waar tot 
100 cm3 worden 10 cm3 in een maatkolf van 
100 cm3 gebracht en na toevoeging van 30 
cm3 water en 4 cm 3 zoutzuur van 30 %, ge
durende 10 minuten geïnverteerd, als be
schreven in 6, b , et . Na afkoeling wordt t en 
opzichte van methyloranje geneutraliseerd 
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met sterke loog, waarna worden toegevoegd 
2,5 cm3 natronloog (8 N) en 16 cm3 jodium
oplossing (, 3 g jodium en IS g joodka lium 
opgelost tot ,oo cm3) of zooveel meer totdat 
blijvende bruinkleuring is verkregen. Na 5-
7 minuten worden 3 cm3 zwav elzuur (4 N) 
toegevoegd en wordt de overmaat jodium 
weggenom en, eerst met een ongeveer ver
zadigde oplossing v an natriumsulfiet (Na2 
SO3, 7 H 2O) totdat een gele kleur is v erkre
gen, waarna m et een 2 % natriumsulfiet
oplossin g zeer nauwkeurig wordt ontkleurd 
m et behulp van zetmeel als indicator. Daar
na wordt het natronloog (4 N) tegenover 
m ethyloranje geneutraliseerd en aangevuld 
tot rno cm3. In een passende hoeveelheid 
dezer oplossing (meestal 25 cm3) wordt het 
reduceerend v ermogen bepaald volgens 8 en 
uitgedrukt als fructose. 

Uit het fructosegehalte volgt het gehalte 
aan saccharose en invertsuiker, .de laatste 
uitgedrukt als saccharose, door vermenigvul
digen met 1,9. 

Desgewenscht kan de fructosebepaling ook 
met de helft der voorgeschreven hoeveelhe
d en worden v erricht; 

2 °. het glucosegehalte na verwijdering 
der fructose. 

Van een oplossing van 20 g der waar tot 
rno cm3 worden 50 cm 3 gebracht in een 
maatkolf van 100 cm3 met 25 cm3 zoutzuur 
( 7 N) en gedurende 1½ uur in een kokend 
waterbad verwarmd. Daarna wordt een ge
ringe hoeveelheid van een geschikt ontkleu
ringsmiddel (b.v. noriet, niet m eer dan 0,3 g) 
toegevoegd en de inhoud van de kolf flink 
geschud, afgekoeld en tot rno cm3 aange
vuld. Na filtratie wordt de draaiing van het 
polarisatievlak bepaald voor 20 cm. Deze 
draaiing, uitgedrukt in booggraden, verme
n igvuldigd met 9,7, geeft een percentage glu
cose, dat , v erminderd m et het volgens 1 °. 
b epaalde percentage fructose, het gehalte in 
procenten aan watervrije zetmeelstroop of 
massé levert. 

Zoo noodig kan ook van de helft der aan
gegeven hoeveelheid der waar worden uit
gegaan, in welk geval de draaiing wordt be
paald voor 40 cm. 

Bij appelstroop en perenstroop wordt het 
glucosegehalte, nà de behandeling met zout
zuur, niet vastgesteld door bepaling d er po
larisatie, doch door b epaling van het redu
ceerend vermogen volgens 8. 

Bij aanwezigheid van lactose zijn de onder 
8 en 9 genoemde methoden niet ongewijzigd 
te gebruiken. 

IO. Schijnbar': zuiverheidsfactor. 

Als schijnbare zuiverheidsfactor van een 
kandijstroop of suikerstroop wordt aange
merkt het honderdvoudige van het quotient, 
dat verkregen wordt door het suikergehalte 
(de som van saccharose en invertsuiker, de 
laatste omgerekend tot saccharose) te deelen 
door he t extractgehalte van de stroop. 

W anneer h et gehalte aan invertsuiker niet 
meer bedraagt dan twee ten honderd wordt 
het polarisatieproc'ent als het suikergehalte 
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aangemerkt en blijft het invertsuikergehalte 
buiten rekening. 

1 I. Dextrine. 

3 g massé of zetmeelstroop worden met 
200 cm3 zoutzuur van ,3 % gedurende 2 uur 
onder terugvloeiing gekookt. Na bekoeling 
wordt de vloeistof geneutraliseerd, aange
vuld tot 500 cm3. In 10 cm3 dezer oplossing 
wordt het reduceerend vermoge'll bepaald 
volgens 8 en uitgedrukt als glucose. 

Uit het verschil tusschen het glucosege
halte volgens deze en de directe bepaling, 
vermenigvuldigd met 0,9, wordt het gehalte 
aan dextrine in de onderzochte massé of zet
meelstroop berekend. 

12. Conserveermiddelen. 

De oplossing, die voor dit en voor het on
der 13 en 14 genoemde onderzoek dient, 
wordt in den regel voor suikers, stropen, 
jams, geleien en limonades verkregen door 1 

gewichtsdeel in 4 gewichtsdeelen water op 
te lossen en zoo noodig daarna te filtreeren, 
terwijl vruchtensappen als zoodanig worden 
onderzocht. Van chocoladepasta's wordt een 
oplossing gemaakt als nader bij het quanti
tatief onderzoek is beschreven. 

1. Qualitatief onderzoek. 
a. Salicy lzuur, benzoëzuur, p.oxybenzoë

zuur, chloorbenzoëzuur. 
Ongeveer 50 tot 100 cm3 der oplossing of 

25 tot 50 cm3 van vruchtensappen worden, 
na aanzuren met verdund zwavelzuur (4 N) 
tweemaal m et onderscheidenlij k 20 en 10 

cm3 aether uitgeschud. De aetherische vloei
stoffen worden vereenigd en het mengsel in 
tweeën v erdeeld, waarna van elk deel de 
aether door zachte verwarming wordt ver
dampt. H et eene residu wordt in water op
genomen en de helft van de aldus verkregen 
oplossing gemengd met enkele druppels fer
richloride-oplossing, terwij l bij de andere 
helft broomwater wordt gevoegd. Bij aan
wezigheid van salicylzuur ontstaat met ferri
chloride een violette kleur, welke bij toe
voeging van spiritus of weinig azijnzuur niet 
verdwijnt, en wordt met broomwater een wit 
neerslag waargenomen. Het andere residu 
wordt gemengd met 10 druppels sterk zwa
velzuur en met, hetzij een druppel rookend 
salpeterzuur, of salpeterzuur van 65 procent, 
hetzij ongeveer 50 mg kaliumnitraat, en 
daarna gedurende 2 minuten op 180 °C ver
hit. Na afkoeling wordt de vloeistof met 
ammonia alkalisch gemaakt en gekookt. Aan 
de afgekoelde vloeistof wordt hetzij eenig 
zwavelammonium, het~ij ongeveer 40 mg 
zoutzure hydroxylamine toegevoegd. Een 
roodbruine kleur bewijst de aanwezigheid 
van benzoëzuur. 

Indien salicylzuur en benzoëzuur afwezig 
zijn gebleken, wordt op de volgende wijze 
op de aanwezigheid van p .oxybenzoëzuur en 
p.oxybenzoëzure esters onderzocht. 

Ongeveer 50 cm3 der oplossing (1 + 4) of 
25 cm3 vruchtensap worden tweemaal tel
kens met ongeveer 20 cm3 aether uitgeschud, 

712 

waarna van de aetherische vloeistof de aether 
door zachte verwarming wordt verdampt. 
Aan het residu worden eenige druppels van 
Millon's reagens toegevoegd. Bij aanwezig
heid van p.oxybenzoëzuur of p .oxybenzoë
zure esters ontstaat na eenigen tijd, even
tuëel bij verwarming, een roode kleur. 

Indien salicylzuur en/of benzoëzuur wèl 
aanwezig zijn, wordt de aanwezigheid van 
p.oxybenzoëzure esters als volgt nagegaan. 

Ongeveer 50 cm3 der oplossing (1 + 4) of 
25 cm3 vruchtensap worden met 1/2 N na
tronloog t en opzichte van lakmoes geneutra
liseerd en dan tweemaal met ongeveer 20 

cm3 van een mengsel van gelijke deelen 
aether en petroleumaether uitgeschud. 

De verkregen oplossing in aether-petro
leumaether moet zoo noodig, teneinde haar 
nog van eventueel aanwezige geringe hoe
veelheden salicylzuur en benzoëzuur te be
vrijden, 2 maal met telkens ongeveer 3 cm3 
1 / 20 N natronloog en daarna nog een paar 
maal met enkele cm3 water worden gewas
schen. 

Van de oplossing in aether-petroleum
aether wordt het oplosmiddel door zachte 
verwarming verdampt en het residu als bo
ven met Millon's reagens onderzocht. 

Bij aanwezigheid van salicylzuur en/of 
benzoëzuur wordt op de aanwezigheid van 
vrij p.oxybenzoëzuur onderzocht door het 
residu, dat verkregen is na verdamping van 
den aether, waarmede de aangezuurde op
lossing der waar is uitgeschud, van salicyl
zuur en benzoëzuur te bevrijden, b.v. door 
behandeling met kokende chloroform of te
trachloorkoolstof, waarin deze zuren oplos
sen en p.oxybenzoëzuur moeilijk oplosbaar 
is; daarna kan met Millon's reagens als vo
ren worden gereageerd. 

Op chloorbenzoëzuur wordt onderzocht 
door 50 cm3 der oplossing (1 + 4) of 25 cm3 
vruchtensap, na aanzuren met zwavelzuur 
(4 N) , tweemaal met telkens 20 cm3 aether 
uit te schudden. Van de aetherische vloei
stof wordt de aether door zachte verwarming 
verdampt en het residu aan sublimatie, zoo 
mogelijk in vacuo, onderworpen. Het subli
maat wordt onderzocht op de aanwezigheid 
van chloor, door het te verhitten met chloor
vrije kalk en na te gaan of daardoor chloor
calcium is gevormd. 

b. Boorzuur en fluoorverbindingen. 

Ongeveer 25 g der waar of ongeveer 100 

cm3 der oplossing (1 + 4) worden met kalk
melk alkalisch gemaakt en . verascht. E en 
deel der asch wordt aangezuurd met ver
dund zoutzuur en met curcumapapier onder
zocht. E en roodbruine verkleuring vooral 
merkbaar na drogen, welke bij bevochtiging 
met ammonia in een grijsblauwe kleur over
gaat, wijst op boorzuur. 

Een ander deel der asch wordt in een rea
geerbuis gemengd met zand en sterk zwavel
zuur; de dampen worden opgevangen m een 
druppel water, die aan een glazen staaf in de 
buis hangt. Wordt de druppel troebel, dan 
wijst dit op de aanwezigheid van fluoor. D e 
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druppel wordt daarna op een voorwerpglas 
samengebracht met natriumchloride of ba
riumchloride. Bij aanwezigheid van fluoor
verbindingen zijn de kenmerkende kristallen 
van natrium- of bariumfluoorsilicaat bij mi
croscopisch onderzoek waar te nemen. 

c. Formaldehyde en mierenzuur. 
100 cm3 der oplossing (1 + 4) of 50 cm3 

vruchtensap worden na aanzuren met ver
dund zwavelzuur met stoom gedestilleerd 
tot ongeveer 50 cm~ zijn overgegaan. Van 
deze vloeistof worden 5 cm3 met 2 cm3 for
malinevrije melk en 7 cm3 zoutzuur (s. g. 
r.124), dat op 100 cm3 0,2 cm3 eener 10 pro
centige ferrichloride-oplossing bevat, gedu
rende een minuut gekookt. Bij aanwezigheid 
van formaldehyde wordt de vloeistof violet. 

In de rest worden, na toevoeging van al
kali tot zwak zure reactie, de volgende proe
ven verricht, die bij positieven uitslag de 
aanwezigheid van mierenzuur bewijzen : 

1 °. koken na toevoeging van zilvemi
traatoplossing: afscheiding van zilver; 

2 ° . koken na toevoeging van mercuri 
chlorideoplossing: afscheiding van wit mer
curochloride. 

Microchemisch kan mierenzuur worden 
aangetoond in den vorm van het lood- of 
het ceriumzout. 

d. Zwaveligzuur. 
Men voegt bij ongeveer 2 5 cm3 der op

lossing (1 + 4) of 20 cm3 vruchtensap in 
een Erlenmeyerkolf een weinig zwavelzuur, 
sluit de kolf met een kurk, voorzien van een 
met kaliumjodaatzetmeeloplossing ~evoch
tigde papieren strook en verwarmt op het 
waterbad. Bij aanwezigheid van zwavelig
zuur wordt het papier aanvankelijk blauw 
gekleurd. 

2. Quantitatief onderzoek. 

a . Benzoëzu(!r. 
Een voldoende hoeveelheid, ten minste 50 

g van de waar, wordt aangezuurd met ver
dund phosphorzuur en quantitatief geëxtra
heerd, b.v. door perforatie gedurende 5 uur 
met benzeen op de vrije vlam. Bij niet vol
doend homogene waar worden 100 g der waar 
verdund tot 200 cm3 en wordt na filtratie het 
onderzoek verricht in 100 cm3 van het fil
traat. 

Van chocoladepasta's worden 50 g in een 
bekerglas met ·eenig warm water verdund en, 
na m et 10 cm3 loog alkalisch te zijn ge
maakt, vermengd met IO cm3 e e ner chloor
calciumoplossing, die 50 g gekristalliseerd 
chloorcalcium (CaCl2, 6 H2O) per 100 cm3 
bevat. Na gedurende ½ uur op het waterbad 
te zijn verwarmd,-woF•\.t-hergevormde neer
slag nog warm door filtreeren of centrifu
geeren afgescheiden en het bekerglas en neer
slag met kokend chloorcalcium-houdend wa
ter nagewasschen. Het filtraat wordt met 
het waschwater vereenigd en na aanzuren 
met zoutzuur quantitatief met benzeen ge-. 
perforeerd. 

D e verkregen oplossing in benzeen wordt 
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driemaal met 3 cm3 koud water in een klei
nen scheitrechter gewasschen en daarna ge
titreerd met 1/10 N loog met behulp van 
phenolphtaleïen als indicator, waarbij zeer 
krachtig moet worden geschud. 1 cm3 1/10 
N loog = 12 .2 mg benzoëzuur. 

Indien bij chocoladepasta's de uit de ti
tratie berekende hoeveelheid benzoëzuur 
grooter is dan volgens het Koninklijk besluit 
toegelaten, dient het benzoëzuur verder te 
worden gezuiverd. 

De waterige oplossing wordt daartoe van 
de benzeen gescheiden en deze laatste nog 
tweemaal m et zwak alkalisch water en twee
maal met water nagewasschen. De waterige 
vloeistoffen worden vereenigd en op het wa
terbad verwarmd. D aarna wordt druppels
gewijs verzadigde kaliumpermanganaatop
lossing toegevoegd, totdat de roode kleur 
van het permanganaat eenige minuten blijft 
bestaan, waarna door druppelsgewijs toevoe
gen ·van een ve~zadigde natriumbisulfiet
oplossing het in overmaat toegevoegde per
m anganaat wordt ontleed. Na aanzuren met 
verdund zwavelzuur wordt het afgescheiden 
bruinsteen, door verder druppelsgewiis toe
voegen van natriumbisulfiet, in oplossing 
gebracht. D e heldere, kleurlooze vloeistof 
wordt nu 4 maal met telkens 15 cm3 aether 
uitgeschud en de verkregen oplossing in 
aether daarna tweemaal met 5 cm3 water 
uitgewasschen . Men laat nu de oplossing ½ 
uur in een droog bekerglas of droge kolf be
zinken en filtreert dan, over een klein fil
tertje of propje vetvrije watten (dat men 
met aether nawascht), in een kolfje, waar
uit de aether, door verwarming in een wa
terbad van ten hoogste 40 °C , wordt afge
destilleerd. De na destillatie blijvende rest 
wordt met 8 tot 10 cm3 aether in een lange 
reageerbuis gespoeld en de aether daaruit, 
na toevoeging van enkele puimsteenkorrel
tjes, door verwarming op ten hoogste 40 °C 
verdreven. 

D e goed droge rest (zoo noodig boven 
zwavelzuur gedroogd) wordt dan met onge
veer 2 g zuiver zand en met een schijfje fil
treerpapier bedekt, waarna door verhitten 
op 180°- 190 °C het benzoëzuur volledig in 
het bovenste gedeelte van de reageerbuis 
wordt gesublimeerd, hetgeen 1-3 uur kan 
duren; dat bovenste deel wordt daarna afge
sneden, het b enzoëzuur in alcohol opgelost 
en met 1/10 N loog getitreerd. 

b. Zwaveligzuur. 
50 g der waar worden in een kolf van on

geveer 59-0 cm3 van een destillatie-apparaat 
_gemengd met 100 tot 150 cm3 water. Na be

vestiging van de kolf aan het apparaat wordt 
de lucht verdrongen door koolzuur. Daarna 
worden , zonder den koolzuurstroom te on
derbreken, ongeveer 10 cm3 phosphorzuur 
(4 N) toegevoegd, waarna wordt gedestil
leerd. Het destillaat wordt opgevangen in 
een bekende hoeveelheid (b.v. 25 cm3) van 
een oplossing van kaliumjodaat, die onge
veer 15 g kaliumjodaat per liter bevat, 
waarbij het uiteinde van den koeler in de 
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vloeistof dient uit te monden. Nadat de 
destillatie is afgeloopen, wordt de jodaat
oplossing tot koken verhit, t eneinde het vrije 
jodium te verdrijven en het koken daarna nog 
5 minuten voortgezet. Vervolgens wordt de 
hoeveelheid overgebleven jodaat, na toevoe
ging van joodkalium en zwavelzuur, met 
1/10 N thiosulfaat getitreerd, met behulp 
van zetmeel als indicator. 

Het verschil van deze titratie met die van 
eenzelfde hoeveelheid jodaatoplossing, recht
streeks na toevoeging van joodkalium en 
zwavelzuur met thiosulfaat getitreerd , wordt 
berekend als S02, waarbij 1 cm3 1/10 N 
thiosulfaat overeenkomt met 2,667 mg S02. 

13. Kunstmatige verzoetingsmiddelen. 
50-100 cm3 oplossing (zie12) worden met 

25 procentig phosphorzuur zuur gemaakt en 
uitgeschud met een mengsel van gelijke dee
len aether en petroleumaether (saccharine) 
of met chloroform (dulcine). Nadat 5-10 g 
tragacanthpoeder zijn toegevoegd en krach
tig is geschud, wordt de uitschudvloeistof af
geschonken. M en destilleert de uitschud
vloeistof af, neemt het residu op in verdun
de natriumbicarbonaatoplossing, filtreert en 
dampt het filtraat tot droog uit. Het residu 
wordt onderzocht op zoeten smaak en een 
deel met enkele druppels zwavelzuur van 
70 pct. zacht gekookt, .de vloeistof verdund 
met water, alkalisch gemaakt en met Ness
ler's reagens op ammonia onderzocht. In
dien deze reactie positief uitvalt, kan sac
charine Óf dulcine aanwezig zijn. 

Saccharine geeft bij koken met zoutzuur 
van 10 procent, ammoniumzout en o-sulfo
benzoëzuur, dat aangetoond wordt door de 
oplossing in zoutzuur op het waterbad tot 
droog te dampen. H et residu wordt in een 
geringe hoeveelheid phenol opgelost en in 
een porcelein en kroes op phosphorpentoxyde 
gedruppeld. Wanneer de rest in water met 
een gele kleur oplost en bij toevoeging van 
alkali violetrood wordt, is saccharine aan
wezig. Bij toevoeging van enkele druppels 
zwavelammonium mag de kleur niet ver
dwijnen. Bezit de na behandeling met zout
zuur verkregen droogrest den geur van vanil
line, zoo wordt zij meermalen met 10 cm3 
van een mengsel van gelijke deelen aether 
en chloroform koud getrokken, totdat de 
geur verdwe nen is. 

Dulcine geeft bij koken met zoutzuur van 
1 0 pro·cen t....geen ammonia. Wordt dulcine 
gedurende 5-1o'minuten in een kokend wa
terbad v erhit met 5 cm'hvater en 2-4 drup
pels eener versch bereide m èrè'tm.uitraatop
lossing, dan ontstaat een zwak violette--v -
kleuring, welke na toevoeging van een wei
nig loodsuperoxyd~ intensief violet wordt. 

14. Vreemde kleurstoffen. 
Vreemde kleurstoffen worden door de 

volgende proeven aangetoond: 
a. 50-100 cm3 oplossing (zie 12) of 

25-50 cm3 vruchtensap worden gedurende 
10 minuten met 5-10 cm3 eener 10 procen
tige kaliumbisulfaat oplossing en 3__;,_4 dra-
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den witte ontvette wol gekookt, de draden 
uit dè vloeistof genomen en met water ge
wasschen. Bij aanwezigheid van teerkleur
stoffen, orseille of cochenille zijn de draden 
gekleurd. De van nature in de waar aan
wezige kleurstoffen kunnen soms de wollen 
draden kleuren, doch deze kleur gaat bij be
handeling met ammonia in een vuilgroene 
tint over. 

Men kan de gekleurde wol met een ver
dunde wijnsteenzuuroplossing uitwasschen en 
de wollen draden ter vernietiging der plan
tenkleurstoffen op het waterbad korten tijd 
met sublimaatoplossing (1 = 10) behande
len. 

Ook kan men van de gekleurde wollen 
draden de kleurstof oplossen door ze ge
durende ¼ uur te verwarmen met een 1 % 
ammoniakoplossing. Deze ammoniakoplos
sing wordt daarna met een 10 procentige 
kaliumbisulfaatoplossing aangezuurd en ge
durende 10 minuten met een paar wollen 
draden gekookt. Worden de draden daarbij 
rood gekleurd, dan wijst dit op teerkleur
stof. 

b . 50 cm3 van de oorspronkelijke, van de 
met zwavelzuur aangezuurde, zoowel als van 
de met ammoniä alkalisch gemaakte oplos- · 
sing, of 25 cm3 van op dezelfde wijze behan
deld sap worden uitgeschud met 20 cm3 
amylalcohol. 

Is het amylalcoholische uittreksel van de 
met ammonia alkalisch gemaakte oplossing 
gekleurd, dan zijn teerkleurstoffen aanwe
zig. M en dampt de kleurstofoplossing uit en 
gaat het gedrag van het residu tegenover 
verschillende reagentia na. 

Is het amylalcoholische uittreksel van de 
oorspronkelijke oplossing gekleurd, dan kun
n en teerkleurstoffen aanwezig zijn. Voegt 
men ammonia in overmaat bij een deel dezer 
amylalcoholische oplossing, dan worden na
tuurlijke kleurstoffen groen of blauwgroen. 
De rest der oplossing schudt men met wa
ter, waarin de teerkleurstoffen overgaan, 
dampt de waterige oplossing uit en gaat de 
eigenschappen van het residu na. 

Is het amylalcoholische uittreksel van de 
met zwavelzuur aangezuurde oplossing ge
kleurd, dan kunnen teerkleurstoffen aanwe
zig zijn. In dit geval handelt men als bij het 
amylalcoholische uitschudsel van de oor
spronkelijke oplossing. 

c. Aan 100 cm3 der oplossing, of 25 cm3 
sap worden 5 cm3 ammonia toegevoegd en 
vervolgens wordt met 30 cm3 aether door
geschud. Van de aetherlaag worden 20 cm3 
afgepipetteerd, hieraan enkele druppels 
azijnzuur om aan te zuren en een ontvette 

~egevoegd, waarna de aether 
wordt verdampr.--Neetnt- de._ ~aarbij 
een roode kleur aan, dan wijst dit op l:eer=-
kleurstof. 

d. 10 cm3 oplossing of 5 cm3 sap worden 
met ongeveer 0,2 g geel kwikoxyde geduren
de een minuut geschud. 

De vloeistof wordt, nadat zich het kwik
oxyde heeft afgezet, door een nat, 3- of 4-
voudig filter gefiltreerd. Dezelfde proef 
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wordt herhaald, doch hierbij de vloeistof 
vóór het schudden eenmaal opgekookt. 

Een helder, maar gekleurd filtraat kan op 
teerkleurstof wijzen, hetgeen bevestigd 
wordt , indien dit filtraat, na met zoutzuur te 
zijn aangezuurd en, na eenig staan, van af
gescheiden mercurochloride te zijn bevrijd, 
wollen draden kleurt. 

Is het filtraat ongekleurd, dan kunnen 
toch teerkleurstoffen aanwezig zijn: o.a. 
eosien, erythrosien. ~ 

Inplaats van geel kwikoxyde kan men ook 
t0 cm3 oplossing met 10 cm3 mercurichloride 
schudden, daarna ongeveer 2 cm3 natron
loog (4 N) toevoegen, wederom schudden 
en vervolgens filtreeren. 

Het is gewenscht bij het onderzoek op 
teerkleurstoffen de 4 genoemde proeven uit 
te voeren. 

Ter nadere identificatie der kleurstoffen 
kan men hun gedrag nagaan tegenover ver
schillende chemische reagentia; ook een 
spectroscopisch onderzoek kan hierbij een 
beslissend oordeel geven. 

15. Schuimstoffen. 
Ongeveer 100 cm3 der waar worden met 

magnesiumcarbonaat geneutraliseerd en met 
zooveel phenol (phenolum liquefactum) ge
schud, dat omstreeks 5 cm3 phenol onopge
lost blijven. Toevoeging van ammoniumsul
faat bevordert de afscheiding der phenollaag. 
De phenol wordt afgescheiden en daarna met 
ongeveer 50 cm!J water en 100 cm3 van een 
mengsel van aether en petroleumaether ge
schud. De waterige oplossing wordt uitge
dampt en van de verdampingsrest, na te 
zijn opgelost in 5 cm3 physiologische keuken
zoutoplossing (0,9 %), nagegaan of zij bin
nen één uur haemolyseerend werkt op 5 cm3 
eener éénprocentige suspensie van gewas
schen roode bloedlichaampjes in een physio
logische keukenzoutoplossing. 

16. Schadelijke metalen. 
D e oplossing van de waar in water (1 + 

4) moet aan de volgende eischen voldoen : 
a. so cm3 moeten met 1 cm3 azijnzuur 

van .~o % en 1 cm3 N natriumsulfide kleur
loos blijven. 

b . 50 cm8 moeten met 1 cm3 azijnzuur 
van .~o %, )~ g natriumbicarbonaat en 5 
druppels N ferrocyaankalium ook na ½ uur 
nog helder zijn. 

Indien de kleur van de oplossing der waar 
de waarneming van bovenstaande reacties 
belemmert, wordt de asch (zie 2) van 2 g 
met .'i druppels zoutzuur zacht verwarmd, 
verdund met water tot 10 cm3 en 

a. .'i cm3 gemengd met 2 druppels 
natriu msulf ide:;;~ = =::r-:::::-:::--:--:--:-=: . 

b. - ~ erna- meng met 0,1 g natrium-
bicarbonaat en 1 druppel N ferrocyaanka
lium. 

Onderzoek op arsenicum. 
0,5 g van de waar wordt gemengd met 10 

cm3 gefiltreerd kalkwater, tot droog ver
dampt en de rest verbrand. De asch wordt 
met 2 cm3 water en enkele druppels zout-
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zuur overgebracht in een Erlenmeyer-kolfje 
van 25 cm3 en gemengd met 1 cm3 eener op
lossing van stannochloride in zoutzuur (1 + 
99). In deze vloeistof wordt gebracht een 
stukje aluminiumplaat (dik 1 mm) van 0,2 
g of een stukje zink van 0,5 g en onmiddel
lijk daarna wordt heekolfje gesloten met een 
opzetbuisje van 6-8 cm lengte en 6mm in
wendige diameter, waarin een propje lood
houdende watten ( watten gedrenkt met een 
loodacetaatoplossing en daarna gedroogd) en 
verder met een strookje sublimaatpapier, be
reid van teekenpapier door drenken met 5 % 
sublimaatoplossing. 

Na verloop van één uur wordt de onder
zijde van dit papierstrookje beoordeeld en 
vergeleken met een dergelijk strookje, waar
op op dezelfde wijze met 0,001 mg As ( = 
l/10 cm 3 eener oplossing van 13,4 mg As2O3 
per 1) opgelost in 2 cm3 water en met het
zelfde metaal een reactie is verkregen. De 
reactie van de onderzochte stof mag deze 
laatste niet overtreffen. 

Door een blanco-proef heeft men zich te 
overtuigen, dat de reagentia geen positief 
resultaat geven. 

17. Alcohol. 

Van 100 cm3 vruchtensap, geneutraliseerd 
en aangevuld m et water tot 150 cm3 worden 
50 cm3 afgedestilleerd. Van het destillaat 
wordt het soortelijk gewicht of de brekings
index bepaald en daaruit het alcoholgehalte 
afgeleid. 

18. Pectinebepaling in jam. 

40 g jam worden met ongeveer 40 cm3 
warm water in een m aatkolf van 100 cm3 
gespoeld en deze, t eneinde alle pectine op te 
lossen, een uur in een kokend waterbad ge
houden. Na afkoeling wordt aangevuld en 
gefiltreerd. 

Van het filtraat worden 25 cm3 (rn g jam) 
in een bekerglas van 400 cm3 gebracht en 
aangezuurd met 6,25 cm3 1/2 N HCI. Ver
volgens wordt met 125 cm3 1/10 N alcoho
lisch zoutzuur (ongeveer 8,5 cm3 HCl s.g. 
1,19 per liter alcohol van 96 % ) de pectine 
neergeslagen. 

Na een nacht staan wordt het neerslag af
gefiltreerd en, zonder uitwasschen, m et heet 
water van het filter in het gebruikte beker
glas teruggespotcn. 

Nu wordt, na afkoeling, met natronloog 
gehydroliseerd. Hiervoor wor_çien- zo cm3 
natronloog toegevoegd waarna het totale 
volume m et wa.ter op ongeveer 150 cm3 
wordt gebnrcnt. 

a een nacht staan wordt aangezuurd met 
50 cm3 N azijnzuur en na 5 minuten de pec
tine neergeslagen door toevoeging van 5 cm3 
chloorcalciumoplossing (500 g CaCl2, 6 H 2O 
per liter) . 

Het calciumpectaat scheidt zich geleiach
tig af. Na een uur staan wordt opgekookt, 
waardoor de gelei beter kan worden gefil
treerd. 

Door een klein filter (b.v. van 9 cm dia
meter), vooraf gedroogd en gewogen, wordt 
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afgefiltreerd; bekerglas en neerslag worden 
2 maal telkens met 10 cm3 alcoholisch azijn
zuur (200 cm3 alcohol van 96 % en 50 cm3 
N azijnzuur) nagewasschen; daarna wordt 
het neerslag met zoo weinig mogelijk alco
holisch azijnzuur in het bekerglas terugge
bracht, ten minste een uur op een kokend 
waterbad geplaatst en na opkoken weer op 
het filter gebracht en met zoo weinig moge
lijk alcoholisch azijnzuur uitgewasschen, tot
dat de chloorreactie is verdwenen. Het filter 
met calciumpectaat wordt daarna bij onge
veer 105 °C tot constant gewicht gedroogd 
en na afkoeling gewogen. 

De gewogen hoeveelheid calciumpectaat 
mag niet meer dan 0,060 g bedragen; is zij 
grooter, dan moet van een kleinere hoeveel
heid jam worden uitgegaan. 

19. Peroxydase. 
10 cm3 der waar worden met 1/io N na

tronloog alkalisch ten opzichte van methyl
oranje gemaakt door toevoeging eener hoe
veelheid loog, welke vooraf door titratie van 
10 cm3 der waar en 5 druppels m ethyloranje 
met 1/10 N loog is bepaald. Het mengsel der 
waar en loog wordt vermengd met 2 cm3 
eener buffer-vloeistof, die een PH 5.0 heeft, 

welke vloeistof is bereid door 23,85 cm:l na
tronloog 1/10 N met 50 cm3 kaliumbiphta
laatoplossing 1/10 N en water tot 100 cm3 te 
mengen. Vervolgens worden 0,1 cm3 eener 
1 % oplossing van waterstofperoxyde (= 1 
mg H 2O2) en 10 mg vast benzidine toege
voegd, waarna goed wordt doorgeschud. 

Een vuil-paarskleuring, na 30 tot 60 mi
nuten waargenomen, wijst op peroxydase. 

LIJS'r VAN REAGENTIA. 
* Aether. 

(C2H 5)2O. Soortelijk gewicht 0.720. 
Kookpunt 34.5°-35 °C. 

Aether-petroleumaether. 
E en mengsel van gelijke deelen aether en 

petroleumaether (kookpunt 2 8 ° -40 ° C). 
Aluminiumhy droxyde. 

E en waterige aluinoplossing (r = 20) 
wordt gegoten in vooraf met water verdun
de ammania (op 1 deel aluin, 1.1 deel am
monia van 10 pct.). Het gevormde neerslag 
laat men bezinken, hevelt de bovenstaande 
vloeistof af, giet opnieuw water op, roert 

..o.m, laat weer bezinken, hevelt weer af en 
herhaalt deze be.werking totdat de vloeistof 
niet meer alkalisèhr-ca~rt en geen reactie 
meer geeft met zoutzuurhou<lende barium-
chloride-oplossing. ......___ 

Het n eerslag wordt bewaard als een dikke 
brij. 
Aluminiumsulfaat. 

Een oplossing van 16.6.5 g Al2(SO4)a, 
18H2O in water tot 100 cm3 (1½ N). 
Amylalcohol. 

Soortelijk gewicht 0.815. Kookpunt 129°-
132 °C . 

* Buiten invloed van het licht bewaren. 
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Benzidine. 
(CGH ,i.)2 (NH2)2. Smeltpunt 128 °C. 

Benzeen. 
C6H o. Soortelijk gewicht 0.887. Kookpunt 

80 °-81 °.C. 
* Broomwater. 

E en verzadigde oplossing van broom in 
water. 
Ferrichloride. 

E en oplos~ing van 9 g FeCl3, 6H2O in wa
ter tot 100 cm3 (N). 
Hall-basisch loodacetaat. 

3 deelen loodacetaat en 1 deel uitgegloeid 
loodglit worden op het waterbad tezamen 
gesmolten en dooreengeroerd tot het loodglit 
bijna geheel opgelost is. De massa wordt in 
10 deelen water opgelost en gefiltreerd. 
Kaliumbiphtalaatoplossing. 

E en oplossing in water, die 20.41 g 
COOK · / CeH 4 COO H per Itter bevat (1 10 N). 

Kaliumferrocvanide. 
E en oplos~ing van 10.6 g K 1Fe(CN)6, 

3H 2O in water tot 100 cm3 (N). 
Kalkmelk. 

Calciumhydroxyde in water verdund. 
Kalkwater. 

E en verzadigde oplossing van Ca(OHh in 
water. 
M ercurichloride. 

Een oplossing van 6.77 g HgCl2 en 2.93 g: 
NaCl in water tot 100 cm3 (½ N). 
Mercurinitraat (versch bereid) . 

1-2 g versch gepraecipiteerd kwikoxyde 
wordt in salpeterzuur opgelost, hierbij water 
en zooveel natronloog gevoegd, totdat het 
gevormde neerslag niet meer geheel oplost, 
daarna wordt de vloeistof aangevuld tot 15 
cm3 en na bezinken gedecanteerd. De oplos
sing mag geen vrij salpeterzuur bevatten. 
Millon 's reagens. 

E en oplossing van 1 gew. deel kwik in r 
gew. deel salpeterzuur van s.g. 1.4 In den 
regel bevat deze oplossing voldoende nitriet; 
mocht de oplossing oud zijn, dan kan voor 
het gebruik een spoor kaliumnitriet worden 
toegevoegd. 
N atriumsu/fide. 

Een oplossing van :z:2 g Na2S, 9H20 in 
water tot 100 cm3. 
Natriumsulfiet. 

Een verzadigde en een 2 % oplossing van 
Na2SO3, 7H2O in water, die niet oud mogen 
zijn; met name de 2 % oplossing moet versch 
zijn bereid. 
Ne·st1Jec.' ea e ns. 

Voeg bij een o oso1Rg- va11-5 g k!è._um:._ 
jodide in 5 cm3 water zooveel van een op
lossing van mercurichloride in water (1 = 
20), dat het ontstane roode neerslag bij 
schudden niet meer verdwijnt. Filtreer door 
glaswol; meng het filtraat m e.t een oplossing 
van 15 g kaliumhydroxyde in 30 cm3 water 

* Buiten invloed van het licht bewaren. 
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en vul met water aan tot 100 cm3. Laat be
zinken en giet de heldere vloeistof af. 
Phenolphtaleïen . 

E en oplossing van 1 g phenolphtaleïen in 
100 cm3 neutralen verdunden spiritus. 
Spiritus ( sterke). 

Een mengsel van aethylalcohol en water, 
dat in 100 volumina 96 volumina alcohol be
vat. Soortelijk gewicht 0.812. 
Spiritus (verdund). 

E en mengsel van alcohol en water, dat in 
100 volumina 70 volumina C2H 5OH bevat. 
Soortelijk gewicht 0.890. 
Zetmeelop/ossing. 

E en m engsel van 10 g oplosbaar ze tmeel 
met 10 mg kwikjodide en 30 cm3 waterwordt 
gevoegd bij 1 liter kokend water. Dit meng
sel wordt 3 minuten gekookt. 
Zilvernitraat. 

E en oplossin~ van 4.25 g AgNO3 in water 
tot 100 cm3 (¼ N). 
Zoutzuur ( 30 procentig) . 

Voor de inversie van saccharose, soortelijk 
gewicht 1.15 (9.5 N). 
Zoutzuur ( 23 procentig). 

Voor de verwijdering van fructose; soorte
lijk gewicht 1.11 7 ( 7 N). 
Zwavelzuur ( sterk). 

94-g6 pct. H 2S04. Soortelijk gewicht 
1.83 7-1.840. 
Zwavelzuur (6 N). 

25 pct. H 2SO4. Soortelijk gewicht 1.183. 

LI.TST VAN 'l'l'.rERVLOEIS'rOFFEN. 

z /zo Normaal Loog. 
E en koolzuurvrije oplossing van kalium

hydroxyde of natriumhydroxyde in zooveel 
water, dat 25 cm3 der oplossing 25 cm3 1/10 
N. oxaalzuur ter neutralisatie vereischen . 
Koperproefvocht volgens Lulf-Schoorl. 

25 g kopersulfaat (CuSO4, 5 H 2O), zoo 
goed mogelijk ijzervrij, worden opgelost in 
100 cm3 water , ~o g citroenzuur (CoH 0 7, 
H 20) in 50 cm3 water en 388 g zuivere soda 
(Na2CO3, 10 H 2O) worden door m engen 
met 300 à 400 cm3 kokend water in oplos
sing gebracht. D e citroenzuuroplossing wordt 
onder voorzichtig omschudden in de afge
koelde soda-oplossing geschonken en bij het 
aldus verkregen m engsel de oplossing van 
kopersulfaat gevoegd, waarna wordt afge
koeld en aangevuld tot r liter. Van een even
tueel ontstane troebeling wordt na x dag 
staan afgeschonken of afgefiltreerd. 

Ter controle der alkaliteit worden 10 cm3 
tot 100 cm3 verdund en ro c 3 deze ver
dunde oploseing;-n!i' oevoegm g van 25 cm3 
zoutzuur 1/10 N , gedurende 1 uur in open 
kolf op het waterbad verwarmd, waarbij 
zorg wordt gedragen dat het volume der 
vloeistof niet merkbaar verandert. Na af
koeling wordt m et 1/10 N alkali terug get i
treerd, met behulp van phenolphtaleïen als 
indicator, waarbij 6 cm3 1/10 N alkali moe
ten noodig zijn. 
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z/,o Normaal Natriumthiosullaat. 
E en oplossing in wa ter, welke 24.805 g 

Na2S2O3, 5 H 2O per liter bevat. 

Mij bekend, 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. ROMME. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 No
vember 1939 (Staatsblad n °. 871). 

s. 872 

Mij bekend, 
D e Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN T EMPE L . 

6 November 1939. BESLUIT tot wijziging 
van het Reglement voor de Rijkskweek
school voor vroedvrouwen te Rotter
dam, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 9 Januari 1933 (Staatsblad n °. 7), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 7 Februari 1938 (Staatsblad 
n • . 845). 

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

Sociale Zaken van 27 September 1939, n °. 
764 C/Doss. 3 , afdeeling Volksgezondheid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Reglement voor de Rijkskweekschool voor 
vroedvrouwen te Rotterdam, vastgesteld bij 
Ons besluit van 9 Januari 1933 (Staatsblad 
n °. 7), laatstelijk gewij zigd bij Ons besluit 
van 7 Februari 1938 (Staatsblad n °. 845), 
andermaal te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 October 19,~9, n °. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 2 November 
1939, n°. 973C/Doss. 3 , afdeeling Volksge . 
zondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In de voorlaatste alinea van ar
tikel 5 van het Reglement voor de Rijks
kweekschool voor vroedvrouwen te Rotter
dam, vastgesteld bij Ons besluit van g Ja
nuari 1933 (Staatshlad n ° . 7), laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 7 F ebruari 1938 
(Staatsblad n °. 845), wordt in plaats van 
,,f 0,25" gelezen: f 0.50. 

2 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Januari 194_0. 

Onze Minister van~ociale Zaken is belast 
met de u~tvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
vah State. 

's-Gravenhage, den 6den November 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . V AN D EN T EM PEL. 

(Uitgeg. 24 November z939.) 
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22 November z939. BESLUIT tot aanvul
ling en wijziging van het Gasmasker
besluit (Staatsblad 1937, N ° . 856). 

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

Sociale Zaken van 13 October 1939, N °. 
1516 D /dossier 65, Afdeeling Volksgezond
heid; 

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 der 
Warenwet (Staatsblad N ° . 793) en op Ons 
besluit van 20 Augustus 1937 (Staatsblad 
N °. 856), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 8 September 1939 (Staatsblad N ° . 
867); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats
blad N ° . 793); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
14 November 1939, N °. 49); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 20 November 
1939, N °. 1852 D /dossier 65,AfdeelingVolks
gezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. In het Gasmaskerbesluit (Staats
blad 1937, N ° . 856) worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

In artikel 2 worden na lid 9 twee nieuwe 
leden ingevoegd, luidende: 

ga . D e aanduiding kap-gasfiltertoestel 
mag uitsluitend en m oet worden gebezigd 
voor ieder toestel, bestemd en geschikt voor 
het onttrekken van de in artikel 1 bedoelde 
gassen aan de lucht, met het doel de, van 
gas gezuiverde, lucht in één of meer over het 
hoofd te schuiven kappen te b rengen, waar
bij het gelaat en de luchtwegen van de(n) 
kapdrager(s) worden beschermd tegen de in 
artikel 1 b edoelde gassen. H et kap-gasfilter
toestel bestaat onder meer uit een kap-gas
filterbus. 

gb. D e aanduiding kap-gasfilterbus mag 
uitsluitend en moet worden gebezigd voor 
het onderdeel van het kapgasfiltertoestel, 
waarin de in artikel 1 bedoelde gassen wor
den vastgelegd. 

In artikel 4, lid z, wordt in plaats van "in 
lid 1, 4, 8 , 10 en/of 11 van artikel 2" gelezen 
nÎn lid i:, 4, 8, ga" xo en/of rx van artikel 2". 

In artike l 4, lid 2 , onder c, wordt in plaats 
van " asmaskers en schuilplaatsgasfiltertoe
stellen" gelezen " gasmaskers, schuilplaats
gasf il tertoestellen en kap-gasfiltertoestellen". 

In artikel 4, lid 2 , onder d, wordt.. tusschen 
,,schuilplaatsgasfiltertoestellen" en "betref.t'..'.._ 
ingevoegd "en kap-gasfiltertoestellen" en 
wordt in plaats van ,,,5 maal" gelezen "20 
maal". 

In artikel 4 , lid 2, onder e, wordt tusschen 
"alsmede" en "de wijze" ingevoegd ,, , indien 
de kleeding méér dan eenmaal kan worden 
gebruikt," . 

In artikel 4 , lid 3, wordt in plaats van "ge
noemd in lid 1, 4, 8, IO en II van artikel 2" 
gelezen "genoemd in lid ,, 4, 8, ga, 10 en 11 
van artikel 2 ". 
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In artikel 5, onder c, wordt tusschen "bij" 
en "een onderdruk" ingevoegd "een over
druk en". 

In artikel 5, onder d, wordt in plaats van 
,,onmiddellijk luchtdicht" gelezen "gas
dicht". 

In artikel 5, onder f , wordt in plaats van 
"geen geluid ontstaat" gelezen "geen geluid 
ontstaat of ten hoogst e een uiterst gering 
geruisch". 

In artikel 7, onder b , wordt in plaats van 
,,, 5 liter" gelezen "20 liter". 

In artikel 7, onder c, wordt in plaats van 
"artikel 5" gelezen "artikel 5, onder h, i 
en J". 

Na artikel 7 wordt een nieuw artikel inge
voegd, luidende: 

Art. 7bis. Kap-gasfiltertoestellen moe
ten aan de volgende eischen voldoen: 

a. Op elk toestel moet op een duidelijk 
zichtbare plaats onuitwischbaar en duide
lijk leesbaar zijn aangegeven: 

I. de naam en het adres van den fabri
kant of bij ingevoerde waren van den in 
Nederland gevestigden importeur; 

II. voor hoeveel personen voldoende 
lucht, van de in artikel 1 bedoelde gassen 
gezuiverd, wordt geleverd bij een daarbij 
aangegeven wijze van bediening en een daar
bij aangegeven weerstand van de kap-gas
filterbus (sen); 

b. het toestel moet tenminste leveren 20 
liter lucht, van gas gezuiverd, per minuut en 
per persoon, voor het aantal personen, waar
voor het bestemd is; 

c. het vermogen van de kap-gasfilterbus 
welke uit verschillende eenheden kan zijn 

opgebouwd - tot het vastleggen van gassen 
moet per persoon tenminste overeenkomen 
met dat van een gasfilterbus, als vernield in 
artikel 5, onder h, i en 1; 

d. op de kap-gasfilterbus moet op een 
duidelijk zichtbare plaats onuitwischbaar en 
duidelijk leesbaar zijn aangegeven: 

I. het jaar van aanmaak; 
Il. de naam en het adres van den fabri

kant of bij ingevoerde waren v an den in 
Nederland gevestigden importeur: 

111. de totale gebruikstij d tegen phos
geen en chloorpicrine, uitgedrukt in uren, 
als in dit artikel onder c b edoeld; 

IV. de weerstand, al s in artikel 4, lid 2 , 

onder d, voor kap-gasfiltertoestellen be
doeld. 

In artikel z z, lid z, wordt in plaats van 
,,door hen" gelezen "door hem". 

Art. II. In de m ethoden van onderzoek, 
behoorende bij het Gasmaske rbesluit (Staats
bfr~~ 1g37, N ° . 856), worden de volgende 
WtJzigingetraangeb.cacht_: __ 

Onder I Gasmasker, punt 7, wordt tus
schen "wordt" en "verbonden" ingevoegd 
"met het verb.indingsstuk, bestemd voor de 
bevestiging aan het gasmaskergelaatstuk,". 

Onder I Gasmasker, punt 9, wordt in de 
eerste alinea in plaats van "1 5 cm op 400 °c" 
gelezen "25 cm op 600 °c". 

Onder 111 S chuilplaats-gasfiltertoestel, 
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punt z4, wordt in plaats van "Bo maal" ge
lezen "20 maal". 

Na 111 Schuilplaats-gasfiltertoestel wordt 
ingevoegd: 

Illa Kap-gasliltertoestel. 
16a. De luchthoeveelheid van het kap

gasfiltertoestel wordt bepaald op dezelfde 
wijze als vastgesteld in punt 13 voor schuil
plaats-gasfiltertoestellen. 

16b. De weerstand van de kap-gasfiiter
bus, de gebruikstijd van de kap-g_asfilterbus 
in een phosgeen-lucht- en in een chloor
picrine-luchtmengsel en de gebruikstijd van 
de kap-gasfilterbus in een luchtstroom, waar
in diphenylchloorarsine is verspreid, worden 
bepaald als aangegeven voor schuilplaats
gasfilterbussen in de punten 14, 15 en ,6. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien 
der dagteekening van het Staatsblad, waar
in het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 22sten November 1939. 

s. 892 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN TEMPEL. 
(Uitgeg. z December z939.) 

6 November 1939. BESLUIT tot vaststel
ling van de bedragen, welke de arbeider, 
die stukwerk verricht heeft buiten de 
werkplaats en niet onder toezicht van 
den werkgever, ter berekening van h et 
aantal kalenderweken, waarover de werk
gever een premie moet betalen, geacht 
wordt per dag, Zon- en algemeen er
kende Christelijke feestdagen niet me
degerekend, te hebben verdiend. 

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

Sociale Zaken van 2 November 1939, N °. 
2338, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op art. 181 der Invaliditeitswet, zoo
als dat artikel gewijzigd werd bij de wet van 
3 December 1937, Staatsblad n °. 804; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. E en arbeider, als bedoeld in ar

tikel 181 der Invaliditeitswet, wordt geacht 
per dag, Zon- en algemeen erkende Christe
lijke feestdagen niet medegerekend, te heb
ben verdiend: 
f 0.40, indien hij tot de re loonklasse behoort; 
f 0.80, indien hij tot de 2e loonklasse behoort; 
f 1.40, indien hij tot de 3e loonklasse behoort; 
f 2.-, indien hij tot de 4e loonklasse behoort; 
f 3.- , indien hij tot de se loonklasse behoort. 

2 . In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 1 van dit besluit geldt het volgende: 

Arbeiders, werkzaa m in het bedrijf van het 
maken of vervaardigen of opmaken van da
meshoeden, worden geacht f 2.20 per dag te 
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verdienen, indien zij behooren tot de 4e loon
klasse; 

Arbeiders, werkzaam in het bontwerkers
bedrijf, worden geacht f 3.40 per dag te ver
dienen, indien zij behooren tot de 4e loon
klasse en f 5.2 0 per dag, indien zij tot de se 
loonklasse behooren; 

Arbeiders, werkzaam in het bedrijf van 
het vervaardigen van bretels en sokken
ophouders, worden geacht f r.60 per dag te 
verdienen, indien zij behooren tot de 3e 
loonklasse en f 2.40 per dag, indien zij be
hooren tot de 4e of se loonklasse; 

Arbeiders, werkzaam in het cartonnage
bedrijl, worden geacht f 1.50 per dag te ver
dienen, indien zij behooren tot de 4e loon
klasse en f 2.ro per dag, indien zij behooren 
tot de se loonklasse; 

Arbeiders, werkzaam in de dames- en kin
derconfectiekleeding, worden geacht f 2.90 
per dag te verdienen, indien zij behooren tot 
de 3e loonklasse, f 3.50 per dag, indien zij 
behooren tot de 4e loonklasse en f 4.50 per 
dag, indien zij behooren tot de se loonklasse ; 

Arbeiders, werkzaam in het bedrijf van 
het vervaardigen van dassen, worden geacht 
f 2.- per dag te verdienen, indien zij behoo
ren tot de 3e loonklasse, f 2.30 per dag, in
dien zij behooren tot de 4e loonklasse en 
f 3.60 per dag, indien zij behooren tot de se 
loonklasse; 

Arbeiders, werkzaam in het bedrijf van het 
vervaardigen en herstellen van electro-moto
ren, worden geacht f 2.50 per dag te verdie
nen, indien zij behooren tot de 4e loonklasse 
en f 4.10 per dag, indien zij behooren tot de 
se loonklasse; 

Arbeiders, werkzaam in het garnalenpel
lersbedrijf, worden geacht f 1.50 per dag te 
verdienen, indien zij behooren tot de 4e of 
se loonklasse; 

Arbeiders, behoorende tot de se loonklasse, 
die werkzaamheden verrichten in het heeren
kleedingbedrijl, het uitsluitend verrichten 
van reparatiën daaronder niet begrepen, wor
den: 

voor zoover het bedrijf wordt uitgeoefend 
in de gemeenten Amsterdam, 's-Gravenhage, 
Haarlem, Leiden en Rotterdam, geacht f 5.
per dag te verdienen; 

voor zoover h et bedrijf wordt uitgeoefend 
in de gemeenten Amersfoort, Arnhem, Breda, 
Bussum, Delft, Deventer, Dordrecht, Eind
hoven, Groningen, 's-Hertogenbosch, Hilver
sum, Leeuwarden, Nijmegen, Schiedam, 
Sneek, Utrecht, Zaandam, Zeist en Zwolle, 
geacht f 4.70 per dag te verdienen; 

voor zoover het bedrijf wordt uitgeoefend 
in de gemeenten Alkmaar, Almelo, Apel
doorn, Bergen op Zoom, Bolsward, Enkhui
zen, Enschede, Goes, Gorinchem, Gouda, 
Harlingen, Heerenveen, Heerlen, Den Hel
der, Helmond, Hengelo, Hoorn, Kampen, 
Middelburg, Purmerend, Stadskanaal, Til
burg, Veendam, Venlo, Vlissingen, Waalwijk, 
Weesp, Winschoten en Zutphen, geacht f 4.50 
per dag te verdienen; 

voor zoover het bedrijf wordt uitgeoefend 
in de gemeenten Assen, Coevorden, Culem-
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borg, Doesburg, Gorredijk, Grave, Hooge
veen, Hulst, Lemmer, Maastricht, Ooster
hout, Roermond, Rozendaal, Sittard, Tiel, 

Veenendaal, Wageningen en Woerden, geacht 
f 4.20 per dag te verdienen; 

en voor zoover het bedrijf wordt uitge
oefend in de gemeente Weert, geacht f 3.90 
per dag te verdienen; 

Arbeiders, behoorende tot de se loonklasse, 
die in het heerenkleedingbedrijf uitsluitend 
reparatiewerk verrichten worden: 

voor zoover het bedrijf wordt uitgeoefend 
in de gemeenten Amsterdam, 's-Gravenhage, 
Haarlem, Leiden en Rotterdam, geacht f 4.70 
per dag te verdienen; 

voor zoover het bedrij f wordt uitgeoefend 
in de gemeenten Amersfoort, Arnhem, Breda, 
Bussum, Delft, Deventer, Dordrecht, Eind
hoven, Groninge n, 's-Hertogenbosch, Hilver
sum, Leeuwarden, Nijmegen, Schiedam, 
Sneek, Utrecht, Zaandam, Zeist en Zwolle 
geacht f 4.50 per dag te verdienen; 

voor zoover het bedrijf wordt uitgeoefend 
in de gem. Alkmaar, Almelo, Apeldoorn, 
B ergen op Zoom, Bolsward, Enkhuizen , 
Enschede, Goes, Gorinchem, Gouda, Har
lingen, Heerenveen, Heerlen, Den Helder, 
Helmond, Hengelo, H oorn, Kampen, Mid
delburg, Purmerend, Stadskanaal, Tilburg, 
Veendam, Venlo, Vlissingen, Waalwijk, 
Weesp, Winschoten en Zutphen, geacht f 4.30 
per dag te verdienen; 

voor zoover het bedrijf wordt uitgeoefend 
in de gemeenten Assen, Coevorden, Culem
borg, Doesburg, Gorredijk, Grave, Hooge
veen, Hulst, Lemmer, Maastricht, Ooster
hout, Roermond, Rozendaal, Sittard, Tiel, 
Veenendaal, Wageningen en Woerden, ge
acht f 4 per dag te verdienen ; 

en voor zoover het bedrijf wordt uitgeoe
fend in de gemeente Weert, geacht f 3.80 per 
dag te verdienen; 

Arbeiders, werkzaam in het hoepel- en 
mandenmakersbedrijf, worden geacht f 0.50 
per dag te verdienen , indien zij tot de 2e 
loonklasse behooren, f 0.80 per dag, indien 
zij tot de 3e loonklasse behooren, f 1.30 per 
dag, indien zij tot de 4e en f 1.60 per dag, 
indien zij tot de se loonklasse behooren; 

Arbeiders, werkzaam in de knoopenfabri
catie, worden geacht f 0.60 per dag te ver
diene n~ indien zij behooren tot de 2e loon
klasse, f 1.20 per dag, indien zij behooren 
tot de 3e loonklasse en f 1.so per dag, indien 
zij behooren tot de 4e of se loonklasse; 

Arbeiders, werkzaam in het bedrijf van 
het vervaardigen en afwerken van lampe
kappen, worden geacht f 1.70 per dag te ver
dienen, indien zij behooren tot de 3e loon
klasse en f 2.40 per dag, indien zij behooren 
tot de 4e loonklasse ; 

Arbeiders , werkzaam in het bedrijf van 
het vervaardigen van lederwaren, worden 
geacht f 3.20 per dag te verdienen, indien zij 
behooren tot de 4e loonklasse en f s.30 per 
dag, indien zij tot de se loonklasse behooren; 

Arbeiders, werkzaam in het lingeriebe
drijf, worden geacht f 2.30 per dag te ver
dienen, indien zij behooren tot de 4e loon-

720 

klasse en f 4.50 ·per dag, indien zij behooren 
tot de se loonklasse; 

Arbeiders, werkzaam in het bedrijf van 
het vervaardigen van overhemden en boor
den, worden geacht f 2.50 per dag te verdie
nen, indien zij behooren tot de 4e loonklasse; 

Arbeiders , werkzaam in het bedrijf van 
het plakken van papieren zakken, worden 
geacht f 1.60 per dag te verdienen, indien zij 
behooren tot de 3e loonklasse, f 2.10 per 
dag, indiep zij behooren tot de 4e loonklasse 
en f 2.30 ver dag, indien zij behooren tot de 
se loonklasse; 

Arbeiders, werkzaam in het parapluie
makersbedrijf, worden geacht f 1.60 per dag 
te verdienen, indien zij behooren tot de 4e 
of se loonklasse ; 

Arbeiders, werkzaam in de schoenindus
trié, worden geacht f r per dag te verdienen, 
indien zij behooren tot de 2e of 3e loon
klasse, f 1.so per dag, indien zij behooren tot 
de 4e loonklasse en f 2 per dag, indien zij 
behooren tot de se loonklasse ; 

Arbeiders, werkzaam in het bedrijf van het 
vervaardigen van sierartikelen, worden ge
acht f 4.30 per dag te verdienen, indien zij 
behooren tot de se loonklasse; 

Arbeiders , werkzaam in het bedrijf van 
het spijkeren en beplakken van sigarenkist
jes, worden geacht f r .60 per dag te verdie
nen, indien zij behooren tot de 3e loonklasse 
en f 2.30 per dag, indien zij behooren tot de 
se loonklasse; 

Arbeiders, werkzaam in het bedrijf van 
het vervaardigen van tenten, worden geacht 
f 3 .90 per dag te verdienen, indien zij be
hooren tot de 4e en se loonklasse; 

Arbeiders, werkzaam in de tricotage- en 
textielindustrie, worden geacht f 1.10 per 
dag te verdienen, indien zij behooren tot de 
3e loonklasse en f 1.50 per dag, indien zij 
behooren tot de 4e of se loonklasse ; 

Arbeiders, werkzaam in het vakkleeding
bedrijf, worden geacht f 2.90 per dag te ver
dienen, indien zij behooren tot de 4e loon
klasse en f 4.90 per dag, indien zij behooren 
tot de se loonklasse; 

Arbeiders, werkzaam in het bedrijf van 
verduurzamen van levensmiddelen, worden 
geacht f 1.60 per dag te verdienen, indien zij 
behooren tot de 3e, 4e en .5e loonklasse; 

Arbeiders , werkzaam in het bedrijf van 
zaadschoonderij, worden geacht f 0.40 per 
dag te verdienen, indien zij behooren tot de 
2e of 3e loonklasse en f 0.90 per dag, indien 
zij behooren tot de 4e of se loonklasse. 
--3. Dit besluit treedt in werking met in

gang van een nader t e bepalen dag. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 6den November 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN TEMPEL. 

(Uitgeg. 2I November 1939.) 
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s. 905 

2I December z939. WET, houdende maat
regelen ten aanzien van de invoerrech
ten in Nederlandsch-Indië voor 1940. 

Bijl. Hand. Il z939/40, III; 
Hand. Il z939/40, bladz. 498; 
Bijl. Hand. I z939/40, III; 
Hand. I z939/40, bladz. 92. 

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

dat het wenschelijk is t en aanzien v an het 
invoerrecht op cambrics in Nederlandsch-In
dië voor het jaar 1940 eene voorziening te 
t reffen en ter versterking van de geldmidde
len van genoemd gebiedsdeel gedurende dat 
jaar op de invoerrechten aldaar opcenten te 
heffen; 

Zoo is het, datWii, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. In afwijking in zooverre van het 

tarief van invoerrechten, behoorende bij ar
tikel 1 der Indische Tariefwet, vastgesteld 
bij de wet van 2g December 1933 (Neder
landsch Staatsblad n°. 772; Indisch Staats
blad 1934 n°. 1), zooals dit sedert is of nader 
zal worden gewiizigd en aangevuld, wordt in 
het geheele tolgebied van Nederlandsch-In
dië gedu rende het jaar 1g40 een invoerrecht 
van 6 pct. der waarde geheven van de klaar
b lii eliik voor het vervaardigen van batiks 
bestemde gebleekte katoenen effenbindige 
stoff<'"l met een breedte van 38"- 42" (cam
brics) . 

2 . Gedurende het jaar 1940 worden in 
het geheele tolgebied van Nederlandsch-In
dië op de invoerrechten vijftig opcenten ge
heven, behoudens dat: 

a . van de heffing van opcenten zijn uit
gezonderd de invoerrecht en, welke worden 
geheve"l van bloem en meel van tarwe (in 
zakken), zoomede van goederen, belast vol
gens een der na te noemen posten of onder
d eel<"'< van posten van het in artikel 1 be
doelde tarie f, te weten onderdeel I van post . 
10, onderdeel !Ia van post 39, onderdeel II 
van post 61, post n5, post 1s9, post 160, 
post 162, onderdeel IIb va post 352, onder
deel II van post 3S5, onderdeel II van post 
356, onderdeel IIb van post 360, onderdeel I 
van post 3g4, onderdeel I van post 397 en 
onderdeel I van post 40.,, met dien verstan
de, dat het recht van f 30 per hectoliter voor 
renl,_, hF.tar-, moPd-, toilet- ,en dergelijke 
waters, geheven volgens genoemden post 1.59, 
onderworpen is aan de heffing van vij ftig 
opcenten; 

b. tot x Juli x940 vijf en twintig opcenten 
wordeT\ geheven op de invoerrechten van 
arsenobenzolverbindingen en geneesmidde
len met specifieke werking tegen malaria, 
zoomede op de invoerrechten van goederen, 
1:-ehst volgens een der na te noemen posten 
of onderdeelen van posten van vorenbedoeld 
tarief, te weten onderdeel I van post 170, 
onderdeel I van post 181, onderdeel I van 
post 188, onderdeel Ivan post 572, post 775, 
onderdeel I van post 8xo en post 811. 

3 . Deze wet treedt, met afwijking van 

L . & S. 193g. 
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artikel 16 der Indische Comptabiliteitswet 
(Nederlandsch Staatsblad 1925 n °. 328; In
disch Staatsblad 1g25 n ° . 448), in werking 
met ingang van 1 Januari 1940. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2 1sten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, 
CH. W ELTER. . 

(Uitgeg . z2 Januari z940.) 

s. 9 0 6 

23 December z939. WET, houdende be
krachtiging van een door den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch- Indië 
vastgest elde ordonnantie. (Verlaging 
m otorvoertuigenbelasting.) 

Bijl. Hand. Il z939/40, z98: 
Hand. Il z 9,9/40, bladz. 866; 
Bijl. Hand. I z939/40, z98; 
Hand. I zo39/40, bladz. II8. 

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

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de 
met toepassing van artikel 93 der Indische 
Staa tsregeling vastgestelde ordonnantie v an 
30 September 19,g (Indisch S taatsblad n°. 
603), strekke d tot verlaging van de motor
voertuigenbelasting, zoomede tot b uiten 
werkingstelling van a rtikel 16 der Indische 
Comotabiliteitswet ter. opzichte van dien 
maatregel; 

Zoo is het, datWij, den RaadvanState,enz. 
Eenig artikel. 

De met toepassing van artikel 9,, eerste 
lid. der Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnantie van .W September 1939 (In
disch S faatsblad n °. 603), strekkend tot ver
laging van de motorvoertuigenbelasting, zoo
mede tot buitenwerkingstelling van artikel 
16 der Indische Comptabiliteitswet (Neder
Jandsch Staatsblad 192<;, n ° . 328; Indisc!1 
S •aatsblad 102 5, n °. 448) ten opzichte van 
dien maatregel, wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Koloniën. 
CH. WELTER. 

(Uitgeg . I2 Januari z940.) 

s. 943 

2z December z93Q. BESLUIT, tot bekrach
tiging van de ordonnantie van 11 Oc
tober 1939, houdende regelen met be
trekking tot de taak van de gewestelij
ke vaartuigen en van het personeel daar
van in Nederlandsch-Indië ten aanzien 
van het verrichten van militaire dien
sten in tijd van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere bui tengewone omstandigheden. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Koloniën van IO November 1939, 6e Afdee
ling, n °. 22; 

Gezien de ordonnantie van 11 October 
1939 (Indisch Staatsblad 1939, n ° . 622), 
houdende regelen met betrekking tot de taak 
van de gewestelijke vaartuigen en van het 
personeel daarvan in N ederlandsch-Indië 
ten aanzien van het verrichten van militaire 
diensten in tijd van oorlog, oorlogsgevaar en 
andere buitengewone omstandigheden; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 92 der 
Indische Staatsregeling; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 5den December 1939, n °. 41) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 December 1939, 
6e Afdeeling, n ° . 15; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bekrachtigen de krachtens artikel 92 

van de Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnantie van II October 1939 (Indisch 
Staatsblad 1939, n ° . 622). 

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

's-Gravenhage, den 21sten December 1939. 

s. 944 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, 

CH. WELTER. 
(Ui tgeg. 12 Januari 1940.) 

21 D ecember 1939. BESLUIT, tot bekrach
tiging van de ordonnantie van 11 Oc
tober 1939, houdende regelen met be
trekking tot de taak van beroepshaven
meesters en loodsen rste klasse in N e
derlandsch-lndië t en aanzien v a n het 
verrichten van militaire diensten in tijd 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere bui
tengewone omstandigheden. 

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

Koloniën van IO November 1939, 6e Afdee
ling, n ° . 23; 

Gezien de ordonnantie van r 1 October 
1939 (Indisch Staatsblad 1939, n °. 624), 
houdende regelen m et betrekking tot de 
taak v a n b e roepshave nmeesters e n loodsen 
rste klasse in Nederlandsch-Indië t en aan
zien van het verrichten van militaire dien
sten in tijd van oorlog, oorlogsgevaar of an
dere buitengewone omstandigheden; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 92 der 
Indische Staatsregeling; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
den 5den D ecember 1939, n c. 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 December 1939, 
6e Afdeeling, n ° . 14; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Te bekrachtigen de krachtens artikel 92 

van de Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnantie van II October 1939 (Indisch 
Staatsblad 1939, n °. 624). 
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Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift aan den Raad van State zal wor
den gezonden. 

's-Gravenhage, den 2 ,sten D ecember 1939. 

s. 1281 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, 

CH. W ELTER. 
(Uitgeg. 12 Januari 1940.) 

4 December 1939. BESLUIT, houdende: 
1 °. verleening van verlof aan ] . A. 

Schiotling, wonende te Kuching, Sera 
wak (Britsch Borneo), om in dienst -~ 
blijven van den Staat Serawak; 

2 ° . bepaling van den dag van in
werkingtreding van de wet van 9 No
vember 1939 (Staatsblad n °. 1239 C) , 
houdende naturalisatie van]. A.Sch10t
ling voornoemd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 69, lid twee, der Grond

wet en op artikel 7, 4 °., der wet van 12 D e
cember 1892 (Staatsblad n °. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
la!!,tstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n ° . 204), alsmede 
op artikel 2 der wet van 9 November 1939 
(Staatsblad n °. 1239 C); 

Gelet op h et te dezen overgelegde ambts
bericht van den toenmaligen Minister van 
Buitenlandsche Zaken en op het rapport van 
Onzen Minister van Justitie van den 30 No
vember 1939, rste Afdeeling A , n °. 1104, 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
r O

• aan T ohan Andreas Schiotling, wo
nende te Kuching, Serawak (Britsch Bor• 
neo), verlof te verleenen om na de verkrij
ging van het Nederlanderschap in dienst te 
blijven van den Staat Serawak; 

2°. te bepalen, dat de wet van 9 Novem
b er 1939 (Staatsblad n °. 1239 C) , waarbij 
aan den onder r O

• genoemden persoon de 
hoedanigheid van Nederlander wordt ver
leend, zal in werking treden met ingang van 
1 Januari 1940. 

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

's-Gravenhage, den 4den December 1939. 

s. 1303 

WILHELMINA. 
De Minister ~an Justitie, 

P. S. GERBRANDY 
(Uitgeg. 12 December 1939.) 

16 November 1939. WET, tot verklaring 
van het algemeen nut der onteigening 
van perceelen, erfdienstbaarheden en 
andere zakelij ke rechten, noodig voor 
en ten behoeve van den bouw van een 
nieuwen omroep-zender door de N. V. 
Nederlandsche Omroep Zender Maat
schappij (Nozema). 
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Bijl. Hand. II z938i39, 492; z939/40, Bo; 
Hand. II z939/40, bladz. 2oz; 
Bijl. Hand. l z939/40, Bo; 
Hand. l z939/40, bladz. 25/6. 

s. 1304 

z6 November z939. BESLUIT, tot verkla
ring van het algemeen nut der onteige
ning van perceelen, erfdienstbaarheden 
en andere zakelijke rechten, noodig voor 
het uitbreiden van het aan de Keizer
straat te Gouda gelegen schoolgebouw 
voor uitgebreid lager onderwijs der Ver
eeniging tot Stichting en Instandhouding 
van Vrije Scholen op Gereformeerden 
Grondslag aldaar. 

Bijl. Hand. II z938/39, 494; z939/40, Bz. 
Hand. II z939i40, bladz. 2or. 
Bijl. Hand. l r939/40, Bz. 
Hand. l z939/40, bladz. 25/6. 

s. 1305 

16 November 1939. BESLUIT, tot verkla
ring van het algemeen nut der onteige
ning van perceelen, erfdienstbaarheden 
en andere zakelijke rechten, noodig voor 
en ten behoeve van den bouw van een 
nieuw raadhuis te 's-Gravenhage. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 533 ; 1939/40, 113. 
Hand. II z939/40, bladz. 2oz. 
Bijl. Hand. l 1939/40, "3· 
Hand. l z939/40, bladz. 25/6. 

s. 1306 

14 December 1939. WET, houdende ver
klaring van het algemeen nut der ont
eigening, met toepassing van de wet van 
27 Maart 1915 (Staatsblad n°. 171), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 
Juli 1932 (Staatsblad n °. 342), van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor de uit
breiding der algemeene begraafplaats te 
Vianen. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 150. 
Hand. II 1939/40, bladz. 286. 
Bijl. Hand. I 1939/40, ,50. 
Hand. I 1939/40, bladz. 71. 

s. 1307 

21 December 1939. WET tot verklaring 
van het algemeen nut der onteigening, 
met toepassing van de wet van 2 7 -Maart 
1915 (Staatsblad n ° . 171), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 8 Juli 1932 
(Staatsblad n °. 342), van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke 
rechten, noodig voor den aanleg van een 
nieuwe algemeene begraafplaats te 
Gouda. 

Bijl. Hand. 1939/40, 37• 
Hand. II 1939/40, bladz. 317/8. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 37. 
Hand. I 1939/40, bladz. 91. 
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s. 1520 

9 November z939. WET tot het toestaan 
van het heffen van tol op een te , bouwen 
brug over de Zandkreek. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 355; 1939/40, 13. 
Hand. II 1939/40, bladz. 19-22. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 13. 
Hand. I 1939/40, bladz. 20/21. 

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

dat het, t eneinde den bouw van ~en brug 
over de Zandkreek mogelijk te mal :en, wer)
schelijk is, dat aan de provincie Zeeland 
wordt toegestaan gedurende 25 jarc,n na het 
in gebruik nemen van die brug daa cop tol te 
heffen; 

Zoo is het, datWij,denRaad van~ :tate,enz, 
Art. 1. In afwijking van artik :1- 53 der 

Wegenwet wordt aan de provinci~ Zeeland 
toegestaan om gedurende 25 jaren na het in 
gebruik nemen van de door haar t•! bouwen 
brug over de Zandkreek op die b, ug tol te 
heffen met inachtneming van de c,p zooda
nige heffing van toepassing zijnde bepalin
gen der Provinciale Wet. 

2. Bij het in gebruik nemen , ·an de te 
bouwen brug vervallen de aansprak en op een 
veerrecht, voorzoover de provincie deze zou 
kunnen doen gelden. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den No

vember 1939. 
WILHELMIJ'i"A. 

De Minister van Wat ~rstaat, 
J. W. ALBARD . . 

De Minister van Binnenlandsc~e Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uit geg. 24 November 1939.) 

S.2591 

5 September 1939. BESLUIT, houdende 
beslissing op beroepen tegen bc ,schikkin
gen van de Commissie Vervo ervergun
ningen, omtrent aanvragen on vergun
ning tot het in werking brengen van 
autobusdiensten voor mijnw,:rkersver
voer in Zuid-Limburg. 

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

door: 
a. P . J. Helgers, te Rumpen, gemeente 

Brunssum, tegen de beschikking van de Com
missie, bedoeld in artikel 5 van het Regle
ment Autovervoer Personen van 21 Juni 
1938, n °. 163/r96, waarbij aan P . J . Helgers, 
voornoemd, vergunning is geweigerd voor 
de uitoefening van autobusdiensten tusschen 
Maastricht en Lutterade en tusschen Jabeek 
en Brunssum, een en ander uitsluitend voor 
vervoer van mijnwerkers, in dienst bij de 
Staatsmijnen "Maurits" en .,Hendrik"; 

b. Gebroeders H . en G . Jacobs, te Heer
lerheide, tegen de beschikkingen van de Com
missie, bedoeld in artikel s van het Regle
ment Autovervoer Personen, van: 
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I. 21 Juni 1938, n °. 193, waarbij aan Ge
broeders H. en G. Jacobs, voornoemd, ver
gunning is geweigerd voor het uitoefenen 
van een autobusdienst tusschen Vaals en 
Hoensbroek, uitsluitend tot vervoer van ar
beiders in dienst bij de mijnen " O ranje-Nas
sau I", ,,Oranje-Nassau III" en de Staats
mijn Emma"· 

II." 21 Juni 1938, n °. 563, waarbij aan 
de Naamlooze Vennootschap "Vereenigd Ar
beiders Vervoer" (V.A.V.), in oprichting, te 
Maastricht, vergunning is verleend voor de 
uitoefening van dagelijksche autobusdien
s~en naar en van alle mijnen in Limburg, m et 
mtzondering van de Staatsmi_in "Maurits" , 
uitsluitend tot vervoer van arbeiders, die bij 
d e bedoelde mijnen werkzaam zijn; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur gehoord, adviezen 
van 22 F ebruari lQ.'l9, n °. 734 (1938), en 17 
Mei 1939, n °. 734 ( 19.3.8) /76; 

O p de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 31 Augustus 1939, La. G, 
Afgeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat de Commissie, bedoeld 
in artikel 5 van het Reglement Autovervoer 
P ersonen, bij hare beschikking van 21 Juni 
1938, n ° . 563, aan de Naamlooze Vennoot
schap "Vereenigd Arbeiders Vervoer" (V.A. 
V.), in oprichting, te Maastricht, vergunning 
heeft verleend voor de uitoefening van da
gelijksche a utobusdiensten naar en van alle 
mijnen in Limburg met uitzondering van de 
Staatsmijn "Maurits", te Lutterade, uitslui 
t end tot veryoer van arbeiders, die bij de 
bedoelde mijnen werkzaam zijn, onder voor
waarde, m et betrekking tot de dienstrege
lingen, de tarieven en het benoodigde mate
rieel , dat de diensten worden uitgeoefend 
langs de kortst m ogelijke - althans langs 
de meest geschikte - routes met een mini
mum aantal bussen en dat de tarieven zoo 
laag mogelijk worden vastgesteld, als een 
redelijke rentabiliteit van het bedrijf toe
laat: met bepaling, dat deze vergunning, wel
ke geldt voor een tijdvak; eindigende op 31 
December 1940, in werking treedt op den 
dag na haar aankondiging in de Staatscou
rant en dat zij moet zijn aanvaard en de 
diensten moeten worden aangevangen bin
nen twee weken nadien; 

dat d e Commissie daarbij heeft overwo
gen, dat voor de verzorging van het mijn
werkersvervoer, als groepsvervoer met een 
bijzonder karakter , niet een bepaalde onder
nemer van bestaande diensten binnen een 
bepaald vervoergebied aangewezen kan wor
den geacht ; dat de bediening van dit vervoer, 
zooals het zich vrij in de mijnstreek heeft 
kunnen ontwikkelen, thans niet in sociaal -
e n nog minder in economisch - opzicht vol
doet aan matige eischen en mitsdien dringen
de verbetering behoeft; dat de bedoelde ver
betering is te verwachten v an de samenwer
king, waartoe hiervoor in aanmerking ko
m ende ondernemers hebben besloten en wel
ke geleid zal worden door de Naamlooze 
Vennootschap, om welker aanvrage het hier 
gaat; dat door deze onderlinge samenwer-
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k ing de kosten van het vervoer tot een m ini
mum beperkt kunnen worden, waardoor bij 
zoo laag mogelijke tarieven staat gemaakt 
kan worde op een duurzame vervoervoor
ziening; dat de ondernemers Gebroeders Ja
cobs en Th. J. J . P ieters, namens wie ter 
openbare zitting voor deelneming aan het 
vervoer in kwestie is gepleit, niet behooren 
tot de groep ondernemers, die de i.c. als aan
vraagster optredende Naamlooze Vennoot
schap hebben gevormd en dat het niet tot 
de taak der Commissie behoort zich in te la
ten met de interne aangelegenheden dezer 
Naamlooze Vennootschap; dat - zal het 
onderwerpelijke vervoer aan de behoefte vol
doen en tegen zoo laag mogelijke vrachtprij
zen kunnen plaats vinden-: a. in de betrok
ken dienstregelingen de eindpunten en de 
van daaraf te volgen wegen zullen moeten 
worden aangegeven zóó, dat langs de kortst 
mogelijke, althans de meest geschikte rou
t es wordt gereden, en b. ten aanzien van het 
benoodigde materieel zal dienen te worden 
bepaald, dat aan het vervoer met slechts zoo
veel autobussen mag worden deelgenomen, 
dat de bezetting daarvan zoo hoog mogelijk 
·an worden opgevoerd; dat het diensten be
treft met beperkten v ervoerplicht, als in ar
tikel 4, sub I , van het R eglement Autover
voer P ersonen m ede wordt omschreven; dat 
het aanbeveling verdient te bevorderen, dat 
de beoogde verbetering zonder uitstel ter 
hand kan worden genomen, zoodat zich d er
halve hier een bijzonder geval voordoet, als 
in art ikel 7, Jid n, van het Reglement Auto
vervoer P e rsonen wordt bedoeld; • 

dat voorts de Commissie bij hare beschik
kingen van denzelfden datum, nummers 163/ 
196 en 193 , afwijzend heeft beschikt op de 
verzoeken, onderscheidenlijk van P . J. Rei
gers, t e Rumpen, om vergunning voor de 
uitoefening van autobusdiensten tusschen: a. 
Maastricht en Lutterade over H eer, Limmel, 
Rothem, Meerssen, Beek en Geleen, uitslui
tend tot vervoer van arbeiders in dienst bij 

. de S taat smijn "Maurits" te Lutterade, en 
tusschen: b . .Jabeek en Brunssum over Et
senrade en S chinveld, uitsluitend tot vervoer 
van a rbeiders in dienst bij d e Staatsmiin 
,,H endrik" t e B runssum; en van H . en G. 
Jacobs, te H eerlerheide, om vergunning voor 
de uitoefening van een autobusdienst tus
schen Vaals en H oensbroek over L emiers, 
Mamelis, Vij le:i , S impelveld , Drievogels, 
Valkenhuizen, H eerlen en H eerlerheide, uit
sluitend tot vervoer van arbeiders in dienst 
bii de miinen "Oranje-Nassau I", te H eer
len , ;,Oranje-Nassau III", t e Heerlerheide, 
en de S taatsmijn "Emma", te Heerlen; 

dat de Commissie daarbij heeft overwo
ge-,, dat voor de richtige uitoefening van het 
bijzondere en dringend verbetering eischen
de mijnwerkersvervoer een beperkt aantal 
ondernemingen is gesticht, aan welke onder
nemingen bij be_schikkingen der Commissie 
van 21 Juni 1Q'l8, nummers 561, 562 en 563, 
zoodanige vergunningen zijn verleend, dat 
door hen gezamenlijk het geheele vervoer 
van en naar de mijnen bediend kan worden; 
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dat voor de aanvragers blijkbaar niet de door 
hen verlangde plaats is kunnen worden in
geruimd bij de vorenbedoelde ondernemin
gen en die lichamen in de vorming en uit
oefening van hun bedrijf ernstig zouden wor
den geschaad door toelating ernaast van de 
aanvragers met de door hen verlangde dien
sten; 

dat van de beschikkingen van 2 1 Juni 
1938, n °. 563, en van 2I Juni 1938, n °. 193, 
gebroeders H. en G . Jacobs en van de be
schikking van 21 Juni 1938, n°. 163/106, P. 
J. Reigers bij Ons in beroep zijn gekom en ; 

dat H. en G. Jacobs tegen de beschikking 
van 21 Juni 1938, n °. 563, aanvoeren, dat 
het huns inziens niet aangaat, dat de ver
gunning is verleend geworden aan een nieuwe 
onderneming, met voorbijgang van hen, ap
pellanten, die reeds dit vervoer bedienden 
vóórdat het Reglement Autovervoer Perso
nen in werking trad; dat zij, appellanten, 
reeds vijftien jaren het beroep van autobu5-
dienstondernemers uitoefenen; dat het dus 
volgens hun inzicht onbillijk is, dat de ver
gunning aan een ander werd verleend; dat 
bovendien de onderneming, aan welke ver
gunning werd verleend, niet bestaat, omdat 
volgens het besluit der Commissie zelve deze 
"in oprichting" is; dat het dus de vraag is, of 
aan een dergelijke nog niet bestaande, dus 
niet bestaande, onderneming een vergunning 
kan worden gegeven; dat volgens hen de 
Commissie hiertoe niet bevoegd was; 

en tegen de beschikking van 21 Juni 1938, 
n° . 193, dat, om aan hen de vergunning te 
weigeren, aan een Naamlooze Vennootschap 
in oprichting de vergunning is verleend; dat 
de Commissie overweegt, dat voor de aan
vragers blijkbaar niet de door hen verlangde 
plaats is kunnen worden ingeruimd bij de 
vorenbedoelde ondernemingen (bedoeld is 
de Naamlooze Vennootschap in oprichting) 
en die lichamen in de vorming en uitoefe
ning van hun bedrijf ernstig zouden worden 
geschaad door toelating ernaast van de aan
vragers met den door hen verlangden dienst; 
dat deze overweging den indruk geeft, dat 
zij, appellanten, mede zijn uitgenoodigd tot 
de vorming der bedoelde Naamlooze Ven
nootschap, doch dat de plaats, die zij ver
langden, hun niet kon worden verleend; dat 
deze overweging onjuist is, daar zij geen uit
noodiging tot toetreding hebben ontvangen; 
dat het lid van de Commissie Prof. van 
Breen en de Rijks-Inspecteur, te Maastricht, 
den ondernemers hebben aangeraden een 
Naamlooze Vennootschap te stichten; dat 
daarbij is gezegd, dat dengene, die niet tot 
de Naamlooze Vennootschap toetrad, geen 
vergunning zou worden verleend; dat daar
na de Rijks-Inspecteur te Maastricht den 
ondernemer Habets, te Valkenburg, heeft 
opgedragen de ondernemers bijeen te roe
pen tot het vormen eener Naamlooze Ven
nootschap, namelijk die ondernemers, die 
naar het oordeel van den Rijks-Inspecteur 
daarvoor in aanmerking kwamen; dat zij, 
appellanten, niet tot die vergadering zijn op
geroepen; dat zij dus geen gelegenheid heb-
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ben gekregen tot de Naamlooze Vennoot
schap toe te treden; dat dus reeds vóórdat de 
beschikking werd genomen in feite de be
schikking al bekend was; dat het derhalve 
niet hun schuld is, dat zij niet tot de Naam

·1ooze Vennootschap toegetreden zijn, zooals 
de overweging doet vermoeden; dat de ver
gunning aan hen, appellanten, geweigerd is, 
om die aan een niet bestaande onderneming, 
een Naamlooze Vennootschap in oprichting, 
te geven; 

dat P.J. Reigers tegen de beschikking van 
21 Juni 1938, n °. 163/196, aanvoert, dat tegen 
zijn verzoek bezwaren waren ingediend door 
J. H. en W. J. Ploemen, te Meerssen, en J. 
J. Jansen; te Maastricht, die beweerden de 
oudste rechten te hebben, terwijl beweerd 
werd, dat hij, appellant, een tijdlang aan de 
mijnwerkers gratis vervoer heeft aangebo
den, om zoodoende te trachten het vervoer 
tot zich· te trekken; dat h ij echter nimmer 
de mijnwerkers gratis heeft vervoerd, noch 
zulks heeft aangeboden, noch van plan is 
zulks ooit te doen; dat hij het bedoelde ver
voer van Maastricht naar Geleen van I932 
af verricht en ook hij, evenals zijne concur
renten, gerust kan beweren de oudste rech
ten te hebben; dat derhalve de motiveerin
gen van de voormelde bezwaarschriften on
gegrond zijn; dat blijkens de overwegingen 
van de afwijzende beschikking van de Com
missie beperking van het aantal vergunnin
gen heeft voorgezeten, er voor hem geen 
plaats kan worden ingeruimd bij de onder-

em i ngen , die t hans wel vergunning hebben 
gekregen en die lichamen bij zijne toelating 
ernstig zouden worden · geschaad; dat het 
hem uitermate onrechtvaardig en onbillijk 
voorkomt, dat hij wordt uitgeschakeld, en de 
vergunning wordt gegeven aan enkele onder
nemers, waaronder degenen, d ie de onge
gronde bezwaarschriften hadden ingediend, 
en die gezamenlijk een N aamlooze Vennoot
schap in oprichting hebben, welke Naam
looze Vennootschap derhalve nog niet is op
gericht; dat hij getracht heeft om ook in deze 
Naamlooze Vennootschap te worden opge
nomen, doch zulks zonder motiveering is af-

. gewezen; dat hi;m het m eest frappeert de 
overweging, <iat die lichamen bij zijne toe
lating ernstig zouden worden geschaad; dat 
bliikbaar niets ter zake doet, wat deze niet
toelating voor hem beteekent, al wordt hij 
dan broodeloos; dat hij genoodzaakt zal zijn 
zich tot de openbare armenzorg te wenderr 
met zijn gezin, bestaande uit man, vrouw, 
4 kinderen en een oude moeder van de 
vrouw; dat hij alleen, dus zonder concurren
ten, de route Jabeek naar Brunssum over 
Etsenrade en Schinveld onderhoudt; dat het 
hem uitermate bevreemdde, dat hij . ook 
hiervoor zonder opgave van motieven geen 
vergunning krijgt; 

0. ten aanzien van de beschikkingen van 
de Commissie van 2I Juni 1938, nummers 
I63/196 en I93, waarbij aan P. J. Helgers, te 
Rumpen, en aan H . en G. Jacobs, te Heer
lerheide, vergunning is geweigerd voor de 
uitoefening van de door deze ondernemers 
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bedoelde autobusdiensten, uitsluitend tot 
vervoer, onderscheidenlijk van arbeiders in 
dienst bij de Staatsmijn "Maurits", te Lut
terade, en de Staatsmijn "Hendrik", te 
Brunssum, en die, in dienst bij de mijnen 
,,Oranje-Nassau I", te Heerlen, ,,Oranje- · 
Nassau III", te Heerlerheide, en· de Staats
mijn "Emma" te Heerlen: 

dat de gevraagde vergunningen terecht 
aan P . J. Helgers door de Commissie zijn 
geweigerd; 

dat toch deze aanvrager, volgens de over
gelegde ambtsberichten, het Reglement Auto
vervoer Personen herhaaldelijk en op velerlei 
wiize heeft overtreden, hetgeen bevestigd is 
door nadere, op verzoek van de Afdeeling 
van den Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur, ingewonnen inlichtingen, waar
uit blijkt, dat P . J . Reigers, voornoemd, ter 
zake zeer dikwijls is veroordeeld; dat hij op 
dezen grond terecht niet voor het verkrijgen 
van eene vergunning in aanmerking is ge
bracht; 

dat echter op de wijze, waarop de Gebroe
ders Jacobs de door hen uitgeoefende dien
sten hebben geëxploiteerd, geen aanmerk,ing 
kan worden gemaakt; 

dat er ook voor het overige geen grond 
aanwezig is om redenen van algemeen ver
voers belang deze ondernemers, die reeds 
enkele jaren het bedoelde mijnwerkersver
voer hebben verzorgd, door weigering van de 
gevraagde vergunning in den vervolge van 
dit vervoer uit te sluiten, nu daarvoor inge
volge het Reglement Autovervoer P ersonen 
een vergunning is vereisclit; 

dat hun nu wel van de zijde van de Com~ 
missie er een grief van is gemaakt, dat zij 
den ondernemer H. J. van der Biesen, die 
van 192ij af het mijnwerkersvervoer tusschen 
Vaals en Hoensbroèk bediende, in 1937 op 
min oirbare wijze zouden hebben verdron
gen door het in dienst nemen van een voor
m alig chauffeur van ·dezèn ondernemer, doch 
dat, ·al moge de· laatstgenoemde, door in 
striid ·met een in ziin arbeidsovereenkomst 
met H . J. van der Biesen opgenomen zooge
naamd concurrentiebeding bij een concur
reerend bedrijf dienst te hebben genomen, 
zich tegenove·r zijn voormaligen patroon mis
dragen hebben, uit de omstandigheden, zoo
als zij" zich ," blijke ns het medegedeelde in de 
openbare vergadering _van de Afdeeling van 
dt>n Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, hebbén " 'voorgedaan, geenszins 
volgt, dat de Gebroeders Jacobs , die vooi: het 
overige als vervöerondernemers zeer goed 
bekend staan, zich in deze aan een zoodanige 
handel~ijze zouden hebben schuldig ge
maakt, dat zij uit dien hoofde voor het ver
krijgen van een vergunning niet in aanmer
king zouden behooren te komen; 

0 . ten aanzien van de beschikking der 
Commissie vari '21 Juni 19_18, n°. 563, waar
bii aan de· Naämlooze Vennootschap "Ver
eeriigd Arbeiders Vervoer" (V.A.V.) in op
rich~in$'. · tè ' Maä~tricht, ver?unnin~ is ver-
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!eend voor de uitoefening van dagelijksche 
autobusdiensten naar en van alle mijnen in 
Limburg met uitzondering van de Staatsmijn 
,,Maurits", te Lutterade, uitsluitend tot ver
voer van arbeiders, die bij de bedoelde mij
nen werkzaam zijn: dat volgens artikel 36e 
van het Wetboek van Koophandel eene 
naamlooze vennootschap niet kan aanvan
gen, alvorens door Onzen Minister van Ju
stitie is verklaard, dat hem van bezwaren 
niet is g«,bleken; 

dat ten aanzien van de onderwerpe1ijke 
Naamlooze Vennootschap zoodanige verkla
ring door Onzen Minister van Justitie nog 
niet was gegeven, ten tijde dat de onder
havige vergunning door de Commissie werd 
verleend, noch zelfs op het tijdstip, waarop 
ingevolge deze beschikking de vergunning 
in werking trad; 

dat dit evenwel geen grond kan opleveren 
tot niet-ontvankelijkverklaring van de aan
vrage; 

dat toch een vergunning als bedoeld in 
artikel 2 van Afdeeling 6, paragraaf 47, der 
Wet van 29 November 1935 (Staatsblad n °. 
685), niet anders is dan een eenzijdige wils
uiting van de Overheid, waarbij wordt ver
klaard, dat een daarbij aan te wijzen persoon 
of groep van personen bevoegd zal zijn tot 
het verrichten van bepaalde handelingen, 
waartoe zij zonder die vergunning niet ge
rechtigd zouden zijn; 

dat hieruit niet valt af te leiden, dat een 
lichaam, ten aanzien waarvan op het oogen
blik van het verleenen van de vergunning 
redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat 
het eerlang rechtspersoonlijkheid zal verkrij
gen, niet voor het vèrkrijgen van een vergun
ning in aanmerking zou kunnen komen; 

dat ook het Reglement Autovervoer Per
sonen 1939 geen aanwijzing in anderen zin 
oplevert; dat met name het voorschrift van 
artikel 8, lid 9, van dat reglement omtrent 
aanvaarding van de vergunning en aanvang 
van den dienst geen grond oplevert voor een 
andere conclusie, daar het wel het bestaan 
van den vergunninghouder op een door de 
Commissie te bepalen tijdstip onderstelt, 
doch aan niet-bestaan op dat tijdstip geen 
ander gevolg vastknoopt dan aan het niet 
aanvaarden van de ve~gunning of het niet 
aanvangen van den dienst door ieder ander 
vergunninghouder, n.l. de mogelijkheid van 
intrekking op grond van artikel 11, !ic! 2, van 
het Reglement Autovervoer Personen 1939; 

dat intusschen de aan de N.V. ,,Vereenigd 
Arbeiders· Velvo'er" (V.A.V.) , in oprichting. 
te Maastrichi: ' verleende vergunning in zoo
verre niet ongewijzigd kan blijven, dat alsnog 
rekening zal behooren te worden gehouden 
met de aan de Gebroeders H. en G. Jacobs 
te Heerlerheide te verleenen vergunning, en 
dat voorts de vergunning dient te worden 
verleend aan de inmiddels tot stand gekomen 
N .V. ,,Vereenigd Arbeiders Vervoer" (V.A. 
V.) te Maastricht; 

Gezien het Reglement Autovervoer Per
sonen, het Reglement Autovervoer Personen 
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1939, de Wet Autoveryoer Personen en het 
Uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen 
1939; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 ° . met handhaving van de bestreden be
schikking van de Commissie, bedoeld bij ar
tikel 5 van het Reglement Autovervoer Per
sonen, van 21 Juni 1938, n ° . 163/196, het 
daartegën door P. J. Reigers ingesteld be
roep ongegrond te verklaren; 

2 °. met vernietiging van het bestreden 
besluit van de voormelde Commissie van 2I 

Juni 1938, n °. 193, aan de Gebroeders H. en 
G. Jacobs, te Heerlerheide, alsnog vergun
ning te verleenen voor de uitoefening van 
een autobusdienst tusschen Vaals en Hoens
broek over Lemiers, Mamelis, Vijlen, Sim
pelveld, Drievogels, Valkenhuizen, Heerlen 
en Heerlerheide, uitsluitend tot vervoer van 
arbeiders in dienst bij de mijnen "Oranje
Nassau I", te Heerlen, .,Oranje-Nassau III", 
te Heerlerheide, en de Staatsmijn "Emma", 
te Hoensbroek, met bepaling, dat deze ver
gunning, welke geldt voor een tijdvak, eindi
gende op 31 December 1940, moet zijn aan
vaard en de diensten moeten worden aange
vangen binnen 2 maanden na de dagteeke
ning van dit besluit; 

3 ° . met handhaving voor het overige van 
de bestreden beschikking van de voormelde 
Commissie van 2I Juni 1938, n °. 563, deze 
beschikking te wijzigen in dezen zin, dat de 
vergunning wordt verleend aan de N. V. 
"Vereenigd Arbeiders Vervoer" (V.A.V.), te 
Maastricht, en dat de vergunning zal gelden 
voor dé uitoefening van dagelijksche auto
busdiensten van en naar alle mijnen in Lim
burg behalve de Staatsmijn "Maurits" te 
Lutterade, en uitsluitend tot vervoer van 
arbeiders, die bij bedoelde mijnen werkzaam 
zijn, met uitzondering van het vervoer tus
schen Vaals en Hoensbroek over Lemiers, 
Mamelis, Vijlen, Simpelveld, Drievogels, 
Valkenhuizen, Heerlen en Heerlerheide, van 
de arbeiders, in dienst bij de mijnen "Oranje
N assau I", te Heerlen, ,,Oranje-Nassau III", 
te Heerlerheide, en de Staatsmijn "Emma", 
te Hoensbroek, en dat de gewijzigde vergun
ning moet zijn aanvaard en de diensten moe
ten worden aangevangen binnen 2 maanden 
na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
met het rapport van Onzen Minister in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, dat zal wor
den aangekondigd in de Staatscourant, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 5den September 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J. W. ALBARDA. 

(Uitgeg. 22 September z939.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

La. G. 

Afdeeling: 
Vervoer- en Mijnwezen. 
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's-Gravenhage, d en 31 Augustus 1939. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, deed mij toekomen 
haar aan Uwe Majesteit uitgebrachte advies 
van 22 Februari 1939, n ° . 734 (1938) be
treffende de beroepen, ingesteld door: 

a. P. J. Reigers, te Rumpen, gemeente 
Brunssum, tegen de beschikking van de 
Commissie, bedoeld in artikel s van het Re
glement Autovervoer P ersonen van 21 Juni 
1938, n °. 163/196, waarbij aan P.J. Helgers, 
voornoemd, vergunning is geweigerd voor de 
uitoefening van autobusdiensten tusschen 
Maastricht en Lutterade en tusschen Jabeek 
en Brunssum, een en ander uitsluitend voor 
vervoer van mijnwerkers, in dienst bij de 
Staatsmijnen "Maurits" en "Hendrik"; 

b. Gebroeders H. en G. Jacobs, te Heer
lerheide, tegen de beschikkingen van de 
Commissie, bedoeld in artikel s van het Re
glement Autovervoer Personen, van: 

I. 21 Juni 1938, n°. 193, waarbij aan Ge
broeders H. en G. Jacobs, voornoemd, ver
gunning is geweigerd voor het uitoefenen van 
een autobusdienst tusschen Vaals en Hoens
broek, uitsluitend tot vervoer van arbeiders 
in dienst bij de mijnen "Oranje-Nassau r ·, 
,,Oranje-Nassau III" en de Staatsmijn "Em
ma"· 

n'. 21 Juni 1938, n°. 563, waarbij aan de 
Naamlooze Vennootschap "Vereenigd Arbei
ders Vervoer" (V.A.V.), in oprichting, te 
Maastricht, vergunning is verleend voor de 
uitoefening van dagelijksche autobusdien
sten naar en van alle mijnen in Limburg, 
met uitzondering van de Staatsmijn "Mau
rits", uitsluitend tot vervoer van arbeiders, 
die bij de bedoelde mijnen werkzaam zijn. 

Het bij dit advies gevoegde ontwerp-besluit 
luidde: 

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

door: 
a. P. J. Reigers, te Rumpen, gemeente 

Brunssum, tegen de beschikking van de 
Commissie, bedoeld in artikel s van het Re
glement Autovervoer Personen van 21 Juni 
1938, n°. 163/196, waarbij aan P. J. Helgers, 

, voornoemd, vergunning is geweigerd voor de 
uitoefening van autobusdiensten tusschen 
Maastricht en Lutterade en tusschen Jabeek 
en Brunssum, een en ander uitsluitend voor 
vervoer van mijnwerkers, in dienst bij de 
Staatsmijnen "Maurits" en "Hendrik"; 

b. Gebroeders H. en G. Jacobs, te Heer
lerheide, tegen de beschikkingen van de 
Commissie, bedoeld in artikel s van het Re
glement Autovervoer Personen, van: 



1939 

I. 21 Juni 1938, n°. 193, waarbij aan Ge
broeders H . en G. Jacobs, voornoemd, ver
gunning is geweigerd voor het uitoefenen van 
een autobusdienst tusschen Vaals en Hoens
broek, uitsluitend tot vervoer van arbeiders 
in dienst bij de m ii nen "Oranje-Nassau I", 
,,Oranje-Nassau III" en de Staatsmijn "Em
ma"; 

Il. 21 Juni 1938, n °. 563, waarbij aan de 
Naamlooze Vennootschap "Vereenigd Arbei
ders Vervoer" (V.A.V .), in oprichting, te 
Maastricht, vergunning is verleend voor de 
uitoefening van dagelijksche autobusdien
sten naar en van alle mijnen in Limburg, 
met uitzondering van de Staatsmijn ":tviau
rits", uitsluitend tot vervoer van arbeiders, 
die bij de bedoelde mijnen werkzaam zijn. 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Februari 1938, n °. 734 (1938); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

0. dat de Commissie, bedoeld in artikel s 
van het Reglement Autovervoer Personen, 
bij hare beschikking van 21 Juni 1938, n °. 
563 , aan de Naamlooze Vennootschap "Ver
eenigd Arbeiders Vervoer" (V.A.V.), in op
richting, te Maastricht, vergunning heeft 
ve !eend voor de uitoefening van dagelijk
sche autobusdiensten r,aar en van alle mij
nen in Limburg met uitzondering van de 
S taatsmijn "Maurits", te Lutterade, uitslui
t end tot vervoer van arbeiders, die bij de 
bedoelde mijnen werkzaam zijn, onder voor
waarde, met betrekking tot de dienstrege
lingen, de tarieven en het benoodigde mate
rieel, dat de diensten worden uitgeoefend 
langs de kortst mogelijke - althans langs 
de meest geschikte - routes met een mini
mum aantal bussen en dat de tarieven .zoo 
laag mogelijk worden vastgesteld. !lis e ~n 
redelijke rentabiliteit van het bedrijf toe
laat; met bepaling, dat deze vergunning, wel
ke geldt voor een tijdvak, eindigende op 31 
December 1940, in werking treedt op den dag 
na haar aankondiging in de Staatscourant 
en dat zij moet zijn aanvaard en de diensten 
moeten worden aangevangen binnen twee 
weken nadien; 

dat de Commissie daarbij heeft overwogen, 
dat voor de verzorging van het mijnwerkers
vervoer, als groepsvervoer met ee n bij zon
der karakter, niet een bepaalde ondernemer 
van bestaande diensten binnen een bepaald 
vervoergebied aangewezen kan worden ge
acht; dat de bediening van dit vervoer, zoo
als het zich vrij in de mijnstreek heeft kun
nen ontwikkelen, thans niet in sociaal - en 
nog minder in economisch - opzicht vol
doet aan matige eischen en mitsdien drin
gende verbetering behoeft; dat de bedoelde 
verbetering is te verwachten van de samen
werkin g, waartoe hiervoor in aanmerking ko
mende ondernemers hebben besloten en wel
ke geleid zal worden door de Naamlooze Ven
nootschap, om welker aanvrage het hier gaat; 
dat door deze onderlinge samenwerking de 

· kosten van het vervoer tot een minim u m be
perkt kunnen worden, waardoor bij zoo laag 
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mogelijke tarieven staat gemaakt kan wor
den op een duurzame vervoervoorziening; 
dat de ondernemers Gebroeders J acobs en 
Th. J. J. Pieters, namens wie ter openbare 
zitting voor deelneming aan het vervoer in 
kwestie is gepleit, niet behooren tot de groep 
ondernemers, die de i. c. als aanvraagster op
tredende Naam!. Vennootschap hebben ge
vormd en dat het niet tot de taak der Com
missie behoort zich in te laten met de interne 
aangelegenheden dezer Naamlooze Vennoot
schap; dat - zal het onderwerpelijke ver
voer aan de behoefte voldoen en tegen zoo 
laag mogelijke vrachtprijzen kunnen plaats 
vinden -: a . in de betrokken dienstregelin
gen de eindpunten en de -van daaraf te volgen 
wegen zullen moeten worden aangegeven 
zóó, dat langs de kortst mogelijke, althans 
de meest geschikte, routes wordt gereden, en 
b. ten aanzien van het benoodigde materieel 
zal dienen te worden bepaald, dat aan het 
vervoer met slechts zooveel autobussen mag 
worden deelgenomen, dat de bezetting daar
van zoo hoog mogelijk kan worden opge
voerd; dat het diensten betreft met beperk
ten vervoerplicht, als in artikel 4, sub I, van 
het Reglement Autovervoer P ersonen mede 
wordt omschreven; dat het aanbeveling ver
dient te bevorderen, dat de beoogde verbe
tering zonder uitstel ter hand kan worden 
genomen, zoodat zich derhalve hier een bij 
zonder geval voordoet, als in artikel 7, lid 
11, van het Reglement Autovervoer P erso
nen wordt bedoeld ; 

dat voorts de Commissie bij hare beschik
kingen van denzelfden datum, nummers 163/ 
196 en 193, afwijzend heeft beschikt op de 
verzoeken, onderscheidenlijk van P . J. Rei
gers, te Rumpen, om vergunning voor de 
uitoefening van autobusdiensten tusschen: a. 
Maastricht en Lutterade over Heer, Limmel , 
Rothem, Meerssen, Beek en Geleen, uitslui
tend tot vervoer van arbeiders in dienst bij 
de Staatsmijn "Maurits" te Lutterade, en 
tusschen: b. Jabeek en Brunssum over Et
senrade en Schinveld, uitsluitend tot vervoer 
van arbeiders in dienst bij de Staatsm ijn 
,,Hendrik" te Brunssum; en van H. en G. 
Jacobs, te Heerlerheide, om vergunning voor 
de uitoefening van een autobusdienst tus
schen Vaals en Hoensbroek over Lemiers, 
Mamelis, Vijlen, Simpelveld, Drievogels, 
Valkenhuizen, Heerlen en Heerlerheide, uit 
sluitend tot vervoer van arbeiders in dienst 
bij de mijnen "Oranje-Nassau 

0

I", te Heer
len, ,,Oranje-Nassau III", te Heerlerheide, 
en de Staatsmijn "Emma", te H eerlen; 

dat de Commissie daarbij heeft overwo
gen, dat voor de richtige uitoefening van het 
bijzondere en dringend verbetering eischen
de mijnwerkersvervoer een beperkt aantal 
ondernemingen is gesticht, aan welke onder
nemingen bij beschikkingen der Commissie 
van 21 Juni 1938, nummers 561, 562 en 563, 
zoodanige vergunningen zijn verleend, dat 
door hen gezamenlijk het geheele vervoer 
van en naar de mijnen bediend kan worden; 
dat voor de aanvragers blijkbaar niet de door 
hen verlangde plaats is kunnen worden inge-



ruimd bij de vorenbedoelde ondernemingen 
en die lichamen in de vorming en uitoefening 
van hun bedrijf ernstig zouden worden ge
schaad door toelating ernaast van de aanvra
gers met de door hen verlangde diensten; 

dat van de beschikkingen van 21 Juni 
1938, n°. 563, en van 21 Juni 1938, n° . 193, 
Gebroeders H. en G. Jacobs en van de be
schikking van 21 Juni 1938, n °. 163/196, P. 
J. Helgers bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat H. en G. Jacobs tegen de beschikking 
van 21 Juni 1938, n ° . .<;63, aanvoeren, dat 
het huns inziens niet aangaat, dat de ver
gunning is verleend geworden aan een nieu
we onderneming, met voorbijgang van hen, 
appellanten, die reeds dit vervoer bedienden 
vóórdat het Reglement Autovervoer Perso
nen in werking trad; dat zij, appellanten, 
reeds vijftien jaren het beroep van autobus
dienstondernemers uitoefenen; dat het dus 
volgens hun inzicht onbillijk is , dat de ver
gunning aan een ander werd verleend; dat 
bovendien de onderneming, aan welke ver
gunning werd verleend, niet bestaat, om
dat volgens het besluit der Commissie delve 
deze "in oprichting" is; dat het dus de vraag 
is, of aan een dergelijke nog niet bestaande, 
dus niet bestaande, onderneming een vergun
ning kan worden gegeven; dat volgens hen 
de Commissie hier toe niet bevoegd was; 

en tegen de beschikking van 21 Jûni 1938, 
n °. 193, dat, om aan hen de vergunning te 
weigeren, aan een Naamlooze Vennootschap 
in op richting de vergunning is verleend; dat 
de Commissie overweegt, dat voor de aan
vragers blijkbaar niet de door hen verlangde 
plaats is kunnen worden ingeruimd bij de 
vorenbedoelde ondernemingen (bedoeld is 
de Naamlooze Vennootschap in oprichting) 
en die lichamen in de vorming en uitoefe
ning van hun bedrijf ernstig zouden worden 
geschaad door toelating ernaast van de aan
vragers met den door hen verlangden dienst; 
dat deze overweging den indruk geeft, dat 
zij, appellanten, mede zijn uitgenoodigd tot 
de vorming der bedoelde Naarnlooze Ven
nootschap, doch dat de plaats, die zij ver
langden, hun niet kon worden verleend; dat 
deze overweging onjuist is, daar zij geen uit
noodiging tot toetreding hebben ontvangen; 
dat het lid van de Commissie Prof. van 
Breen en de Rijks-Inspecteur, te Maastricht, 
den ondernemers hebben aangeraden een 
Naamlooze Vennootschap te stichten; dat 
daarbij is gezegd, dat dengene, die niet tot 
de Naamlooze Vennootschap toetrad, geen 
vergunning zou worden verleend: dat daarna 
de Rijks-Inspecteur te Maastricht den on
dernemer H abets, te Valkenburg, heeft op
gedragen de ondernemers bijeen te roepen 
tot het vormen eener Naamlooze Vennoot
schap, namelijk die ondernemers, die naar 
het oordeel van den Rijks-Inspecteur daar
voor in aanmerking kwamen; dat zij, appel
lanten, niet tot die vergadering zijn opgeroe
pen ; dat zij dus geen gelegenheid hebben ge
kregen tot de Naarnlooze Vennootschap toe 
te treden; dat dus reeds vóórdat de beschik
king werd genomen in feite de beschikking 

1939 

al bekend was; dat het derhalve niet hun 
schuld is , ciat zij niet tot de Naamlooze Ven
nootschap toegetreden zijn, zooals de over
weging doet vermoeden; dat de vergunning 
aan hen, appellanten, geweigerd is, om die 
aan een niet bestaande onderneming, een 
Naamlooze Vennootschap in oprichting, te 
geven; 

dat P . J. Helgers tegen de beschikking van 
2 r Juni 1938, n °. 163/ r96, aanvoert. dat tegen 
zijn verzoek bezwaren waren ingediend door 
J . H. en W. J. Ploemen, te Meerssen, en J. 
J. Jansen, te M aastricht , die beweerden de 
oudste rechten te hebben, terwijl beweerd 
werd, dat hij, appellant, een tijdlang aan de 
mijnwerkers gratis vervoer heeft aangebo
den, om zoodoende te trachten het vervoer 
tot zich te trekken; dat hij echter nimmer 
de mijnwerkers gratis heeft vervoerd, noch 
zul :s heeft aangeboden, noch van plan is 
zulks ooit te doen; dat hij het bedoelde ver
voer van 1\1:aastricht naar Geleen van 1932 
af verricht en ook hij, evenals zijne concur
renten, gerust kan beweren de oudste rech
ten te hebben; dat derhalve de motiveerin- , 
gen van de voormelde bezwaarschriften on
gegrond zij n; dat b lijkens de overwegingen 
van de afwijzende beschikking van de Com
missie beperking van het aantal vergunnin-• 
gen heeft voorgezeten, er voor hem geen 
p a2ts kan worden ingeruimd b ij de onderne
mingen, die thans wel vergunning hebben ge
kregen en die lichamen bij zijne toelating 
ernstig zouden worden geschaad; dat het 
hem uitermate onrechtvaardig en onbillijk 
voorkomt, dat hij wordt uitgeschakeld, en de 
vergunning wordt gegeven aan enkele onder
n <"mers, waaronder degenen, die de onge
gronde bezwaarschriften hadden ingediend, 
c:,. die gezamenli jk een Naamlooze Vennoot
schap in oprichting hebben, welke Naarn
looze Vennootschap derhalve nog niet is op
gericht; dat hij getracht heeft om ook in 
deze Naamlooze Vennootschap te worden op
genomen, doch zulks zonder motiveering is 
afgewezen ; dat hem het meest frappeert de 
overweging, dat die lichamen bij zijne toe
lating ernstig zouden worden geschaad; dat 
blijkbaar niets ter zake doet, wat deze niet
oelating voor hem beteekent, al wordt hij 

dan bro,odeloos; dat hij genoodzaakt zal zijn 
zich tot de openbare armenzorg te wenden 
met zijn gezin, bestaande uit man, vrouw, 
4 kinderen en een oude moeder van de 
vrouw; dat hij alleen, dus zonder concurren
ten, de route Jabeek naar Brunssum over 
E tsen rade en Schinveld onderhoudt; dat het 
hem u itermate bevreemdde, dat hij ook 
hiervoor zonder opgave van motieven geen 
vergunning krijgt; , 

0 . ten aanzien van de beschikking der· 
Commissie van 21 Juni 1938, n °. 563, waar
bij aan de Naamlooze Vennootschap "Ver
eenigd Arbeiders Vervoer" (V.A.V.) in op
richting, te Maastricht, vergunning is ver
leend voor de uitoefening van dagelijksche 
autobusdiensten naar en van alle m ijnen in 
Limburg met uitzondering van de Staatsmijn 
,,Maurits", te Lutterade, uitsluitend tot ver-
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voer van arbeiders, die bij de bedoelde mij
nen werkzaam zijn: dat volgens artikel 36e 
van het Wetboek van Koophandel eene 
naamlooze vennootschap niet kan aanvan
gen, alvorens door Onzen Minister van Ju
stitie is verklaard, dat hem val"! bezwaren 
niet is gebleken; 

dat ten aanzien van de onderwerpelijke 
Naamlooze Vennootschap zoodanige verkla
ring door Onzen Minister van Justitie nog 
niet was gegeven, ten tijde dat de onder
havige vergunning door de Commissie werd 
verleend, noch zelfs op het tijdstip, waarop 
ingevolge deze beschikking de vergunning 
in werking trad; 

dat eene vergunning niet kan worden ver
leend aan eene Naamlooze Vennootschap, 
die nog niet is aangevangen en zij daarvóór 
in geen geval in werking kan treden; 

dat de bestreden beschikking van de Com
missie mitsdien niet kan worden gehand
haafd en de gedane aanvrage alsnog niet
ontvankelijk behoort te worden verklaard ; 

Overwegende ten aanzien van de beschik-
• kingen van de Commissie van 21 Juni 1938, 

nummers 16~/196 en 193, waarbij aan P. J. 
Helgers , te Rumpen, en aan H . en G. Jacobs, 
te Heerlerheide, vergunning is geweigerd 
voor de uitoefening van de door deze onder
nemers bedoelde autobusdiensten, uitslui
tend tot vervoer, onderscheidenlijk van ar
beiders in dienst bij de Staatsmijn "Mau
rits", te Lutterade, en de Staatsmijn "Hen
drik", te Brunssum, en die, in dienst bij de 
mijnen "Oranje-Nassau I ", te Heerlen, 
"Oranje-Nassau 111", te H eerlerheide, en de 
Staatsmijn "Emma" te Heerlen: 

dat de gevraagde vergunningen terecht 
aan P. J. Reigers door de Commissie zijn 
geweigerd; 

dat toch deze aanvrager, volgens de over
gelegde ambtsberichten, het Reglement 
Autovervoer Personen herhaaldelijk en op 
velerlei wijze heeft overtreden, hetgeen be
vestigd is door nadere, op verzoek van de 
Afdeeling en den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, ingewonnen inlich
tingen, waaruit blijkt, dat P . J . Reigers, 
voornoemd, ter zake zeer dikwijls is veroor
deeld; dat hij op dezen grond terecht niet 
voor het verkrijgen van eene vergunning in 
aanmerking is gebracht; 

dat echter op de wijze, waarop de Gebroe
ders Jacobs de door hen uitgeoefende dien
sten hebben geëxploiteerd, geen aanmerking 
kan worden gemaakt; 

dat hen nu wel van de zijde van de Com
missie en van den Inspecteur-Generaal van 
het Verkeer er een grief van is gemaakt, dat 
hij den ondernemer H . J . van der Biesen, 
die van 1929 af het mijnwerkersvervoer tus
·schen Vaals en Hoensbroek bediende, in 1937 
-op min oirbare wijze zou hebben verdrongen 
door het in dienst nemen van een voormalig 
chauffeur van dezen ondernemer, doch dat, 
al moge de laatstgenoemde, door in strijd 
met een in zijn arbeidsovereenkomst met 
R . J. van der Biesen opgenomen zoogenaamd 
concurrentiebeding bij een concurreerend be-
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drijf dienst te hebben genomen, zich tegen
over zijn voormaligen patroon misdragen 
hebben, uit de omstandigheden, zooals zij 
zich, blijkens het medegedeelde in de open
bare vergadering van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, hebben voorgedaan, geenszins 
volgt, dat de Gebroeders Jacobs, die voor 
het overige als vervoerondernemers zeer 
goed bekend staan, zich in deze aan een zoo
danige handelwijze zouden hebben schuldig 
gemaakt, dat zij uit dien hoofde voor het 
verkrijgen van een vergunning niet in aan
merking zouden behooren te komen; 

Gezien het Reglement Autovervoer Per
sonen en het Reglement Autovervoer Per
sonen 1939; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. met vernietiging van de beschikking 

van de Commissie, b,edoeld bij artikel 5 van 
het Reglement Autovervoer Personen, van 
2I Juni I938, n ° . 563, het verzoek van de 
Naamlooze Vennootschap "Vereenigd Arbei
ders Vervoer" (V.A.V.), in oprichting, te 
Maastricht, om vergunning voor de uitoefe
ning van dagelijksche autobusdiensten naar 
en van alle mijnen in Limburg met uitzonde
ring van de Staatsmijn "Maurits", uitslui
tend tot vervoer van arbeiders, die bij be
doelde mijnen werkzaam zijn, alsnog niet
ontvankelijk te verklaren; 

2 °. met handhaving van de bestreden be
schikking van de voormelde Commissie van 
2I Juni I938, nos. I63/x96, het daartegen 
door P . J. Reigers ingesteld beroep onge
grond te verklaren; 

3. met vernietiging van het bestreden be
sluit van de voormelde Commissie van :u 
Juni Ig38, n °. Ig3, aan de Gebroeders H. en 
G. Jacobs, te Heerlerheide, alsnog vergun
ning te verleenen voor de uitoefening van 
een autobusdienst tusschen Vaals en Hoens
broek over L emiers, Mamelis , Vijlen, Sim
pelveld, Drievogels, Valkenhuizen, Heerlen 
en Heerlerheide, uitsluitend tot vervoer van 
arbeiders in dienst bij de mijnen "Oranje
Nassau I", te Heerlen, ,,Oranje-Nassau 111", 
te Heerlerheide, en de Staatsmijn "Emma", 
te Heerlen, met bepaling, dat deze vergun
ning, welke geldt voor een tijdvak, eindigen
de op 3x December I940, moet zijn aan
vaard en de diensten moeten worden aange
vangen binnen 2 maanden na de dagteeke
ning van dit besluit. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
zal worden aangekondigd in de Nederland
sche Staatscourant.". 

Aangezien bij mij tegen dit ontwerp eeni
ge bedenkingen bestonden richtte ik krach
tens de door Uwe Majesteit verleende alge
meene machtiging het in afschrift hierbijge
voegd schrijven van 8 Mei 1939, n °. 533, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen tot de Afdee
ling, die mij hierop haar nader advies aan 
Uwe Majesteit van 17 Mei 1939, n °. 734 
(I938) /76, deed toekomen, luidende : 
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,,Krachtens machtiging van Uwe Maje
steit heeft de Minister van Waterstaat, met 
een schrijven van 8 M ei 1939, n °. 533 , af
deeling Vervoer- en M ijnwezen, opnieuw bij 
den Raad van State, Afdeeling v oor de Ge
schillen van Bestuur, ter overweging aan
hangig gemaakt de beroepen, ingesteld door: 

a . P . J. Helgers, te Rumpen, gemeente 
Brunssum, t egen de beschikking van de 
Commissie, bedoeld in artikel 5 van het Re, 
glement Autovervoer Personen van 21 Juni 
1938, nos. 163/196, waarbij aan P . J . Helgers, 
voornoemd, vergunning is geweigerd voor de 
uitoefening van autobusdiensten tusschen 
Maastricht en Lutterade en tusschen Jabeek 
en Brunssum, een en ander uitsluitend voor 
vervoer van mijnwerkers, in dienst bij de 
Staatsmij nen "Maurits" en "H endrik" ; 

b . Gebroeders H . en G . Jacobs, te Heer
lerheide, tegen de beschikkingen van de 
Commissie, bedoeld in artikel 5 van het 
Reglement Autovervoer Personen van: 

I. 21 Juni 1938, n ° . 193, waarbij aan Ge
broeders H. en G. Jacobs, voornoemd, v er
gunning is geweigerd voor het uitoefenen 
van een autobusdienst tusscher. Vaals en 
Hoensbroek, uitsluitend tot vervoer van ar
beiders · in dienst bij de mijnen "Oranje

Nassau T" , ,,Oranje-Nassau III" en de Staats-
mijn "Emma"; 

11. 21 Juni 1938, n °. 563, waarbij aan de 
Naamlooze Vennootschap "Vereenigd Ar
beiders Vervoer" (V.A.V.), in oprichting, te 
Maastricht, vergunning is verleend voor d e 
uitoefening van dagelijksche autobusdiensten 
naar en van alle mijnen in Limburg, m et 
uitzondering van de Staatsmijn "Maurits", 
uitsluitend tot vervoer van arbeiders, die bij 
de b edoelde mij nen werkzaam zijn. 

Met betrekking tot de door Gebroeders 
H. en G . Jacobs ingestelde beroepen merkt 
de Minister op, dat in het ontwerp-besluit 
wordt overwogen, dat eene vergunning niet 
kan worden verleend aan een N aamlooze 
Vennootschap, die nog niet is aangevangen, 
en zij daarvóór in geen geval in werking kan 
treden ; dat deze overweging hem niet in 
overeenstemming schijn te zijn met Uwer 
Majesteits besluit van 12 December 1938, 
n °. H, waarbij het oordeel is uitgesproken, 
dat de Commissie de . . . . . . .. . . .. v ergunning 
terecht heeft verleend aan de Naamlooze 
Vennootschap "Marnedienst", in oprichting, 
en niet enz.; dat het hem voorkomt, dat dit 
besluit uitgaat van een juiste opvatting van 
het rechtskarakter van een vergunning in
gevolge het Reglement Autovervoer Perso
nen; dat ingevolge artikel 2 van paragraaf 
47 der wet van 29 November 1935 (Staats
blad n °. 685) bij dat Reglement de exploita
tie, o. a. van een autobusdienst, afhankelijk 
kan worden gemaakt van een door de Kroon, 
of een door de Kroon aan te wijzen autori
teit, te verleenen vergunning; dat hij die v er
gunning niet anders kan zien dan als een 
eenzijdige wilsuiting van de Overheid, waar
bij wordt verklaard, dat een daarbij aan t e 
wijzen persoon (of groep van personen) be
voegd zal zijn tot het verrichten van be-
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paalde handelingen, waartoe zij zonder die 
verklaring niet gerechtigd zou zijn; dat het 
hem niet duidelijk is, waarom zulk een wils
uiting geen betrekking. zou kunnen hebben 
op een in oprichting zijnde rechtspersoon; 
dat hem ook in het R eglement Autovervoer 
Personen geen bepalingen bekend zijn, welke 
tot die opvatting zouden leiden; dat ten 
aanzien van het in werking treden van de 
beschikking hetzelfde betoog geldt, waarbij 
de Minister er op wijst, dat in het ontwerp
b esluit in overeenstemming m et de beschik
king der Commissie, wordt gesproken van 
in werking treden van de vergunning, doch 
dat het Reglement Autovervoer Personen in 
artikel 8, lid n, handelt over het in werking 
treden van de beschikking; dat weliswaar 
van de vergunning geen gebruik zal kunnen 
worden gemaakt door een rechtens nog niet 
bestaanden vergunninghouder , doch dat dit 
buiten de verleening der vergunning staat, 
en t en hoogste aanleiding zou kunnen geven 
tot intrekking vart de vergunning op grond 
van het tweede lid van artikel 10 van het 
Reglement Autovervoer P ersonen; dat, zoo
als uit het bovenstaande blijkt, bij hem ern
stige bedenkingen bestaan tegen de gronden, 
waarop, naar het oordeel der Afdeeling, de 
aanvraag van de Naamlooze Vennootschap 
,,Vereenigd Arbeiders Vervoer" in oprich
ting niet-ontvankelijk behoort te worden 
verklaard; dat hij ook tegen hetgeen de Af
deeling overweegt met betrekking tot de af
gewezen aanvraag der Gebroeders Jacobs 
eenige bedenkingen koestert ; dat de Afdee
ling wel vermeldt, waarom - in tegenstel
ling met het daaromtrent uitgesproken oor
deel der Commissie - naar haar meening 
deze aanvragers voor het verkrijgen van een 
vergunning wel in aanmerking komen, doch 
dat deze overweging alleen antwoord geeft 
op de, slechts een negatieve beteekenis heb
b ende vraag, of grond voor uitsluiting van 
deze aanvragers bestaat; dat aan de vraag, 
of verleening van vergunning aan hen in het 
belang van een duurzame en redelijke v er
voervoorziening moet worden geacht, in het 
ontwerp-besluit geen overweging wordt ge
wijd; dat naar zijne meening daarvoor echter 
alle aanleiding bestaat; dat immers het m ijn
werkersvervoer reeds sedert geruimen tijd 
door tal van ondernemers wordt verzorgd ; 
dat, doordat behalve de Gebroeders Jacobs 
allen deelnamen in de als aanvraagster op
tredende vennootschap in oprichting, alleen 
voor de Gebroeders Jacobs reden bestond 
om hiernaast zelf een aanvraag in te dienen 
en, later, om in beroep te gaan; dat, indien 
aan de vennootschap in oprichting geen ver
gunning wordt verleend, naar zijne meening 
de aanspraken van de ondernemers, welke 
aan die vennootschap deelnamen , uiteraard 
in het kader van het voornoemde algemeen 
belang, afgewogen moeten worden tegen die 
van de Gebroeders Jacobs, zulks temeer, 
daar laatstgenoemden pas betrekkelijk kort 
aan het onderwerpelijke vervoer hebben deel
genomen; dat het enkele feit, dat zij eenig 
appellant zijn, hun toch geen voorrang mag 
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geven; dat de Afdeeling voorts overweegt, 
dat dezen appellanten o.a. van de zijde van 
den Inspecteur-Generaal "een grief zou zijn 
gemaakt" van het in dienst neme van een 
voormalig chauffeur van den ondernemer H. 
J. van der Biesen; dat hij hierbij moge aan
teekenen, dat in het advies van den In
specteur-Generaal niet van de hierbedoelde 
omstandigheid wordt gerept. 

In verband met een en ander zou de Mi
nister het op prijs stellen, indien de Afdee
ling deze aangelegenheid nader zou willen 
overwegen. 

Gezette overweging van het door den Mi
nister aangevoerde heeft de Afdeeling niet 
overtuigd van de onjuistheid van de bij haar 
advies van 22 Februari r939, n°. 734 (1938) 
voorgedragen beslissing. 

Aangezien volgens artikel 36e van het 
W etboek van Koophandel eene Naamlooze 
Vennootschap niet kan aanvangen, alvorens 
door den Minister van Justitie is verklaard, 
dat hem van bezwaren niet is gebleken, zou 
zelfs een aanvrage om vergunning voor de 
uitoefening van een autobusdienst door een 
Naamlooze Vennootschap in oprichting niet 
rechtsgeldig kunnen geschieden. Daar echter 
de oprichters van een Naamlooze Vennoot
schap geacht kunnen worden tot zoodanige 
aanvrage t en behoeve van de op te richten 
Naamlooze Vennootschap gerechtigd te zijn, 
heeft de Afdeeling gemeend bij hare advie
zen, welke tot Uwer Majesteits besluiten van 
28 November 1928, n°. 22 en van 12 D ecem
ber 1938, n°. 12, hebben geleid, tegen aan
vragen om vergunning door eene Naamlooze 
Vennootschap in oprichting op zich zelf geen 
formeel bezwaar te moeten maken. 

Bij haar advies van 23 November 1938, 
n °. 647, inzake den autobusdienst van de 
Naamlooze Vennootschap "Marnedienst", 
heeft zij er evenmin bezwaar tegen gemaakt, 
dat de vergunning werd verleend aan deze 
Naamlooze Vennootschap in oprichting, nu 
ten tijde, dat zij haar advies aan Uwe Ma
jesteit uitbracht, de verklaring van den Mi
nister van Justitie was afgekomen en de be
schikking van de Commissie, waarbij de ver
gunning was verleend, niet in werking trad 
voordat op het beroep was beslist. 

In het onderwerpelijk geval h_eeft de Af
deeling evenwel gemeend het formeele be
zwaar niet te kunnen passeeren, nu zelfs op 
22 Februari 1939 (datum van haar advies) 
de voor het aanvangen van de N aamlooze 
Vennootschap wettelijk vereischte verklaring 
door den Minister van Justitie nog niet was 
afgegeven. 

Te eerder was daartoe aanleiding, nu de 
Commissie bij hare beschikking van 21 Juni 
1938, n °. 563, uitdrukkelijk, in afwijking van 
het bepaalde bij artikel II, 7de lid, van het 
Reglement Autovervoer Personen, bepaalde, 
dat de vergunning in werking trad op den 
dag na hare aankondiging in de ' Staatscou
rant (welke is geschied op 28 Juli 1938) en 
dat zij moest zijn aanvaard en de diensten 
moeten zijn aangevangen binnen twee weken 
nadien. Dit laatste, dat in het licht van de 
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wettelijke bepalingen betreffende de Naam
looze Vennootschappen, volstrekt ongeoor
loofd was, hangt ten nauwste samen met de 
onjuiste opvatting van de Commissie betref
fende het verleenen van een vergunning aan 
een Naamlooze Vennootschap in oprichting. 

In verband hiermede heeft de Afdeeling 
het noodzakelijk geacht haar bij vorige ge
legenheid ingenomen meer toegeeflijke stand
punt in dit geval niet te moeten innemen. 

De Minister merkt nu wel op, dat artikel 
7, lid II, van het Reglement Autovervoer 
P ersonen (artikel 8, lid II van het Regle
ment Autovervoer Personen 1939) handelt 
over het ir;iwerkingtreden van de beschik
king en niet over het inwerkingtreden van 
de vergunning, waarvan in de beschikking 
van de Commissie en in het besluit van de 
Afdeeling de rede is, doch zoowel uit het 
dictum van de beschikking der Commissie, 
als uit de slotoverweging, die daartoe heeft 
geleid, blijkt overduidelijk, dat de Commis
sie heeft bedoeld niet om een beschikking te 
nemen, die eerst volledig effect zou sortee
ren, wanneer de verklaring van geen be
zwaar door den Minister van Justitie zou 
zijn afgegeven, doch juist om de uitoefening 
van de diensten onverwijld, althans binnen 
twee weken na de afkondiging van de be
schikking in de ,Staatscourant, mogelijk te 
maken. 

Wat verder de aanvrage van de Gebroe
ders Jacobs betreft, de Afdeeling was en is 
nog van oordeel, dat deze t en onrechte door 
de Commissie is afgewezen. Zij zou dit oor
deel handhaven, ook indien zij anders stond 
tegenover de aanvrage van de N aamlooze 
Vennootschap "V.A.V." in oprichting en wel, 
eenerzijds omdat de Gebroeders Jacobs het 
bedoelde mijnwerkersvervoer gedurende een 
aantal jaren - naar behooren - hebben ver
zorgd en er geen voldoende reden is om hun 
dit vervoer, nu daarvoor een vergunning is 
vereischt, te ontnemen, en anderzijds, omdat 
in de openbare vergadering van de Afdee
ling, waarin over deze zaak verslag is uitge
bracht, gebleken is en met een door een zes
tal autobusondernemers, leden van de op te 
richten Naamlooze Vennootschap "V.A.V." 
geteekende verklaring ,gestaafd, dat deze 
ondernemers geen bezwaar hebben de Ge
broeders Jacobs in de bedoelde Naamlooze 
Vennootschap op te nemen, waaruit volgt, 
dat door de uitoefening van den dienst van 
deze appellanten het algemeen vervoersbe
lang niet geacht kan worden te worden ge
schaad. 

Uit de door de Afdeeling voorgedragen be
slissing volgt voor het overige niet, dat 
andere ondernemers, c.q. de Naamlooze Ven
nootschap "V .A.V.", wanneer deze ten lan
gen leste mocht zijn aangevangen, niet voor 
het verkrijgen van eene vergunning in aan
merking zouden komen. Van eene weigering 
van vergunning is immers, naar het voorstel 
van de Afdeeling, geen sprake, slechts van 
een niet-ontvankelijkverklaring van de 
Naamlooze Vennootschap "V.A.V." in op
richting. 



Wat ten slotte aangaat de opmerking van 
den Minister betreffende de overweging in 
het ontwerp-besluit, dat er aan de appellan
ten Gebroeders Jacobs o.a. van de zijde van 
den Inspecteur-Generaal van het Verkeer 
een grief is gemaakt, dat zij den ondernemer 
H. J . van der Biesen in 1937 op min oirbare 
wijze zouden hebben verdrongen door het 
in dienst nemen van een voormalig chauf
feur van dezen ondernemer, waarbij de Mi
nister aanteekent, dat in het advies van den 
Inspecteur-Generaal niet van de hierbedoel
de omstandigheid wordt gerept, merkt de 
Afdeeling op, dat hetgeen de Commissie op 
bladzijde 8 van haar advies van 27 Septem
ber 1938, n °. 15u/163/J96/193/563 omtrent 
de Gebroeders Jacobs mededeelt, ongetwij
feld dient te worden gekwalificeerd als een 
grief van deze Commissie als in de desbe
treffende overweging van het ontwerp
besluit nader omschreven, welke grief de 
Inspecteur-Generaal van het Verkeer ken
ne!ïk deelt, aangezien hij in zijn advies van 
31 October 1938, n °. 3453/2 Afdeeling IV 
naar het uitvoerige advies van de Commissie 
Vervoervergunninge-i venviist met m ede
deeling, dat hij het daarmede in alle deelen 
eens is. 

Meent de Afdeeling mitsdien de door haar 
voorgedragen beslissing te moeten handha
ven , zij heeft er geen bezwaar tegen, met be
trekking tot het beroep van de Gebroeders 
Jacobs, t er t egemoetkoming aan een der op
me kingen van den Minister, het ontwerp
besluit eenigszins aan te vullen. 

Ten advieze overgaande, heeft de Afdee
ling mitsdien de eer Uwer Majesteit zeer 
eerbiedig in overweging te geven, het aldus 
aangevulde ontwerp-besluit te bekrachti
gen.". 

Bij dit nader advies was een gewijzigd 
ontwerp-besluit gevoegd , aangevuld m et de 
volgende overweging: 

"dat er ook voor het overige geen grond 
aanwezig is om redenen van algemeen ver
voersbelang deze ondernemers, die reeds 
enkele jaren het bedoelde mijnwerkersver
voer hebben verzorgd, door weigering van de 
gevraagde vergunning in den vervolge van 
dit vervoer uit te sluiten, nu daarvoor inge
volge het Reglement Autovervoer Personen 
een vergunning is vereischt." 

Na kennisneming van het nader advies en 
het gewijzigd ontwerp-besluit kan ik mij met 
's Raads opvatting, dat aan Gebroeders .T a
cobs alsnog vergunning behoort te worden 
verleend, en met de daaraan ten gronde lig
gende overwegingen vereenigen, hoewel ik 
van meening ben, dat vermelding van het 
oordeel van den Inspecteur-Generaal van het 
Verkeer in de laatste overweging niet aan
bevelenswaard is, aangezien niet blijkt, dat 
dit oordeel van genoemden hoofdambtenaar 
van eenigen invloed is geweest op de door de 
Commissie genomen beschikking, terwijl het 
ook voor de voorgedragen beslissing van geen 
beteekenis is, zoodat deze vermelding over
bodig is en dus slechts verwarrend kan wer
ken. 
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Ten aanzien van de vraag, of de aanvraag 
van de N.V. ,,Vereenigd Arbeiders Vervoer" 
(V.A.V.) in oprichting niet-ontvankelijk 
moet worden geacht , blijf ik ook na kennis
neming van het nader advies der Afdeeling 
met haar van meening verschillen. 

Uiteraard kan de rechtens niet bestaande 
vennootschap de vergunning niet aanvaar
den, noch den die .st aanvangen; de vraag 
van de ontvankelijkheid der aanvraag moet 
echter beoordeeld worden naar den toestand 
hetzij bij het indienen van de aanvraag, het
zij bii de beschikking daarop. Het is mij niet 
duidelijk, hoe de ontwikkeling na de ver
leening van vergunning van invloed zou kun
nen zijn op de ontvankelijkheid van de aan
vraag; zooals ik reeds in miin schrijven aan 
de Afdeeling aanstipte, zou hier slechts van 
intrekking van de vergunning sprake kun
nen zijn. 

Bovendien moet de opmerking van de Af
deeling, dat zelfs op 22 Februari 1939 (da
tum van haar advies) de voor het aanvangen 
van de Naamlooze Vennootschap wettelijk 
vereischte verklaring door den Minister van 
Justitie nog niet was afgegeven, op een mis
verstand of onjuiste inlichting b erust en, daar 
deze verklaring blijkt>T'S het hierbij gevoegde 
afschrift is gegeven op 2 December 1938. 

Ik bl ï f derhalve van oordeel. dat geP.n 
reden bestaat voor niet-ontvankelijk verkla
ren van de aanvraag van genoemde Vennoot
schap. 

Intusschen zal de aan haar verleende ver
gunning niet ongewijzigd kunnen blijven, nu 
wordt voorgesteld ook aanGebroedersJacobs 
vergunning te verleenen voor een deel van 
het te verzorgen vervoer, terwijl tevens een 
termiin zal moeten worden ges eld van aan
vaarding van de gewiizigde vergunning en 
aanvaarding van den dienst volgens die ver
gunning, en de vergunning zal moeten wor
den verleend aa d e Vennootschap, zonder 
dat daarbij wordt vermeld "in oprichting". 

Zeer eerbiedig veroorloof ik mii het hierbij 
aangeboden in dien zin opgemaakt ontwerp
besluit te bekrachtigen. 

H et zou Uwer Maiesteit tevens kunnen 
behagen de tot het archief van den Raad van 
State behoorende stukkt>n te doen terug
zenden aan den Vice-President van dien 
Raad. 

De Minister van Waterstaat, 
J. W. ALBARDA . 

s. 330 5 

16 November 1939. WET tot wijziging van 
de begrooting van de Ontvangsten en 
Uitgaven van het Algemeen Burgerlijk 
P ensioenfonds voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1938'39, 514; 1939/40, 99. 
Hand. Il 939/40, bladz. 200/z. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 99. 
Hand. I 1939/40, bladz. 25/6. 
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s. 3406 

r6 November z939. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van het 
Staatsmuntbedrij f voor het dienstjaar 
1938. 

Bijl. Hand. II z939/40, 39. 
Hand. II z939/40, b ladz . 201. 
Bijl. Hand. I I939/40, 39 
Hand. I z939/40, bladz. 25/6. 

s. 340 7 

30 November r939. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van het 
Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1939. 

Bijl. Hand. II z938/39, 5I2; z939/40, 97. 
Hand. II z939/40, bladz. 286. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 97. 
Hand. I 1939/40, bladz 28. 

s. 340 8 

2 December 1939. WET tot vaststelling 
van het zevende hoofdstuk A der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1940. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 2. 
Hand. II z939/40, bladz. 207. 
Bijl. Hand. I z939/40, 2 . 
Hand. I z939/40, bladz. 62-67. 

Titel A. 
Titel B. 

s. 340 9 

Gewone dienst . 
Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

f 146,292 070 
11,000,000 

2 December z939. WET tot vaststelling 
van het dertiende hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1940, be
treffende de Onvoorziene uitgaven . 

Bijl. Hand. II z939/40, 2. 
Hand. II 1939/40, bladz. 207. 
Bijl. Hand I 1939/40, 2. 
Hand. I z939/40, bladz. 67. 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B . Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 3410 

f 30,000 
Nihil . 

f 30,000 

2 December 1939. WET tot aanwijzing van 
de middelen tot dekking van de u itga
ven, begrepen in de Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1940. 

Bijl. Hand. II z939/40, 2. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 2<'7. 
Bijl. Hand. I z939/40, 2. 
Hand. I 1939/4p, bladz. 67. 
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s. 3411 

2 December z939. WET tot vaststelling 
van de begrooting van inkomsten en uit
gaven van h et Fonds voor de uitvoering 
v a n de Tiendwet 1907 (Staatsblad n ° 
222), voor het dienstjaar 1940. 

Bijl. Hand. Il z939/40, 2A. 
Hand. Il z939Î40, bladz. 286. 
Bijl. Hand. I z939/40, 2A. 
Hand. I z939!40, bladz. 67. 

s. 3412 

2 December 1939. WET tot vaststelling 
van de begrooting van het Staatsmunt
bedrijf voor het dienstjaar 1940. 

Bijl. Hand. Il z939/40, 2M 
Hand. Il 1939/40, bladz. 286. 
Bijl . Hand. I 1939/40, 2M. 
Hand. I z939/40, bladz. 67. 

s. 3507 

z6 November 1939 . WET tot wijziging en 
v erhooging van de begrooting van ont
vangst en en uitgaven van het Defensie
fonds voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II z939/40, 30. 
Hand. II ,939/40, bladz. 2oz . 
Bijl. H and. I z939/40, 30. 
Hand. I 1939/40, bladz. 26. 

s. 3548 

9 November 1939. WET tot verhooging van 
het negende hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1939. (Kosten 
in verba nd m et de uitvoering van de 
Electriciteitswet. ) 

Bijl. Hand. Il z938/.J9, 436; 1939/40, 26. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 22- 28. 
Bijl. Hand. I z939/40, 26 . 
Hand. I z939/40, bladz. 2I/2. 

s. 3549 

9 November z939. W E T tot wijziging van 
de begrooting van inkomsten en uitga
v en van het Verkeersfonds voor het 
dienstjaar 1939. (Garantie van het Rijk 
ten behoeve van de Koninklijke Lucht
vaart Maatschappij voor Nederland en 
Koloniën N . V., ter zake van een door 
die Maatschappij aan te gaan rekening
courant-krediet.) 

Bijl. Hand. II z939/40, 85. 
Hand. Il z939/40, bladz. 96. 
Bijl. Hand. I z939Î40, 85. 
Hand. I z939/40, bladz. 22. 
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s. 34 

28 December z939. BESLUIT, b epalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
het op 17 M ei 193 9 te 's-Gravenhage 
tusschen N ederland en Duitschland ge
sloten verdrag houdende vaststellingvan 
eene ontginningsgrens voor d e aan bei
de zij den van de grens langs de Worn, 
gelegen s teenkolenmijnen, met bijbehoo
rend slotprotocol. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien de Wet van 2 November 1939 

(Staatsblad nr. 30) , tot goedkeuring van het 
Nederlandsch-Duitsch Verdrag, houdende 
vaststelling van eene ontginningsgrens voor 
de aan beide zij den van de grens langs de 
Worm gelegen steenkolenmijnen m et bijbe
hoorend slotp rotocol te 's-G ravenhage I 7 
Mei 1939 gesloten, van welk verdrag een af
druk bij dit Besluit is gevoegd ; 

Overwegende, da t de akten van bekrachti
ging van dat verdrag m et bijbehoorend slot
protocol op 15 December I9.39 te B erlijn zijn 
uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat genoemd verdrag, 
overeen komstig artikel 7, op 16 December 
1939 is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 22sten De
cember 1939, DiTectie van het Protocol , nr. 
46374; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemd verdrag met bijbehoorend 

slotprotocol te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit b esluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers , Hoofden van Depa rte
m enten van Algem een B estuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken , 

E . N. VAN KLEFFENS. 

(Uitgeg. 5 Januari z940.) 

VERDRAG tusschen het Koninkrijk der Ne
derlanden en het Duitsche Rijk houden
de vaststelling van een ontginningsgrens 
voor de aan beide zijden van de grens 
langs de Worm gelegen steenkolenmij
nen 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen 
en 

de Duitsche Rijkskanselier, 
door den wensch geleid, de winning v an 

steenkolen in de aan beide zijden van de N e
derlandsch-Duitsche grens langs de Worm 
gelegen s teenkolenmijnen te vergemakkelij
ken, hebben ten einde een daartoe strekkend 
verdrag te sluiten, tot Hunne Gevolmachtig
den benoemd. 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen 
Mr. Nestorius Christiaan Couvée, 
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Raadadviseur bij het Ministerie van 
Waterstaat; 

de Duitsche Rijkskau.;elier 
D r. Conrad R oediger , 
"Vortragende Legationsrat" bij het 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken, 

die, na elkander hunne in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten t e 
hebben medegedeeld, het navolgende zijn 
overeengekomen: 

Art. I. T en behoeve van de steenkolen
mijnen, welke volgens de bij dit verdrag ge
voegde kaart (bij lage) *, tusschen de punten 
I en 11 aan de Worm grenzen, wordt onaf
hankelijk van de Rij ksgrens, voor het on
dergrondsch bedrijf een ontginningsgrens 
overeengekomen . Zij is op de kaart door een 
gebroken roode lijn aangeduid. 

Art. 2. 1. De ontginningsgrens vervangt 
de tot dusver bestaande begrenzing der mijn
velden. D e door d e ontginningsgrens afge
scheiden gedeelten worden met het aan de 
andere zijde der ontginningsgrens liggende 
aangrenzende mijnveld vereenigd. 

2 . De rechtstoestand d er afgescheiden ge
deelten wordt bepaald door dien van het 
mijnveld waarmede zij vereenigd worden, in 
zooverre in dit verdrag niet anders is be
paald. 

3. D oor de vereeniging gaan alle bestaan
de rechten op het afgescheiden gedeelte te 
niet. Alle rechten verbonden aan het mijn
veld , waarmede het gedeelte vereenigd wordt, 
strekken zich ook uit over dit gedeelte. 

4 . In de door de ontginningsgrens afge
scheiden gedeelten, die aan gebied grenzen, 
waarvoor nog geen ontginningsrechten ver
leend zijn, geldt hetzelfde recht als in het 
gebied, waarvoor nog geen ontginningsrech
ten verleend zijn. 

5. De bepalingen van de leden 1-3 zijn 
ook toepasselijk op de door de ontginnings
grens afgescheiden ged eelten, waarvoor nog 
geen ontginningsrechten v erleend zijn. D en 
eigenaar van het mij nveld, waarmede deze 
gedeelten vereenigd worden, komt het ont
ginningsrecht toe, zonder dat dit behoeft te 
worden verleend. 

6. Aanspraak op een schadevergoeding 
kan niet worden gemaakt. 

7. Het Toezicht op de ~ijnen van beide 
Staten maakt gezamenlijk nieuwe mijnplan
nen, welke gehecht worden aan de bestaan
de acten . Voorzoover Grondboeken bestaan, 
zal inschrijving daarin geschieden op v er
zoek van het S taatstoezicht op de mijnen . 

Art. 3. 1. In de mijnen moet aan iedere 
zijde van de nieuwe bedrij fsgrens een tien 
mete r dikke grensmuur, rechthoekig op die 
grens gemeten, onontgonnen blijven. 

2 . D oorbI"eken, versmallen of wegnemen 
van dezen grensmuur is slechts m et toestem
ming van het wederzijdsch Staatstoezicht op 
de m ijnen toegelaten. 

3. De bestaande grensmuren m ogen wor
den afgebroken, in zooverre zij nie t met den 

* D eze bijlage is niet opgenomen. 
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in het ee rste lid v oorgeschreven grensmuur 
samenvallen. 

Art. 4. Voor de tusschen de Rijksgren
zen en de ontginningsgrenzen liggende ge
deelten geld t het navolgende : 

r. T en aanzien van het politietoezicht in 
het ondergrnn dsche mijnbedrijf zijn de wet
ten, verordeningen en andere bepalingen van 
d ien Staat van t oepassing, in wiens gebied 
de kolen aan de oppervla kte worden ge
bracht. 

2 . Eveneens is het Toezicht op de mijnen 
V 8 "' · Stzat bev oegd tot het uitoefenen 
van toezicht op de ondergron dsche werk en. 

3. De rechtstoestand van de ondergrond
se e m ijnarbeiders en beambten wordt door 
gelijke regels beheerscht. 

4. Handelingen en nalatigheden in de on 
dergrondsche werken, ook die van straf- en 
burgerrech t elijken aard , worden geacht t e 
hebben plaats gehad in dien Staat, wa,:irin 
de kolen aan de opp ervlakt e worden ge
bracht. 

5. D e rechtsgevolgen, welke uit de ver
houding van den eigendom van de mijn tot 
den eigendom v a n d en grond en tot de hier
op rustende zakelij ke rechten voortvloeien , 
in het bijzonder de aanspraken wegens m ijn
schad e, worden beoordeeld naar d e wetten 
van den Staat, waarin h et perceel is gelegen. 

6 . M et b etrekkng tot in - en u itvoerrech
ten en tot in- en uitvoerverboden of beper
kingen worden de kolen geacht te zijn ge
wonnen in den Staat, waarin zij aan de op
pervlakte worden gebracht. Ov erigens word t 
zoowel van de kolen als van de onderneming 
belasting geheven v olgens de wetten en ten 
behoeve van den Staat, waarin de schacht 
voor het kolenvervoer ligt . 

7. Voor bovengrondsche werken is de toe
stemming vereischt van den Staat, waarin 
zij zullen worden aangelegd. 

Art. s- Indie in een d er beide verdrag
sluitende Staten aan het Toezicht op de mij
r>f''\ " 8" den ancle ren Staat eeTJ. aanspraak 
op schadevergoeding aannemelijk gemaakt 
wordt , die aan de on t ginning v an een in dien 
Staat aan de ontginningsgren s gelegen en 
aan het toezicht on derworpen mijn wordt 
toegeschreven, zal deze dienst d en verzoe
ker ongeacht zijne nationaliteit of. zijn woon
plaats inzage v;rleenen van d e mijnplannen, 
m e t in achtn eming v an de volgende regels: 

1. B ehalve de eigenaar kan een ieder 
d aartoe een v erzoek doen, die krachtens za
k eli ik of persoonlijk recht aanspraak kan 
maken op eenig gebruik of genot van het 
perceel. 

2. Om het verzoek aannemelijk te ma
k en is het voldoende, dat de verzoeker de 
ligging van het perceel op een kaart aangeeft, 
door een ambtelijke verklaring aantoont 
eigenaar van het perceel of gerechtigde tot 
het gebruik of genot daarvan te zijn en zijn 
a angifte nopens het ontstaan van schade on
dersteunt door een ambtsbericht van het ge
meentebestuur, of van de plaatselijke po
litie , of door een rapport van een deskun
dige. 
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3. H et Staatstoezicht op de mijnen noo
d igt h ie rna de". bestuurder der mijn uit zoo 
spoedig mogelijk zijn standpunt kenbaar te 
maken. 

4. Ingeval deze ontkent en het aan he t 
Staatstoezicht op de mijnen, reeds na sum
mier onderzoek op grond van zij n algemeene 
ondervinding voorkomt, dat iedere mogelijk
heid uitgesloten is, dat de mijn invloed had 
op den toestand van het perceel , wordt het 
verzoek zonder meer afgewezen. 

5. Ingeval de bestuurder d er mijn niet 
ontkent, of wel het Staatstoezicht op de mij
nen een oorzakelijk verband met de m ijn
ontginning, ondanks tegenspraak van den 
m ijnbestuurder, mogelijk acht, stelt het een 
dag vast voor de inzage en noodigt den ver
zoeker en den bestuurder der mijn daartoe 
uit. Slechts die gedeelten der mijnplannen 
worden getoond, die in verband met de scha
de aan het pe rceel in a anmerking komen. 
Nateekenen is verboden. Het is den verzoe
ker intusschen toegestaan zich door een des
kundige t e laten bijstaan of zich door een 
gemachtigde te doen vertegenwoordigen. 

6. Het recht van den aanvrager zijn aan
sp~a · en aan den b evoegden rechter ter be
slissing v oor te leggen, blijft onverkort. 

Art. 6. 1. De bovenstaande bepalingen 
gelden ook voor het gedeel te van het Duit
sche R ijksgebied, waarin de Nederlandsche 
Staa t op grond van artikel rg en 20 van het 
t r A),P~ tus~ hen den . Koning der Nederlan
den en den Koning van P ruisen den 26 Juni 
r8I6 gesloten Verdrag het recht van steen
kole ontginning heeft en de in verband daar
mede staa de souvereiniteitsrechten onder
gronds uitoefent. 

2 . Overigens wordt het Verdrag van Aken 
door het onderhavige v erdrag niet geraakt. 

Art. 7. 1. Dit verdrag m et het daarbij 
behooren de slotprotocol zal bekrachtigd 
worden. 

2 . H et v e rdrag met het daarbij behooren
. de slotprotocol treedt in werking den dag na 
de uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden, 
welk e in Berlijn zal plaats vinden. 

T en blijke waarvan de Gevolmachtigden 
dit v e rdrag hebben ond erteek end in de Ne
derlandsche en in de Duitsche t aa l , welke 
beide gelij kelijk rechtskracht h ebben, en van 
hunne zegels voorzien. 

G edaan t e 's -Gravenhage, den 1 7den Mei 
I939• 

(L. S .) N. C . COUVEE 
(L. S .) Dr. CONRAD ROEDIGER 

Slotprotocol. 

Bij de onderteekening van h et Verdra g 
houdende vaststelling van een ontginnings
grens voor de aan beide zijden van de grens 
langs de Worm gelegen steenkolenmijnen, 
hebben de Gevolmachtigden van beide Sta
ten nog over de volgende punten overeen
stemming bereikt: 

1. 
Ad artikel 5. 
Ten behoeve van de transfer van sch ade-
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vergoedingen voor mijnschade van een Duit
schen schuldenaar aan een Nederlandschen 
schuldeischer of van een Nederlandschen 
schuldenaar aan een Duitschen schuldeischer, 
zullen voor elk geval afzonderlijke regelingen 
worden getroffen. 

Il . 
Ad artikel 6. 
Dit artikel is op deze wij.ze t e verstaan, 

dat met betrekking tot het mij nbedrijf, dat 
door de N .V. Domaniale Mijn-Maatschap
pij t e K erkrade wordt uitgeoefend, onder
gronds uitsluitend het Koninkrijk der Ne
d erlanden gerechtigd is, de wetgeving, d e 
rechtspraak alsmede alle rechten van politie 
en van den fiscus uit te oefenen. 

T en blijke waarvan de Gevolmachtigden 
dit Protocol in de Nederlandsche en in de 
Duitsche taal, welke beide gelijkelijk rechts
kracht hebben, hebben onderteekend. 

G edaan te 's-Gravenhage, den I7den Mei 
I939• 

N.C. COUVEE 
Dr. CONRAD ROEDIGER. 

s. 35 

29 December z939 . BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
de voorloopige t0epassing van de op 2 I 
December I939 te Berlijn tusschen N e
derland en Duitsch/and gesloten tweede 
overeenkomst nopens het Verdrag over 

het Nederlandsch-Duitsche betalingsver-
keer van I8 December I937 (Staats
blad 1938, n °. 27), alsmede van de teks
t en der ter zake op 21 D ecember 1939 
t e Berlij n gewisselde nota's en van de 
bijgevoegde overeenkomst. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien de op 21 D ecember 1939 te Berlijn 

tusschen den Voorzitter der N ederlandsche 
d elegatie en den Voorzitter der D uitsche de
legatie gewisselde nota's betreffende de voor
loopige toepassing van de op vermelden da
tum aldaar tusschen Nederland en Duitsch
land gesloten tweede overef. nkomst nopens 
het Verdrag over het Nederlandsch-Duitsche 
betalingsverkeer van 18 December 1937 
(Staatsblad 1938, n °. 27), welke nota's en 
overeenkomst in afdruk en, voor wat de 
D uitsche nota betreft, t evens in vertaling 
bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 24, 
derde lid, der Wet Internationaal Betalings
verkeer x934 (Staatsblad n °. 583); 

Overwegende, dat bedoelde overeenkomst, 
krachtens vermelde notawisseling, van I Ja
nuari 1940 af voor N ederland, N ederlandsch
[ndië, Suriname en Curaçao voorloopig zal 
worden toegepast; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 28 D ecember 
1939, Directie van het Protocol, n °. 47556; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de voorloopige toepas1>ing van vermelde 

overeenkomst, alsmede de teksten van bo
vengenoemde ter zake gewisselde nota's m et 

L . & S . 1939. 
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vertaling en van de bijgevoegde overeen
komst van 21 Decem ber 1939 te doen be
kendmaken door de plaatsing van dit Be
sluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden vanDepartemen 
ten van Algemeen B estuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast m et de uitvoe
ring van het geen te dezen wordt vereischt. 

's-Gravenhage, d en 29sten December 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buiten/andsche Zaken, 
E. N. VAN KLEFFENS. 

(Ui tgeg. 30 December z939.) 

De Voorzi tter van de 
Nederlandsche D elegatie. 

Berlijn, 21 D ecember 1939. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Ik heb de eer U t e bevestigen, dat in ver
band met de heden plaats gevonden hebben
de onderteekening van de tweede overeen
komst met betrekking tot het Nederlandsch
Duitsche verdrag over het betalingsverkeer 
van 18 D ecember 1937 tusschen de Konink
lijk Nederlandsche en de Duitsche Regee
ringen overeenstemming is bereikt omtrent 
het volge nde : 

D e contracteerende Regeeringen zullen de 
tweede overeenkomst nopens het Neder
landsch-Duitsche verdrag over het betalings
verkeer Vl,\11 1 Januari x940 af voorloopig 
toepassen, wanneer zij niet volgens artikel 
3 van de overeenkomst op 1 Januari 1940 in 
werking treedt. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
U, Mijnheer de Voorzitter, d e hernieuwde 
verzekering van mijn bijzondere hoogachting 
te geven. 

H . M. Hirschfeld. 

Aan 
den Voorzitter van de Duitsche Delegatie, 

den Heer Dr. W alter , 
te BERLIJN. 

TWEEDE OVEREENKOMST nopens het 
verdrag over het Nederlandsch-Duit
sche be talingsverkeer van r8 December 
z937 van 2z December z939. 

Tusschen de Koninklijk N ederlandsche 
Regeering en de D uitsche R egeering is het 
volgende overeengekomen: 

Art. r. De bepalingen van het Neder
landsch-Duitsche v erdrag ov er het betalings
verkeer van 18 D ecem ber 1937 blijven nog 
tot en m et 31 D ecember I940 van kracht. 

Art. 2. In den loop van het eerste 1.."War
taal I940 zullen onderhandelingen over de 
versoepeling van het betalingsverkeer plaats 
vinden. Mochten deze onderhandelingen tot 
geen overeenstemming leiden, dan treedt het 
verdrag over het betalingsverkeer van I8 
December I937 op 3I Maart 1940 buiten 
werking, voor zoover de Regeeringscommis
sies niet iets anders overeenkom en . 

Art. 3. r. D eze overeenkomst moet be-
47 
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k rachtigd worden. Zij treedt op den vijftien
den dag na de uitwisseling der bekrachti
ginsoorkonden, welke zoo spoedig mogelijk 
t e 's-Gravenhage zal plaats vinden in wer-
~~ ' 

2. Gedaan in tweevoud in de Nederland
sche en de Duitsche taal te B erlijn, den 2r 
D ecember 1939. 

H . M . Hirschfeld. E. Wiehl. 

VERTALING. 

De Voorzitter van de 
Duitsche Delegatie 

Dr. Walter. 

Berlijn, 21 December 1939. 

Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb de eer U te bevestigen, dat naar 

aanleiding v an de heden plaats gevonden 
hebbende onderteekening van de tweede 
overeenkomst met betrekking tot het ver
drag over het Duitsch-Nederlandsche bet a
lingsverkeer van 18 D ecember 1937 tusschen 
de Duitsche en de K oninklijk Nederland
sche R egeering de v olgende overeenkomst 
is getroffen: 

De verdragsluitende R egeeringen zullen 
de tweede overeenkomst met betrekking tot 
het verdrag over het Duitsch-Nederlandsche 
betalingsverkeer van 18 D ecem ber 1937 van
af 1 Januari 1940 voorloopig toepassen, wan
n eer deze niet overeenkomstig artikel 3 van 
de overeenkomst op 1 Januari 1940 in wer
king treedt. 

Ik maak ook van deze gelegenheid gebruik 
om U, Mijnheer de Voorzitter, de hernieuw
de verzekering van mijn bijzondere hoogach
ting te geven. 

Dr. Walter. 

Aan 
den Voorzitter van de Nederlandsche 
Delegatie, den H eer Dfrecteur-Generaal 
Dr. Hirschfeld , 

BERLIJN. 

S. 189 B 

12 December 1939. BESLUIT, tot W1Jz1-
ging o.m. van het Koninklijk besluit van 
25 Maart 1939, S taatsblad n °. 180, hou
dende nadere regelen betreffende de 
Commissie bedoeld in art. 97b, 3e lid , 
van het Algemeen Rijksambtenarenre
glement. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen M iniste r van 

Staat, Minister van Algem eene Zaken a .i ., 
Voorzitter van den Raa d van Ministers, van 
4 December 1939, Afdeeling II , n °. 875; 

Gelet op artikel 125, eerste lid , der Amb
tenarenwet 1929, artikel 97b van het Alge
meen R ijksambtenarenreglement, artikel 68b 
van het Ambtenarenreglem ent Rijks hooge
re burgerscholen, artikel 69b van het Ambte
narenreglement Rij kskweekscholen en arti
kel 67b van he t Ambtenarenreglement Rijks
leerscholen .en Rijks lagere scholen; 

H ebben goed gevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt: 

738 

Art. 1. D e zinsnede: ,,Gelet op art ikel 
125, e~rste lid, der Ambtenarenwet 1929 en 
op artikel 97b van het Algemeen Rijksamb
tenarenreglement;", voorkomende in Ons be
sluit van 25 Maart 1939, Staatsblad n °. 180, 
wordt ~ldus gelezen: Gelet op artikel 125, 
ee rste lid, der Ambtenarenwet 1929, artikel 
97b van het Algem een Rijksambtenarenre
glement, artikel 68b van het Ambtenarenre
glement Rijks hoogere burgerscholen, artikel 
69b van het Ambtenarenreglement Rijks
kweekscholen en artikel 67b van het Ambte
narenreglement Rijksleerscholen en Rijks la
gere scholen;. 

2 . Artikel 1 van Ons besluit van 25 Maart 
1939, Staatsblad n °. 180, wordt aldus gele
zen : 

De Commissie, bedoeld in artikel 97b van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
ar_~ikel 68b van het Ambtenarenreglement 
R1Jks hoogere burgerscholen , artikel 69b van 
het Ambtenarenreglem ent Rijkskweekscho
len en artikel 67b v an het Ambtenarenregle
ment Rij ksleerscholen en R ijks lagere scho
len, wordt bijgestaan door een secretari3 en 
een plaatsvervangend secretaris, die door 
Onzen Minister, Voorzitter van den R aad 
van Ministers, worden benoemd en ontsla
gen. 

3. De _zinsnede: ,,Gelet op artikel 97b , 
3e en 4e lid, van het Algemeen Rijksambte
narenreglement ;", voorkome nde in Ons be
sluit van 19 Juni 1939, n °. 32, wordt a ldus 
gelezen: __ Gelet op artikel 97b v an het Alge0 
meen R 1J ksambtenarenreglement, artikel 68b 
van het Ambtenarenreglement Rij ks hoogere 
burgerscholen, artikel 69b van het Ambte
narenreglement R ijkskweekscholen en arti
kel 67b van het Ambtenarenreglement R ijks
leerscholen en R ijks lagere scholen;. 

4 . De bewoordingen: ,,Commissie be
doeld in artikel 97b van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement", voorkomende in Ons 
besluit van 19 Juni 1939, n ° . 32, worden ver
vangen door: C ommissie, bedoeld in artikel 
97b van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement, artikel 68b van het Ambtenaren
reglement Rij ks hoogere burgerscholen ar
tikel 69b van het Ambtenarenregle~ent 
Rij kskweekscholen en artikel 67b van het 
Ambtenarenreglement Rijkslee rscholen en 
Rijks lagere scholen. 

Onze Minister, Voorzitter van den Raad 
van Ministers, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 12den November 1939. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat 

Min fster van Algemeene Zak~n a.i., 
Voorzitter ,,an den Raad van Ministers, 

DE GEER. 

(Uitgeg. 29 December 1939.) 
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s. 207 

30 December 1939. WET tot wijziging van 
ar tikel 88, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek. 

Bijl. Hand. II 1938/., 9, 346; 1939/40, 59. 
Hand. II 1939/40, bladz. 380. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 59. 
Hand. I 1939/40, bladz. 140. 

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

dat het wenschelijk is het verbod van hu
welijk tusschen schoonbroeder en schoon
zuster te beperken; 

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

Het eerste lid van artikel 88 van het Bur
gerlijk Wetboek wordt onder 1 ° . gelezen: 

,,Tusschen schoonbroeder en schoonzus
ter, wettige of onwettige , t en zij de echtge
noot, die de zwagerschap deed ontstaan, is 
overleden of, op grond van diens afwezig
heid, aan den achtergebleven echtgenoot 
door den regter vergunning is verleend een 
ander huwelijk aan te gaan;" 

Lasten en bevelen , enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3osten De

cember 1939. 

s. 286 

WILHELMI NA. 
De Minister van Justitie , 

P. S. GERBRANDY. 
(Uitgeg . .9 Januari 1940.) 

21 December 1.939. BESLUIT, tot instel
ling van drie militaire arrondissemen
ten. 

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

Justitie en van Defensie van 4 December 
1939, 6e Afdeeling, no. n28, en van 20 D e
cember 1939, Iste Afdeeling, no. 4; 

Gezien artikel 134, tweede lid, van de 
Regtspleging bij de Landmagt en artikel 94 
van d e Invoeringswet militair straf- en tucht
recht ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het Rijk in Europa is verdeeld 

in drie militaire arrondissemen ten: 
I. arrondissem ent 's- Gravenhage, omvat

t ende de provinciën Noordholland en Zuid
holland, hoofdplaats 's-Gravenhage; 

II. arrondissement 's-Hertogenbosch, om
vattende de provinciën Zeeland, Noordbra
bant en Limburg, hoofdplaats 's-Hertogen
bosch; 

III. arrondissement Utrecht, omvattende 
de provinciën Utrecht, Gelderland, Overijs
sel, Drenthe, Friesland en Groningen , hoofd
plaats Utrecht. · 

2 . De Krijgsraad te •~-Hertogenbosch 
neemt kennis van de strafbare feiten, be
doeld in artikel 94 van de Invoeringswet mi
litair straf- en tuchtrecht. 

3. Dit besluit treedt in werking op een 
door Ons nader te bepalen tijdstip. 
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Het geldt niet voor zaken , op dat tij.dstip 
aanhangig bij den krijgsraad te 's-Hertogen
bosch. 

Bij inwerkingtreding van dit besluit ver
vallen de Koninklijke besluit en van 12 Maart 
1923, Staatsblad n °. 65, en 9 April 1923 , 
Staatsblad n ° . 123. 

Onze Ministers van Justitie en van Defen
sie zijn belast m et de uitvoering van d it be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage , den 21stenDecember 1939. 

s. 378 

WILHELMINA. 
De Minister van j ustitie, 

P. S . GERBRANDY 

De Minister van Defensie, 
A. Q. H. D IJXHOORN . 

( Uitgeg . 22 December 1939.) 

13 D ecember 1939. BESLUIT totwijziging 
van het Reglement voor de eindexamens 
der openbare hoogere burgerscholen A 
en der ingevolge artikel 45tredecies der 
middelbaaronderwijswet aangewezen bij
zondere hoogere burgerscholen A met 
vijfjarigen en vierjarigen cursus. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 November 1939, N ° . 18904 III , Afdeel ing 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Reglement voor de hoogere burgerscholen A, 
vastgesteld bij Ons besluit van 22 December 
1937 (Staatsblad n ° . 376) en aangevuld bij 
Ons besluit van 3 Mei 1938 (Staatsblad n °. 
3 70) , te wij zigen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 November 1939, n °. 32); 

Gezien het nader ra pport van Onzen voor
noemden Minister van 8 December 1939, n °. 
20882, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Voornoemd Reglement te wijzigen als 

volgt: 
Art. I. In het eerste lid van artikel 3 

wordt achter de woorden "de handelsweten
schappen" ingelascht: , voor zooveel betreft 
het onderdeel, genoemd in artikel 1, onder 
e, 3 0. 

In het tweede lid van artikel 3 vervallen 
de woorden "in de onderdeelen, genoemd in 
artikel 1 , onder e, 1 ° . en 2 ° ., en". 

Art. II. De tweede volzin van het laatst e 
Jid van artikel 11 vervalt. 

Art. III. In den laa tsten volzin van het 
tweede lid van artikel 12 vervallen de woor
den "behalve de mededeeling van den voor
zitter, bedoeld in artikel 11, derde lid" en 
wordt de komma achter het woord "exami
natoren" vervangen door een punt. 

Het derde lid van artikel 12 vervalt. 
I n het laatste lid van artikel 12 wordt in 



1939 

plaats van "in een der vorige leden" gelezen : 
in het vorige lid. 

Art. IV. In het eerste lid van artikel 13 
wordt in plaats van "de aardrijkskunde en 
de geschiedenis" gelezen: het onderdeel van 
de handelswetenschappen, genoemd in arti
kel I onder e, 3 ° , de staathuishoudkunde, de 
aardrijkskunde, de geschiedenis en de staats
inrichting, en vervallen de woorden "en in 
de staathuishoudkunde, de staatsinrichting 
en in ieder der in artikel 1, onder e , genoem
de drie onderdeelen van de handelsweten
schappen op 15 m inuten". 

Art. V. Het laatste lid van artikel 15 
wordt gelezen als volgt: 

Met afwijking van het bovenstaande wor
den voor de handelswetenschappen drie cij
fers toegekend, te weten één voor elk der 
onderdeelen, genoemd in artikel 1, onder e. 

Art. Vl. De aanhef van het eerste l id van 
artikel 16 tot en met "onderdeel" wordt ge
lezen: T en aanzien van elk vak en ten aan
zien van elk der in artikel 1, onder e, ge
noemde onderdeelen der handelswetenschap
pen. 

Onze Ministe r van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den D ecember 1939. 

s. 401 

WILHELMINA. 
D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G . B OLKESTEI N . 

(Ui tgeg. 5 Januari 1940.) 

25 Maart 1939 . WET, houdende verlaging 
van de percentages van de rente ov er 
de vóór 1934 door het Rijk aan Staats
bedrijven verstrekte kapitalen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 295. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 156r. 
Bijl. Hand. 1 1938/39, 295. 
Hand. 1 1938/39, bladz. 542. 

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

dat het, in verband met conversie van Na
tionale Schuld, gewenscht is de percentages 
van de rente over de vóór 1934 door het 
R ijk aan Staatsbedrijven verstrekte kapita
len te verlagen; 

Gelet op artikel 7, vierde lid, der Bedrij
venwet 1928 (Staatsblad n ° . 249); 

Zoo is het, datWij, den R aadvanState,enz. 

Eenig a rtikel. 
Het percentage der rente over het onaf

geloste deel van het vóór 1934 door het Rijk 
aan het Staatsbedrijf der Algemeene Lands
drukkerij, het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie, het Staatsmuntbe
drijf, het Staatsvis~chershavenbedrijf en het 
Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen ver
strekte k apitaal, als bedoeld in artikel 1, 
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onder 2° . a , der B edrijvenwet 1928 (Staats
blad n ° . 249), hetwelk 

a. voor het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij bij artikel V van de wet van 
20 Februari 1q35 (Staatsblad n °. 59), 

b. voor het Staatsbedrijf der Posterijen, 
T elegrafie en T elefonie bij artikel VI van de 
wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n °. 68), 

c . voor het Staatsmuntbedrijf bij artikel 
IV van de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad 
n •. 73), 

d. voor het Staatsvisschershavenbedrijf 
bij artikel 3 van de wet van 4 Maart 1935 
(Staatsblad n °. 78) 

werd vastgesteld op 4 en 
e . voor het Staatshedrijf der Artillerie

Inrichtingen bij artikel IV van de wet van 
15 Februari 1935 (Staatsblad n ° . 52) werd 
vastgesteld op 41/s, 

wordt met ingang van I Januari 1938 na
der vastgesteld op 3½. 

Last en en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten 

Maart 1939. 

S.409 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 

(Uitgeg. 30 D ecember 1939.) 

30 D ecemb er 1939. WET tot verlenging en 
wijziging van de wet van 4 Maart 1935 
(Staatsblad n ° . 76), houdende voorzie
ningen terzake van gemeentelijke kos
ten van werkloosheidszorg. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 203. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 1027-1030. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 203. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 129. 

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

dat het wenschelijk is de wet van 4 Maart 
1935 (Staatsblad n ° . 76), zooals deze is ge
wijzigd, opnieuw te wijzigen; 

Zoo is het, datWij, d enRaadvanState,enz. 

Artikel I. 
Wijzigingen in de wet van 4 Maart 1935 

(Staatsblad n °. 76) . 

In de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad 
n °. 76), zooals deze is gewijzigd bij de wet 
van 11 September 1936 (Staatsblad rÎ0 .402), 
worden de volgendewijzigingenaangebracht: 

1 ° . Artikel 8, derde lid , wordt als volgt 
gewijzigd: 

a. in het eerste onderdeel vervalt de let
ter "a." en wordt de puntkomma vervangen 
door een punt; 

b. het tweede onderdeel, aangeduid met 
de letter "b." vervalt. 

2° . In artikel 10, tweede en derde lid, 
wordt in de plaats van "1939" gelezen: 1940. 

3 °. In artikel 10, vierde en vijfde lid , 
wordt in de plaats van "1939/1940" gelezen: 
1940/i941. 
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Artikel IL 
Wijziging van artikel VI der wet van 

4 Maart I935 (Staatsblad n °. 74). 
In artikel VI, 5° , van de wet van 4 Maart 

1935 (Staatsblad n °. 74), zooals deze is ge
wijzigd bij de wet van II September 1936 
(Staatsblad n °. 402), wordt de volgende wij
ziging aangebracht: 

In de plaats van "1940" wordt gelezen : 

Artikel III. 
Wijziging in de wet van II September I936 

(Staatsblad n °. 402). 

In de wet van II September 1936 (Staats 
blad n °. 402) wordt de volgende wijziging 
aangebracht: 

In artikel III, eerste lid, wordt in de plaats 
van "1939/1940" gelezen: 1940/1941. 

Artikel IV. 
Slot- en overgangsbepaling. 

Deze wet treedt in werking met ingang 
van den eersten Januari 1940. 

Ten aanzien van het dienstjaar 1939 en 
daaraan voorafgaande dienstjaren blijft de 
wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n °. 76) , 
zooals zij luidde vóór de daarin bij deze wet 
aangebrachte wijzigingen, van kracht. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3osten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN B OEVEN. 

s. 446 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. VAN DEN TEMPEL. 
(Uitgeg. I9 Januad I940.) 

r9 December I.939· BESLUIT, houdende 
vrijstelling van rechten verschuldigd 
voor verrichtingen t en hypotheekkanto
re, welke verband houden met de uit
voering van de Algemeene Vorderings
wet 1939. 

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

Financiën van den 22sten November 1939, 
n ° . x40, afdeeling Indirecte Be1asting en; 

Gelet op artikel 10, onder 1 ° ., letter b , 
der wet · van 3 April 1922 (Staatsblad n °. 
166), gewijzigd bij de wet van 21 Juli 1927 
(Staatsblad n °. 2s8); 

D en Raad van Stat e gehoord (advies van 
den sden December 1939, n °. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financiën van den 14den Decem
ber 19::19, n °. 219, afdeeling Indirecte Be
lastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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In het algemeen belang vrijstelling te ver
leenen van de rechten verschuldigd ingevol
ge artikel 2, § V, en artikel 3, § IV, der wet 
van 3 April 1922, Staatsblad n °. 166, gewij
zigd bij de wet van 21 Juli 1927, Staatsblad 
n °. 258, indien 1° . de daar bedoelde inzage 
verleend of de daar bedoelde inlichtingen 
verstrekt worden aan een hypotheekhouder, 
wiens hypotheek is gevestigd op goederen, 
geheel of ten deele in eigendom gevorderd 
op grond van de Algemeene Vorderingswet 
1939, 2 ° . deze hypotheekhouder kan aan
toonen, dat hij de kennisgeving bedoeld in 
artikel 10 dier wet niet meer dan drie maan
den geleden in zijn bezit heeft gekregen. en 
3 °. het verzoek om inzage of inlichtingen 
met de vordering der goederen verband 
houdt. 

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

's-Gravenhage, den 19den D ecember 1939. 

s. 506 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 9 januari r.940.) 

14 December 1939. 'NET, betreffende het 
onder de wapenen blijven van dienst
plichtigen. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 33. 
Hand. II r939/40, bladz. 286. 
Bijl. Hand. I 193.9l40, 33. 
Hand. I r93.9/40, bladz. 75. 

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

dat ingevolge art. 193 der Grondwet het 
onder de wapenen blijven van de wegens 
buitengewone omstandigheden opgeroepen 
dienstplichtigen bij de wet zooveel noodig 
moet worden bepaald; 

Zoo is het, datWij , denRaadvanState,enz. 
Art. 1. De dienstplichtigen, die krach

tens Ons besluit van 5 September 1939, n ° . 
52, (Staatscourant n °. 173 A) buitengewoon 
onder de wapenen zijn geroepen, blijven on
der de wapenen totdat de noodzakelijkheid 
daarvan door Ons niet meer aanwezig wordt 
geacht. 

2 . Deze w e t treedt in werking met in 
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 14den D e

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, 
A. Q. H . DIJXH0ORN. 

(Uitgeg. 29 December r939.) 
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s. 507 

21 December 1939. WET tot intrekking 
van de Wet van den 27sten lviaart 1936 
(Staatsblad n ° . 500), tot instelling van 
een Defensiefonds, en van de Wet van 
den 24sten Februari 1939 (Staatsblad 
n °. 3502), tot v2ststelling van de be
grooting van ontvangsten en uitgaven 
van het Defensiefonds voor het dienst
jaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 112. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 605. 
Bijl. Hand. I 1939/40, ll2. 
Hand. I 1939/40, bladz. 91/2. 

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

dat het Defensiefonds niet meer beantwoordt 
aan het daarmede gestelde doel om alle extra
uitgaven voor de defensie over een reeks van 
jaren te verdeelen; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. De Wet van den 27sten Maart 

1936 (Staatsblad n °. 500) tot instelling van 
een Defensiefonds, wordt ingetrokken, met 
dien verstande, dat deze wet voor het laatst 
toepassing zal vinden met betrekking tot de 
ontvangsten en uitgaven van den dienst 1938. 

2. De Wet van den 24sten Februari 1939 
(Staatsblad n °. 3502) tot vaststelling van de 
begrooting van ontvangsten en uitgaven van 
het Defensiefonds voor het dienstjaar 1939, 
wordt ingetrokken. 

3. De toevallige baten, ontvangen ten 
behoeve van de begrooting van ontvangsten 
en uitgaven van het Defensiefonds voor het 
dienstjaar 1939, worden overgebracht naar 
de middelen van het VIIIste Hoofdstuk der 
Ri_iksbegrooting voor het dienstjaar 1939. 

4 . De uitgaven, reeds gedaan ten laste 
van de begrooting van ontvangsten en uit
gaven van het Defensiefonds voor het dienst
jaar 1g~g, worden overgebracht· naar den 
K'apitaaldienst van het VIIIste Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1939 
en in de Rijksrekening van dat jaar opge
nomen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2 1sten De-

cember 1939· WILHELMINA. 

s. 508 

De Minister van Defensie, 
A . Q. H. DIJXHOORN. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg . 5 januari 1940.) 

29• December 1939. WET tot wijziging der 
wet voor de Koninklijke marine-reserve 
(Staatsblad 1924, n °. 369). 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 147. 
Hand. II 1939/40, bladz. 795/6. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 147. 
Hand. I 1939/40, bladz. 128. 

Wij W I LHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat de wenschelijkheid is gebleken, de rege
len nopens de bevordering van de officieren 
van de Koninklijke marine-reserve te her
zien; 

Gelet op de wet van 28 Juli 1924 (Staats
blad n °. 369), zooals deze is gewijzigd bij de 
wet van 2 Augustus 1935 (Staatsblad n°. 
454); 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. D e Wet van 28 Juli 1924 (Staats

blad n °. 369) , zooals deze is gewijzigd bij de 
wet van 2 Augustus 1935 (Staatsblad n ° . 
454) wordt gewijzigd als volgt: 

I. Artikel 19, tweede lid, wordt gelezen : 
De officieren, benoemd uit de stuurlieden 

der handelsvloot, zullen bovendien in het be
zit moeten zijn van het diploma van eerste 
stuurman voor de groote handelsvaart dan 
wel - doch alleen zij, die zich krachtens een 
daartoe gesloten vrijwillige verbintenis voor 
onbepaalden. tijd in werkelijken dienst be
vinden en op het tijdstip, waarop de verbin
tenis werd gesloten, niet Ïn het bezit waren 
van voormeld diploma - het eerste gedeelte 
van · het examen voor luitenant ter zee der 
1ste klasse bij de Koninklijke marine-reserve 
met gunstigen uitslag moeten hebben afge
legd. 

II. In artikel 20 wordt na het eerste lid 
een tweede lid ingevoegd, luidende: 

De officieren, die zich, krachtens een daar
toe gesloten vrijwillige verbintenis voor on
bepaalden tijd in werkeli_iken dienst bevin
den, zullen bovendien het examen voor ka
pitein-lui tenant ter zee bij de Koninklijke 
marine-reserve dan wel - doch alleen zij, 
die het eerste gedeelte van het in het tweede 
lid van artikel 19 bedoelde examen hebben 
afgelegd - het tweede gedeelte van het exa
men voor luitenant ter zee der 1ste klasse 
bij de Koninklijke marine-reserve met gun
stigen uitslag moeten hebben afgelegd. 

H et bestaande tweede lid van artikel 20 

wordt derde lid. 
III. J"\ de a rtikelten 5 onder 4° , 7, 8, II 

tweede lid, 12 tweede lid en 30 .derde lid 
wordt voor "Minister van Marine" gelezen 
,,Minister van Defensie"; 

in artikel 18, tweede lid, wordt voor "voor 
tweede-stuurman bij de groote stoom- en 
motorhandelsvaart" gelezen "van tweede 
stuurman voor de groote handelsvaart"; 

in de artikelen 5 onder 1 ° en 32 onder 1 ° 
wordt voor "187'' gelezen "193"; 

in artikel 33, tweede lid onder 1° wordt 
voor "45, 46 en 4 7 van het Reglement op het 
beleid der Regeering in Nederlandsch-Indië" 
gelezen "35, 36 en 37 van de Wet op de 
Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië." 

2 . D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten D e

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, 
A. Q. H . D IJXHOORN . 

De Minister van Koloniën, 
CH. WELTER. 

(Uitgeg. 19 januari 1940.) 
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s. 509 

29 December z939. WET tot opschorting 
van ontslag van dienstplichtigen. 

Bijl. Hand. Il z939/40, z46. 
Hand. Il z939/40, bladz. 795. 
Bijl. Hand. I z939/40, z46. . 
Hand. l z939/40, bladz. z28. 

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

dat ingevolge art. 45, tweede lid, der Dienst
plichtwet het langer in dienst houden van 
de die stplichtigen, wier ontslag uit den 
dienst krachtens Ons besluit v a n 14 Septem 
ber lQ~ Q (Staatsb lad n °. 58g A) in v erband 
met buitengewone omstandigheden werd uit
gesteld. b ii de wet zooveel noodig moet wor
den bepaald ; 

Zoo is het, datWij , denRaadvanState,enz. 
Art. 1. De dienstplichtigen, die m et in

gang van 1 October 19_,9 uit den dienst zou
den zijn ontslagen, doch voor wie krachtens 
art. 45, eerste lid, der Dienstplichtwet het 
ontslag is opgeschort, wordPn in dienst ge 
houdPn totdat de noodzakelijkheid daarvan 
door Ons niet meer aanwezig wordt geacht. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1939. 

s. 529 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, 

A. Q. H. DIJXHOORN. 

(Uitgeg. z9 Januari z940.) 

22 December z939. WET, houdende wijzi
ging van de P ensioenwet voor de Spoor
wegambtenaren 1925 (Staatsblad n °. 
294). 

Bijl. Hand. Il z938/39, 4z2; z939/40 . 66. 
Hand. Il z939/40, bladz. 498-5oz. 
Biil. Hand. I z939/40, 66. 
Hand. I z939/40, bladz. 93 . 

W ii WILHELMINA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen heb ben , 

dat het wenschelijk is de P ensioenwet voor 
de Spoorwegambtenaren 1925 (Staatsblad 
n °. 2q4) te wijzigen, onder meer in verband 
met den nieuwen organisatievorm derSpoor
wegen, en daarbij tevens te regelen de gelei
delijke intrekking van de pensioenkorting; 

Zoo is het, datWii. denRaadvanState,enz. 
Art. 1. In artikel 3 der P ensioenwet voor 

de Spoorwegambtenaren 1925 (Staatsblad 
n°. 294), laatstelijk gecwij zigd bij de wet van 
den 22sten Februari 101 6 (Staatsblad n °. 
520), worden achter : ,.Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij" ingevoegddewoor
den: 

"onderscheidenlijk sedert 1 Januari 1938 
voor personeel der N . V. Nederlandsche 
Spoorwegen,". 

Art. II. In de artikelen 5" en 9 wordeR de 
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woorden: ,,Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en de Hollandsche IJze
ren Spoorweg-Maatschappij" vervangen 
door: 

,,N. V. Nederlandsche Spoorwegen". 
Art. 111. Artikel 12 wordt gewijzigd en 

gelezen als volgt: 
"De gelden van het fonds worden onder 

garantie van het Rijk aan de N . V. Neder
landsche Spoorwegen in deposito gegeven 
teven v ergoeding van een rente, jaarlijks 
door Onze Ministers van Waterstaat en van 
Financiën vast te stellen, of, de Commissie 
van Bijstand gehoord, belegd op de wijze en 
volgens bepalingen, door Onze genoemde 
M inist ers goedgekeurd.". 

Art. IV. In artikel 17 worden de volgen
de wijzigingen aangebracht: 

a. in het eerste lid worden de woorden: 
"De Maatschappij tot E xploitatie van 
Staatsspoorwegen en de Hollandsche IJze
ren Spoorweg-Maatschappij zijn" vervangen 
door: ,,D e N . V. Nederlandsche Spoorwegen 
is"; 

b. in het derde lid wordt inplaats van 
,,ten hoogste 3 percent" gelezen: ,,ten hoog
ste 4½ percent". 

Art. V. Tusschen de artikelen 17 en 18 
wordt een nieuw artikel 1 7a ingevoegd, lui
dende: 

,,Artikel 1 7a" 
" De N. V. • Nederlandsche Spoorwegen 

vergoedt van een door Ons nader te bepalen 
datum af jaarlij ks aan het fonds de krach
tens het bepaalde in artikel 24, eerste lid, 
onder b. en artikel /16 toegekende pensioenen, 
voor zoover de betreffende pensioengerech
tigden leeftijd van 60 jaren nog niet be
reikt hebben en uiterlijk tot het einde der 
maand, waarin zij dien leeftijd bereiken.". 

Art. Vl. In artikel 18, eerste en derde lid, 
wordt achter "Maatschappijen" opgenomen: 
,,onderscheidenlijk Vennootschap". 

Art. VII. Artikel 24 ondergaat de vol
gende wijzigingen: 

a. de aanhef van het eerste lid: ,,Behou
dens het bepaalde in het vijfde lid", wordt 
vervangen door: 

"Behoudens het bepaalde in het vierde 
lid"· 

b.' het bepaalde in het eerste lid onder b 
wordt gelezen als volgt: 

,,b. den leeftijd van 60 jaren heeft be
reikt en hem niet op eigen verzoek eervol 
ontslag is verleend, dan wel den leeftijd van 
55 jaren heeft bereikt en hem op eigen ver
zoek eervol ontslag js v e rleend met bepaling, 
dat hij wegens overtolligheid voor pensioen 
in aanmerking kan komen (vervroegd ouder
domspensioen);"; 

c. de aanhef van het tweede lid en d ie 
van het derde lid: ,,Behoudens het bepaalde 
in het vijfde lid" worden gelezen : ,,Behou
dens het bepaalde in het vierde lid"; 

d. het vierde lid wordt vervangen door 
het volgende: 

,,4. Er bestaat geen recht op een pen
sioen, bedoeld in het eerste lid, onder c, wan-
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neer de spoorwegambtenaar niet een dienst
tijd van ten minste 7 jaar en geen recht op 
een pensioen, bedoeld in het eerste lid, onder 
a of b, in het tweede lid of in het derde lid, 
indien de spoorwegambtenaar niet een 
diensttijd van ten minste 10 jaar kan doen 
meetellen, terwijl in al deze gevallen de 
spoorwegambtenaar bovendien in het geheel 
ten minste 5 jaar werkelijk dienst moet heb
ben gedaan.". 

e. het vijfde lid vervalt. 
Art. VIII. Artikel 25 vervalt. 
Art. IX. In artikel 33, tweede lid, wordt 

achter "Maatschappijen" ingelascht: 
,,onderscheidenlijk Vennootschap". 
Art. X . Aan het slot van artikel 38, eer

ste lid, en aan het slot van artikel 55 wordt 
toegevoegd: ,,Deze stukken zijn vrij van 
leges.". 

Art. XI. Artikel Bob wordt vervangen 
door het volgende artikel: 

,,Artikel Bob." 
"r. Artikel 8oa wordt geacht met ingang 

van 1 Juli 1939 te zijn vervallen t en aanzien 
van nog toe te kennen of reeds toegekende 
spoorwegambtenaarspensioenen, welke zon
der toepassing daarvan minder dan f 500 per 
jaar zouden bedragen of bedroegen, en ten 
aanzien van hoogere spoorwegambtenaars
pensioenen, voorzoover zij door toepassing 
van het bepaalde in artikel 8oa beneden 
f 500 per jaar zouden dalen Öf zij n gedaald. 

Voor de bepaling van het bedrag van f 500 
worden de uitkeeringen, bedoeld in artikel 1 
en de pensioenen bedoeld in artikel 3 der 
overeenkomst, tot het aangaan waarvan bij 
artikel 2 der Wet van 22 Februari 1936 
(Staatsblad n ° . 520) machtiging werd ver
leend, als spoorwegambtenaarspensioen ge
rekend. 

2. Artikel 8oa vervalt overigens met in
gang van 1 Januari 1940. 

3. De spoorwegambtenaars pensioenen wor
den voor zooveel noodig met ingang van de 
in de voorgaande leden genoemde tijdstippen 
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 
nader vastgesteld." 

Art. XII. Opgenomen wordt artikel 82a, 
luidende: 

,,Artikel 82a." 
"Deze wet wordt voor de toepassing van 

de Zegelwet 1917 beschouwd als een wet, als 
bedoeld in artikel 32, eerste lid, 4 ° , dier wet." 

Art. XIII. In artikel 85 wordt na "arti
kel 24" in plaats van: ,,de in het vijfde lid 
van dat artikel" gelezen : ,,de in het vierde 
lid van dat artikel.". 

Art. XIV. Artikel 86 wordt gelezen als 
volgt : 

,,Artikel 86." 
"I. Gewezen spoorwegambtenaren op 

wachtgeld op den dag, waarop deze bepaling 
in werking treedt, en alsdan den leeftijd van 
60 doch dien van 65 jaren nog niet bereikt 
hebbende, worden uitsluitend ten aanzien 
van het recht op pensioen, bedoeld in artikel 
24, eerste lid, onder b, geacht niet op eigen 
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verzoek eervol te zijn ontslagen met ingang 
van vorenbedoelden dag. 

2. Gewezen spoorwegambtenaren op 
wachtgeld op den dag, waarop deze bepaling 
in werking treedt, en alsdan den leeftijd van 
55 doch dien van 60 jaren nog niet bereikt 
hebbende, worden, indien zij een daartoe 
strekkende schriftelijke aanvrage binnen zes 
maanden na vorenbedoelden dag aan de Di
rectie doen toekomen, uitsluitend ten aan
zien van het recht op pensioen, bedoeld in 
artikel 24, eerste lid, onder b, geacht met 
ingang van den datum, waarop vorenbedoel
de aanvrage bij de Directie is ingekomen, op 
eigen verzoek eervol te zijn ontslagen met 
bepaling, dat zij wegens overtolligheid voor 
pensioen in aanmerking kunnen komen." 

Art. XV. In artikel 96 wordt in het 
tweede lid onder a inplaats van: ·,,vijfde lid 
van artikel 24" gelezen: ,,vierde lid van ar
tikel 24". 

Art. XVI. De artikelen I, Il , 111, IV, 
VI en IX van deze wet worden geacht inwer
king te zijn getreden met ingang van 1 Ja
nuari 1938. 

De overige artikelen treden in werking 
op een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevele n, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten 

December 1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Waterstaat, 
J . W. ALBARDA. 

De Minister van Binmmlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

S. 639V 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 

(Uitgeg. s Januari 1940.) 

16 November 1939. WET tot wijziging van 
de Zee- en luchtvaartverzekeringswet 
1939. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 36. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 96. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 36. 
Hand. I 1939/40, bladz. 26. 

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

dat het wenschelijk is de Zee- en luchtvaart
verzekeringswet 1939 te wijzigen; 

Zoo is het, datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. I. In de Zee- en luchtvaartverzeke

ringswet 1939 worden de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

A. In de considerans wordt na het woord : 
,,zeeschepen" tusschengevoegd de zinsnede: 
,,en daarmede gelijk te stellen schepen". 

B . Aan artikel r worden twee nieuwe 
leden toegevoegd luidende als volgt: 

"2. Voor de toepassing van deze wet 
worden met zeeschepen gelijk gesteld alle 
vaartuigen, hoe ook genaamd en van welken 
aard ook, welke voor de vaart op de rivieren 
en binnenwateren in het verkeer met het 
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buitenland worden gebruikt of daartoe be
stemd zijn. 

3. Voor de toepassing van deze wet wor
den met Nederlandse-he zeeschepen gelijk ge
steld de in het tweede lid bedoelde vaartui
gen, voorzoover zij als zeeschip ingevolge 
artikel 3u of 312 van het Wetboek van 
Koophandel de hoedanigheid van Neder
landsch schip zouden bezitten.". 

Het eerste lid wordt genummerd "1" 
C. Artikel 4, lid 2, wordt gelezen als volgt: 
,,2. Zeeschepen, als bedoeld in artikel 1, 

eerste lid, en luchtvaartuigen, welke inge
volge wettelijk voorschrift worden gevorderd, 
zullen in omstandigheden, als in lid 1 be
doeld, steeds door Onzen Minister worden 
verzekerd.". 

Art. Il. De Zee- en luchtvaartverzeke
ringswet 1939, zooals deze luidt na de laat
stelijk bij deze wet daarin gebrachte wijzi
gingen, wordt op Onzen last in het Staats
blad geplaatst. 

Art. 111. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den No

vember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

S.639W 

De Minister van Koloniën, 
CH. WELTER. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 

De Minister van Waterstaat, 
] . W. ALBARDA. 

(Uitgeg. 27 November 1939.) 

I4 D ecember 1939. WET, tot uitvoering 
van artikel 37 der Landbouw-Crisiswet 
1933 ten aanzien van het bepaalde in 
het Koninklijk besluit van 28 Augustus 
1939, n°. 38. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 38; 
Hand . .Tl 1939/40, bladz. 424; 
Hand. I 1939140, 38; 
Hand. I 1939/40, bladz. 75. 

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

dat ingevolge het bepaalde bi_i artikel 37 der 
Landbouw-Crisiswet ,933, na de inwerking
treding van Ons besluit, van den 28sten 
Augustus 1939, n °. 38, door Ons krachtens 
artikel 1, onder 5 °, c, dier wet genomen, on
verwijld een voorstel van Wet tot wijziging 
van die Wet overeenkomstig het in Ons be
sluit bepaalde aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal behoort te worden gezon
den; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState, enz. 
Eenig artikel. 

Artikel 1, onder 5° , a, van de Landbouw-
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Crisiswet L933, wordt gewijzigd in dier voe
ge, dat aan dat artikel na "cassave;" het na
volgende wordt toegevoegd: ,,honing en an
dere producten van de bijenteelt; cacaoboo
nen en cacaopitten; hooi; stroo; thee; koffie; 
stremsel; caseïne;". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 14den De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgef!. 5 Januari 1940.) 

S. 639 X 

14 December 1939. WET, tot wijziging der 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 445; 1939/40, 43; 
Hand. Il 1939/40, bladz. 75-91; 
Bijl. Hand. I 1939/40, 43; 
Hand. I 1939/40, bladz. 75/6. 

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

dat het wenschelijk is, wij ziging te brengen 
in de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. In artikel 1 van de Vestigingswet 

Kleinbedrijf 1937 worden de navolgende wij
zigingen aangebracht: 

a. Na het huidige vierde lid wordt een 
nieuw vijfde lid ingelascht, luidende als 
volgt: 

"5. In den in het eerste lid bedoelden 
maatregel wordt bepaald, wat voor de toe
passing van dien maatregel onder uitoefe
ning van den betreffenden tak van detail
handel, ambacht of kleine nijverheid wordt 
verstaan." 

b . Het huidige vijfde lid wordt vervan
gen door een zestal nieuwe leden, luidende 
als volgt: 

"6. Onze Minister, met de uitvoering van 
deze wet belast, kan, indien een verzoek, als 
bedoeld in het eerste lid, is ingediend en de 
Middenstandsraad daartoe het voorstel doet, 
bepalen, dat een inrichting, bestemd of me
de bestemd voor de uitoefening van den be-• 
treffenden tak van detailhandel, ambacht of 
kleine nijverheid, voor zoover die uitoefe
ning betreft, niet zal mogen worden geves
tigd zonder zijn vergunning. Het bepaalde 
in het vijfde lid vindt ten aanzien van de 
hier bedoelde beschikking overeenkomstige 
toepassing. 

7. Een beschikking, als in het vorig lid 
bedoeld, wordt in de Nederlandsche Staats
courant bekend gemaakt. Zij treedt in wer
king met ingang van den dag na dien der 
dagteekening, onderscheidenlijk der eerste 
dagteekening, van de Staatscourant, waarin 
zij is geplaatst. 

8. Onze voornoemde Minister is bevoegd 
de beschikking te allen tijde in te trekken. 

9. Indien naar aanleiding van het in het 
eerste lid bedoelde verzoek een algemeene 
maatregel van bestuur is genomen, houdt de 
beschikking op van kracht te zijn op het tijd-
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stip van inwerkingtreding van dien maatre
gel. 

10. Indien dit verzoek door Ons is afge
wezen, wordt de beschi1<king onverwiild door 
Onzen voornoemd,.., Minister ingetrokken . 

11. D e beschikking houdt in andere ge
vallen op van kracht te zijn zes maanden na 
het tijdstip van haar inwerkingtreding. De
ze termijn kan door Onzen voornoemden 
Minister tweemaal met t en hoogste zes 
maanden worden verlengd." 

Art. II. In artikel 7 worden de navolgen
de wijzigingen aangebracht: 

a . Na het huidige eerste lid wordt een 
tweetal nieuwe leden ingelascht, lui dende 
als volgt: 

"2 . In den in het eerste lid van artikel 
1 bedoelden aliremeenen maatregei van be
stuur kan door Ons worden bepaald, op wel
ke wijze van het voldoen aan de i'1 artikel 3 
bedoelde eisch<"'1 kan blijken. Wij kunnen 
Onze'1 m et de uitvoering v a n deze wet belas
ten M inister daarbi.i bevoegd verkla re '1 tot 
het afgeven van bewiisstukken, op grond van 
het bezit waarvan de houder geacht wordt 
aan vorenbedoelde eischen te voldoen. 

3. Voor het verkrijgen van de in den 
tweeden volzin van het vorig lid bedoelde 
bewijsstukken is een bedrag van vijf gulden 
verschuldigd. W ij kunnen bij den in het vo
rig lid bedoelden algemeenen maatregel van 
bestuur bepalen, welk gedeelte van dit be
drag door Onzen voornoemden l\'linister 
wordt uitgekeerd aan d e Kamers van K oop
handd en Fabrieken, welke t en behoeve van 
de afgifte van de bewiisstukken werkzaam
heden hebb<>n verricht." 

b. D e huidige leden 2 en 3 worden om
genummerd in ledp-, ,. Pn .'i • 

Art. III. In artikel 8 worden d e navolgen
de wijzigingen aan,=rebracht : 

a. In het eerste lid wordt na: ,,indiening' ' 
ingelascht: ,, , onder ,=reli jktiidige inzenäing 
van een bedrag van vijf gulden." . 

b. Na het huidiqe derde lid wordt een 
nieuw vierde lid opgenomen, luidende als 
volgt: 

,,4. Ingeval van vernietiging der beslis
sing van de Kamer van Koophandel en Fa
brieken wordt het in het eerste lid genoem
de bedrag aan den inzender of aan de inzen
ders teruggegeven." 

Art. IV. In artikel 9 wordt in olaats van: 
,,tweede lid" gelezen : ,.vierde lid". 

Art. IVa. Na artikel 11 wordt een nieuw 
artikel na ingelascht , luidende als volgt : 

,,Art. na. 1. In afwijking van het be
p aalde in de a rtikele'1 7 en 10 is de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken bevoegd, een 
bijzondere vergunPing t e verleenen: 

a . tot voortzetting van het in een inrich
ting uitgeoefende bedriif, indien in verband 
met buitengewone opkomst in werkeliiken 
m ilitairen dienst van den ondernem er of be
h eerder ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden, een 
waarnemend beheerder opt reedt, alsmede in
geval van wijziging in den persoon v an den 
waarnemend beheerder; 
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b. tot voortzetting v an het in de betref
fende inrichting uitgeoefende bedrijf bij te
rugkeer uit werkeliiken dienst van den on
der a bedoelden ondernemer of beheerder ; 

c. tot vestiging van een inrichtin g, indien 
h~t betreft het wederom doen aanvangen, 
bmnen dezelfde gemeente en door denzelfden 
ondernemer, na zijn t erugkeer uit werkelijken 
dienst, van de bedrij fsu itoefening, gestaakt 
in verband met zijn buitengewone opkomst 
in werkelijken dienst. 

2. Voor het verkrijgen van de bijzondere 
vergunning behoeft niet aan krachtens deze 
wet vastgestelde vestigingseischen te worden 
voldaan. 

3. D e aanvrage om een bijzondere ver
gunning, als in het eerste lid, onder c, be
doeld, moet uiterlijk binnen veertien dagen 
ra den d ag v an terugkeer uit werkelij ken 
dienst van den betrokken ondernemer wor
den inirediend. 

4. E en vergunning, als in het eerste lid , 
onder a , bedoeld, b rengt het recht mede om 
het in de betreffende inrichting ui t geoefende 
bedriif met een waarnemend behee ·der in 
stand te houden tot aan den dag, volgende 
op dien van terugkeer uit werkelijken dienst 
van den betrokken ondernemer of beheer
d er. 

.'i• Gelijke bevoegdheid, als bedoeld in 
het eerste lid, komt toe aan Onzen met de 
uitvoering van deze wet belasten Minister, 
indien het betreft inrichtingen, ten aanzien 
waarvan het beoaalde in het zesde lid van 
artikel 1 toepassing vindt. H et bepaalde in 
het derde en het vierde lid is daarbij van 
overeenkomstige toepassing. 

6. T erzake van aanvragen om vergun
ningen, als in dit artikel bedoeld, wordt geen 
vergoeding geheven. 

7. H et model van het bewijs der in dit 
artikel bedoelde vergunningen wordt door 
Onzen met de uitvoering van deze wet be
lasten Minister vastgesteld." 

Art. V. Na het huidige artikel q wordt 
een nieuw artikel 13a ingelascht, luidende 
als volgt: 

,,Art. 1~a. 1. Ten aanzien van een ver
gunning, als in het zesde lid van artikel 1, 
alsmede in het zesde lid van artikel 1 juncto 
artikel 10, bedoeld, vindt het bepaalde in de 
artikelen 5, eerste lid, 7, vierde lid, en g 
overeenkomstige toepassing. 

2. Bij d e aanvrage van de vergunning 
moet een bedrag v an vijf gulden worden in
gezonden." 

Art. V I. In artikel 14 worden de navol
gende wi jzigingen aangebracht: 

a. In het eerste lid. onder e, wordt de 
komma-punt aan het slot vervangen door : 
,,of in artikel na, vierde lid ;". 

b. In het eerste lid, onder f , wordt na: 
"vergunning" ingelascht: ,,of van een aan 
hem afgegeven bewijsstuk, als bedoeld in 
den tweeden volzin van het tweede lid van 
artikel 7," en na "Fabrieken": ,.of aan On
zen met de uitvoering van deze wet belasten 
Minister" . 

c . In het d erde lid, onder d, wordt na: 
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,,artikel 11" ingelascht: ,,of in artikel ua, 
vierde lid,". 

Art. VII. Na artikel 14 wordt ingelascht 
een nieuw artikel 14a, luidende als volgt: 

,,Art. 14a. Indien een der feiten, in arti
kel 14 strafbaar gesteld, wordt begaan door 
of vanwege een naamlooze vennootschap, 
een coöperatieve of andere rechtspersoon
lijkheid bezittende vereeniging of een stich
ting, wordt de strafvervolging ingesteld en 
de straf uitgesproken tegen hem, die tot het 
feit opdracht gaf of die de feitelijke leiding 
had bij het verboden handelen of het nala
ten." 

Art. VIII. D eze wet treedt in werking 
op een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 14den De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

Uitgeg. 27 December 1939.) 

s. 639 Y 

15 D ecember 1939. WET, tot wijziging van 
de Wet op het algemeen verbindend en 
onverbindend verklaren van onderne
mersovereenkomsten 1935. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 446; 1939/40, 68: 
Hand. II 1939/40, bladz. 91; 
Bijl. Hand. I 1939/40, 68; 
Hand. l 1939/40, bladz. 77-79, 82- 85. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in oven.veging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige bepalingen der 
Wet op het algemeen verbindend en onver
bindend verklaren van ondernemersovereen
komsten 1935 te wijzigen; 

Zoo is het, datWii, denRaadvanState,enz. 
Art. I. In de beweegredenen der Wet op 

het algemeen verbindend en onverbindend 
verklaren vim ondernemersovereenkomsten 
1935 wordt vóór het woord "onverbindend" 
ingevoegd: ,,het". 

In ve-band daarmede wordt ook het op
schrift der wet gewijzigd. 

Art. II. In het eerste lid van artikel 2 
wordt na het woord "indien" ingevoegd: 
,,naar zijn oordeel". 

Aan dit eerste lid wordt de volgende zin
snede toe(!;evocgd: 

"Deze algemeen verbindendverklaring kan 
ook betreffen bepalingen, welke financieele 
verplichtingen inhouden." 

Art. 111. Het eerste lid . van artikel 3 
wordt gelezen als volgt : 

"1. Onze Minister kan, al dan niet onder 
door hem te stellen voorwaarden, bij een 
verbindendverklaring of gedurende den loop
tijd daarvan bepalen, dat bepaalde personen 
aan de verbindend verklaarde ondernemers
overeenkomst niet of slechts ten deele zul
len zijn gebonden, behoudens zijn bevoegd
heid voor deze personen ten aanzien van 
handelingen, welke naar haar aard onder die 
overeenkomst zouden vallen, ten hoogste 
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voor den duur der verbindendverklaring, af
wiikP,..,de voorschriften vast te stellen. Deze 
voorschriften kunnen ook financieele ver-
plichtingen betreffen." 

Art. IV. In artikel 5 wordt na het woord 
,,belang" ingevoegd: ,,geheel of t en deele". 

Art. V. Aan het derde lid v<'ln artikel 6 
wordt de volgende zinsnede toegevoegd: 

,,Deze voorschriften kunnen ook financi
eele verplichtingen betreffen." 

Art. VI. In het derde lid van artikel 8 
worden de woorden "Alvorens haar advies uit 
te brengen" vervangen door: 

"Alvorens haar advies uit te brengen over 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in de artikelen 2 en 6 en een be
schikking van Onzen Minister krachtens de 
artikelen 2, 3, .5 en 6 te nemen,". 

Art. VII. H et eerste lid van artikel 12 
wordt gelezen als volgt: 

,,1. Op de naleving van een verbindend
ve•klaring en van de in artikel 3, lid 1, be
doelde voorwaarden en afwijkende voor
schriften, alsmede op de naleving van een 
onverbindendverklaring en van de in artikel 
6, lid 3, bedoelde voorschriften, wordt toe
zicht gehouden door een in te stellen Com
missie. De Commissie is rechtspersoon." 

Art. VIII . Artikel 1 5 wordt gelezen als 
volgt: 

"Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel: ,,Ondernemersovereenkomsten
wet", met bijvoeging van het jaartal van het 
Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst. " 

Art. IX. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

J ,asten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De-• 

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 30 December 1939.) 

s. 639 Z 

15 December "'10- WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 19 Juni 1939, n°. 28, tot regeling 
van den invoer van naaldhouten kisten 
en kistgarnituren. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 500; 1939/40, 86; 
Hand. II ,919/40, bladz. 91 ; 
Bijl. Hand. I 1939/40, 86; 
Hand. I 1ol9/40, bladz. 85-87. 

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

dat, ingevolge artikel , der Crisisinvoerwet 
19.,7 (Staatsblad n° . 63Q N), Ons krachtens 
artil-el 2 dier wet genomen besluit van 
19 Juni 1939, n °. 28, tot regeling van den in
voer van naaldhouten kisten en kistgarnitu
ren, bekrachtiging bij de wet behoeft; 

700 is het. datWii, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet lQ::\7 (Staatsblad n ° . 639 N) ge
nomen besluit van 19 Juni 1939, n°. 28 (Ne-
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derlandsche Staatscourant van 22 Juni 1939, 
n ° . 120), tot regeling van den invoer van 
naaldhouten kisten en kistgamituren, wordt 
bekrachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van d en dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. I6 Januari I940.) 

S. 639 AA 

IS December I939. WET , houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 21 Juni 1939, n ° . 44, tot regeling 
van den invoer van ongetwijnde garens 
van vlas. 

Bijl. Hand. II I938l39, 50I; 39/40, 87; 
Hand. II I939/40, bladz. 9 I; 
Bij l . Hand. I I939/40, 87; 
Hand. I I939/40, bladz. 85-87. 

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

dat, ingevolge artikel :~ der Crisisinvoerwet 
19~7 (Staatsblad n °. 639N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
21 Juni 1939, n °. 44, tot regeling van den in
voer van ongetwijnde garens van vlas, be
krachtiging bij de wet behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1 . Ons krachtens a rtikel 2 der Cri

sisinvoerwet 19:17 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 21 Juni 1939, n ° . 44 (Ne
derlandsche Staatscourant van 26 Juni 1939, 
n° . 122) , tot regeling van den invoer van 
ongetwijnde garens van vlas, wordt bekrach
tigd. 

2 . D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. I6 j anuari I940.) 

S. 639 BB 

15 December I939· WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 27 April 1939, n °. 41 , tot regeling 
van den invoer van metaaldraadgloei
lampen. 

Bijl. Hand. II 1938i39, 502; 1939/40, 88; 
Hand. II I939/40, bladz. 9I; 
Bijl. H and. I I939/40, 88; 
Hand. I 1939/40, bladz. 85--87. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
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1937 (Staatsblad n °. 639N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
27 April 1939, n °. 41, tot regeling van den 
invoer van metaaldraadgloeilampen, be
krachtiging bij de wet behoeft; 

Z oo is het, dat'-Vij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639N),ge
nomen besluit van 27 April 1939, n ° . 41 (Ne
derlandsche Staatscourant van 28 April 1939, 
n ° . 83), tot regeling van den invoer van m e
taaldraadgloeilampen, wordt bekrachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en hevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den D e

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE, 

(Uitgeg. 16 Januari I940.) 

s. 639 cc 

IS D ecember I939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 21 Juni 1939, n ° . 43, tot regeling 
van den invoer van chilisalpeter, na
tronsalpeter, stikstofhoudende kunst
meststoffen, kalkstikstof en ammoniak
water. 

Bijl. Hand. II I938/39, 503; I939/40, 89; 
Hand. Il I.939/40, bladz. 9I ; 
Bijl. Hand. I I939/40, 89; 
Hand. I I939/40, bladz. 85--87. 

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

dat, ingevolge a rtikel -~ der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n ° . 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
21 Juni 1939, n °. 43, tot regeling van den in
voer van chilisalpeter, natronsalpeter, stik
stofhoudende kunstmeststoffen, kalkstikstof 
en ammoniakwater, bekrachtiging bij de wet 
behoeft ; 

700 is het. datWii, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 193 7 (S taatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 21 J uni 1939, n ° . 43 (Ne
derlandsche Staatscourant van 26 Juni 1939, 
n °. 122) , tot regeling van den invoer van 
chilisalpeter, natronsalpeter, stikstofhouden
de kunstmeststoffen, kalkstikstof en ammo
ni ia1<water, wordt bekrachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking m et in
gang van den dag, volgende op dien harer 
a fkondi ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den D e

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uifgeg. I6 januari 1940.) 
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S. 639DD 

15 December I939· WET, houdende be
krachtiging van de Koninklijke beslui
ten van 23 Juni 1939, n °. 18, tot rege
ling van d en invoer van papier, en van 
23 Juni 1939, n°. 19, tot regeling van den 
invoer van papierwaren. 

Bijl. Hand. II I938/39, 504; I939/40, 90; 
Hand. II I939/40, bladz. 9I; 
Bijl. Hand. I I939/40, 90; 
Hand. I I939i40, bladz. 85-87. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639 N), Onze krach
tens artikel 2 dier wet genomen besluiten van 
23 Juni 1939, n °. 18, tot regeling van den in
voer van papier, en van 23 Juni 1939, n°. 19, 
tot regeling van den invoer van papierwaren, 
bekrachtiging bij de wet behoeven ; 

Zoo is het, dat Wij , denRaadvanState,enz. 
Art. 1 . Onze krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n ° . 639 N) ge
nomen besluiten van: 

a. 23 Juni 1939, n °. 18 (Nederlandsche 
Staatscourant van 28 Juni 1939, n °. 124), tot 
·regeling van den invoer van papier; 

b. 23 Juni 1939, n °. 19 (Nederlandsche 
.Staatscourant van 28 Juni 1939, n °. 124) tot 
regeling van den invoer van papierwaren; 

,,,ordPT\ bekrachtigd. 
2. Deze wet treedt in werking met in

gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. I6 Januari I940.) 

S. 639EE 

IS December I939· WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van I Juli 1939, n °. 25, tot regeling van 
den invoer van metaalweefsels. 

Bijl. Hand. II I938/39, 505; I939/40, 91; 
Hand. II 1939/40, bladz. 9I; 
B ijl. Hand. I 1939/40, 91; 
Hand. I I939/40, bladz. 85-87. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n ° . 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
1 Juli 1939, n °. 25, tot regeling van den in
voer van metaalweefsels, bekrachtiging bij 
de wet behoeft; 

Zoo is het,datWij , denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n°. 639 N) ge
nomen besluit van I Juli 1939, n ° . 25 (Ne
derlandsche Staatscourant van 6 Juli 1939, 
n °. 130), tot regeling van den invoer van 
metaalweefsels , wordt bekrachtigd. 

1939 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 16 januari I940.) 

S. 639 FF 

IS December I939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 26 Juli 1939, n °. 6, tot regeling van 
den invoer van veekoeken. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 506; 1939/40, 92; 
Hand. II 1939/40, bladz. 91 ; 
Bijl. Hand. I 1939140, 92; 
Hand. I 1939/40, bladz. 85-87. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
26 Juli 1939, n ° . 6, tot regeling van den in
voer van veekoeken, bekrachtiging bij de 
wet behoeft; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState, enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n ° . 639 N) ge
nomen besluit van 26 Juli 1939, n °. 6 (Ne
derlandsche Staatscourant van 31 Juli 1939, 
n °. 147), tot regeling van den invoer van 
veekoeken, wordt bekrachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 16 Januari 1940.) 

S. 639 GG 

15 December 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 15 J uli 1939, n °. 18 , tot regeling van 
den invoer van rijwielbuiten- en rijwiel
binnenbanden en van rubberslangstuk
ken. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 521; 1939/40, 106; 
Hand. II 1939/40, bladz. 91; 
Bijl. H and. I 1939/40, 106; 
Hand. I I939/40, bladz. 85-87. 

Wij WILHELMINA, enz . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overn·eging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
15 Juli 1939, n °. 18, tot regeling van den in
voer van rijwielbuiten - en rijwielbinnenban
den en van rubberslangstukken, bekrachti
ging bij de wet behoeft; 
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Zoo is het, dat\Vij, den R aad van State,enz . . 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 15 Juli 1939, n °. 18 (Ne
derlandsche Staatscourant van 19 Juli 1939, 
n °. 139), tot regeling van den invoer van 
rijwielbuiten- en rijwielbinnenbanden en van 
rubberslangstukken, wordt bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 16 januari 1940.) 

S. 639HH 

15 December 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 19 Juli 1939, n °. 6, tot regeling van 
den invoer van rijwielen, rijwielframes, 
electrische rijwiellantaarns en rijwielon
derdeelen. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 522; 1939/40, 107; 
Hand. II 1939/40, bladz. 91; 
Bijl. Hand. I 1939/40, 107; 
Hand. I 1939/40, bladz. 85-87. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n ° . 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
19 Juli 1939, n °. 6, tot regeling van den in
voer van rijwielen, rijwielframes, electrische 
rijwiellantaarns en rijwielonderdeelen, be
krachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staat sblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 19 Juli 1939, n °. 6 (Ne
derlandsche Staatscourant van 21 en 22 Juli 
1939, n °. 141), tot regeling van den invoer 
van rijwielen. rijwielframes, electrische rij 
wiellantaarns en rijwielonderdeelen, wordt 
bekrachtigd. 

2. D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember I0'.'19-
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Ui tgeg. 16 januari 1940.) 

S. 639 Il 

15 December 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 22 Juli 1939, n ° . 3, tot regeling van 
den invoer van gegoten ijzeren closet
reservoirs. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 523; 1939/40, 108; 
Hand. II 1939/40, bladz. 91; 

Bijl. Hand. I 1939/40, 108; 
Hand. I 1939/40, bladz. 85-87. 
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Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639N), Ons krachtens 
artikel .:i dier wet genomen besluit van 
22 Juli 1939, n °. 3, tot regeling van den in
voer van gegoten ijzeren closetreservoirs, be
krachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, datWij, dcnRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 22 Juli 1939, n °. 3 (Ne
derlandsche Staatscourant van 25 Juli 1939, 
n °. 143), tot regeling van den invoer van ge
goten ijzeren closetreservoirs, wordt bekrach
tigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 16 Januari 1940.) 

s. 639 JJ 

15 December 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 22 Juli 1939, n °. 4, tot regeling van 
den invoer van geëmailleerde, gegoten 
ijzeren badkuipen en geëmailleerde, ge-• 
slagen ijzeren badkuipen. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 524; 1939/40, 109; 
Hand. II 1939/40, bladz. 91; 
Bijl. Hand. I 1939/40, 109; 
Hand. I 1939/40, bladz. 85-87. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639 N) , Ons krachtens 
a rtikel 2 dier wet genomen besluit van 
22 Juli 1939, n°. 4, tot regeling van den in
voer van geëmailleerde, gegoten ijzeren bad
kuipen en geëmailleerde, geslagen ijzeren 
badkuipen, bekrachtiging bij de wet behoeft. 

Zoo is het, datWij , denRaadvanState, enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (S taatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 22 Juli 1939, n ° . 4 (Ne
derlandsche Staa tscourant v an 25 Juli 1939, 
n ° . 143), tot regeling van den invoer van ge
emailleerde, gegoten ijzeren badkuipen en 
geëmailleerde , geslagen ijzeren badkuipen, 
wordt bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 16 Januari 1940.) 
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S. 639 KK 

IS December I939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 26 Juni 1939, n °. 7, tot regeling van 
den invoer van dweilen. 

Bijl. Hand. Il I938/39, 535; I939/40, I35; 
Hand. Il I939/40, bladz. 9I; 
Bijl. Hand. I ,939/40, I35; 
Hand. I I939/40, bladz. 85-87. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n ° . 639N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
26 Juli 1939, n °. 7, tot regeling van den in
voer van dweilen, bekrachtiging bij de wet 
behoeft; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1 . Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n ° . 639 N) ge
nomen besluit van 26 Juli 1939, n °. 7 (Ne
derlandsche S taatscourant van 28 en 29 Juli 
1939, n °. 146), tot regeling van den invoer 
van dweilen, wordt bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. z6 Januari I940.) 

S. 639 LL 

IS December I939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 12 Juli 1939, n °. 21, tot regeling van 
den invoer van gresbuizen. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 536; I939/40, I36; 
Hand. II I939/40, bladz. 9I; 
Bijl. Hand. I z939/40, I36; 
Hand. I I939 /40, bladz. 85- 87. 

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

dat, ingevolge artikel .1 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n ° . 6:-ig N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
12 Juli 1939, n °. 21, tot regeling van den in
voer van gresbuizen, bekrachtiging bij de 
wet behoeft; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 12 Juli 1939, n °. 21, (Ne 
derlandsche Staatscourant van 14 ·en 15 Juli 
1939, n °. 136), tot regeling van den invoer 
van gresbuizen , wordt bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
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Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De
cember 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

S TEENBERG HE. 

(Uitgeg . I6 Januari 1940.) 

S. 639 l\lM 

z5 December z939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 26 Juli 1939, N ° . 8, tot regeling van 
den invoer van gelaschte en naadlooze 
buizen. 

Bijl. H and . Il I938/39, 537; I939/40, I37· 
Hand. Il I939/40, bladz. 9z; 
Bijl. Hand. I z939/40; I37. 
Hand. I I939 /40, bladz. 85-87. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
26 Juli 1939, N °. 8, tot regeling van den in
voer van gelaschte en naadlooze buizen, be
krachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 26 Juli 1939, N °. 8 (Ne
derlandsche Staatscourant van 28 en 29 Juli 
1939, N °. 146), tot regeling van den invoer 
van gelaschte en naadlooze buizen, wordt be
krachtigd. 

2 . D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Z aken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. I6 Januari I940. ) 

S. 6 39 NN 

15 December I939· WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 21 Augustus 1939, N °. 36, tot rege
ling van den invoer van draadnagels en 
draadkrammen, spijkers, getrokken ijzer
en staaldraad en van prikkel- en punt
draad. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, z44. 
Hand. Il I 939/40 , bladz. 424. 
Bijl. Hand. I I939/40, I 44. 
Hand. I I939/40, bladz. 87. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 63g N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
21 Augustus 1939, N °. 36, tot regeling van 
den invoer van draadnagels en draadkram
men, spijkers, getrokken ijzer- en staaldraad 
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en van prikkel- en puntdraad, bekrachtiging 
bij de wet behoeft; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. l. Ons krachtens a rtikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 2 1 Augustus 1939, N °. 36, 
(Nederlandsche Staatscourant van 25 en 26 
Augustus 1939, N °. 166), tot regeling van 
den invoer van draadnagels en draadkram
men, spijkers, getrokken ijzer- en staaldraad 
en van prikkel- en puntdraad, wordt be
krachtigd. 

2. D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Zaken, 
S'IEENBERGHE. 

(Uitgeg. 16 Januari 1940.) 

s. 639 00 

23 December z939. WET, tot verlenging 
van den geldigheidsduur van de wet van 
30 S eptember 1938 (Staatsblad n ° . 
639C), houdende voorziening t en be
hoeve van voedselvoorziening in tijden 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere bui-
tengewone omstandigheden en de voor
bereiding daarvan. 

B ijl. Hand. II 1939/40, 194; 
Hand. II z939/40, bladz. 863-865; 
Bij l. Hand. I 1939/40, r94; 
Hand. I 1939/40, bladz. zz7f8. 

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

dat het in verband met de huidige buitenge
wone omstandigheden wenschelijk is , dat de 
termijn, gedurende welken de wet van den 
3osten September 1938, (Staatsblad n ° . 
639 C) van kracht is, en well-:e met ingang 
van 31 D ecember 1939 zal zijn geëindigd, 
wordt verlengd; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. In artikel 4 van de wet van den 

dertigsten September 1938, Staatsblad n ° . 
639 C wordt in p laats van "31 D ecember 
19.,9" gelezen "1 Januari 1941". 

2 . Deze wet treedt in werking op den dag 
na dien harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten D e

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zak en, 
STEENBERG HE. 

( Uitgeg. 30 December 1939.) 

S. 639 PP 

29 December 1939. \,VET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 21 Augustus 1939, N ° . 38, tot rege
ling van den invoer van meubelen van 
bamboe, rotting, riet, teen of twijgen, al 
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of niet bekleed, en onderdeelen van deze 
meubelen. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 16z. 
Hand. II 1939/40, bladz. 865/6; 
Bijl. Hand. I 1939/40, 16z. 
Hand. I 1939/40, bladz. 128. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
21 Augustus 1939, N °. 38, tot regeling van 
den invoer van meubelen van bamboe, rot
ting, riet, teen of twijgen, al of niet bekleed, 
en onderd eelen van deze meubelen, bekrach
tiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, denRaadvanState,enz. 
Art. l. Ons krachtens a rtikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 21 Augustus 1939, n °. 38 
(Nederlandsche Staatscourant van 24 Au
gustus 1939, n ° . 165), tot regeling van den 
invoer van meubelen van bamboe, rotting, 
riet, teen of twijgen, al of niet bekleed, en 
onderdeelen van deze meubelen, wordt be
krachtigd. 

2. D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

(Uitgeg. 23 J anuari 1940.) 

s. 639 QQ 

29 December 1939. \VET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 21 Augustus 1939, n ° . 39, tot rege
ling van d en invoer van niet houtvor
mende siergewassen, alsmede v an aza
lea's en hortensia's. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 162 ; 
Hand. II 1939/40, bladz. 865/6 · 
Bijl. Hand. I 1939/40, 162; ' 
Hand. I 19,9/40, bladz. 128. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
19_'7 (Staatsblad n ° . 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
21 Augustus 1939, n ° . 39, tot regeling van 
den invoer van niet houtvormende sierge
wassen, alsmede van azalea 's en hortensia's 
bekrachtiging bij de wet behoeft; ' 

Zoo is het, da tWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 21 Augustus 1939, n ° . 39 
(Nederlandsche Staatscourant van 24 Augus
tus 1939, n ° . 165), tot regeling van den in
voer van niet houtvormende siergewassen, 
alsmede van azalea's en hortensia's wordt 
bekrachtigd. ' 
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2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 23 januari z940.) 

S. 639RR 

29 December z939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 17 Augustus 1939, n ° . 29, tot rege
ling van den invoer van manufacturen, 
stoffen en weefsels van kunstzijde en 
van kunstzijde met andere stoffen dan 
echte zijde. 

B ijl. Hand. II z939/40, z63; 
Hand. II z939/40, bladz. 865l6; 
Bijl. Hand. 1 z939/40, z63; 
Hand. 1 r939/40, bladz. r28. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n°. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
17 Augustus 1939, n°. 29, tot regeling van 
den invoer van manufacturen, stoffen en 
weefsels van kunstziide en van kunstzijde 
met andere stoffen dàn échte zijde, bekrach
tiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet IQ:l7 (Staatsblad n°. 639 N) ge
nomen besluit van 17 Augustus 1939, n °. 29, 
(Nederlandsche Staatscouranr van 22 Au
gustus 1939, n °. 163), tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van kunstzijde en van kunstzijde met 
andere stoffen dan echte zijde, wordt be
krachtigd . 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's- Gravenhage, den 29sten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 23 Januari r940.) 

s. 639 ss 

29 December r939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 21 Augustus 1939, n ° . 37, tot rege
ling van den invoer v an manufacturen, 
stoffen en weefsels van wol en halfwol. 

Bijl. Hand. II r939/40, r64; 
Hand. II r939/40, bladz. 865/6; 
Bijl. Hand. I r939/40, r64; 
Hand. I zo79/40, bladz. r28. 

Wij WILHELMINA, enz . . . doen te weten: 
L. & S. 1939. 
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Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n ° . 639N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
21 Augustus 1939, n °. 37, tot regeling van 
den invoer van manufacturen, stoffen en 
weefsels van wol en halfwol, bekrachtiging 
bij de wet behoeft; 

Zoo is het, datWii, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 21 Augustus 1939, n °. 37 
(Nederlandsche Staatscourant v an 2:i Au
gustus 1939, n ° . 164), tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
selR v an wol en halfwol , wordt bekrachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 23 Januari z940.) 

S. 639 TT 

29 December z939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 8 Augustus 1939, n °. 27, tot rege
ling van den invoer van manufacturen, 
stoffen en weefsels van vlas, hennep en 
halflinnen. 

Bijl. Hand. II z939/40, r65; 
Hand. II z939/40, bladz. 865/6; 
Bijl. Hand. 1 1939/40, r65; 
Hand. 1 z939/40, bladz. z28. 

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

dat, ingevolge artikel :~ der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 6~9N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
8 Augustus 1939, n °. 27, tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van vlas, hennep en halflinnen, bekrach
tiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, datWii, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit v·an 8 Augustus 1939, n °. 27 
(Neder!andsche Staatscourant van ri en 12 
Augustus 1939, n °. 156), tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van vlas , hennep en halflinnen, wordt 
be''rachtigd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende · op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 23 januari z940.) 
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• 639UU 

29 December 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 16 Augustus 1939, n °. 7, tot rege
ling van den invoer van tapijten, tapijt
goed, karpetten, loopers, kleedjes en 
matten. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 166; 
Hand. II 1939/40, bladz. 865/6; 
Bijl. Hand I 1939/40, 166; 
Hand. I 1939/40, bladz. 128. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639 N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
16 Augustus 1939, n °. 7, tot regeling van den 
invoer van tapijten, tapijtgoed, karpetten, 
loopers, kleedjes en matten, bekrachtiging 
bij de wet behoeft; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staa tsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 16 Augustus 1939, n ° . 7 
(Nederlandsche Staatscourant van 21 Au
gustus 1939, n °. 162), tot regeling van den 
invoer van tapijten, tapijtgoed, karpetten, 
loopers, kleedjes en matten, wordt bekrach
tigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 23 Januari 1940.) 

s. 639 vv 

29 December 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 10 Augustus 1939, n ° . .56, tot rege
ling van den invoer van onderkleeding. 

Bijl. Hand II 1939/40, 167; 
Hand. II 1939/40, bladz. 865/6; 
Bijl. Hand. I 1939/40, 167; 
Hand. I 1939/40, bladz. 128. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 63qN), Ons kr~chtens 
artikel 2 dier wet genomen beslmt van 
10 Augustus 1939, n °. 56, tot regeling van 
den invoer van onderkleeding, bekrachtiging 
bij de wet behoeft; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. _l . Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n ° . 639 N) ge
nomen besluit van 10 Augustus 1939, n °. 56 
(Nederlandsche Staatscourant van 14 Au-• 
gustus 1939, n °. 157), tot regeling van den 
invoer van onderkleeding, wordt bekrach
tigd. 
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2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 23 Januari 1940.) 

S. 639WW 

29 December 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 17 Augustus 1939, n ° . 28, tot rege
ling van den invoer van pluche, fluweel 
en trijp, alsmede voorwerpen daarvan. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 168; 
Hand. II 1939/40, bladz. 865/6; 
Bijl. Hand. I 1939/40, 168; 
Hand. I 1939/40, bladz. 128. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 6.'!9 N) , Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
17 Augustus 1939, n °. 28, tot regeling van 
den invoer van pluche, fluweel en trijp, als
mede voorwerpen daarvan, bekrachtiging bij 
de wet behoeft; 

Zoo is het, datWij , denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n ° . 639 N) ge
nomen besluit van 17 Augustus 1939, n ° . 28 
(Nederlandsche Staatscourant van 22 Au
gustus 1939, n ° . 163), tot regeling van den 
invoer van pluche, fluweel en trijp, alsmede 
voÓrwerpen daarvan, wordt bekrachtigd. 

2 . De2e wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S TEENBERG HE. 

(Uitgeg. 23 Januari 1940.) 

S. 639XX 

29 December 1.939 . WET, houdende be
krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 10 Augustus 1939, n °. 55, tot rege
ling van den invoer van tafel- en servet
goed, handdoeken en ander huishoud-
goed, zoowel afgepast als aan het stuk, 
beddelakens en sloepen. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 169; 
Hand. II 1939/40, bladz. 865/6; 
Bijl. Hand. I 1939/40, 169; 
Hand. I 1939/40, bladz. 128. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639N), Ons krachtens 
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artikel 2 dier wet genomen besluit van 
10 Augustus 1939, n °. 55, tot regeling van 
den invoer van tafel- en servetgoed, hand
doeken en ander huishoudgoed , zoowel afge
past als aan het stuk, beddelakens en sloe
pen, bekrachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState, enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 10 Augustus 1939, n °. 55 
(Nederlandsche Staatscourant van 14 Au
gustus 1939, n ° . 157), tot regeling van den 
invoer van tafel- en servetgoed, handdoeken 
en ander huishoudgoed, zoowel afgepast als 
aan het stuk, beddelakens en sloepen, wordt 
bekrachtigd; 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29stèn De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 23 Januari z940.) 

S. 6 3 9 IJIJ 

29 D ecember 1939. WET, houdende be
krachtiging van het Koninklij k besluit 
van 14 Augustus 1939, n °. 11, tot rege
ling van den invoer van manufacturen, 
stoffen en weefsels van echte zijde en 
van echte zijde met kunstzijde. 

Bijl. Hand. Il z939/40, z70; 
Hand. Il z939/40, bladz. 865/6; 
Bijl. Hand. I z939/40, z70; 
Hand. I 1939/40, bladz. 128. 

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

dat, ingevolge artikel 3 der Crisisinvoerwet 
1937 (Staatsblad n °. 639N), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
14 Augustus 1939, n °. 11, tot regeling van 
den invoer van manufacturen, stoffen en 
weefsels van echte zijde en van echte zijde 
met kunstzijde, bekrachtiging bij de wet be
hoeft; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 14 Augustus 1939, n °. II 

(Nederlandsche Staatscourant van 17 Au
gustus 1939, n °. 160) , tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en ·weef
sels van echte zijde en var, echte zijde met 
kunstziide, wordt bekrachtigd. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 23 januari 1940.) 

1939 

s. 6 3 9 zz 
29 December 1939. WET, houdende be

krachtiging van het Koninklijk besluit 
van 21 Augustus 1939, n °. 35 ; tot rege
ling van den invoer van manufacturen, 
stoffen en weefsels van geverfde, be
drukte, bontgeweven, gebleekte en on
gebleekte katoen. 

Bijl. Hand. II z939/40, z71; 
Hand. II z939/40, bladz. 865/6; 
Bijl . Hand. I z939/40, 171; 
Hand. I z939/40, bladz. I28. 

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

dat, ingevolge artikel 1 der Crisisinvoerwet 
1917 (Staatsblad n °. 63gN), Ons krachtens 
artikel 2 dier wet genomen besluit van 
21 Augustus 1939, n °. 35, tot regeling van 
den invoer van manufacturen, stoffen en 
weefsels van geverfde, bedrukte, bontgewe
ven, gebleekte en ongebleekte katoen, be
krachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wii, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Ons krachtens artikel 2 der Cri

sisinvoerwet 1937 (Staatsblad n °. 639 N) ge
nomen besluit van 21 Augustus 1939, n °. 35 
(Nederlandsche S'aatscourant van 23 Au
gustus 1939, n °. 164), tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van geverfde, bedrukte, bontgeweven, 
gebleekte en ongebleekte katoen, wordt be
krachtigd. 

2. D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1939. 
WILHEL MINA. 

D e Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE, 

(Uitgeg. 23 januari 1940.) 

S. 6 3 9 AAA 

30 December z939. WET tot wijziging der 
IJkwet (Wet van 7 April 1869, Staats
blad n °. 57). 

Bijl. Hand. II 1939/40, 149. 
Hand. II z939/40, bladz. 497. 
Bijl. Hand. I 1939140, 149. 
Hand. I 1939Î40, bladz. 129/30. 

Wij W I LHELMINA, enz .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het w e nschelijk is, wijziging te brengen 
in de IJkwet (Wet van den 7en April 1869, 
Staatsblad n °. 57); 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. In artikel 22 van de I.Tkwet (Wet 

van den 7en April 1869, Staatsblad n°. 57) 
worden de navolgende wijzigingen aange
bracht. 

a. de punt aan het slot van het eerste lid 
wordt vervangen door het navolgende: 

,, ; de werkzaamheden, genoemd in het 
tweede lid van artikel 15, kunnen worden 
opgedragen aan a~sistenten .". 
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b. in het tweede lid wordt het woord 
,,Zi.i" vervangen door: 

,,De ijkers en adjunct-ijkers". 
2 . De.ze wet treedt in werking met in

gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3osten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Ecor,omische Zaken, 
STEEN B ERG HE. 

(Uitgeg. 16 Januari 1940.) 

S.679 '.l'T 

16 December 1939. BESLUIT, tot verlen
ging van het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I, 
het Crisis-Zuivelbesluit 19.~6 (Uitvoer) 
en het Crisis-Melkbesluit 1936. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Economische 7'.ake.n van 24 November 1939, 
n°. 24567, Afdeeling Landbouw- Crisis-Aan
gelegenheden/Voedselvoorziening in Oorlogs
tijd; 

Gelet op het Crisis-Zuivelbesluit 19.16 I, 
het Crisis-Zuivelbesluit 1q~6 (Uitvoer) en 
het Crisis-Melkbesluit 1936; . 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 2 7· van de Landbouw-Crisiswet 
19,~ (advies van 9 November 1939, n °. 
II09); 

G.ehoord den Raad van State (advies van 
5 D ecember 1939, n °. 36) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van q December 1939, 
n° . 26028, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden/Voedselvoorzienin~ in Oorlogs
tijd; 

· Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1. het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I wordt 

gewijzigd in dier voege, dat in het bepaalde 
onder B het jaartal 1940 wordt vervangen 
door het jaartal 1041 ; 

Il. het Crisis-Zuivelbesluit 1936 (Uit
voer) wordt gewijzigd in dier voege , dat in 
het bepaalde in artikel 10 het jaartal 1940 
worrlt vervangen door het jaartal 1941; 

111. het Crisis-Melkbe~luit 1936 wordt 
gewijzigd in dier voege, dat in het bepaalde 
in artikel 24 het jaartal 1940 wordt vervan
gen door het jaartal 1941; 

IV. dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien zijner af
kondiging. 

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

's-Gravenhage, den 16den December 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken , 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 29 December 1939.) 
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18 December 1939. BESLUIT ter uitvoe
ring van de artikelen 8, Q en 10 van de 
Landbouwuitvoerwet 1938 (. Landbouw
uitvoerbesluit 1939 (Alg. V~orw.)"). 

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

E~onomische 7'.aken van 6 November 19~9. 
N . . 10351 , Afdeeling II A., Letter Jur., Di
rectie van den Landbouw; 

Gelet op de artikelen 8, 9 en 10 van de 
Landbouwuitvoe.rwet 1938 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 December r93q, N °. 3 7); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 December 1939, 
N ° .. 12109, Afdeeling Il A., Letter Jur., Di
rectie van den Landbouw; 

Hebb'°" goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

§ 1. Inleidende Bepaling. 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on

der: 
1° . ,,Onze Minister" : Onze met de zaken 

van den Landbouw belaste Minister ; 
2° . .,Wet" : de Landbouwuitvoerwet 1q38 ; 
3 ° . ,,Uitvoercontrolebesluit": een alge

meene maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 2 der Wet; 

4 ° . .,Uitvoercontrole-orgaan": een rechts
persoonliikheid bezittende instelling, welke 
door Ons in een Uitvoercontrèlebesluit is be
last met het toezicht op de naleving der bij 
of krachter,s dat besluit gestelde eischen, 
met de keuring, bedoeld in artikel 5 der Wet 
en (of) met het toezicht daarop. 

§ 2. Van de Algemeene Voorwaarden . 
2. Een rechtspersoonlijkheid bezittende 

instelling moet, om door Ons in een Uitvoer
controlebesluit te worden belast met het toe
zicht op de naleving der bij of krachtens dat 
b~sluit gestelde eischen, met de keuring, be
doeld in artikel s der Wet en met het toe
zicht daarop, voldoen aan de navolgende 

Algemeene Voorwaarden A : 
1. zij moet uitsluitend ten doel hebben 

werkzaam te zijn in het algemeen belang 
voor de verbeteri nJ?: van d e n uitvoer van een 
of meer der in artikel 2 der Wet genoem de 
producten; 

2. zii mag noch wat de bemoeiing m et 
die producten betreft, noch wat andere be
moeiingen betreft, werkzaam zijn met het 
oogmerk om winst te behalen; 

3. zij moet door de samenstelling van 
haar bestuur een algemeen de belanghebben
den vertegenwoordigend karakter hebben ; 

4. zij moet in staat zijn om, met inacht
neming va~ de desbetreffende voorschriften, 
haar taak m verband met de Wet nauwgezet 
en prompt t e vervullen; 

5. zij moet in een Keuringsreglement 
datgene voorschrijven, wat noodig is voor 
een goed verloop der keuring en het toezicht 
daarop; 
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6. zij moet zich onderwerpen aan een 
Rijkstoezicht op de uitvoering der Wet uit 
te oefenen vanwege Onzen Minister volgens 
door hem te stellen regelen, en ten behoeve 
van het welslagen daarvan alle medewerking 
verleenen ; 

7. haar statuten moeten bepalen, dat zij, 
alsook haar wijzigingen en aanvullingen en 
haar reglementen, zoomede hun wijzigingen 
en aanvullingen; alvorens van kracht te zijn, 
de goedkeuring behoeven van Onzen Minis
ter; 

8. haar statuten moeten of een harer 
reglementen moet bepalen, dat: 

a. de voorzitter van haar bestuur door 
Onzen Minister wordt benoemd en de be
noeming van den Directeur, alvorens van 
kracht te zijn, de . goedkeuring behoeft van 
Onzen Minister ; 

b. door Onzen Minister een of meer per
sonen kunnen worden aangewezen, die recht 
van toegang hebben tot de vergaderingen 
van haar bestuur en bevoegd zijn aan de 
beraadslagingen deel te nemen; 

c. het geldelijk beheer en het toezicht 
daarop moet geschieden met inachtneming 
van de door Onze·n Minister te stellen re
gelen. 

3 . Een Uitvoercontrole-orgaan m oet om 
door Ons in een uitvoercontrolebesluit te 
worden bevoegd verklaard tot het uitreiken 
van merken, teekenen en bewijsstukken, als 
bedoeld in artikel 6 der Wet, voldoen aan 
de navolgende 

Algemeene Voorwaarden B : 

haar Keuringsreglement of eenig ander 
harer reglementen moeten regelen geven in
zake 

a. de uitgifte, den geldigheidsduur, de in• 
houding en de inlevering van die merken, 
teekenen en bewijsstukken; 

b. het toezicht op d e naleving der onder 
a. bedoelde voorschriften; 

c. het doen van verslag aan Onzen Mi-
• nister aangaande het verloop der uitgifte en 
al wat daartoe behoort. 

4 . Een Uitvoercontrole-orgaan, dat door 
Ons in een Uitvoercontrolebesluit is bevoegd 
verklaard tot het uitreiken van merken, tee
kenen en bewijsstukken, als bedoeld in ar
tikel 6 der Wet, wordt bij bedoeld besluit 
niet onderworpen aan de bepaling, dat dit 
uitreiken slechts aan of ten behoeve van bij 
dit orgaan aangeslotenen mag geschieden, 
tenzij deze instelling voldoet aan de navol
gende 

Algemeene Voorwaarden C: 

r. haar statuten moeten bepalen, dat : 
a. ieder aangeslotene verplicht is tot stip

te naleving van de in haar statuten, Keu
ringsreglementen en andere reglementen ge
geven voorschriften, alsmede van de beslui
ten van het bestuur, die te hunner kennis 
zijn gebracht; 

b. een aangeslotene door het bestuur kan 
worden geschorst of geschrapt, wanneer hij 
op ernstige wijze haar belangen schaadt of 
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heeft geschaad, alles ter beoordeeling van 
het bestuur; 

c. niet-nakoming van eenige in haar sta
tuten, haar Keuringsreglement en andere re
glementen den aangeslotenen opgelegde ver
plichting gestraft wordt met een geldboete 
van ten hoogste f 5000; 

d. van de besluiten van het bestuur tot 
weigering van toelating als aangeslotene, tot 
schorsing, schrapping of beboeting den be
trokkene binnen één maand na de dagteeke
ning van de mededeeling van zoodanige be
sluiten beroep open staat bij een Raad van 
Beroep; 

2. haar statuten moeten of een harer re
glementen moet wijders bepalingen bevatten 
overeenkomstig hetgeen in de volgende pa
ragraaf ten aanzien van de samenstelling en 
werkwijze van den Raad van Beroep is ge
steld. 

§ 3. Van het beroep. 

5 . r. D e R aad van Beroep bestaat uit 
3 leden en evenveel plaatsvervangers, die 
geen lid van het Uitvoercontrole-orgaan mo
gen zijn en benoemd worden door Onzen Mi
nister. 

2. Zij worden telkens benoemd voor een 
tijdvak van 6 jaar; om de 2 jaar treedt een 
hunner met zijn plaatsvervanger af; zij zijn 
terstond herbenoembaar. 

3. De besluiten van den Raad van Be
roep zijn bindend voor het Uitvoercontrole
orgaan en voor den appellant. 

6 . r. Het beroep moet worden inge
steld door indiening van een met redenen 
omkleed bezwaarschrift, dat als aangetee
kend stuk aan den Raad van Beroep moet 
worden toegezonden. 

2. Tegelijk met het indienen van het be
zwaarschrift zal de appellant als voorschot 
moeten storten een bedrag van f 100 ter la
tere verrekening met eventueel door hem te 
betalen kosten . 

7 . Het beroep schorst niet het genomen 
besluit, met uitzoi:idering echter van een be
sluit tot schrapping als aangeslotene bij het 
Uitvoercontrole-orgaan. 

8 . De kosten van het beroep komen ten 
laste van de in het ongelijk gestelde partij. 

9 . D e bestuursleden en het personeel van 
het Uitvoercontrole-orgaan zijn verplicht den 
Raad van Beroep desgevraagd van voorlich
ting te dienen. 

10. De leden van den Raad van Beroep 
zijn verplicht tot geheimhouding van alles , 
wat zij in verband met de uitoefening hun
ner functie omtrent persoonlijke en zakelijke 
omstandigheden van een appellant ervaren. 

11. Al hetgeen verder voor het goed ver
loop van de werkzaamheden van den Raad 
van Beroep noodzakelijk blijkt, wordt gere
geld in de statuten of in eenig reglement der 
rechtspersoonlijkheid bezittende -instellingen. 

§ 4. Van de berek,ming en het verhaal 
der kosten en van het doen stel-

len van zekerheid. 

12. De Uitvoercontrole-organen stellen 
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een tarief vast voor de kosten van de con
trole en een regeling van de wijze van in
ning dier kosten. Dit tarief en deze regeling 
behoeven de goedkeuring van Onzen Minis
ter. 

13. 1. De Uitvoercontrole-organen zijn 
bevoegd van degenen, die producten onder
werpen aan een keuring, of van degenen, aan 
wie zij merken, teekenen of bewijsstukken, 
als bedoeld in artikel 6 der Wet, uitreiken, 
te eischen, dat zij zekerheid stellen voor de 
richtige nakoming van d e uit die wet voort
vloeiende verplichtingen. 

2. Die zekerheidsstelling moet geschie
den volgens door de Uitvoercontrole-orga
nen vast te stellen regelen, welke de goed
keuring van Onzen Minister behoeven. 

§ 5. Slotbepalingen. 

14. D it besluit kan worden aangehaald 
als : ,,Landbouwuitvoerbesluit 1939 (Alg. 
Voorw.)". 

15. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van 
zijn afkondiging in het Staatsblad. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State en aan de Alge
meP"e Rel<enkamer. 

's-Gravenhage, den 18den December 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERGHE. 

(Uitgeg. 9 Januari 1939.) 

s. 679 vv 

18 December 19,9. BESLUIT tot toepas
sing van de Landbouwuitvoerwet 19.18 
op tuinbouwproductPn. (.,Uitvoercon
trolehesluit 1939 (Tuinbouwproduc
ten)") . 

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

Economische 7.aken van 6 November 19~9. 
n °. 10.350, Afdeelin;i; II A, letter Jur., Di
rectie van den Landbouw; 

G elet op de artil<elen 2, 3, 5, 8 , 9 en 32 
van de Landbouwuitvoerwet 19~8; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
5 D ecember 1q~Q. n ° . . 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische 7.aken van 15 De
cember 19~9, n ° . 12II0, Afdeeling Il A, Let
ter Jur., Directie van den Landbouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te beoalen: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on

der: 
r 0

• ,,Onze Minister": Onze met de zaken 
van den Landbouw belaste Minister ; 

2 °. ,,tuinbouwproducten": 
r . de soorten aardappelen Arran Crest, 

Duke of York, Eersteling, Ever Good, Geel
tje, Ideaal, Kralen, Ninetyfold, Opperdoe
zen ronden, Paanpitten, Present, School-
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meesters, Schotsche muis, Sutton, Volgeling, 
Wilde Duc; 

2. aardbeien; 
3. appelen; 
4. bessen ; 
5. druiven; 
6. frambozen; 
7. kersen; 
8. kruisbessen; 
9. peren; 

10. perziken; 
11. pruimen; 
r 2. andijvie; 
13. asperges; 
14. augurken; 
15. kool; 
r6. in groenen toestand geoogste boenen; 
1 7. doperwten ; 
18. peulen; 
19. komkommers; 
20. koolrapen; 
21. kroten; 
22. meloenen ; 
23. peen; 
24. peterselie; 
25. postelein; 
26. prei; 
27. raapstelen; 
28. rabarber ; 
29. radijs; 
30. schorseneeren; 
~r. selderij; 
32. sla; 
33. spinazie ; 
34. tomaten; 
35. witlof; 
36. tulpenbloemen. 

2 . Ter uitvoering van dit besluit worden 
onder tuinbouwproducten mede begrepen : 
alle soorten uien. 

3 . Het is verboden tuinbouwproducten 
uit te voeren, te pogen uit te voeren of ten 
uitvoer aan te bieden, indien zij niet : 

a. gezond zijn, waaronder wordt verstaan 
dat zij vrij zijn van plantaardige en dierlijke 
aantasting en van andere teeltgebreken; 

b . onbeschadigd zijn, waaronder wordt 
verstaan dat zij niet beschadigd zijn hetzij 
door weersinvloedPn tijdens den groei, hetzij 
door niet zorgvuldige, onoordeelkundige be
handeling bii het oogsten, verpakken, voor 
verzending gereed maken, verladen of ver
zenden; 

c. zuiver zijn, waaronder wordt verstaan 
dat zij vrij zijn van ziektebestrijdingsmidde
len en verontreinigingen; 

d. rijp zijn, waaronder wordt verstaan dat 
zij in een zoodanig stadium van ontwikke
ling zijn geoogst, dat redelijkerwijze mag 
worden verwacht, dat zij ter plaatse van be
stemming zullen aankomen in een toestand, 
welke beantwoordt aan het doel, waarvoor 
zij bestemd zijn; 

e. versch ziin, waaronder wordt verstaan 
dat zij in zoodanigen toestand verkeeren, 
dat redelijkerwijze mag worden verwacht, 
dat zij ter plaatse van bestemming zullen 
aankomen in een toestand, welke beant
woordt aan het doel, waarvoor zij bestemd 
zijn; 
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f . voldoen aan de overige door Onzen 
Minister vast te stellen eischen van her
komst, hoedanigheid en verzorging. 

4 . Het is verboden tuinbouwproducten 
uit te voeren, te pogen uit te voeren of ten 
uitvoer aan te bieden , indien : 

a. zij niet zijn gesorteerd en verpakt met 
inachtneming van de door Onzen Minister 
te stellen regelen; 

b. op hun verpakking niet is v ermeld het 
gewicht of het getal der zending, een en an
der m et inachtneming van de door Onzen 
Minister te stellen regelen; 

c. hun verpakking, vorm en afwerking 
overigens niet voldoen aan de door Onzen 
Minister te stellen eischen van hoedanig
heid en verzorging. 

5 . Tuinbouwproducten en hun verpak
king, vorm en afwerking worden slechts dan 
geacht te voldoen aan het bij of krachtens 
dit besluit bepaalde, indien zij daartoe aan 
een keuring zijn onderworpen en daarbij zijn 
goedgekeurd. 

6. Het Uitvoer-Controle-Bureau voor 
Tuinbouwproducten, gevestigd te 's-Graven
hage : 

a. is belast met het toezicht op de nale
ving der bij of krachtens dit besluit gestelde 
eischen, alsmede met de keuring, bedoeld in 
het vorige artikel; 

b. is bevoegd tot het uitreiken van mer
ken, teekenen en bewijsstukken, door Onzen 
Minister ter uitvoering van dit besluit vast
gesteld of erkend krachtens artikel 6 der 
Landbouw-uitvoerwet 19,38; 

c. mag de merken, teekenen en bewijs
stukken, bedoeld onder b ., slechts uitreiken 
aan of t en behoeve van bij dat bureau aange
slotenen. 

7 . Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor, de opdracht en de bevoegdverklaring, 
bedoeld in het vorige artikel, te allen tijde 
in te trekken, indien het Uitvoer-Contröle
Bureau voor Tuinbouwproducten, gevestigd 
te 's-Gravenhage, aan een of m eer der in het 
Landbouwuitvoerbesluit 19:19 (Alg. Voorw.) 
gestelde eischen niet of niet meer blijkt te 
voldoen of overigens op eenigerlei wijze han
delt in strijd met de belangen var, de uit
voercontröleregeling voor tuinbouwproduc
ten. 

8 . Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van: .,Uitvoercontrölebesluit 
19:ig (Tuinbouwproducten)". 

9 . Met ingang van den dag, waarop dit 
besluit in werking treedt, treedt artikel 2 
van de Landbouwuitvoerwet 1938 in werking 
ten aanzien van den uitvoer van: 

a. de onder 1 tot en met 35 in 2 °. van 
artikel 1 genoemde tuinbouwproducten, naar 
alle landen; 

b. tulpenbloemen, naar Groot-Britannië, 
Noord-Ierland en den I erschen Staat ; 

c. uien, naar alle landen. 
10. Dit besluit treedt in werking: 
A. voor wat betreft : 
a. appelen, druiven, peren, augurken, 

roode kool, witte kool, savoye kool, bloem
kool, spruitkool, in groenen toestand geoog-
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ste boonen , komkommers, m eloenen, peen , 
radijs, schorseneeren , kropsla, spinazie en 
tomaten, 

b. tulpenbloemen, 
c. verduurzaamde uien, zilveruien en· 

groengeboste uien, 
met ingang van den tweeden dag na dien 

van zijn afkondiging in het Staatsblad; 
B . voor wat betreft de onder 2 ° . van ar

tikel 1 genoemde tuinbouwproducten welke 
niet onder a of b van A. van dit artikel ge
noemd zijn, met ingang van een door Ons te 
bepalen t ijdstip, hetwelk verschillend kan 
worden gesteld voor de verschillende tuin
\ >ouwproducten . 

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

's-Gravenhage, den 18den D ecember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEE NBERG HE. 

(Uitgeg. 9 Januari z939.) 
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19 December z939. BESLUIT, tot WIJZI

ging van het Visch-Inventarisatiebesluit 
1939. 

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

Economische Zaken van 7 D ecember 1939, 
n °. 258~-~. Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden en Voedselvoorziening in Oor
logstijd; 

Gelet op het Visch-Inventarisatiebesluit 
1939; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 27 November 1939, n °. n21); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
12 December 19:i9, n °. 53); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 December 1939, 
n °. 26463, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden en Voedselvoorziening in Oor
logstijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. In het eerste lid van artikel 1 van het 

Visch-Inventarisatiebesluit 1939 het woord 
,,versche" te doen vervallen. 

B . In het tweede lid onder a van artikel 
1 van het onder A genoemde besluit in piaats 
van "150" te doen lezen " 500" en in plaats 
van "100" te doen lezen "300" . 

C. Het in het tweede lid onder b van het 
onder B bedoelde artikel bepaalde in dier 
voege te wijzigen dat het wordt gelezen als 
volgt : 

"overeenkomstig door Onzen Minister van 
Economische Zaken te stellen regelen, opga
ven worden verstrekt van de juiste hoeveel
heid van de in lid 1 bedoelde producten , 
welke voorhanden of in voorraad is en v an 
de daarin plaats gehad hebbende wijzigin
gen,,. 
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D. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 19den December 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister v an Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 29 December I939.) 
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I9 December I939· BESLUIT, tot w1Jz1-
ging van het Gedroogde Garnalenbesluit 
1936 I. 

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

Economische Zaken van 7 December 1939, 
n °. 25856, afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden en Voedselvoorziening in Oor
logstijd; 

Gelet op het Gedroogde Garnalenbesluit 
1936 I; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 27 November 1939, n ° . n22); 

Gehoord den Raad van S tate (advies van 
12 D ecember 1939, n °. 52); 

Gezien het nader rapport van Onzen ~li
nister van Economische Zaken van 16 De
cember 1939, n°. 26462, afdeeling Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden en Voedsel
voorziening in Oorlogstijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. Artikel 1 van het Gedroogde Garna

lenbesluit 1936 I te wijzigen in dier voege, 
dat het wordt gelezen als volgt: 

,.Art. r. Dit besluit neemt over de termi
nologie van artikel 1 van het Crisis-Organi
satiebesluit 1933 en van artikel r van · het 
Crisis-Monopoliebesluit 1933 en verstaat 
voorts onder "crisis-organisatie": een door 
Onzen Minister aan te wijzen crisis-organi
satie; 

,.garnalenvisscher": een ieder, die als ge
organiseerde is aangesloten bij de crisis-or
ganisatie en, met inachtneming van het in 
artikel 2a bepaalde, als zoodanig toegelaten 
is tot de groep "erkende garnalenvisschers"; 

,.garnalendroger": een ieder, die als geor
ganiseerde is aangesloten bij de crisis-organi
satie en, met inachtneming van het in arti
kel 3a bepaalde, als zoodanig toegelaten is 
tot de groep "erkende garnalendrogers".". 

B. Achter artikel 2 van het onder A ge
noemde besluit een nieuw artikel 2a in te 
voegen, luidende als volgt: 

,,Art. 2a. Door de crisis-organisatie kun
nen in de groep "erkende garnalenvisschers" 
slechts worden toegelaten degenen, die v66r 
1 Januari 1940 het visschen op drogerij-gar
nalen als bedrijf hebben uitgeoefend, of door 
Onzen Minister als zoodanig zijn toegela
ten.". 
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C. In artikel 3a van het onder A. ge
noemde besluit het jaartal "1937" te wijzi
gen in " 1938". 

D . In het eerste lid van artikel 7 van 
het onder A. genoemde besluit het jaartal 
,,1940" te wijzigen in "1941". 

E. In het derde lid van het onder D. be
doelde artikel achter het cijfer "2," in te 
voegen het cijfer "2a,". 

F . Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 19den December 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg, 29 December I939.) 

s. 679 zz 

22 December I939. BESLUIT, tot w1Jz1-
ging van het Crisis-Boomkweekerijbe
sluit 1937. 

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

Economische Zaken van den 6 December 
1939, n °. 25532, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegen en Voedselvoorziening in Oor
logstijd; 

Gelet op de artikelen 9, 12, 13 en 14 van 
de Landbouw-Crisiswet 1933, op het Crisis
Organisatiebesluit 19:n, op het Crisis-Hef
fingsbesluit 1933, op het Crisis-Monopolie
besluit 1933 en op het Crisis-Boomkweeke-
rijbesluit 1937; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 22 November 1939, 
n °. n19); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 12 December 1939, n°. 49); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 20 D ecember 
1939, n °. 26459, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden en Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Hebben goedgevonden en v erstaan: 
A. het Crisis-Boomkweekerijbesluit 1937 

te wijzigen in dier voege, dat: 
I. in de eerste alinea van het bepaalde 

onder "B." het jaartal: .,1940" wordt ver
vangen door het jaartal : .,1941"; 

II. voor den aanvang van den tekst van 
artikel 1 wordt geplaatst het arabische cij
fer: ,,r."; 

III. het bepaalde in artikel 1, lid 1, on
der 1 ° ., wordt gelezen: 

.,1 ° . ,.boomkweekerijproducten": winter
harde houtgewassen, ten aanzien waarvan de 
wijze van kweeken aannemelijk maakt, ·dat 
de producten bestemd zijn, hetzij, om te wor
den geleverd in hun geheel, in levenden 
staat, al dan niet in pot of kuip, al dan niet 
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in winterrust, doch niet verlaat of vervroegd 
in koel- of trekruimten , het zij , om materiaal 
voor het vermeerderen van winterharde 
houtgewassen te leveren;" ; 

IV. het bepaalde in artikel 1, lid 1, onder 
2° ., wordt gelezen: 

.,2 ° . .,vergunning": de in artikel 2, lid 2 , 

onder 1°., onder b., van dit besluit bedoelde 
vergunning;"; 

V. het aan het einde van het bepaalde 
onder: ,,4° ." in artikel 1, lid 1, voorkomend 
leesteeken wordt vervangen door een kom
mapunt en aan artikel 1, lid 1, wordt toege
voegd een nieuwe alinea, luidende: 

"5 ° . ,,districten": door Onzen Minister 
voor de uitvoering van dit besluit aan te wij 
zen gedeelten des lands."; 

VI. aa n artikel I worden toegevoegd een 
tweede en een derde lid, luidende : 

"2 . Voor de toelating tot de in het eerste 
lid, onder 4 ° ., genoemde groep kunnen door 
Ons vereischten worden gesteld, als zijn be
doeld in artikel 11 van het Crisis-Organisa
tiebesluit 1933. 

3. In afwijking van het bepaalde in arti
kel II, lid 2a, van het Crisis-Organisatie
besluit 1933, kunnen georganiseerden, die 
niet voldoen aan de in het vorig lid bedoelde 
vereischten , behalve door Onzen Minister, 
eveneens door de, ingevolge het bepaalde in 
artikel 12 van evengenoemd besluit voor 
sierteeltaangelegenheden aangewezen be
roepsinstantie, zoomede door de Centrale, 
op de in voornoemd artikel 11, lid ia, ver
melde wij ze, tot de in het eerste lid , onder 
4 ° ., genoemde groep worden toegelaten, met 
dien verstande echter, dat geen bijzondere 
voorwaarden zullen kunnen worden gesteld, 
welke een beperking inhouden der uit de 
toelating tot de betreffende groepen voort
vloeiende bevoegdheden."; 

VII. artikel 2 wordt gelezen: 
.,r. Het kweeken van boomkweekerij

producten is verboden. 
2. Het in het eerste lid gesteld verbod 

geldt niet: 
1 °. voor een boomkweeker, die kan aan

toonen: 
a . dat hij is aangeslotene; 
b. dat hij in het bezit is van een door of 

vanwege Onzen Minister t e erleenen ver
gunning, waarvan het model door of van
wege Onzen Minister wordt vastgesteld ; 

c. dat hij, indien door Ons als voorwaar
de voor het kweeken van boomkweekerij
producten zal worden gesteld het betalen ten 
behoeve van het Fonds v an een op door On
zen Minister te bepalen wijze vast te stellen 
bedrag, de betaling van dat bedrag aan d e 
Centrale zal hebben gedaan, dan wel ter zake 
van die betaling met en t en genoege n van de 
Centrale een regeling zal hebben getroffen, 
met dien verstande, dat dit bedrag verschil
lend kan zijn voor de verschillende soorten 
en variëteiten, zoowel als voor de verschil
lende districten ; 

. d. dat hij alle door hem aan de Cen
trale uit welken hoofde ook verschuldigde 
gelden heeft betaald, dan wel ter zake van 
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die betaling met en t en genoegen van de 
Centrale een regeling heeft getroffen; 

2 ° . voor een persoon, te wiens opzichte 
aannemelijk is, dat hij de boomkweekerij
producten niet kweekt met het dpel, de te 
verkrijgen producten uiteindelijk geheel of 
gedeeltelijk te verhandelen ."; 

VIII. artikel 5, lid 1, wordt gelezen: 
,,De vergunning moet inhouden de opper

vlakte gronds, waarop de in de vergunning 
genoemde aangeslotene boomkweekerijpro
ducten mag kweeken, welke oppervlakte 
wordt berekend naar een , door Onzen Mi
nister vast te stellen, percentage van de 
oppervlakte, waarop de aangeslotene volgens 
de , op den 31sten December van het vooraf
gegaan kalenderjaar te zijnen name gestaan 
hebbende, vergunning in dat kalenderjaar 
boomkweekerijproducten mocht kweeken, 
met dien verstande, dat dit percentage ver
schillend kan zijn voor verschillende opper
vlakten, voor de onderscheidene soorten en 
variëteiten dezer producten , zoomede voor 
de verschillende provinciën, gemeenten of 
districten " · 

IX. a;n• artikel 5 wordt toegevoegd een 
vierde lid, luidende : ,,De in de vergunning 
uitgedrukte gegevens kunnen door of van
wege Onzen Minister zoo noodig worden 
herzien , indien daartoe, hetzij wegens plaats 
gehad hebbende overschrijving van teelt
recht, hetzij uit anderen hoofde, voldoende 
gronden worden aanwezig geacht."; 

B. te bepalen , dat dit besluit in werking 
treedt op den tweeden dag na dien der af-
kondiging. ' 

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

's-Gravenhage, den 22stenDecember ::: 939 . 
WILHELMINA. 

De Minister v an Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 30 December 1939.) 

S. 679 AAA 

22 December 1939. BESLUIT tot wijziging 
van het Bloembollensaneeringsplan 1938 
(Export) . 

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

E conomische Zaken van den 6 December 
1939, N °. 25533, AfdeelingLandbouw-Crisis
Aangelegenheden en Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd ; 

Gelet op de artikelen 9, 10, r 3 en 14 van 
de Landbouw-Crisiswet 1933, op het Crisis
Organisatiebesluit 1933, op het Crisis-Hef
fingsbesluit 1933 en op het Bloembollen 
saneeringsplan 1938 (Export); 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 2 7 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 22 November 1939. 
N ° . 1n7); 
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Gehoord den Raad van State (advies van 
den 12 December 1939, N °. 50); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 20 December 
1939, N ° . 26460, AfdeelingLandbouw-Crisis
Aangelegenheden en Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . het Bloembollensaneeringsplan 1938 

(Export) te wijzigen in dier voege, dat : 
I. in de eerste alinea wm het bepaalde 

onder: ,,B", de woorden: ,,op den 31sten 
December 1939", worden vervangen door de 
woorden : ,,met ingang van den eersten Ja
nuari 1941" ; 

II. voor den aanvang van den tekst van 
artikel 1 wordt geplaatst het arabische cijfer: 
,,1.", zoomede, dat aan artikel 1 worden toe
gevoegd een tweede en een derde lid, lui
dende: 

"2. Voor de toelating tot de in het eerste 
lid, onder 4 ° ., genoemde groep kunnen door 
Ons vereischten worden gesteld, als zijn be
doeld in artikel 11 van het Crisis-Organisa
tiebesluit 193_~. 

-~- In afwijking van het bepaalde in arti
kel 11, lid 2a, van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 kunnen georganiseerden, die 
niet voldoen aan de in het vorig lid bedoelde 
vereischten, behalve door Onzen Minister, 
even eens door de , ingevolge het bepaalde in 
artikel 12 van evengenoemd besluit voor 
sierteeltaangelegenheden aangewezen be
roepsinstantie, zoomede door de Centrale, op 
de in voornoemd artikel 11, lid 2a, vermelde 
wiize, tot de in het eerste lid, onder 4 ° ., ge
noemde groep worden toegelaten, met dien 
verstande echter, dat geen bijzondere voor
waarden zullen kunnen worden gesteld, wel
ke een beperking inhouden der uit de toela
ting tot de betreffende groepen voortvloeien
de bevoegdheden." ; 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op den tweeden dag na dien der af
kondiging. 

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

's-Gravenhage, den 22sten December 1939. 
WILHELMINA. 

De M inister van E conomische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 30 December z939.) 

S. 679 BBB 

22 December z939. BESLUIT, tot W tJZl

ging van het Crisis-Bloemkweekerijbe
sluit 193 7. 

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

Economische Zaken van 6 December 1939, 
n° . 25531, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden en Voedselvoorziening in Oor
logstijd; 

Gelet op de artikelen 9, 12, 13 en 14 van 
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de Landbouw-Crisiswet 1933, op het Crisis
Organisatiebesluit 1933, op het Crisis-Hef
fingsbesluit r933 , op het Crisis-Monopolie
besluit I933 en op het Crisis-Bloemkweeke
rijbesluit 1937 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 2 7 van de !..andbouw- Crisiswet 
1933 (advies van den 22 November 1939, 
n °. 1118) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 12 December 1939, n ° . 48); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 20 December 
1939, n ° . 26461, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden en Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . het Crisis-Bloerr.kweekerijbesluit 193 7 

te wijzigen in dier voege, dat: 
I. in de eerste alinea van het bepaalde 

onder "B" het jaartal : ,,1940" wordt vervan
gen door het jaartal: ,,1941"; 

II. voor den aanvang van den tekst van 
artikel I wordt geplaatst het arabische cij
fer: ,,r ."; 

III. het bepaalde in artikel 1, lid 1, on
der 2 ° ., wordt gelezen: 

,,2 ° . ,,vergunning": de in artikel 2, lid 2, 
onder 1° ., onder b ., van dit besluit bedoelde 
vergunning;"; 

IV. aan artikel I worden toegevoegd een 
tweede en een derde lid, luidende : 

"2. Voor de toelating tot de in het _eerste 
lid , onder 4 ° ., genoemde groep kunnen door 
Ons vereischten worden gesteld, als zijn be
doeld in artikel 11 van het Crisis-Organisa
tiebeslui t 1933. 

3. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 11, lid 2a, van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 kunnen georganiseerden, die niet 
voldoen aan de in het vorig lid bedoelde ver
eischten, behalve door Onzen Minister , even
eens door de, ingevolge het bepaalde in ar
tikel 12 van evengenoemd besluit voor sier
teeltaangelegenheden aangewezen beroeps
instantie, zoomede door de Centrale, op de in 
voornoemd artikel 11, lid 2a, vermelde wijze, 
tot de in he t eerste lid, onder 4 ° ., genoemde 
groep worden toegelaten, met dien verst an
de echter, dat geen bijzondere voorwaarden 
zullen kunnen worden gesteld, welke een be
perking inhouden der uit d e toelating tot de 
betreffende groepen voortvloeiende bevoegd 
heden."; 

V. artikel 2 wordt gelezen: 
,,1. Het kweeken van bloemkweekerij

producten is verboden. 
2. Het in het eerste lid gestelde verbod 

geldt niet: 
1° . voor-een bloemkweeker, die kan aan

toonen: 
a. dat hij is aangeslotene; 
b. dat hij in het bezit is van een door of 

vanwege Onzen Minister te verleenen ver
gunning, waarvan het model door of van
wege Onzen Minister wordt vastgesteld; 

c. dat hij, indien door Ons als voorwas1r
de voor het kweeken van bloemkweekerij
producten zal worden gesteld het betalen ten 
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behoeve van het Fonds van een op door On
zen Minister te bepalen wijze vast te stel
len bedrag, de betaling van dat bedrag aan 
de Centrale zal hebben gedaan, dan wel ter 
zake van die betaling met en ten genoegen 
van de Centrale een regeling zal hebben ge
troffen, met dien verstande, dat dit bedrag 
verschillend kan zijn voor de verschillende 
districten, de verschillende teeltwijzen, de 
verschillende soorten en variëteiten van de 
te kweeken producten, zoomede voor den on
derscheiden aard der bedrijven; 

d. dat hij alle door hem aan de Centrale 
uit welken hoofde ook verschuldigde gelden 
heeft betaald, dan wel ter zake van die be
taling met en t en genoegen van de Centrale 
een regeling heeft getroffen; 

2 °. voor een persoon, te wiens opzichte 
aannemelijk is, dat hij de bloemkweekerij
producten niet kweekt met het doel de te 
verkrijgen producten uiteindelijk geheel of 
gedeeltelijk te verhandelen ; 

3 °. uitsluitend voor zoover het betreft 
het telen van bollen van onderscheidenlijk 
hyacinthen , tulpen en narcissen, voor een 
aangeslotene, die kan aantoonen: 

a . de in dit lid onder 1°. genoemde fei
ten; 

b. dat in de te zijnen name staande ver
.gunning op de wijze, als is bedoeld in het 
derde en vierde lid van artikel 5, voor het 
telen van één of meer der genoemde soorten 
bloembollen in de vergunning uitdrukkelijk 
één of meer oppervlakten zijn aangewezen ; 

c. dat hij de geteelde bollen uitsluitend 
aanwendt als grondstof voor het eigen bloem 
kweekerijbedrijf."; 

VI. artikel 5, lid 1, tot en met het be
paalde onder: ,,a", wordt gelezen als volgt : 

,,x. De vergunning moet inhouden de op
pervlakte gronds, waarop de in de vergun
ning genoemde aangeslotene bloemkweeke
rijproducten mag kweeken, welke oppervlak
te wordt berekend naar een door Onzen Mi
nister vast te stellen percentage van de op
pervlakte, waarop de aangeslotene krach
tens de, op den 31sten December van het 
voorafgegaa n kalenderjaar te zijnen name 
gestaan hebbende, vergunning in dat kalen
derjaar bloemkweekerijproducten mocht 
kweeken, met dien verstande: 

a. dat dit percentage verschillend kan 
zijn voor verschillende oppervlakten, voor de 
onderscheidene teeltwij zen, zoomede voor de 
onderscheidene soorten of variëteiten dezer 
producten;"; 

VII. het bepaalde in artikel 5, lid ,, on
der b wordt gelezen als volgt: 

" b. dat de, op grond van dit lid vast te 
stellen, oppervlakte in de vergunning moet 
worden onderverdeeld naa r den al of niet 
met losse ramen b edekten open grond en de 
al of niet verwarmde bakken, kassen en wa
renhuizen, onder vermelding voor elk onder
deel of zoo noodig, voor elk afzonderlijk ge
deelte van de oppervlakte van het onder
deel , van de tijdvakken, gedurende welke de 
in de vergunning genoemde aangeslotene 
daarop bloemkweekerijproducten mag kwee-
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ken, met dien verstande, dat de in deze zin
snede bedoelde teeltwijzen en tijdvakken. be
houdens het bepaalde in het tweede lid van 
dit artikel, gelijk zijn aan de teeltwijzen en 
tijdvakken, welke voor de betreffende onder
deelen op den 31sten D ecember van het voor
afgegaan kalenderjaar in de voor dat jaar 
geldende vergunning waren vermeld ;"; 

VIII. artikel 5, lid 2 wordt gelezen: 
" Ingeval van toepassing van verschillende 

percentages voor één of meer der onderschei
dene soorten of variët eiten van bloemkwee
kerijproducten moet de, op grond van het 
bepaalde in het eerste lid vast te stellen, op
pervlakte worden onderverdeeld op de wijze, 
als in dat lid is bepaald onder c."; 

IX. in artikel 5, lid 4, het achter het 
woord : ,,bewijsstuk" voorkomend leesteeken 
wordt vervangen door een punt, zoomede, 
dat in dat lid worden geschrapt de woorden: 
"welke registratie door of vanwege Onzen 
Minister kan worden herzien, indien daartoe, 
hetzij wegens plaatsgehad hebbende over
schrijving van teeltrecht, hetzij uit anderen 
hoofde, voldoende gronden aanwezig worden 
geacht."; 

X. aan artikel 5 wordt toegevoegd een 
zesde lid, luidende: 

,,De in de vergunning uitgedrukte gege
vens kunnen door of vanwege Onzen Minis
ter zoonoodig worden herzien, indien daar
toe, hetzij wegens plaatsgehad hebbende 
overschrijving van teeltrecht, hetzij uit an
deren hoofde, voldoende gronden worden 
aanwezig geacht."; 

B . te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op den tweeden dag na dien der af
kondiging. 

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

's-Gravenhage, den 22sten December 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 30 December 1939.) 

S. 679 CCC 

23 December 1939. BESLUIT, houdende 
toepassing van de artikelen 9, 13, 13b 
en 14 der Landbouw- Crisiswet 1933, van 
het C risis-Organisatiebesluit 1933 en 
het Crisis-Heffingsbesluit 1933 op ge
wassen van den tuinbouw. (Crisis-Tuin
bouwbesluit 1940 I) . 

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

Economische Zaken van 6 D ecember 1939, 
n °. 25814, Afdeeling Landbouw- Crisis-Aan
gelegenheden en Voedselvoorziening in Oor
logstij d ; 

Gelet op de art ikelen 9, 13, 13b en 14 der 
Landbouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Orga
nisatiebesluit 1933 en het Crisis-Heffingsbe-
sluit 1933; · 
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Gehoord de Cent.rale Commissie, bedoeld 
in artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 22 November 1939, n °. 
1II6); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 12 December 1939, n °. 51); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 2 r D ecember 
1939, n ° . 26465, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden en Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. te bepalen voor het tijdvak, aanvan

gende met ingang van den dag van inwer
kingtreding van dit besluit en eindigende 
met ingang van 1 Januari 1941, als volgt: 

Art. 1. r. Dit besluit neemt over de ter
minologie van artikel 1 van het Crisis-Or
ganisatiebesluit 1933 en van artikel 1 van 
het Crisis-Heffingsbesluit 1933 en verstaat 
voorts onder: 

1°. ,,fruit": voor menschelijke consump
tie geschikte vruchten, welke zijn gegroeid 
aan houtgewassen en welke in Nederland 
plegen te worden gekweekt; 

2 °. ,,warmoezerijgewassen": kruidachtige 
gewassen, voor zoover deze zelf dan wel de 
vruchten daarvan voor menschelijke con
sumptie geschikt zijn, zoomede de daaraan 
gegroeide, voor menschelijke consumptie ge
schikte vruchten, te weten: aardbei; andij
vie; artisiok; augurk; biet; alle soorten 
stam-, stok- en tuinboonen, voor zoover de 
peul in groenen toestand wordt geoogst; alle 
soorten stam- en rijserwten, voor zoover de 
peul in groenen toestand wordt geoogst, met 
uitzondering van landbouwerwten;komkom
mers; alle koolsoorten met inbegrip van 
koolrabi; meirapen; meloen; alle roode ' bos-, 
breek- en waschpeen; peterselie; postelein; 
prei; raapstelen; rabarber; radijs; ramenas; 
schorseneer; selderij; sjalot; sla; specerij
gewassen, zooals kervel, peper en zuring; 
spinazie; tomaten; uien met u itzondering 
van zaaiuien; veldsla; witlof; witlofwortel; 

3 °. ,,vroege aardappelen": die soorten 
aardaonelen, welke door Onzen Minister als 
zoodanig worden aangewezen; 

,,daarmede gelijkgestelde soorten aardap
pelen": die soorten aardappelen, welke door 
Onzen Minister ingevolge artikel 5 worden 
aangewezen; 

,,daarmede gelijkgestelde aardappelen": 
aardappelen, geteeld overeenkomstig arti
kel 5; 

4 °. ,,landbouwerwten": alle erwten, voor 
zoover van deze gewassen de peul in groe
nen toestand wordt geoogst en voor zoover 
de teelt niet gedekt is door een tuinbouw
teeltvergunning; 

5°. ,,gewassen van den tuinbouw" : fruit, 
warmoezerijgewassen, vroege en daarmede 
gelijkgestelde aardappelen; 

6 ° . ,,nacultuur": nacultuur van warmoe
zerij gewassen; 

. 7°. ,,Centrale": de Stichting Nederland
sche Groenten- en Fruitcentrale , gevestigd 
te 's-Gravenhage; 

8° . ,,aangeslotene A": hij, die als geor-
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ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
is toegelaten tot de groep telers van warmoe
zerijgewassen, vroege aardappelen, fruit on
der glas en framboozen (groep A); 

9° . ,,aangeslotene B": hij, die a ls geor
ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
is toegelaten tot de groep telers van fruit, 
ander dan fruit onder glas en frambozen 
(groep B); 

10°. ,,aangeslotene C": hij, die als geor
ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
is toegelaten tot de groep oogsters van aard
appelen (groep C); 

II O • ,,aangeslotene D ": hij, die als ge
organiseerde is aangesloten bij de Centrale 
en is toegelaten tot de groep oogsters van 
landl-,ouwerwten (groep D); 

12 °. ,,aangeslotene E ": hij, die als ge
organiseerde is aangesloten bij de Centrale 
en is toegelaten tot één of meer der groepen: 
markttuinders, kleinhandelaren, groothande
laren, exporteurs, pachters van ongeoogst 
fruit; 

13°. ,,aangeslotene F" : hij , die als geor
ganiseerd e is aangesloten bij de C entrale en 
is toegelaten tot de groep bewerkers en ver
werkers van warmoezerijgewassen (groep F) ; 

14 ° . ,,aangeslotene G": hij, die als geor
ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
is toegelaten tot de groep veilinghouders 
(groep G); 

16° . ,,aangeslotene H": hij, d ie als geor
ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
is toegelaten tot de groep bewerkers en ver
werkers van fruit (groep H); 

15° . ,.aangeslotene K": hij, die als ge
organiseerde is aangesloten bij de Centrale 
en is toegelaten tot de groep K: 

17 °. ,,teeltjaar": kalenderjaar. 
2. Door Ons kunnen vereischten worden 

gesteld, als bedoeld in artikel r r van het Cri
sis-Organisatiebesluit 1933, met betrekking 
tot de in het vorig lid genoemde groepen. 

3 . In afwijking van het bepaalde in arti
kel II, lid 2a, van het Crisis-Organisatiebe
sluit 1q33 kunnen eveneens door de ingevol
ge artikel 12 van evengenoemd besluit voor 
tuinbouwaangelegenheden aangewezen be
roepsinstantie en door de Centrale georgani
seerden, die n iet aan de in het vorig lid be
doelde vereischten voldoen, tot de in het 
eerste lid genoemde groepen worden toege
laten, met dien verstande echter, dat geen 
bijzondere voorwaarden, welke een beper
king ten aanzien van de voor die georgani
seerden uit de toelating tot de betrokken 
groep voortvloeiende bevoegdheden inhou
den, zullen kunnen worden gesteld. 

4. Door Ons kunnen regelen worden ge
steld tot nadere bepaling van de bevoegdhe
den van toegelatenen tot de in het eerste lid 
van dit artikel vermelde groepen. 

2 . r. Het telen van warmoezerijgewas
sen, vroege aardappelen, fruit onder glas en 
frambozen is ve rboden. 

2. H et verbod, gesteld in het voorgaand 
lid, geldt niet, indien : 

a. met inachtneming van het bepaalde in 
de artikelen 4 en ro, het telen geschiedt door 



765 

een aangeslotene A in het bezit van een daar
toe s trekkende vergunning, of 

b . ten aanzien van den teler aannemelijk 
is, dat het telen geschiedt voor eigen en /of 
gezinsverbruik, of 

c . het telen geschiedt voor zaadwinning 
in de door Onzen Minister nader te bepalen 
gevallen en met inachtneming van door h em 
te stellen regelen, of 

d. met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 4, warmoezerijgewassen of vroege 
aardappelen geteeld worden in kassen, serres 
en warPn huizen, ten aanzien waarvan aan 
den teler vergunning tot het telen van fruit 
is ve•lee" d dan wel vroege aardappelen ge
teeld worden in kassen, serres en warenhui
zen of onder platglas, ten aanzien waarvan 
aan den teler vergunning tot het telen van 
warmoezerijgewassen is ve,leend, of 

e . het telen geschiedt voor den houder 
van vergunning, als bedoeld onder a, m et 
toestemming der Centrale, welke daaraan 
voorwaarden kan verbinden, of 

f . met inachtneming van het bepaalde in 
de artikelen 4 en 10 het telen geschiedt door 
een aangeslotene A of aangeslotene K in het 
bezit van een daartoe strekkende bijzondere 
vergunning. 

3 . De vergunning, bedoeld in het vorig 
lid, onder a, wordt door of vanwege Onzen 
Minister verleend overeenkomstig een door 
of vanwege hem vast te stellen model en 
geldt uitsluitend: 

a. voor den persoon van den aangeslo
tene A, vermeld in het bewijs der vergun
ning; 

b. voor een door of vanwege Onzen Mi
nister te bepalen duur; 

c. voor uitoefening van de teelt in de 
provincie(s), vermeld in het bewijs der ver
gunning. 

4. De b ijzondere vergunning, bedoeld in 
het tweede lid onder f, wordt door of van
wege Onzen Minister verleend overeenkom
stig een door of vanwege hem vast te stellen 
model en geldt uitsluitend : 

a. voor den persoon van den aangeslo
tene A onderscheidenlijk den aangeslotene 
K, vermeld in het bewijs der vergunning; 

b. voor een door of v anwege Onzen Mi
nister te bepalen duur; 

c. met inachtneming van de beperkin
gen, in het bewijs der vergunning gesteld. 

5. Onze Minister kan b epalen , dat als 
vergunning, bedoeld in lid 2 onder a, al dan 
niet in b epaalde gevallen of groepen van 
gevallen, zal gelden het b ewijs der vergun
ning in eenig vorig teeltjaar uitgereikt, waar
van de geldigheidsduur volgens door Onzen 
Minister te bepalen regelen is verlengd tot 
een door hem te bepalen tijdstip. 

3 . 1. Behoudens het bepaalde in het 
tweede lid van dit artikel wordt aan een aan
geslotene A v ergunning, als bedoeld in arti
kel 2, lid 1, onder a, verleend tot het betelen 
van een oppervlakte grond met: 

a. onderscheidenlijk frambozen, fruit on
der glas, warmoezerijgewassen in kassen en 
serres, in warenhuizen en onder platglas , 
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spruitkool , witlofwortel, peen en bloemkool, 
berekend naar een door Onzen Minister vast 
te stellen percentage van de oppervlakte, 
waarvoor de aangeslotene aan het einde van 
het vorig teeltjaar vergunning had voor de 
genoemde teelten elk afzonderlijk; 

b. warmoezerijgewassen anders dan on
der glas of één of meer soorten daarvan, be
rekend naar een door Onzen Minister vast 
t e stellen percentage van de oppervlakte, 
waarvoor de aangeslotene aan h et einde van 
het vorig teeltjaar vergunning had voor war
moezerijgewassen anders dan onder glas, res
pectieveliik één of meer soorten daarvan ; 

c. vroege aardappelen met nacultuur, be
rekend naar een door Onzen Minister vast 
te stellen percentage van d e oppervlakte, 
waarvoor de aangeslotene aan het einde van 
het vorig teeltjaar daarvoor vergunning had ; 

d. één of meer bepaalde, door Onzen Mi
nister aan te wijzen, soorten van vroege aard
appelen of kwaliteiten daarvan met n acul
tuur, berekend naar een door Onzen Minis
ter vast te stellen percentage van de opper
vlakte, waarvoor de aangeslotene aan het 
einde vaT\ het vorig teeltjaar daarvoor ver
gunning had; 

e . vroege aardappelen zonder nacultuur, 
berekeTld naar een door Onzen Minister v ast 
te stellen percentage van de oppervlakte, 
waarvoor de aangeslotene aan het einde van 
het vorig teeltjaar daarvoor vergunning had; 

f . één of meer bepaalde, .door Onzen Mi
nister aan te wiizen, soorten van vroege aard
appelen of kwaliteiten daarvan zonder nacul
tuur, berekend naar een door Onzen Minis
ter vast te stellen percentage van de opper
vlakte, waarvoor de aangeslotene aan het 
einde van het vorig teeltjaar daarvoor ver
gunning had; 

g. nacultuur na andere gewassen dan 
vroege en daarmede geli_ikgestelde aardappe
len, berekend naar een door Onzen Minister 
vast te stellen percentage van de oppervlak
t e, waarvoor de aangeslotene aan het einde 
van het vorig teeltjaar daarvoor vergunning 
had; 

h. plantaardappelen van vroege aardap
pelen, berekend naar een door Onzen :r-.'linis
ter vast te stellen percentage van de opper
vlakte, waarvoor de aangeslotene aan het 
einde van het vorig teeltjaar daarvoor ver
gunning had. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorig lid kan door of vanwege Onzen Minis
ter aan een aangeslotene A: 

a . die in het vorig t eeltjaa r d e vergun
ning voor eenige, in het eerste lid genoemde 
teelt niet of voor niet m eer dan 20 % be
nutte, de vergunning voor die teelt worden 
onthouden, dan wel worden ingetrokken; 

b. die in het vorig teeltjaar de vergun
ning voor eenige, in het eerste lid genoemde 
teelt voor meer dan 20 % doch voor niet 
m eer chm .~o % benutte, de vergunning voor 
die teelt voor het niet benutte gedeelte wor
den onthouden dan wel worden ingetrokken; 

c. wiens voor tuinbouw en/of landbouw 
bestemd bedrijf het vorig teeltjaar een ge-
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zamenlijke oppervlakte bedroeg, welke groo
ter was dan een door Ons vast te stellen op
pervlakte, de vergunning voor alle in het 
eerste lid genoemde teelten, met uitzonde
ring van die onder glas en van frambozen, 
worden onthouden dan wel worden ingetrok
ken; 

d. de vergunning voor aardappelen wor
den onthouden of worden ingetrokken, in
dien de aangeslotene zijn schulden aan de 
Centrale ter zake van in het vorig jaar ge
teelde aardappelen niet heeft betaald. 

3. Aan aangeslotenen A kan op hun ver
zoek een vergunning worden verleend, af
wijkend van die, waarop zij krachtens het be 
paalde in het eerste lid van dit artikel recht 
hebben. 

4. De percentages, bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel, kunnen verschillend wor
den vastgesteld: 

a . naar gelang van de grootte van de be
drijven, voor zoover in het vorig teeltjaar 
voor tuinbouw, landbouw dan wel tuin- en 
landbouw benut; 

b. naar gelang geteeld wordt in kassen of 
serres, in warenhuizen, of onder platglas, dan 
wel niet onder glas; 

c. voor verschillende gebieden; 
d. voor verschillende groepen van ge

wassen, soorten en variëteiten van gewassen 
en voor verschillende teeltwijzen. 

4 . r. In kassen, serres en warenhuizen, 
waarin druivenboomen staan, is verboden: 

a. het telen van kropsla en spinazie; 
b. het telen van meer dan één soort war

moezerij gewassen; 
c. het meer dan éénmaal telen van eenig 

warmoezerij gewas. 
2. Het verbod, gesteld in het vorig lid, 

geldt niet, indien: 
a. de druivenboomen ter vernieuwing 

zijn afgezaagd en de teelt, met inachtneming 
van het bepaalde in het derde en vierde lid, 
plaatsvindt in de jaren, waarin het eerste en 
tweede schot ontstaat, of 
. b. nieuwe druivenboomen zijn geplant en 
de teelt, met inachtneming van het bepaal
de in het derde en vierde lid, plaatsvindt in 
één der jaren, waarin het eerste tot en met 
het vierde schot ontstaat. 

3. Het telen van kropsla onder glas, al 
dan niet in combinatie m et eenig ander war
moezerijgewas, is verboden. 

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 
2 en artikel 4, eerste en tweede lid, geldt het 
verbod, gesteld in het vorig lid, niet : 

a. voor het tijdvak, aanvangende met in
gang van 1 Juli en eindigende met ingang 
van I Januari; 

b. voor het tijdvak, . aanvangende met 1 

Januari en eindigende met ingang van 1 Juli, 
indien het aantal kroppen per· eenheid niet 
meer bedraagt dan een door Onzen Minister 
vast te stellen aantal per eenheid en slechts 
eenmaal onder hetzelfde glas wordt geteeld. 

5 . Onze Minister is bevoegd één of meer 
soorten aardappelen, andere dan vroege 
aardappelen, aan te wijzen, waarvan de teelt 
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onder gelijke voorwaarden als gelden voor 
de teelt van vroege aardappelen, geoorloofd 
is. 

6. r. Door Onzen Minister kunnen re
gelen worden gesteld, overeenkomstig welke, 
ten verzoeke van den houder eener vergun
ning, als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder a, 
deze vergunning geheel of gedeeltelijk kan 
worden overgeschreven ten name van één 
of meer andere personen. 

2. Door Onzen Minister kunnen regelen 
worden gesteld, krachtens welke, ten verzoe
ke van belanghebbenden bij den door den 
houder eener vergunning, als bedoeld in ar
tikel 2, lid 2, onder a, beteelden grond of 
diens bedrijf, die vergunning geheel of ge
deeltelijk kan worden ontnomen, indien de 
houder de bdangen van genoemde belang
hebbenden heeft geschaad, schaadt of _dreigt 
te schaden. 

7 . r. Het telen van fruit, ander dan 
fruit onder glas en frambozen, is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het ·vorig lid, 
geldt niet, indien: 

a. het telen geschiedt door een aangeslo
tene B tot t en hoogte een door of vanwege 
Onzen Minister te bepalen oppervlakte, of 

b. ten aanzien van den teler aannemelijk 
is, dat het telen geschiedt voor eigen en/of 
gezinsverbruik, of 

c. indien de door den teler met fruit, an
der dan fruit onder glas of frambozen, be
teelde oppervlakte grond niet grooter is dan 
een door Onzen Minister te bepalen opper
vlakte, welke verschillend kan zijn voor ver
schillende gewassen en teeltwijzen. 

8. r. Het oogsten van aardappelen, an
dere dan vroege of daarmede gelijkgestelde 
aardappelen, is verboden. 

2. Het verbod, in het vorig lid gesteld, 
geldt niet, indien : 

a. het oogsten geschiedt in eenig teelt
jaar na 31 Juli, of 

b. het oogsten geschied door een aange
slotene C, in het bezit van een daartoe strek
kende vergunning, mits niet vóór een door 
Onzen Minister vast te stellen datum, of 

c. aannemelijk is, dat het oogsten ge
schiedt door den teler voor eigen en/of ge
zinsverbruik, of 

d. het oogsten geschiedt tot het verkrij
gen van plantgoed, met toestemming der 
Centrale, welke daaraan voorwaarden kan 
verbinden. 

3. De vergunning, bedoeld in het vorig 
lid, onder b, wordt door of vanwege Onzen 
Minister verleend overeenkomstig een door 
of vanwege hem vast te stellen model en 
houdt in de oppervlakte(n), waarvan de met 
name te noemen soorten aardappelen mogen 
worden geoogst. 

4. Aan een aangeslotene C, die het vorig 
jaar vóór I Augustus rechtmatig Eigenhei
mers en/of Bintjes heeft geoogst, wordt ver
gunning verleend voor het oogsten van on
derscheidenlijk Eigenheimers en Bintjes tot 
een door Onzen Minister vast te stellen per
centage van de oppervlakte, waarvoor de 
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• aangeslotene het vorig jaar vergunning had 
tot het oogsten van genoemde soorten aard
appelen elk afzonderlijk. 

5. Aan den aangeslotene C, in lid 4 van 
dit artikel bedoeld, kan op diens verzoek 
een vergunning, afwijkend van het in dat 
lid bepaalde, worden verleend. 

6. Het percentage, in lid 4 van dit arti 
kel bedoeld, alsmede de datum, in lid 2 on
der b van dit artikel bedoeld, kunnen ver
schillend worden gesteld voor Eigenheimers 
en Bintjes, voor verschillende deelen des 
lands en naar gelang van de grootte van de 
oppervlakte, waarvan in 1939 rechtmatig 
Eigenheimers en/of Bintjes gezamenlijk dan 
wel afzonderlijk konden worden geoogst. 

7. De vergunning, in dit artikel bedoeld, 
geldt uitsluitend : 

a. voor den persoon van den aangeslote
ne C, vermeld in het bewijs der vergunning; 

b . voor het oogsten van aardappelen, ge
teeld door den persoon, vermeld in het be
wijs der vergunning. 

8. Ten aanzien van de vergunning, in dit 
-artikel bedoeld, is het bepaalde in artikel 
2, lid 5, van overeenkomstige toepassing. 

9. 1. Het oogsten van landbouwerwten 
is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het vorig lid , 
geldt niet, indien: 

a . het oogsten geschiedt door een aange
slotene D , in het bezit van een daartoe strek
kende vergunning, of 

b. aannemelijk is, dat het oogsten ge
schiedt door den teler voor eigen en/of ge
zinsverbruik, of 

c. het oogsten geschiedt door anderen 
dan aangeslotenen D, met toestemming der 
Centrale, welke daaraan voorwaarden kan 
verbinden. 

3. De vergunning in het vorig lid be
doeld, wordt door of vanwege Onzen Minis
ter verleend overeenkomstig een door of van
wege hem vast te stellen model. 

4. De vergunning, in dit artikel bedoeld, 
geldt' uitsluitend : 

a. voor den persoon, vermeld in het be
wijs der vergunning; 

b. voor het oogsten van landbouwerwten, 
geteeld door den persoon, vermeld in het 
bewijs der vergunning. 

10. Onverminderd het daaromtrent be
paalde in voorgaande artikelen is aan een 
aangeslotene A het telen van vroege aard
appelen en aardappelen, te telen ingevolge 
artikel 5, slechts toegestaan, indien deze over 
de hem krachtens dit besluit voor aardappe
len toegestane oppervlakte aan de Centrale 
als vertegenwoordigster van het Fonds heeft 
betaald, dan wel met goedvinden van de 
Centrale de verplichting heeft aangegaan om 
te betalen, een door Onzen Minister vast te 
stellen bedrag per eenheid, welk bedrag v er
schillend kan zijn voor verschillende soorten 
aardappelen. 

11. 1. H et verhandelen en afleveren 
van warmoezerijgewassen, fruit, aardappe
len, asperges, koolrapen, zaaiuien en land
bouwerwten, anders dan bewerkt of ver
werkt, is verboden. 

1939 

2. Het verbod, gesteld in het vorig lid, 
geldt niet: 

a . ten aanzien van den aangeslotene A 
en den aangeslotene K, voor zoover betreft 
door hen met vergunning geteelde warmoe
zerij gewassen, fruit onder glas en frambo
zen, mits het verhandelen en afleveren ge
schiedt ov·ereenkomstig de door Onzen Mi
nister vast te stellen afzetregeling; 

b. ten aanzien van den aangeslotene A 
en den aangeslotene K, voor zoover betreft 
door hen met vergunning, anders dan uit
sluitend voor plantaardappelen, geteelde 
vroege of daarmede gelijkgestelde aardappe
len, mits het verhandelen en afleveren voor 
zoover plaatshebbend vóór een door Onzen 
Minister te bepalen datum, geschiedt over
eenkomstig de afzetregeling, bedoeld in dit 
lid onder a; 

c. ten aanzien van den aangeslotene A 
en den aangeslotene K , voor zoover betreft 
door hen met vergunning uitsluitend voor 
plantaardappelen geteelde vroege of daar
mede gelijkgestelde aardappelen, mits het 
verhandelen of afleveren geschiedt na een 
door Onzen Minister te bepalen datum, ten
zij het aardappelen betreft van of boven een 
door Onzen Minister vast te stellen maat, 
waarvan het verhandelen en afleveren ge
oorloofd is met inachtneming van de afzet
regeling, bedoeld in dit lid onder a; 

d. ten aanzien van den aangeslotene B, 
voor zoover betreft door hem rechtmatig ge
teeld fruit, ander dan fruit onder glas en 
frambozen, mits het verhandelen of afleve
ren geschiedt overeenkomstig de afzetrege
ling, bedoeld in dit lid onder a; 

e. ten aanzien van den aangeslotene C , 
voor zoover betreft door hem met vergun
ning geoogste aardappelen, mits het ver
handelen en afleveren voor zoover plaats
hebbend vóór den door Onzen Minister in
gevolge dit lid, onder b, vastgestelden da
tum, geschiedt overeenkomstig de afzetrege
ling, bedoeld in dit lid onder a; 

/ . ten aanzien van den aangeslotene D, 
voor zoover betreft door hem met vergun
ning geoogste landbouwerwten, mits het 
verhandelen of afleveren geschiedt overeen
komstig de afzet.regeling, bedoeld in dit lid 
onder a; 

g. ten aanzien van den aangeslotene A, 
aangeslotene B, aangeslotene C, aangeslo
t ene D of aangeslotene K, die tevens is in
gedeeld in de groep kleinhandelaren of de 
groep markttuinders, in welk geval hij de 
door hem rechtmatig geteelde, respectieve
lijk geoogste gewassen mag verhandelen of 
afleveren overeenkomstig de aan de betref
fende groep toekomende bevoegdheden; 

h. ten aanzien van den aangeslotene A, 
aangeslotene B, aangeslotene C, aangeslo
tene D of aangeslotene K, die tevens is in
gedeeld in de groep groothandelaren of de 
groep exporteurs, voor zoover betreft door 
hen rechtmatig geteelde, respectievelijk ge
oogste gewassen ten aanzien waarvan aan 
de afzet.regeling, bedoeld m dit lid onder a, 
is voldaan, in welk geval zij bedoelde gewas-
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sen mogen verhandelen en afleveren over
eenkomstig de aan de betreffende groep toe
komende bevoegdheden; 

i. ten aanzien van den aangeslotene A, 
aangeslotene B of aangeslotene K, zoo dik
wij ls hij niet meer verhandelt of aflevert dan 
een door Onzen Minister te bepalen hoeveel
heid door den aangeslotene rechtmatig ge
teelde gewassen, welke hoeveelheid verschil
lend kan zijn voor de verschillende gewassen 
en tijdvakken; 

j. ten aanzien van den aangeslotene A of 
aangeslotene B, zoo dikwijls hij door hem 
rechtmatig geteelde gewassen verhandelt of 
aflevert voor gebruik ter plaatse van de 
teelt; 

k. ten aanzien van den teler van fruit , 
als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder c, voor 
zoover betreft fruit, overeenkomstig het al
daar bepaalde geteeld; 

1. ten aanzien van den oogster van land
bouwerwten, als bedoeld in artikel g, lid 2, 

onder c, voor zoover betreft landbouw
erwten, overeenkomstig het aldaar bepaalde 
geoogst, mits het verhandelen en afleveren 
geschiedt overeenkomstig de afzetregeling, 
bedoeld in dit lid onder a. 

3. Het verbod, gesteld in het eerste lid, 
geldt eveneens niet: 

a. ten aanzien van den aangeslotene E, 
ingedeeld in de groep kleinhandelaren, voor 
zoover betreft niet van eigen teelt afkom
stige gewassen, mits het verhandelen of af
leveren geschiedt overeenkomstig den han
del, waartoe de aangeslotene E krachtens 
zijn indeeling in de groep bevoegd is; 

b. ten aanzien van den aangeslotene E, 
ingedeeld in de groep groothandelaren of de 
groep exporteurs, uitsluitend voor zoover be
treft gewassen niet van eigen teelt afkom
stig mits het verhandelen of afleveren ge
schiedt overeenkomstig den handel , waartoe 
hij krachtens zijn indeeling in de groep be
voegd is; 

c. ten aanzien van den aangeslotene E , 
ingedeeld in de groep pachters van onge
oogst fruit, voor zoover betreft door hem 
rechtmatig uit pacht verkregen fruit, mits 
het verhandelen of afleveren geschiedt over
eenkomstig de door Onzen Minister vast te 
stellen wijze van afzet; 

d. ten aanzien van aangeslotenen G, voor 
zoover betreft het veile n; 

e. ten aanzien van den aangeslotene F 
of aangeslotene H, voor zoover betreft de 
gewassen, als bewerker of verwerker waar
van hij is aangesloten; 

f. voor zoover betreft aardappelen in het 
vorig teeltjaar geoogst en met ingang van 
een door Onzen Minister te bepalen datum 
voor zoover betreft aardappelen in dit teelt
jaar geoogst; 

g. indien het verhandelen of afleveren 
geschiedt in inrichtingen, naar haren aard 
bestemd tot verbruik ter plaatse van de ver
handelde of afgeleverde gewassen; 

h. indien het verhandelen of afleveren 
plantgoed van gewassen, andere dan aard
appelen, betreft; 
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i. voorzooveel betreft bepaalde, door On- • 
zen Minister aan te wijzen soorten gewassen, 
waarvan het verhandelen en afleveren ge
schiedt anders dan naar het buitenland; 

j. voor zoover betreft de door Onzen Mi
nister ingevolge het bepaalde in dit lid, on
der i, aangewezen soorten gewassen, waar
van het verhandelen en afleveren geschiedt 
naar het buitenland, indien zulks geschiedt 
door aangeslotenen E, ingedeeld in de groep 
exporteurs . 

.12. 1. Het voorhanden of in voorraad 
hebben van warmoezerijgewassen, fruit, 
aardappelen en landbouwerwten, anders dan 
bewerkt of verwerkt, is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het vorig lid, 
geldt niet: 

a. indien de gewassen zijn bestemd voor 
gebruik ter plaatse van het voorhanden of 
in voorraad hebben ; 

b. ten aanzien van den teler voor zoover 
betreft door hem rechtmatig geteelde ge
wassen; 

c. ten aanzien van den aangeslotene E, 
ingedeeld in één of meer der groepen klein
handelaren, groothandelaren, exporteurs voor 
zoover betreft door hem rechtmatig geteelde 
gewassen en gewassen niet van eigen teelt 
afkomstig; 

d. ten aanzien van den aangeslotene E , 
ingedeeld in de groep pachters van enge
oogst fruit, voor zoover betreft door hem 
rechtmatig uit pacht verkregen fruit; 

e. ten aanzien van aangeslotenen G; 
f . ten aanzien van aangeslotenen F en 

aangeslotenen H, voor zoover betreft gewas
sen, als bewerker of verwerker waarvan zij 
zijn toegelaten ; 

g. voor zoover betreft aardappelen in het 
vorig teeltjaar geoogst en met ingang van 
den door Onzen Minister ingevolge artikel 
n, lid 3, onder f bepaalden datum, voor zoo
ver betreft aardappelen in dit teeltjaar ge
oogst; 

h. ten aanzien van de warmoezerijgewas
sen door Onzen Minister aangewezen ' inge
volge artikel 11, lid 3, onder i. 

13. 1. Aan telers van warmoezerijge
wassen, fruit, aardappelen, asperges, koolra
pen, zaaiuien en landbouwerwten is het 
aanvoeren of doen aanvoeren ter veiling van 
evengenoemde gewassen, hetwelk, indien 
daaromtrent door of vanwege Onzen Minis
ter regelen ter bevordering van een doelma
tigen aanvoer zijn gesteld, niet aan zoodani
ge regelen voldoet, verboden. 

2. De regelen, in het vorig lid bedoeld, 
welke beperkingen zoowel als een tijdelijk 
verbod van den aanvoer kunnen inhouden, 
kunnen afzonderlijk worden gesteld: 

a. voor verschillende gewassen en tijd
vakken; 

b. voor verschillende veilingen, waarop 
de aanvoer geschiedt. 

14. 1. Het is aan een aangeslotene G 
verboden warmoezerijgewassen, fruit, aard
appelen, asperges, zaaiuien, koolrapen en 
landbouwerwten te veilen: 

a. indien die gewassen niet voldoen aan 
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door of vanwege Onzen Minister te stellen 
kwaliteitseischen, noch zijn gesorteerd, van 
benaming voorzien, verzorgd en verpakt vol
gens goed handelsgebruik of door of vanwe
ge Onze Minister daaromtrent nader te stel
len regelen; 

b. beneden een door of vanwege Onzen 
M inister te bepalen prijs per eenheid; 

c. anders dan met inachtneming van het 
bepaalde in de afzetregeling bedoeld in ar
tikel II, lid 2, onder a : 

d. anders dan met inachtneming van het 
bepaalde in de aanvoerregeling bedoeld in 
artikel 13. 

2. De eischen zoowel als de prijs in het 
vorig lid bedoeld kunnen verschillend wor
den gesteld voor de verschillende soorten, 
variëteiten, kwaliteiten, maten en verpak
kingen der gewassen, voor verschillende tijd
vakken alsmede naar gelang van de bestem
ming der gewassen. 

3. Het bepaalde in het eerste lid geldt 
niet voor de aldaar bedoelde gewassen, wel
ke in opdracht van de Centrale worden ge
veild. 

15. Aan aangeslotenen E, dan wel aan 
aangeslotenen, behoorende tot één of meer 
door Onzen Minister aan te wijzen groepen 
van dezen, is het voorhanden of in voorraad 
hebben, verhandelen of afleveren van war
moezeri.igewássen, fruit, aardappelen, asper
ges, zaaiuien, koolrapen en landbouwerwten 
verboden, waarvan de kwaliteit , de sortee
ring, benaming, verzorging of verpakking, 
ingeval daaromtrent door Onzen Minister 
eischen ziin gesteld, niet aan zoodanige ei
schen voldoen. 

2. De eischen, in het vorig lid bedoeld, 
kunnen afzonderliik worden gesteld: 

a. voor verschillende gewassen en tijd
vakken; 

b . voor verschillende groepen van aange
slotenen E; 

c. naar gelang het voorhanden of in voor
raad hebben, verhandelen of afleveren be
treft. 

16. Ter veiling aangevoerde warmoeze-• 
rijgewassen, fruit, aardappelen, asperges, 
koolrapen, zaaiuien en landbouwerwte11, wel
ke, hetzij aldaar zijn afgekeurd ingevolge het 
bepaalde in artikel 14, lid 1, onder a , hetzij 
den door Onzen Minister vast te stellen mi
nimumprijs, bedoeld in artikel 14, lid 1, on
der b, niet opbrengen, moeten aldaar door de 
telers dier producten aan de Centrale worden 
ingeleverd. 

17. x. Het bewerken en verwerken van 
fruit, warmoezerijgewassen, asperges enland
bouwerwten is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het vorig lid, 
geldt niet: 

a . indien het bewerken of verwerken ge
schiedt voor verbruik ter plaatse; 

b. ten aanzien van bewerkers of verwer
kers , wier gezamenlijke jaarproductie van de 
in het eersté lid genoemde gewassen niet 
meer bedraagt dan een door Onzen Minister 
te bepalen aantal kilogrammen; 

L . & S. 1939. 
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c. ten aanzien van aangeslotenen F voor 
zoover betreft het bewerken en verwerken 
van warmoezerijgewassen, asperges en land
bouwerwten, mits het geschiedt wet inacht
neming van door Ons te stellen voorwaarden, 
welke voorwaarden mede kunnen inhouden 
het betalen of het aangaan van de verplich
ting tot betaling van een door Onzen Minis
ter vast te stellen bedrag per daarbij te noe
men eenheid ten behoeve van het Fonds; 

d. ten aanzien van aangeslotenen H voor 
zoover betreft het bewerken en verwerken 
van fruit. 

18. 1. Het verhandelen of afleveren 
van bewerkt of verwerkt fruit en van be
werkte of verwerkte warmoezerijgewassen, 
asperges en landbouwerwten is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het vorig lid, 
geldt niet: 

a. voor zoover het betreft gewassen, wel
ke bewerkt of verwerkt zijn geïmporteerd; 

b. voor het verhandelen en afleveren in 
inrichtingen, bestemd voor het gebruik ter 
plaatse van verhandelen en afleveren; 

c. indien het verhandelen of afleveren ge
schiedt door bewerkers of verwerkers, als be
doeld in artikel 17, lid 2, onder b, voor zoo
ver betreft door hen rechtmatig bewerkte of 
verwerkte gewassen: 

d. ten aanzien van aangeslotenen F en 
aangeslotenen H voor zoover betreft door hen 
rechtmatig bewerkte of verwerkte gewassen 
mits de verpakking dier gewassen op duide
lijk kenbare wijze voorzien is van één of 
meer door Onzen Minister vast te stellen 
merken of kenteekenen, welke merken of 
kenteekenen verschillend kunnen zijn naar 
gelang van de herkomst, de soort, de varië
teit of kwaliteit van die gewassen of de soort 
van de verpakking; 

e. ten aanzien van anderen dan aangeslo
tenen F en aangeslotenen H , voor zoover 
niet van toepassing is het bepaalde in lid 2, 

onder a, b of c, indien de verpakking der be
werkte of verwerkte gewassen voorzien is 
van één of meer merken of kenteekenen, als 
bedoeld in dit lid onder d. 

19. 1. het voorhanden of in voorraad 
hebben van bewerkt of verwerkt fruit of van 
bewerkte of verwerkte warmoezerijgewas
sen, asperges en landbouwerwten is verbo
den. 

2. Het verbod, gesteld in het vorig lid, 
geldt niet: 

a. voor zoover betreft gewassen, welke 
bewerkt of verwerkt zijn geïmporteerd; 

b. indien de gewassen zijn bestemd voor 
gebruik ter plaatse van het voorhanden of 
in voorraad hebben; 

c. ten aanzien van bewerkers en verwer
kers voor zoover betreft door hen rechtma
tig bewerkte of verwerkte gewassen; 

d. ten aanzien van anderen dan aange
slotenen F en aangeslotenen H , voor zoover 
het bepaalde in dit lid onder a, b of c niet 
van toepassing is, indien de verpakking der 
gewassen voorzien is van één of meer mer
ken of kenteekenen, als bedoeld in artikel 
18, lid 2, onder d. 

49 
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20. 1. Het opweeken van droge erwten 
is verboden. 

2. H et verbod, gesteld in het vorig lid, 
geldt niet: 

a. indien het geschiedt voor verbruik ter 
plaatse; 

b. voor verwerking tot door Onzen Mi
nister aan te wijzen producten; 

c. voor zoover betreft door Onzen Mi
nister aan te wijzen soorten van droge erw
ten. 

3. Het voorhanden of in voorraad hebben 
van opgeweekte droge erwten is verboden. 

4. Het verbod, gesteld in het _vorig lid, 
geldt niet : 

a. bij bestemming tot verbruik ter plaat
se van het voorhanden of in voorraad heb
ben; 

b. indien het betreft door Onzen Minis
ter ingevolge het bepaalde in lid 2, onder b , 
aangewezen producten; 

c. voor zoover betreft door Onzen Minis
ter ingevolge het bepaalde in lid 2, onder c, 
aangewezen soorten van droge erwten. 

5. Het verhandelen of afleveren v an op
geweekte droge erwten is verboden. 

6. Het verbod, gesteld in het vorig lid , 
geldt niet: 

a. indien het betreft door Onzen Minis
ter ingevolge het bepaalde in lid 2, onder b, 
aangewezen producten; 

b. voor zoover betreft door Onzen Mi
nister ingevolge het bepaalde in lid 2, onder 
c, aangewezen soorten van droge erwten. 

21. 1. Dit besluit kan door Ons te allen 
tijde geheel of gedeeltelijk worden ingetrok
ken. 

2. Van het bepaalde in de artikelen 2, :s, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, IO , II, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 en 20 van dit besluit kan door Ons 
al dan niet onder daarbij te stellen voorwaar
den geheel of gedeeltelijk ontheffing worden 
verleend . 

22. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel : ,,Crisis-Tuinbouwbesluit 
1940 I".; 

B. het Crisis-Akkerbouwbesluit 19_~4 te 
wijzigen in dier voege, dat in artikel 9, lid 1, 
onder a " Crisis-Tuinbouwbesluit 1939 I " 
wordt gelezen: ,,Crisis-Tuinbouwbesluit 
1940 I"; 

C. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van 1 Januari 1940. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van d it besluit , het
welk in het Staatsblad zal worden geplaats t 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten D ecember 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEb:NBERGHE. 

(Uitgeg. 30 December 1939.) 
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S. 679 DDD 

29 December 1939. BESLUIT, tot w1Jz1-
ging van het Crisis-Grenscontrölebesluit 
1935 (Algemeen), het Crisis-Denatura
tiebesluit 1936, het Crisis-Akkerbouw
besluit 19_34, het Crisis-Akkerbouwgroe
penbesluit 1936, het Crisis-Tarwebesluit 
1936 I, het Crisis-Tarwebesluit 1936 II, 
het Vee- en Vleeschmonopoliebesluit 
1936 en het Crisis-Varkensbesluit 1936. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op d e voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 12 December 193g, 
n °. 25831, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden en Voedselvoorziening in Oor
logstijd; 

Gelet op de artikelen 9 en 12 van de Lande 
bouw-Crisiswet 1933, alsmede op de navol
gende b esluiten, te weten: 

het Crisis-Grenscontrolebesluit 1935 (Al-
gemeen), 

het Crisis-Denaturatiebesluit 1936, 
het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934, , 
het Crisis-Akkerbouwgroepenbesluit 1936, 
het Crisis-Tarwebesluit 1936 I, 
het Crisis-Tarwebesluit 1936 II, 
het Vee- en Vleeschmonopoliebesluit 1936 

en 
het Crisis-Varkensbeslmt 1936; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 

in artikel 2 7 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van 13 November 1939, n °. 
uxo); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
19 December 1939, n °. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 December 1939, 
n ° . 27666, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden en Voedselvoorziening in Oor
logstijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. voornoemde besluiten te wijzigen in 

dier voege, dat in de navolgende artikelen 
het jaartal " 1940" wordt vervangen door het 
jaartal " 1941", te weten in : 

A. Artikel 6 van het Crisis-Grenscontró
lebesluit 1g3.5 (Algemeen); 

B . Artikel 5 van het Crisis-Denaturatie
besluit 1936; 

C . Artikel 3 1, aanhef en onder a, van het 
Crisis-Akkerbouwbesluit 1934; 

D. Artikel 8 van het Crisis-Akkerbouw
groepenbesluit 1936; 

E . Artikel 11 van het Crisis-Tarwebesluit 
19::16 I ; 

F. Artikel 19 van het Crisis-Tarwebesluit 
1936 II; 

G. Artikel 3 van het Vee- en Vleesch
monopoliebesluit 1936; 

H. Artikel 12 van het Crisis-Varkensbe
sluit 1936; 

II. in het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934 
na artikel 24 in te voegen een nieuwe para
graaf luidende als volgt: 

§ ga. Van het telen van verschiller,de 
akkerbouwproducten. 

Art. 24a. 1. Het telen van blauwmaan-
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zaad, mosterdzaad, karwijzaad, zaam1en, 
vlas, suikerbietenzaad, voederbietenzaad en 
andere door Ons aan te wijzen akkerbouw
producten is met ingang van een nader door 
Ons te bepalen tijdstip, welk tijdstip voor de 
verschillende producten verschillend kan 
zijn, verboden. 

2. H et verbod, gesteld in het eerste lid, 
geldt niet: 

a . indien het telen geschiedt met een door 
of vanwege Onzen Minister verleende ver
gunning, welke vergunning geldt als de ver
gunning, bedoeld in artikel 3 van de Bodem
productiebeschikking 1939; 

b. indien wordt aangetoond, dat het be
treffende product is gezaaid of gepoot vóór 
1 Januari 1940. 

Art. 24b. r. De vergunningen, bedoeld 
in het tweede lid van het vorige artikel, kun
nen slechts worden uitgereikt aan hen, die 
als georganiseerden zijn toegelaten tot eeni
ge door Onzen Minister daartoe aan te wij
zen Crisis-Organisatie, en voor een door of 
vanwege Onzen Minister te bepalen opper
vlakte. 

2. Aan de vergunningen kunnen door of 
onder goedkeuring van Onzen Minister voor
waarden worden verbonden. 

3. De overschrijving van een vergunning 
op naam van een of meer andere georgani
seerden en de vervanging van het bedrijf in 
het bewijs van de vergunning vermeld, door 
een of meer andere, zal alleen kunnen ge
schieden in door Onzen Minister aan te wij
zen gevallen of groepen van gevallen en vol
gens door hem te stellen regelen. 

III. te bepalen, dat dit besluit in wer
king treedt, met ingang van den tweeden 
dag na dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 29sten December 1939. 

WILHELMINA. 
De Minis ter van Economische Zalren, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 30 December 1939.) 

S. 679 EEE 

29 December 1939. BESLUIT, tot w1Jz1-
ging van het Bestluit van 28 Augustus 
1939, Staatsblad 679 J, het Landbouw
inventarisatiebesluit 1939, het Vischin
ventarisatiebesluit 1939, het Dorschbe
sluit 1939, het Veevoederbesluit 1939, 
het Besluit van 28 Augustus 1939, 
Staatsblad 679 R , het Vervoersbesluit 
gedroogde garnalen 1939, het Crisis 
Landbouwinvoermonopoliebesl uit 193 9, 
het Crisis-Landbouwui tvoermonopolie
besluit 1939 en het Stremselbesluit 1939. 

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

Economische Zaken van 12 December 1939, 

1939 

n °. 25831, Afdeeling Landbouw-Cnsis-Aan
gelegenheden/Voedselvoorziening in Oorlogs
tijd; 

Gelet op de artikelen 9 en 12 van de Land
bouw-Crisiswet 1933, en op de wet van 30 
September 1938, Staatsblad 639 C, alsmede 
op Onze navolgende besluiten, te weten: 

het B esluit van d en 28sten Augustus 1939, 
Staatsblad n °. 679 J, 

het Landbouwinventarisatiebeslnit 1939, 
het Vischinventarisatiebesluit 1939, 
het Dorschbesluit 1939, 
het Veevoederbesluit 1939, 
het Besluit van den 28sten Augustus 1939, 

Staatsblad n ° . 679 R , 
het Vervoersbesluit gedroogde garnalen 

1939, 
het Crisis-Landbouwinvoermonopoliebe

sluit 1939, 
het Crisis-Landbouwuitvoermonopoliebe

sluit 1939 en 
het Stremselbesluit 1939; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 

in artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 
1933, (advies van 14 November 1939, n °. 
1111); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
19 December 1939, n °. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 December 1939, 
n ° . 2 7066, afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenhedenN oedselvoorziening in Oorlogs
tijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. voornoemde besluiten, met uitzonde

ring van het Stremselbesluit 1939, te wijzi
gen in dier voege, dat in de navolgende arti
kelen het jaartal "1940" wordt vervangen 
door het jaartal "1941", te wetèn in: 

A. Artikel 5 van het Besluit van den 
28sten Augustus 1939, Staatsblad n °. 679 J; 

B. Artikel 2 van het Landbouwinventari
satiebesluit 1939; 

C. Artikel 2 van het Vischinventarisatie
besluit 1939; 

D. Artikel 3 van het Dorschbesluit 1939 ; 
E. Artikel 1 van het Veevoederbesluit 

1939; 
F. Artikel 1 van het Besluit van den 

28sten Augustus 1939, Staatsblad n °. 679 R ; 
G. Artikel 3 van het Vervoersbesluit ge

droogde garnalen 1939; 
H . Artikel 3 van het Crisis-Landbouwin

voermonopoliebesluit 1939 en 
I. Artikel 3 van het Crisis-Landbouwuit

voermonopoliebesluit 1939; 
II. het Stremselbesluit 1939 te wijzigen 

in dier voege, dat in de zinsnede: ,,te bepa
len voor het tijdvak ingaande op den dag 
van inwerkingtreding van dit besluit en ein
digende op 1 Januari 1940.", het jaartal 
"1940" wordt vervangen door het jaartal 
,,1941"; 

III. het Mengvoederbesluit 1939 I te wij 
zigen in dier voege, dat in artikel 3, lid 1, 
onder 1 °. en 3 ° . telkens na " 500 ooo kg" het 
woord "machinaal" vervalt ; 

IV. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op den dag van zijn afkondiging. 
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Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met ·de uitvoering van dit b esluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den. 29sten December 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 30 December 1939.) 

s. 687 

:13 D ecember 1939. BESLUIT tot vaststel
ling van het tijdstip van inwerkingtre
ding van de wet van 14 D ecember 1939, 
S taatsblad N °. 639 X, tot wijziging der 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937. 

Inwerkingtreding 1 januari 1940. 

s. 408 

14 December 1939. WET tot wijziging van 
de Tariefwet 1934 en de Wet op het 
Statistiekrecht (Staatsblad 1932, n °. 
231). 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 334; 1939/40, 12. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 45-71. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 12. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 71-75. 

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

dat het gewenscht is eenige wijzigingen aan 
te brengen in de Tariefwet 1934 e·n in de Wet 
op het Statistiekrecht (Staatsblad 1932, n °. 
231) en daarbij het invoerrecht voor som
mige goederen te verhoogen t en einde de :a.f
zetmogelijkheden van de inheemsche pro
ductie op de binnenlandsche markt te ver
ruimen en voorts om in verband met dit 
laatste de considerans van de Tariefwet 1934 
te herzien ; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. I. In de Tariefwet 1934 worden de 

navolgende wijzigingen aangebracht: 
r. In artikel 1, vierde lid, worden de 

woorden "welke zij n opgenomen in een door 
Ons bij algemeenen maatregel van bestuur 
vastgestelde lijst" vervangen door : door Ons, 
o nder d e noodig geachte voorwaarden, nader 
bij algemeenen maatregel van bestuur zijn 
aangewezen. 

2. In artikel 22, lid 1, wordt na het ver
melde sub 1. 3. ingevoegd : 

1. 4. zaai- en pootgoed, zoomede mest
stoffen, bestemd , voor in Nederland gelegen 
gronden van ingezetenen van naburige Sta
ten, mits die gronden van uit de op vreemd 
grondgebied gelegen boerderij of woning 
worden geëxploiteerd, de invoer van ge
noemde goederen geschiede tusschen het op
gaan en het ondergaan der zon en in die 
Staten gelijke vrijstelling aan ingezetenen 
van Nederland wordt verleend;. 

3. In artikel 2 7, 2e lid , letter a, wordt na 
het woord "percent'' ingevoegd: 

of, zoo het de in het vorige lid bedoelde 
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gereedschappen of hulpmiddelen betreft, aan 
een waarderecht van meer dan 20 percent. 

4. Artikel 3 s wordt gelez(;n: 
D e attributen verleend aan de kantoren 

voor de invoerrechten kunnen door Onzen 
Mioister van Financiën worden beperkt zoo
danig, dat door hem aan t e wijzen goederen 
wat soort, hoeveelheid, waarde of bestem
ming betreft, van de vrijmaking aan bepaal
de kantoren kunnen worden uitgesloten of 
aldaar slechts voorwaardelijk voor v rijma
king worden toegelaten. Onder vrijmaking is 
hier begrepen het doen van een aangifte ter 
verkrijging van een betalingspaspoort zoowel 
als van een volgbrief, een transitopaspoort of 
een consent tot lossing. 

Art. II . In het bij de Tariefwet 1934 be
hoorende tarief worden de navolgende wij 
zigingen aangebracht: 

r. Post n ° . 1 wordt vervangen door: 
Aardewerk, pottenbaklrnrsw!'rk en 

porselein en arUk!'len, welke In hoof<l 
zaak daarui t bestaan, zoomede wnkcn 
en voorwerpen, wefüe gch!'l·I of hoof<l 
zakelljk zUn vervaarrligd van natuur
steen, e_ .1 a 1dcr voor zoover nil't b!' 
last of vrlj gesteld bU een an1lercn 11ost. 

I. Artikelen van natuursteen, hoog
stens op twee vlakken gezaagd met de 
raamzaag of hoogstens op twee vlak
ken behakt of op andere wijze vlak
gemaakt, mits niet gepolijst. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
II. Buizen, de daarbij gebezigde 

hulpstukken inbegrepen: 
a. gresbuizen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 %, 
doch niet minder dan f 0.24 per 100 kg netto. 

b . andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

III. Overige tot den post behooren
de artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

r. Edel- en halfedelsteenen behoo
ren niet tot den post. 

2. Onder aardewerk, pottenbakkers
werk en porselein worden begrepen a r
tikelen geheel of hoofdzakelijk vervaar
digd uit aarde, klei of zand, uit cem ent, 
gips, kalk, magnesia of fijngemaakte of 
gesmolten gesteenten of silicaten, uit 
slakken, slakkenwol of asch of uit door 
middel van cement of ander b indmiddel 
verbonden schelpen, grint, zand, bazalt, 
kwarts, quenast, gebroken marmer of 
ander zoogenaamd steenslag. 

3. Natuursteen, zooals deze uit de 
groeve komt, of welke geen verdere be
werking h eeft ondergaan dan bezagen 
met de draadzaag of grove bewerking 
met den puntbeitel, is van het volgen9 
den post verschuldigd invoerrecht vrij
gesteld. 

4. Het bepaalde bij de bijzondere 
bepalingen nos. 4, 5 en 7 op post n °. 
39, is van overeenkomstige toepassing 
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op de artikelen, belast bij onderdeel Il, 
letter a, van den post, behoudens dat in 
plaats van de bedragen, genoemd in n ° . 
7 van gemelde bijzondere bepalingel), 
wordt gelezen 2 gulden per 100 kilogram 
netto. 

2. Post n ° . 10 wordt vervangen door : 
Ba1lkui1ieu en ba!)en, zit- en voetba

den van allei·lel aarrl, bidets, r eisbaden, 
g·ummibaden, s toombad en, zoog·enaam
de Turkscbe baden en au1lere dcr g·ell.l• 
ke verplaats bare baden e n badtoestcl
len daarou1ler begrepen, zoomed o bad
zittingen, doncbcs en stortbademrners. 

Maatstaf: waarde - Rechten: r8 %. 

3. Post n ° . Il wordt vervangen door: 
Bakljzers, hakvormen, 1iastel-, tH1 d -

1llng- en tulban<lvormen, flg·ureu voor 
het maken ,·au horstplaat, wafelijz1,r s, 
bamkokers, g-ortbussen, rijstkogels, bis 
cuit-, cbocola1le - en suikerwerkvormen, 
broodroosters, braadpannen. kookke
tels, kookpannen en andere dergelijlrn 
voorwerpen, welke worden gebruikt om 
aan eetwaren eon be1malden vorm te 
geven of om 1laarin of daarop eetwaren 
en dranken, water daaronder beg·r.eJJeu, 
te koken, te bakken, te braden, te roos 
teren of op andere wijze te bereiden. 

I. Voorzien van hengsel, handvat, 
oor, oog, haak, ring of andere inrich
ting om te dragen, aan te vatten of op · 
te beuren, of om, zij het dan ook door 
middel van touw of schroeven of op 
dergelijke wijze, te bevestigen of op te 
hangen, of wel voorzien van tuit,schenk
inrichting of uitlaatkraan: 

a. indien zij een gewicht hebben van 
12 kilogram of minder. 

Maa tstaf : waarde - Rechten: 18 % 
b. bij hooger gewicht. · 

M aatstaf: waarde - Rechten : 8 o/,, 
II. Overige: 
a. indien zij een gewicht hebben van 

5 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 18 % 

b . bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 8 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 
1. Artikelen, welke behooren tot een 

der posten nos. 39, 43, 47, onderdeel VII 
of VIII, 60, onderdeel VI , 6I of 144, 
onderdeel V, behooren niet tot dezen 
post. 

2. Het bepaalde bij bijzondere be
paling n °. 3 op post n °. 15 is mede van 
toepassing op dezen post. 

4. Post n °. 13. 
In bijzondere bepaling 2 wordt vóór 

het getal "90" ingevoe_gd: 4 7 ,. 

5. Post n °. 15 wordt vervangen door : 
Berglngs- en verpakkingsmiddelen. 
I. Bergings- en verpakkingsmidde-

len voorzien van een daarin ingebouwd 
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of op andere wijze vast daaraan ver
bonden slot. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 
II. Bergings- en verpakkingsmidde

len , waarvan een der wanden of het 
deksel geheel of hoofdzakelijk, dat is 
voor meer dan .VS van de oppervlakte, 
is voorzien van glas of andere doorzich
tige stof, en bergings - en verpakkings
middelen samengesteld met gefoelied 
of dergelijk spiegelglas. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 
III. Condensatiepotten. 

M aatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
IV. Smeer- en vetpotten en smeer

toestellen , een en ander voor gebruik als 
deelen of onderdeelen van werktuigen, 
apparaten en toestellen, zoomede de 
daarvoor gebezigde potten. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
V. Smeltkroezen en retorten: 
a. van aardewerk, pottenbakkers

werk, porselein of graphiet . 
Maatstaf: waarde - Rechten: 3 % 

b. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

VI. Elevatorbakken. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 

VII. Melk m eet emmers, voorzien van 
meetschaal. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
VIII. Spinpotten gebeûgd bij spin

machines voor kunstzijde en andere 
kunstmatige vezels. 

Maa tstaf : waarde - R echten : 6 % 
IX. Andere : 
a. voorzien van hengsel, draagriem, 

draagband, oor, oog, haak, ring, knop, 
handvat, handgreep of andere inrichting 
om te dragen, aan te vatten of op te 
beuren, of om, zij het dan ook door mid
del van touw of schroeven of op derge
lijke wijze, te bevestigen of op t e han
gen, of wel voorzien van tuit, schenk
inrichting of uitlaatkraan : 

1. indien zij een gewicht hebben van 
12 kilogram of minder . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 15 ·% 
2. bij hooger gewicht. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 8 % 
b. overige: 
x. indien zij een gewicht hebben van 

5 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 

2. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 8 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 
1 . Artikelen, welke behooren tot de 

posten nos. 7, 24, 29, onderdeel VI, 36, 
onderdeel II , 41 , 43, 47, 62, onderdeel I , 
67, 80, 83, 88 , 91, 97, 108, onderdeel IV, 
144 of 147, b ehooren niet tot dezen post. 

2 . M et inachtneming van het be
paalde bij artikel 4 dezer wet en het be
paalde sub 1 hiervoor, worden voor de 
toepassing van den post als bergings
en verpakkingsmiddelen aangemerkt: 

a . bussen, blikken, kuipen, tonnen, 
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tobben, fusten, vaten, kisten, flesschen, 
kruiken, trommels, teilen, emmers , put
sen, ketels, pannen, potten en bakken; 
vijzels en mortieren; platen en bladen, 
in het rond of aan alle zijden voorzien 
van of omgeven door een al dan niet 
vast aangebrachten wand of rand; scho
tels, schalen, kommen, koppen , borden, 
bekkens, reservoirs en tanks; zoowel in
dien deze artikelen worden gebezigd als 
die, genoemd sub b hierna, als om daar
in goederen te behandelen , te bereiden 
of te bewerken, ook al mochten zij zijn 
voorzien van eenig mechaniek, of zijn 
bestemd tot het completeeren van werk
tuigen en toestellen; 

b . boorden-, manchetten-, dassen-en 
handschoendoozen , spelden- en post
zegeldoosjes, portrettendoozen, sigaret
ten- , pillen- en suikerwerkdoosjes, étuis, 
doozen en kokers voor het bewaren of 
bergen van borstels, flesschen, lepels, 
vorken of toiletbenoodigdheden; afzon
derlijk ingevoerde kist-, kast-, koffer- en 
tafelladen, afzonderlijk ingevoerde naai
machine- en schrijfmachinekappen,stof
doekbollen, flesschendragers, toonkast
jes; grafkransbakken, tubes, geldbakjes, 
inzetten voor geldtrommels, spaarpotten, 
offerblokken, collectebussen, vuurtesten, 
en · - met uitzondering van haspels, 
garenklosjes, standers, rekken, lijsten en 
andere artikelen zonder inhoudsruimte 
- andere dergelijke artikelen, waarin 
goederen in afwachting van gebruik tij
delijk worden bewaard of opgeborgen, 
waarin goederen bij verkoop zijn of 
worden verpakt of bij aflevering worden 
verzonden of rondgebracht, waarin goe
deren in afwachting van wegvoering 
worden verzameld of opgevangen, of 
waarin zij worden overgebracht om daar
in of daaruit te worden gebruikt, of 
welke met eenigerlei dergelijk doel tot 
het opnemen van goederen worden aan
gewend. 

3. Artikelen, voorzien van deksel of 
ander afsluitmiddel, dat niet vast aan 
de voor berging ingerichte ruimte is 
verbonden, worden geacht niet van oor, 
oog, haak, ring, knop, handvat of hand
greep te zijn voorzien, indien alleen het 
deksel of afsluitmiddel daarvan voor
zien is. Hetzelfde geldt voor mandkrui
ken (kruiken omkleed met vlechtwerk 
of geplaatst in mand), bij welke niet de 
kruik zelve, maar alleen het vlechtwerk 
of de mand is voorzien van hengsel, oor 
of oóren. 

4. · Het bepaalde bij bijzondere bepa
ling n ° . 2 op post n °. 1 is mede van toe
passing op onderdeel V van dezen post. 

5. ,Van het volgens den post verschul
digd · invoerrecht zijn vrijgesteld: 

a. - bijenkorven en bijenkasten; 
b. darmen, blazen en andere dier

organen ; 
c. gelatinecapsules voor inwendig 

gebruik van geneesmiddelen; 

d. koolzuurflesschen, zuurstoffles-
schen en andere dergelijke gelaschte of 
naadlooze cylinders en vaten voor het 
vervoeren of bewaren van gecompri
meerde gassen. 

6. Post n °. 18 wordt vervangen door: 
Biljarten en bll,larttoebehooren. 

Biljarten, tafelbiljart~n, zoogenaam-
de Russische biljarten en dergelijke bil
jarten daaronder begrepen; biljartlei
platen, bij den invoer voorzien van dop
pen of stoppen tot aaneenhechting van 
de verschillende platen; biljartwanden; 
al dan niet van gummibanden voor
ziene biljartranden, en andere biljart
deelen, welke enkel na beitsen, politoe
ren, schilderen, of dergelijke bewerking 
of wel zonder eenige nadere bewerking 
of afwerking voor het ineenzetten van 
voor dadelijk gebruik geschikte biljar
ten zijn aan te wenden, zoomede biljart
ballen, biljartqueuen en pomeransen, 
biljartkrijthouders, biljarttelramen en 
potspelstoelen. 
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Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 
6a. Post n °. r9 wordt vervangen door: 
Bladtin, tinfoelie en ander bladme

taal In al dan niet doorboorde, be(lruk
te, versler1le of op dergeUjke wlj!r.e ver
der bewerkte bladen, vellen, ree11en of 
stukken, welke per vierkanten meter 
een gewicht hebben ,,an 600 gram or 
minder. 

I. Bladgoud enkel geschikt om te 
vergulden of te decoreeren, zoomede 
ander bladmetaal enkel geschikt voor 
overeenkomstig gebruik, een en ander 
ook indien met daaraan gehecht of daar
tusschen gelegd papier. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 3 % 
II . Overige tot den post behoorende 

artikelen: 
a. zonder daaraan gehecht of daar

tusschen gelegd en daarmede voor één 
prijs gekocht papier. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
b . met daaraan gehecht of daartus

schen gelegd en daarmede voor één prijs 
gekocht papier : 

1. bestemd om in fabrieken of tra
fieken te worden gebezigd voor het sa
menstellen of herstellen van electro
technische artikelen, mits de bestem
ming in de aangifte is vermeld en des
verlangd aan de ambtenaren belast met 
de visitatie te hunnen genoegen wordt 
aangetoond. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
2. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALING. 

Papier gehecht aan of gelegd tusschen 
het bladmetaal en daarmede niet voor 
één prijs gekocht, wordt afzonderlijk be
last volgens post n ° . 106. 
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7. Post n °. 2 0 wordt vervangen door: 
Bloe men, bladeren, grassen, mos en 

dergelijke producten, zoowel natuurlij
ke als nagebootste. 

1. Natuurproducten: 
A. Afgesneden versche bloemen , 

bouquetten en kransen daarvan, en met 
afgesneden versche bloemen opgemaak
te palmtakken, manden en andere 
bloemstukken: 

x. b ij invoer in manden, kisten, 
kratten of doozen . 

Maatstaf : kg bruto - Rechten : f 0.40 
2. bij invoer op andere wijze. • 

Maatstaf : kg - Rechten: f 0.50 
B. Bloemen, bladeren, takken, sten

gels, mos en andere dergelijke planten
deelen, gedroogd of op eenigerlei wijze 
gepraepareerd of bewerkt, en geschikt 
om, al dan niet na samenvoeging of in 
vereeniging met andere artikelen, te 
worden gebezigd als hoed- , wand-, graf-, 
woning-, lijfs- of dergelijke versiering, en 
de m ét zoodanige bloemen , bladeren of 
andere plantendeelen samengestelde 
bouquetten, takken, tuilen, kransen , 
planten, manden, potten, enz. , m et uit
zon<;Iering van niet "verpakt" ongeverfd 
mos. 

Maatstaf: waarde - Rechten : x2 % 
II. Andere dan natuurproducten: 
Kunstbloemen en kunstbladeren van 

papier, pluche, zijde of katoen of wel 
van porselein, was, glas, rubber of me
taal voor hoed-, wand-, graf-, woning-, 
lijfs- of dergelijke versiering, en andere 
dergelijke nabootsingen van bloemen, 
bladeren, knoppen, grassen, planten , 
vruchten of andere natuurproducten en 
de met zoodanige bloemen, bladeren en 
nabootsingen samengestelde bouquetten, 
takken, tuilen , kransen, planten, man
den, potten, enz. (kunstmos, kunstkerst
boompjes en dergelijke artikelen daar
onder begrepen) ; zoomede meeldraden, 
zaadhuizen, stelen, bloem- en k elkbla
deren, afzonderlijk ingevoerde loofbla
deren· en andere dergelijke n.a.g. artike
len gebezigd om kunstbloem en , kunst
bladeren en dergelijke nabootsingen te 
vervaardigen of samen te stellen . 

Maatstaf : waarde - Rechten: x8 % 
8 . . Post n °. 2z wordt vervangen door : 
Bloempotten, bloembakken, hloem

hangers, ·bJoemvaze n, bloe 1neubo,vls e n 
andere bloem- en planthouders, en de 
daarbij i,rebP-zlgcle cnchepots, lnzet- 1n1 

onclerzetbakjes en roosters. 
I. Gewone aarden bloempotten: 
a. verglaasd of gedecoreerd. 

Maatstaf: waarde - Rechten : IS %, 
doch niet minder dan f 3.5.1 per xoo kg netto 

b. andere. 
. Maatstaf : waarde - Rechten : rs %, 

doch· niet minder dan f o.5x per xoo kg netto 
II. Overige tot den post behooren-

de artikelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten: x8 % 
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BIJZONDERE BEPALINGEN. 
x. Voorwerpen , welke behooren tot 

post n ° . 47, onderdeel VIII, behooren 
niet tot dezen post. 

2 . Tot onderdeel I van den post be
hooren alleen de bloempotten, welke in 
vorm overeenkomen met die, welke in 
het bloemkweekersbedrij f plegen te wor
den gebezigd en welke dienen voor !let 
opnemen van de planten met de daar
voor benoodigde aarde. 

3. Als gedecoreerd worden aange
merkt de artikelen, waarop in andere 
kleur of kleurschakeering dan de grond
kleur der artikelen, afbeeldingen , voor
stellingen, figuren , lijnen, opschriften, 
monogrammen, wapens en dergelijke zij n 
aangebracht. Fabrieksmerken, kwali
teits-, model - en herkomstaanduidingen 
en andere aanwijzingen, welke op het 
fabrikaat betrekking hebben , worden 
ten deze buiten beschouwing gelaten. 

4. Het bepaalde bij d e bijzondere 
bepalingen nos. 4 tot en met 8 op post 
n °. 39 is van overeenkomstige toepas
sing op de artikelen, belast bij onderdeel 
I van den post, ·behoudens dat voor de 
bedragen, genoemd in n °. 7 van voor
melde bijzondere bepalingen wordt ge
lezen 23,40 en 3 ,40 gulden per xoo kilo
gram netto, naar gelang de aangegeven 
goederen behooren tot onderdeel I, let
ter a of b van den post. 

9. Post n °. 22 wordt vervangen door : 

Bont, ook veerenbont; cllerhulclen en 
vogelveeren. 

1. Bereide pelterijen, zoomede bont
staarten. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 8 % 
Il. Boa's, bonten, stola's, manchon3, 

chàles, kragen, moffen , polsmofjes en 
andere dergelijke artikelen, geheel of 
gedeeltelijk bestaande uit veeren, dons 
of bontstaart of uit van haar, veeren, 
dons of bontstaart voorziene dierhuid. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
III. Dierhuiden, welke blijkens het 

opgevuld zijn van den kop met stroo 
of ander vulmiddel, of welke blijkens 
een daaraan aangebrachte voering, voe
ringrand of kunstkop bestemd zijn om 
te worden aangewend als vloer-, wieg-, 
wagen- of dergelijke kleeden of wel als 
wandversiering. 

Maa tsta f : w aarde - R echte n : 20 % 
IV. Veeren, dons, zoomede aigret

tes, vleugels en met veeren of dons be
dekte dierhuiden of deelen van dierhui
den: 

a. geschikt om zonder nadere bewer
king te worden gebruikt als modewaar. 

Maatstaf : waarde - Rechten : x2 % 
b . andere, voor zoover niet belast 

volgens onderdeel I of V. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 

V. Veeren, dons of bontstaart en van 
haar, veeren, dons of bontstaart voor
ziene dierhuid, een en ander door aan-
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eenhechten, aaneennaaien of snijden ge
vorm of vervormd tot banen, banden, 
reepen, strooken of dergelijken vorm, 
ook indien, als bij pelsvoeringen in rok
vorm, de uiteinden dier banen, enz. zijn 
samengevoegd, zoomede niet aaneenge
hechte, van haar, veeren, dons of bont
staart voorziene dierhuid, bekleed met 
watten of met tot post n °. 91 behooren
de weefsels of stoffen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

1. Als bereide pelterijen worden aan
gemerkt alle van haar, veeren of dons 
voorziene dierhuiden of deelen daarvan, 
welke door eenigerlei bewerking zacht 
en lenig zijn gemaakt en geschikt zijn 
voor het vervaardigen van kleedingstuk
ken, schoeisel en bontwerk, voeringen, 
vloer-, wand- en wagenkleeden hieron
der begrepen. 

2. Onderdeel V van den post is niet 
van toepassing op dierhuiden, waarvan 
de gescheurde of beschadigde deelen 
zijn aaneengehecht of aaneengenaaid, of 
welke, na het wegnemen van onbruikba
re of beschadigde gedeelten, al dan niet 
na vervanging daarvan, weder zijn aan
eengehecht of aaneengenaaid. 

3. Voor de toepassing van den post 
en de bijzondere bepalingen worden on
der huiden ook begrepen de artikelen, 
welke naar vakgebruik vellen worden 
genoemd. · 

4. Veeren en dons ingevoerd in ge
perste balen. welke per M 3. een bruto 
gewicht hebben van 300 kilogram of 
meer, zijn van het volgens den post ver
schuldigd invoerrecht vrijgesteld. 

10. Post n °. 23 wordt vervangen door : 
Borstels, schuiers, wlsschers, pensce

len, kwasten en 1Jocntoestelle11, zoomo
de voetensohra1ipers. 

I. Voetenschrappers al dan niet ge
monteerd met borstel. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
II. Kleeder-, hoed-, haar-, tanden

en nagelborstels, scheerkwasten en an
dere toiletborstels en toiletkwasten, 
vloerborstels, werkborstels, plumeaux, 
schilderpenseelen, verfkwasten, kamer
stoffers, kamervegers, lampenwis
schers, luiwagens, raagbollen, zooge
naamde Amerikaansche karpetschuiers, 
vloerboen- en vloerwrij ftoestellen (ook 
electrische) voor het boenen of wrijven 
van linoleum-, parket- of andere vloe
ren, boenders, straat- en stalbezems, en 
andere borstels, schuiers, vegers, wis
schers, penseelen en kwasten , nagelpoet
sers, poetskussens, kunstsponsen en der
gelijke artikelen daaronder begrepen: 

a. tandenborstels. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 

b . overige goederen: 
1. welke bij het gebruik, zij het ook 

na het aanbrengen van handvat, hand-

greep, steel, lus of andere inrichting, 
rechtstreeks met hand of voet worden 
bewogen en niet meer wegen dan 20 ki
logram. 
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Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
2. andere. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 %, 
BIJZONDERE BEPALING. 

Natuurlijke sponsen , mits niet voor
zien van handvat, handgreep, steel, lus 
of andere inrichting om met hand of 
voet te worden bewogen, behooren niet 
tot den post. 

10a. P~t n ° . 24 wordt vervangen door: 

Bran1l- en geMklsten. brand- en gelrl
kasten, ook tabernakelkastcn, zoome1le 
gel!lcassetten en g·eld- en effectentrom
mels; brandkastrompen en kluis- en 
brandkm1tdeuren, zoomedc van brand
vrije vulling voorziene tnsschen1leuren 
en controledeuren voor ld11l7en. 

I. Van hengsel of hengsels en inge
bouwd slot voorziene ijzeren geldkisten. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 
II. Overige tot den post behoorende 

artikelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 1 0 % 

11 . Post n ° . 30 wordt vervangen door: 
Carnaval-, balmasqné-, cotlllon- en 

zoogenaamd!I feestartllrnlen, ratels, 
fluiten, mutsen, maskers, mombakke• 
sen, pistaches en 1lergeUJke artikelen 
daaron1ler begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
na. Post n ° . 33. 
Als bijzondere bepaling 4 wordt aan den 

post toegevoegd: 
4. W.aterstofgas is van het volgens 

den post verschuldigd invoerrecht vrij
gesteld. 

12 . Post n ° . 34 wordt vervangen door: 
Closets, al dan niet voorzien van zit

t in g of deksel, clo etzlttlng·en en clo 
setzlttlag1leele11 (randen en delcsels), 
urln,olrs, storthaklrnn voor closets en 
urinoirs, zoom ede kamergemllkken. 

M aatstaf : waarde - R echten: 1 5 % 
13. Post n ° . 37 wordt vervangen door: 
Doo1lklsten, zoomede graftakken, 

grafkran sen en andere dergelijku loFse 
grafvers lerln g, met uitzondering van 
artlkolen, opgemaakt met versche blou
men en takken, welke hehooren tot post 
n°. 20, on1lerdeel I. 

I. Doodkisten. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 

II. Overige tot den post behoorende 
artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 18 % 
14. Post n °. 39 wordt vervangen door: 
Eet-, drink- en tafelgerei. 
Thee- , koffie-, ontbijt- en eetservie-
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zen, serviesdeelen en voorwerpen als 
koppen, schotels, schalen, kannen en 
borden, waarvan eenzelfde gebruik als 
van serviesdeelen wordt gemaakt, ta
fel- en toonbankkoffiefilters (filters, 
filtreertoestellen en filtreerketels gebe
zigd bij het zetten van koffie) , tafel
en toonbank-koffieaftapketels, bouil
loirs, samovars, thee- en koffieschenk
zeven, hors d'oeuvre- en fruitschalen , 
taart-, koek- en gebakschotels en de 
daarbij gebruikt wordende dienschotel
tjes, fruit- en broodmandjes, koek- en 
beschuitdoozen, compotières, pastei
bakjes, eetschelpen, etenschuivers, eier
scharen, zoutvaatjes, olie- en azijnstel
len, zuurstellen, peperbussen, likeur- en 
waterstellen, melkbekers, eierdopjes, 
kannen voor water, wijn, bier of likeur, 
bourgognemandjes, flesschenhouders, 
flesschenbakjes, glazenbakjes, onderleg
plaatj es voor bierglazen en de daarbij 
gebezigde houders, kurketrekkers (aan 
den wand aan te brengen hefboom
kurketrekkers en dergelijke daaronder 
begrepen), pushers voor het openen van 
kogelfleschjes, zuigrietjes, lek- of mors
ringen, notenkrakers, notenpeilers, pre
senteerbladen, thee- en koffiebladen, 
tafelmatjes, tafelplaatjes, vingerkom
men, messenleggers, menu- en eetschelp
houders, versierde metalen vleeschpen
nen, servet- en vingerdoekringen, ,tafel
kleedklemmen, tandenstokers en andere 
dergelijke artikelen gebezigd bij het 
tafeldekken of het aanbieden, opdis
schen en nuttigen van eetwaren en 
dranken, en de voor die artikelen ge
bezigde deksels, tuiten, lek- en onder
legplaten. 

1. Geheel of hoofdzakelijk bestaan
de uit aardewerk: 

a. gekleurd, anders dan wit, of wel 
gedecoreerd. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 %, 
doch niet minder dan f 7.20 per 100 kg netto 

b. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 18 %, 

doch niet minder dan f 3.60 per 100 kg netto 
Il. Geheel of hoofdzakelijk bestaan-

de uit porselein: 
a. gekleurd, anders dan wit, of wel 

gedecoreerd. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 18 %, 

doch niet minder wan f 12.06 per 10okgnetto 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 %. 
doch niet minder dan f 7.20 per 100 kg netto 

III. Overige tot den post behooren-
de artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

r. Voorwerpen, welke behooren tot 
post n °. 4 7, onderdeel VIII, behooren 
niet tot den post. 

2. Doorschijnend aardewerk wordt 
belast als porselein. 

3. Als "gedecoreerd" worden aange-
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merkt de artikelen, waarop zijn aange
bracht afbeeldingen, voorstellingen, fi 
guren, lijnen, opschriften, monogram
men, wapens en dergelijke in andere 
kleur dan wit. Fabrieksmerken, kwali
teits- , model- en herkomstaanduidingen 
en andere aanwijzingen, welke op het 
fabrikaat betrekking hebben, worden ten 
deze buiten beschouwing gelaten. 

4. In alle. volgens artikel 120 der Al
gemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n °. ,3 8) voor de tot onder
deel I of II var. den post behoorende 
artikelen in te leveren aangiften ten in
of doorvoer, moet het netto-gewicht 
dezer artikelen worden vermeld. 

5. Onder netto-gewicht wordt voor 
de toepassing van dezen post verstaan 
het gewicht der goederen, ontdaan van 
elke verpakking, doch met inbegrip van 
het gewicht van daarbij behoorende ge
lijktijdig in- of doorgevoerde losse on
derdeelen en toebehooren. 

6. Voor zendingen, welke bestaan uit 
artikelen, welke alle slechts behooren tot 
één der bij de onderdeelen l of II van 
den post afzonderlijk belaste soorten, is 
de aangever bevoegd als netto-gewicht 
aan te geven, het gewicht, verkregen 
door het bruto-gewicht te verminderen 
met de in het volge nd lid vermelde tar
ra, indien de goederen worden ingevoerd 
op de aldaar vermelde wijze. Indien de 
aangever van deze bevoegdheid gebruik 
heeft gemaakt, moet hij dit in zijn aan
gifte vermelden. 

De in het vorige lid bedoelde tarra 
bedraagt: 

15 percent van het bruto-gewicht bij 
invoer in kisten, kratten, vaten, man
den of doozen; 

8 percent van het bruto-gewicht bij 
invoer los in spoorwagens of schepen, 
invoer los in transportbakken, contai
ners, vans en dergelijke daaronder be
grepen. 

7. Voor artikelen belast volgens on
derdeel I, letter a of b of onderdeel II . 
letter a of b wordt voor de toepassing 
van de Waardewet 1927 (Staatsblad 
n °. 17) aangenomen, dat zij enkel naar 
de waarde zijn belast en wordt de waar
de, met betrekking tot het invoerrecht 
verschuldigd volgens dezen post, ge
acht niet minder te bedragen dan on
derscheidenlijk 40, 20, 67 en 40 gulden 
per 100 kilogram netto-gewicht der aan
gegeven partij. Voor de toepassing dier 
wet wordt de waarde der goederen 
mede geacht te laag te zijn aangegeven, 
indien blijkt, dat ten gevolge van een 
onjuiste aangifte van het netto-gewicht 
der goederen, minder invoerrecht is be
rekend dan verschuldigd is. 

8. lndi·en de aangever gebruik heeft 
gemaakt van de bij bijzondere bepaling 
n °. 6 gegeven bevoegdheid, wordt ook 
door de ambtenaren het netto-gewicht 
van de aangegeven goederen op de in 



1939 

die bijzondere bepaling aangegeven 
wijze vastgesteld, tenzij blijkt, dat van 
voormelde bevoegdheid door den aan
gever ten onrechte gebruik is gemaakt. 

15. Post n °. 4z. 

a. Rubriek b vaq onderdeel XIII 
wordt vervangen door : 

b. enkel samengesteld uit metaal
draad of metaalband en asbest al dan 
niet nader bewerkt, dan wel uit metaal
draad of metaalband en al dan niet ge
verfde, mits niet geparaffineerde, ge
verniste of op andere wijze bewerkte 
zijde, kunstzijde of katoen, een en ander 
bestemd om in fabrieken of trafieken te 
worden gebezigd bij het samenstellen of 
herstellen van motoren en andere elec
trotechnische artikelen, mits de bestem
ming in de aan gifte is vermeld en des
verlangd aan de ambtenaren belast met 
de visitatie te hunnen genoegen wordt 
aangetoond: 

1. samengesteld met geëmailleerd 
metaaldraad of metaalband. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 8 % 
2. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
b. Aan den post wordt een nieuw on

derdeel toegevoegd, luidende: 
XIV. Bakken en potten bestemd om 

in fabrieken of trafieken te worden ge
bezigd voor het samenstellen van gal
vanische elementen, accumulatoren of 
batterijen hiervan, mits de b·estemming 
om als zoodanig te dienen in de aangifte 
is vermeld en desverlangd aan de amb
tenaren belast met de visitatie te hun
nen genoegen wordt aangetoond. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
c. Bijzondere bepaling 4 op den post 

vervalt terwijl de bestaande bijzondere 
bepaling 5 wordt genummerd: 4. 

16. Post n °. 43 wordt vervangen door: 
Filters en zeven en filtreer- en zeef• 

toestellen, zoomc,le kraanfilt er s (milt 
flltermassa g·evultle of te vn llen fll. 
treertoestellen, welke wor,len verhou
den aan waterlelding·kranen), ver 
g Jete n, s la-e n1m ers, zn l g·liorvf'n en 
antlere artikelen, welke dienen om 
vloeistoffen en vaste zelfstandigheden 
of verschillernle vaste zclfstan1llg
heden van elkand er te Rchel1l('n, 

I. Zeven met houten of spanen op
staanden wand of rand, of in houten 
of spanen raam, met een· zeef bodem van 
weefsels of stoffen, welke behooren tot 
post n °. 91. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 
II. Geheel metalen zeven: 
a. welke een gewicht hebben van 1 

kilogram of minder. · 
Maatstaf: waarde - Rechten: IO % 

b. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 

III. Zeven met houten of spanen op
staanden wand of rand, of in houten of 
spanen raam, voor zoover zij niet behoo
ren tot onderdeel I : 

a. welke een gewicht hebben van 
500 gram of minder. 
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Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 8 % 
IV. Kaarsfilters en filterkaarsen, 

gebezigd bij de vervaardiging van 
kunstzijde en andere kunstmatige vezels. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
V. Andere tot den post behoorende 

artikelen: 
a . voorzien van hengsel, handvat, 

oog, oor, ring, haak, steel, of andere in
richting om te dragen, aan te vatten of 
op te beuren of om, zij het dan ook door 
middel van touw of schroeven of op der
gelijke wijze, te bevestigen of op te 
hangen, of wel voorzien van tuit,schenk
inrichting of uitlaatkraan: 

1. indien zij ·een gewicht hebben van 
12 kilogram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
2. bij hooger gewicht. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
b. overige: 
1. indien zij een gewicht hebben van 

5 kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

2. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten:, 6 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 
1. Tafel- en toonbankkoffiefilters 

(filters, filtreertoestellen en filtreer
ketels gebezigd bij het zetten van kof
fie), en dergelijke artikelen, zoomede 
thee- en koffieschenkzeven, worden be
last volgens post n ° . 39; toestellen voor-· 
zien van een al dan niet vast daaraan 
verbonden verwarmingsinrichting, vuur
of stookplaats, voor zoover niet behoo
rende tot post n ° . 39, volgens post n °. 
144; buil- en filterzakken, en andere 
artikelen, welke geheel of hoofdzakelijk 
bestaan uit weefsels of stoffen, welke 
behooren tot post n ° . 91, voor zoover zij 
niet behooren tot onderdeel I van den 
post, volgens post n ° . gr; schuimspanen 
of schuimlepels volgens post n ° . 83; vul
lingbussen voor gasmaskers volgens post 
n o. r55. 

2 . Roosters, zeefbodems en andere 
dergelijke artikelen zonder inhouds
ruimte of opstaanden wand of rand, be
hooren niet tot den post. 

3. Het bepaalde bij bijzondere be
paling n °. 3 op post n ° . 15 is mede van 
toepassing op dezen post. 

17. Post n ° .-44 wordt vervangen door: 
Ga,ren, draa1l, koord, snoer, touw en 

tres. · 

I. Opgemaakt op klosjes , plankjes of 
ander opwindmiddel van hout, of van 
een zelfstandigheid, waarvan de hard-
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heid ·die van hout evenaart of overtreft, 
indien het gewicht per opmaking 150 

gra·m of minder bedraagt, met uitzonde
ring van artikelen, welke behooren tot 
onderdeel III hierna. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 15 %. 
II. Opgemaakt tot kluwens, stren

gen, knotten of ringen , opgemaakt op 
cops, cones, kegels of kaartjes van pa
pier of karton, of wel opgemaakt op 
andere wijze dan is omschreven bij on
derdeel I hiervoor, indien het gewicht 
per opmaking, of, indien de opmakingen 
zijn onderverdeeld, het gewicht per on
derverdeeling 120 gram of minder be
draagt, met uitzondering van artikelen, 
welke behooren tot onderdeel III hierna. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 
111. Hechtzijde, catgut en ander 

wond- of hechtgaren : 
A. Op aethylalcohol of andere stof

fen, welke behooren tot post n °. 3, on
derdeel Il, met inbegrip van de onmid
dellijke (eerste) verpakking, met vrij
stelling van accijns: 

x. in glazen verpakking. 
Maatstaf: kg - Rechten: f 3.15 

2. in andere verpakking. 
Maatstaf: kg - Rechten: f 4.45 

B . Op phenol, sublimaat, chroom
zuur, oleum juniperi of andere stoffen, 
dan die genoemd sub A, voor zoover 
niet op grond van de samenstelling dier 
stoffen hooger belast : 

1. indien het gewicht van de on
middellijke (eerste) verpakking met in
houd 1500 gram of minder bedraagt. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
2. bij hooger gewicht. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
C. Ingevoerd op andere wijze. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
IV. Garen, draad, koord, snoer, 

touw en tres, niet belast volgens de on
derdeelen I, II of III hiervoor: 

A. Samengesteld uit 12 draden of 
meer: 

1. indien het gewicht per meter 25 

gram of minder bedraagt. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 

2. bij hooger gewicht: 
a. indien zij geheel of gedeeltelijk 

zijn samengesteld uit wol, zijde of an
dere producten van dierlijken aard. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 15 % 
b. van andere samenstelling. 

Maatstaf: waarde - R echten: 10 % 
B. Samengesteld uit minder dan 12 

draden: 
1. bevattende meer dan 2 draden, 

welke uitsluitend bestaan uit wol , mo
hair of een daarmede overeenkomende 
zelfstandigheid. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
2 . samengesteld uit m etaaldraad of 

metaalband en - email, lak, vernis en 
dergelijke stoffen uitgezonderd - bo
vendien uit papier, katoen, wol, zijde, 
guttapercha of andere zelfstandigheid 
dan metaal: 
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a . koperdraad met een inleg van 
katoen, bestemd om in fabrieken of tra
fieken te worden gebezigd voor de ver
vaardiging van metaaldoek, mits deze 
bestemming in de aangifte is vermeld en 
desverlangd aan de ambtenaren belast 
met de visitatie t e hunnen genoegen 
wordt aangetoond. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
b. overige artikelen. 

M aatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
3. ander. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

1. Voor de toepassing van den post, 
worden als garen, draad, koord, snoer, 
touw en tres niet alleen aangemerkt ar
tikelen vervaardigd uit haar, wol of 
vezelstof, maar ook: 

a. garen of draad vervaardigd van 
caoutchouc, rubber of guttapercha; ga
ren of draad vervaardigd uit papier; 
crin de F lorence; crin marin; asbest
garen, en alle niet met name of in de 
soort in het tarief belaste producten; 
welke naar spraak- of vakgebruik ga
ren, draad, koord, snoer, touw of tres 
worden genoemd , geprepareerd garen, 
wondgaren en dergelijke artikelen daar
onder begrepen; 

b. darmsnaren; 
c. artikelen in band-, staal- of der

gelijken vorm, vervaardigd van caout
chouc, rubber of guttapercha, indien de 
afstand tusschen twee van de verst van 
elkander verwijderde punten van de 
dwarsdoorsnede, in rechte lijn gemeten, 
3 millimeter of minder bedraagt. 

2 . Tot den post behooren niet: 
a . artikelen, welke uitsluitend be

staan uit al dan niet geverfd, gevernist, 
vertind, verzinkt, geëmailleerd of op 
dergelijke wijze bewerkt metaal; 

b. artikelen voor het geleiden van 
electriciteit ; 

c. artikelen, welke zijn geweven, ge
vlochten of gebreid, voor zoover niet be
hoorende tot onderdeel 111 van den post, 
zoomede artikelen, welke geheel of ge
deeltelijk met tot post n °. 91 behoo
rende fabrikaten zijn samengesteld of 
welke behooren tot post n °. 91, onder
deel X; 

d. houtdraad ; 
e. snaren voor muziekinstrumenten. 
3. Doozen en andere artikelen, waar-

in de bij onderdeel I of II van den post 
belaste artikelen zijn geborgen of ver
pakt (ook indien het opgemaakte arti
kel zonder het doosje, enz. niet is te ge
bruiken), worden bij de vaststelling van 
het gewicht der opgemaakte artikelen 
buiten aanmerking gelaten. 

4. Het bepaalde sub 1 van de bij
zondere bepalingen op post n °. 29 is 
mede van toepassing op dezen post. 

5. Voor : 
a. garens, welke behooren tot anders 
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deel I of II van den post, mits zij niet 
meer dan 2 draden bevatten, welke uit
sluitend bestaan uit wol, mohair of een 
daarmede overeenkomende zelfstandig
heid en mits niet samengesteld uit me
taaldraad of metaalband en - email, 
lak, vernis en dergelijke stoffen uitge
zonderd - bovendien uit papier, ka
toen, wol, zijde, guttapercha of andere 
zelfstandigheid dan metaal; 

b. garens, welke behooren tot onder
deel IV, letter A, n ° . 1, of letter B, n °. 
3, van den post; 

c. garen en draad, vervaardigd van 
caoutchouc, rubber of guttapercha, al 
dan niet omwonden of omsponnen; 

wordt het volgens den post verschul
digd invoerrecht verlaagd tot 3 percent 
van de waarde voor zoover zij bestemd 
zijn om te dienen als grondstof in de in
dustrie en de door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestuur ter zake te tref
fen voorzieningen ,worden inachtgeno
men. 

18. Post n ° . 46 wordt vervangen door: 
Gezelschaps -, hazard- P.n behe n1llg·

heldsspellen en hetgeen daartoe be
hoort. 

I. Speelkaarten. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 

II. Schaak-, dam- en dominospel
len, lotto- en klok en hamerspellen, 
pingpong- en tafelvoetbalspellen, gan
zenborden, schaak- en damborden, 
werp- en draaiborden , schaakfiguren, 
dam-, domino- en dobbelsteenen, werp
bekers, goochelbekers, goochelspellen, 
puzzles en andere gezelschaps-, hazard
en ,behendigheidsspellen en de waarbij 
gebezigde figuren, steenen, kaarten, ko
kers, fiches, fichesdoozen, fichesbakjes, 
speelpenningen, troefaangevers, speel
kaartenhouders en ander speltoebehoo
ren, spellen bekend onder den naam van 
jeu de poule, petits-cheveaux, rouge et 
noir, en dergelijke spellen en hun toebe
hooren daaronder begrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
19. Post n ° . 47 wordt vervangen door : 
Glas, ook draadglas. geribd glas, 

matglas, m elkg·las, geldenrd glas, glas 
In lood, glasporseleln e n SJ)leg·elglas; 
zoome1le, met Inachtn e ming Yan de 
bijzondere be J)allngen, glaswerk (wl'r
ken en voor verpen well(e geheel or 
hoof<lzakelljk uit glas bestaan) . 

I. Glas in enkelvoudige vlakke 
rechthoekige bladen of platen, mits 
geen der zijden een mindere afmeting 
heeft dan 15 centimeter , die bladen of 
platen niet zijn omlijst of op eeniger-
lei wijze gevat, niet anders dan pa
troonsgewijze zijn voorzien van afbeel
dingen, letters of cijfers, niet zijn ge
biseauteerd, noch zijn verzilverd, ver
foelied of op andere wijze aan één of 
beide zijden geheel of gedeeltelijk be-

dekt met eenige andere stof, noch op 
eenigerlei wijze onderling zijn verbonden. 
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Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
Il. Glazen ballons, ook in buisvorm, 

voor de vervaardiging van gloeilampen 
en andere bij post n ° . Bo, onderdeel IV 
belaste lampen, die voor de vervaardi
ging van radiolampen en dergelijke lam
p en hieronder begrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
111. Peilglastoestellen, peilglasbe-

schermers en binnenstukken voor peil
glastoestellen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
IV. Vochtwegers. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
V . Smeer- en vetpotten en smeer

toestellen, een en ander voor gebruik 
als deelen of onderdeelen van werktui
gen, apparaten en toestellen, zoomede 
de voor een en ander gebezigde potten. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
Vl. Verpakkingsglaswerk: 
A. Met een inhoudsruimte van 12 

liter of meer : 
1. omkleed met teen of andere stof, 

of geplaatst in korf of dergelijke om
vatting. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 %, 
doch niet minder dan f 1.20 per 100 kg bruto 

2. ander: 
a. van wit of halfwit glas. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 15 %, 
doch niet minder dan f 1.02 per 100 kg bruto 

b. van ander glas. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 15 %, 

doch niet minder dan f 0.81 per 100 kg bruto 
een en ander ongeacht de mondwijd

te, ook indien voorzien van stop, mits 
overigens niet bewerkt als aangegeven is 
bij letter C van dit onderdeel. 

B . Met een inhoudsruimte van min
der dan 12 liter, doch meer dan 25 

centiliter, en tevens met een mond
wijdte van 40 m.M. of minder, buiten
werks gemeten: 

1. omkleed met teen of andere stof, 
of geplaatst in korf of dergelijke om
vatting. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 %, 
doch niet minder dan f 1.62 per 100 kg bruto 

2. ander: 
a. van wit of halfwit glas. 

Maatstaf: waarde - R echten: 15 %, 
doch niet minder dan f 1.02 per 100 kg bruto 

b. van ander glas. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 15 %, 

doch niet minder dan f 0.81 per 100 kg bruto 
een en ander voor zoover niet voor

zien van stop en mits niet bewerkt als 
aangegeven is bij letter C van dit on
derdeel. 

C. Met een inhoudsruimte van 25 

centiliter of minder of een mondwijdte 
van meer dan 40 m .M . buitenwerks ge
meten, voor zoover niet bchoorende 'tot 
letter A hiervoor, of wel gedecoreerd, 
afgeslepen, uitwendig of aan den bin
nenkant van het mondstuk geslepen, ge-
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polijst, gematteerd, gegraveerd, geëtst 
of gestempeld, of wel, voor zoover niet 
behoorende tot letter A hiervoor, voor
zien van al dan niet ingeslepen stop: 

1. van wit of halfwit glas. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 15 %, 

doch niet minder dan f 1.62 per 100 kg bruto 
2. van groen of bruin glas. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 1 s %. 
doch n iet minder dan f 1.n per 100 kg brutq 

3. ander. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 15 %, 

doch niet minder dan f 2.16 per 100 kg bruto 
VII. Potten en ander glaswerk voor 

het daarin steriliseeren van eetwaren. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 %, 

doch niet minder dan f 1.92 per 100 kg bruto 
VIII. Hol glaswerk, voor zoover niet 

behoorende tot onderdeel V, VI of VII 
hiervoor of onderdeel IX hierna: 

A. Gegoten, al dan niet verder be
werkt: 

1. van wit glas. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 20 %, 

doch niet minder dan f 4.80 per 100 kg netto 
2. van geheel of gedeeltelijk ge

kleurd glas. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 %, 

doch niet minder dan f 6 per 100 kg netto 
B. Geblazen, al dan niet verder be-

werkt: 
1. roemers of kelken, waaronder te 

verstaan drinkglazen op been of voet, 
al dan niet voorzien van oor: 

a. van wit glas. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 20 %, 

doch niet minder dan f 16.80 per 100 kg netto 
b. van geheel of gedeeltelijk ge-

kleurd glas. . 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 %. 

doch niet minder dan f 2 1 per 100 kg netto 
2. overige artikelen: 
a. van wit glas. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 ~7, , 
doch niet minder dan f 5.40 per 100 kg netto 

b. van geheel of gedeeltelijk ge
kleurd glas. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 %, 
doch niet minder dan f 7.20 per 100 kg netto 

C. ander. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

IX. Binnenflesschen voor thermos
flesschen voor zoover bestemd om in 
fabrieken of trafieken te worden gebe
zigd voor het vervaardigen van ther
mosflesschen, mits deze bestemming in 
de aangifte is vermeld en desverlangd 
aan de ambtenaren belast met de visi
tatie te hunnen genoegen wordt aange
toond. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
X. Optische glazen , zoomede op

tisch glas, bestemd om in fabrieken of 
trafieken te worden verwerkt tot op
tische glazen, mits deze bestemming in 
de aangifte is vermeld e.n desverlangd 
aan de ambtenaren belast met de visi
tatie te hunnen genoegen wordt aange
toond, een en ander behoudens het be-
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paalde bij bij20ndere bepaling n °. 13 

hierna. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 

XI. Glas in vlakke bladen of platen, 
ongeacht den vorm van den omtrek en 
al dan niet voorzien van openingen of 
gaten, mits op geenerlei wijze anders 
bewerkt, bestemd om in fabrieken of 
trafieken te worden gebezigd voor het 
samenstellen van werktuiggen, appara
ten, toestellen of instrumenten, mits de 
bestemming in de aangifte is vermeld 
en desverlangd aan de ambtenaren be
last met de visitatie te hunnen genoegen 
wordt aangetoond. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
XII. Overige tot den post behoo

rende artikelen: 
a. buis- , staaf- en stengelglas in 

rechte, overigens onbewerkte en overal 
even dikke stukken, ter lengte van ten 
minste één meter. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: t5 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

1. Artikelen, welke behooren tot een 
der posten nos. 4, 17, 25 , 41, 48, 57, 73 ; 

77, Bo, 90, 91, onderdeel III, 98, onder
deel VI, 108, onderdeel II en onderdeel 
III, 111, 121, 136 of 141 behooren niet 
tot den post. 

2 . Bergkristal, kwartsglas en kwarts
goed worden voor de toepassing van den 
post als glas aangemerkt. 

3. Onder verpakkingsglaswerk wordt 
verstaan glaswerk gebezigd voor het 
verzenden of afleveren van goederen. 
Voorwerpen, welke, zij het ook met ge
ringe afwijkingen, overeenkomen met 
die, welke ook voor andere doeleinden 
dan voor het verzenden of afleveren van 
goederen plegen te worden gebezigd,zijn 
hiervan uitgezonderd. 

4. Onder hol glaswerk wordt ver
staan alle glaswerk, dat als drinkglazen, 
karaffen, suikerpotten, citroenpersen, 
vazen, proefglazen en dergelijke, ge
schikt is voor het opnemen van goede
ren. 

5. Voor de toepassing van onderdeel 
VI, letter C, worden als "gedecoreerd" 
aangemerkt de artikelen, waarop zijn 
aangebracht afbeeldingen, voorstellin
gen, figuren , lijnen, opschriften, mono
g ramme n e n dergelijke. Fabrieksme r
ken, kwaliteits-, model- , inhoud- en 
herkomstaanduidingen, zoomede andere 
aanwijzingen, welke op het fabrikaat 
betrekking hebben, worden ten deze 
buiten beschouwing gelaten. 

6. In alle volgens artikel 120 der 
Algemeene wet van 26 Augustus 1822 

(Staatsblad n °. 3 8) voor de tot onder
deel VIII , letter A of B van den post 
behoorende artikelen in te leveren aan
giften · ten in- of doorvoer, moet het 
netto-gewicht dezer artikelen worden 
vermeld. 
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7. Onder netto-gewicht wordt voor 
de toe passing v an dezen post v erstaan 
het gewicht der goederen, ontdaan van 
elke verpakking, doch met inbegrip van 
het gewicht v an daarbij behoorende ge
lijktijdig in- of doorgevoerde losse on
derdeelen en toebehooren. 

8. Voor zendingen, welke bestaan ui t 
artikelen, welke alle slechts behooren 
tot een d er bij onderdeel VIII, letter 
A of B van den post afzonderlijk belaste 
soorten, is de aangever b evoegd als 
netto-gewicht aan te geven het gewicht, 
verkregen door het bruto -gewicht t e 
verminderen met de in het v olgende lid 
vermelde tarra, indien de goederen wor
den ingevoerd op de aldaar vermelde 
wijze. Indien de aangever v an deze be
voegdheid gebruik heeft gemaakt, moet 
hij dit in zijn aangifte vermelden. 

De in het vorige lid bedoelde tarra 
bedraagt : 

a. 50 percent van het bruto-gewicht 
bij invoer in kisten, kratten, vaten of 
manden ; 

b. 15 percent van het bruto-gewicht 
bij invoer los in spoorwagens of sche
pen, invoer los in transportbakken, 
containers, vans en dergelijke daaronder 
begrepen, zoomede bij invoer in doozen 
van papier of karton. 

9. Voor artikelen belast volgens on
derdeel VI , le tter A , n ° . 1 of 2, letter a 
of b, letter B n °. 1 of 2, letter a of b of 
letter C , n ° . 1 , 2 of 3, volgens onderdeel 
VII of volgens onderdeel VIII , lett e r 
A, n °. 1 of 2, of letter B , n ° . 1, letter 
a of b, of n ° . 2, letter a of b wordt voor 
de toepassing van de Waardewet 1927 
(Staatsblad n °. 17) aangenomen, dat zij 
enkel naar de waarde zijn belast en 
wordt de waarde, met betrekking tot he t 
invoerrecht verschuldigd volgens dezen 
post, geacht niet minder te bedragen 
dan onderscheidenlijk f 8, f 6.80, f 5.40, 
f 10.80, f 6.80, f 5.40, f 10.80, f 7.40, 
f 14.40 en f 9 .60 per 100 kilogram bruto 
en f 24, f 30, f 84, f 105, f 2 7 en f 36 per 
100 kilogram netto-gewicht der aange
geven partij . Voor de toepassing dier 
wet wordt de waarde der goederen m ede 
geacht t e laag te zijn aangegeven, in
dien blijkt, dat t engevolge van een on
juiste aangifte van het bruto- of netto
gewicht der goederen, minder invoer
recht is b erekend d an verschuldigd is. 

10. Indien de aangev er gebruik heeft 
gemaakt van de bij bijzondere bepaling 
n °. 8 gegeven bevoegdheid, wordt ook 
door de ambtenaren het netto-gewicht 
van de aangegeven goederen op de in 
die bijzondere bepaling aangegeven 
wijze vastgesteld, t enzij blijkt, dat van 
voormelde bevoegdheid door den aan
gever ten onrechte gebruik is gemaakt. 

11. I ndien goederen, belast volgens 
een der onderscheidingen v an onderdeel 
VI of volgens onderdeel VII van den 
post, te zamen zijn verpakt met goede-

ren , welke niet of nie t aan eenzelfde in
voerrecht zijn onderworpen, moet voor 
eerstbedoelde goederen als bruto-ge
wicht worden aangemerkt en aange
geven het gewicht dier goederen in 
hunne onmiddellijk e (eerste) verpak
king, vermeerderd, al naar gelang de 
invoer geschiedt op de wijze als aange
geven is bij bijzondere bepaling n °. 8, 
letter a of b met onderscheidenlijk 100 
of 20 pct. 

12 . Voor de toepassing van onder
deel VI van den post wordt onder in
houdsruimte verstaan de inhoudsruimte, 
gemeten tot aan den bovenkant der tot 
dat onderdeel behoorende artikelen en 
onder mondwijdte buitenwerks degroot
ste buitenwerksche diamtter van den 
kop of h e t mondstuk dier artikelen. 

13. Wij behouden Ons voor bij al
gemeenen maatregel van bestuur met 
betrekking tot de goederen, bedoeld bij 
onderdeel X van den post, zoo noodig 
nader beperkende voorschriften te ge
ven, ten einde misbruik te voorkomen. 

14. Van het volgens den post ver-
schuldigd invoerrecht zijn vrijgesteld : 

a . bergkristal in onbewerkten staat; 
b . patrijspoorten; 
c. glasscherven, glasgruis en gema

len glas; 
d. glaswol en glaszijde, mits niet 

verder bewerkt; 
e. waterglas in vloeibaren staat of 

in onregelmatige stukken. 

20. Post n °. 50 wordt vervangen door: 
Gymnastiek - eu S))ort-, spel- en 

hengelhenoodigtlheden, zoonrntle 111ipa
raten en toestellen, g·ebezlgd op ker
missen, in speelt nlnen of voor der gelijl, 
gebruik en hun toebehooreu; vlsch
haken ,, .a.s. 

1. Halters, knodsen, bruggen, paar
den, bokken , rekken, trapezen, spring
planken, ext ensie- en kamertumappara
ten, Sandow- en Zanderapparaten en 
andere dergelijke gereedschappen, toe
stellen en apparaten voor sport, gym
nastiek en heilgymnastiek. 
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Maatstaf : waarde - R echten: 18 % 
II. Schaatsen, ook rolschaatsen, zoo

m ede ski 's en skistokken; schaatsijzers 
en schaatshouten: 

a. schaatsijzers en schaatshouten . 
M aatstaf : waarde - R echten: 15 % 

b . overige artikelen. 
Maa tstaf : waarde - R echten : r8 % 

111. H engels en gemonteerde hen
gelstokken, simmen , dobbers , zinkers , 
blinkers, loos aas , tuigopwinders en -
m et uitzondering van vischhaken - an
dere dergelijke bij he t hengelen gebe
zigde artikelen. 

Maatstaf : waarde - R echten : 18 % 
IV. Vischhaken, v .a.s.: 
a. voorzien van vlieg, blinker, snoer 

of eenig ander toevoegsel. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 18 % 
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b. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

V. Kegels, ballen, netten, raketten, 
bats, golf- , bandy- en hockeystokken, 
werpsperen, wickets en andere derge
lijke artikelen gebezigd bij het beoefe
nen van kegel- , kaats-, korfbal -, voet
bal- , cricket-, crocket-, t ennis-, polo
en andere dergelijke spelen of sport, 
binnenballen en balovertrekkers daar
onder begrepen, zoomede raketpersen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 18 % 
VI. Draaimolens,zweefmolens,schom

mels, wippen , klimpalen, glijbanen, 
krachtmeters en dergelijke apparaten en 
toestellen, gebezigd op kermissen, in 
speeltuinen of voor dergelijk gebruik en 
hun toebehooren. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 18 % 
21. Post n °. 53 wordt vervangen door: 
Hand choeneu, mitaines, wanten, 

polsjes , polsheschermers, vlng-erllngen, 
vlngerbosclwrmers en andere dergelijke 
hand-, vlug·er- on polshekloo1ling, s1iort-, 
scherm- en gu mmihand schoenen daar
onder begrepen. 

I. Artikelen, uitsluitend of zoo goed 
als uitsluitend vervaardigd van asbest. 

Maatstaf: waarde - R echten : 6 % 
II. Overige. 

Maatstaf: waarde - R echten : 18 % 
22. Post n °. 54 wordt vervangen door : 
Handvatten, beften, b'engels, knop

pen en stelen, n.a.g., zoomede deur
krukken. 

I. Geheel of gedeeltelijk bestaande 
uit edele. metalen, uit agaat, git, yade of 
ander dergelijk kostbaar gesteente , uit 
kristal of glas of uit ivoor, been, hoorn, 
paarlemoer, schildpad, barnsteen, koraal 
of meerschuim. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 15 % 
II. Van andere samenstelling. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALING. 

Artikelen, welke behooren tot een der 
posten nos . 88, 91 of 106, behooren niet 
tot den post. 

23. Post n °. 55 wordt vervangen door : 
Hang- en rijwielsloten; deur-, kast-, 

koffer- en derg·e!Jjke sloten; deurg..-en •• 
<leis en dergelijke slnltgrcn1lels, espag·
noletten daaronder begre1rnn, zoomede 
s lots leu tels. 

I. Slotsleutels: 
a. niet afgewerkte'. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
b. overige. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
II. Overige tot den post behoorende 

goederen . 
Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 

BIJZONDERE BEPALING. 
Als niet afgewerkte slotsleutels wor-
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den voor de toepassing van dezen post 
aangemerkt ruwe metalen slotsleutels, 
welke, na het gieten, slaan of persen, 
geen verdere bewerking hebben onder
gaan, zoomede nog niet geboorde pijp
sleutels. 

24. Post n °. 56 wordt vervangen door : 
Hoeden, petten, mutsen en maslrnrs 

en andere derg·elijke hoofd- eu g·elaats
bekleedlng·s - en hoofd- en g·elaatRbe
dekklng·sartlkelen, 0111lermutsen, kin
dermutsen, bont- en lrnntmutsen, ka
lotten, kapjes, zoog·enaamde kapsels, 
schako's, steken, helJnen, schermmas
kers en dergelijke artikelen daaro nder 
begrepen, zoomelle karkassen voor een 
en ander. 

I. Hoedvormen (z.g. cloches) van 
haar- of wolvilt. . 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
II. Bijenmaskcrs,schachtpetten voor 

mijnwerkers , rookmaskers, zuurstof
maskers, aspirators, respirators en an
dere dergelijke niet a ls lijfdracht ge
bezigde niet afzonderlijk belaste arti
kelen, welke blijkens vorm en inrich
ting blijkbaar uitsluitend zijn bestemd 
om alleen bij het verleenen van hulp 
of het verrichten van eenigen bepaalden 
arbeid, gelaat of inwendig lichaam tegen 
schade of beschadiging te beschermen, 
zoomede gasmaskers. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
III. Duikerhelmen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
IV. Aether- en chloroformmaskers 

en dergelijke maskers gebezigd in de 
geneeskunde. . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
V. Overige tot den post behoorende 

artikelen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

BIJZONDERE BEPALING. 
Tot onderdeel I van den post behoo

ren niet de zg. cloches, welke reeds na
der zijn vervormd. 

25. Post n °. 57 wordt vervangen door: 
Hoed-, schoen - en kleedlng·sfournltu

ren, en andere derg·e!Jjke voor versie
ring, samenstelllng of afwerking ge
bezigde artikelen. 

I. Kraag-, kleeder- en corsetbalei
nen, zoowel vervaardigd van al dan niet 
doorboord balein, als van al dan niet 
met weefsel, vlechtwerk of garen om
woeld of bekleed metaal, celluloid of 
andere stof, corsetsluitingen en zooge
naamde busks, treksluitingen, zoomede 
artikelen, als knopjes, knoopen, oogen, 
haken, schuiven, gespen, klemmen, lus
sen en dergelij ke voor het samenstellen 
van bretels, jarretelles, kousebanden, 
sokophouders en mouw- en rokophou-
ders. ' 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
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II. Zoogenaamde Gablonzer en Of
fenbacher hoedversiering, en andere 
dergelijke uitwendig aan te brengen 
hoed-, schoen- en kleedingversierings
artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
III. P ailletten en loovers. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
IV. Pettenkleppen en stormbanden 

voor hoofddeksels. 
Maatstaf : waarde - R echten: 15 % 

V. Afneembare pompons, epaulet-
ten, wapentjes , kokardes en andere 
distinctieven. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 
VI. Bustevormers. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 
VII. Rozetten, strikken, kwasten en 

pompons, en fournituren m et rozetten, 
strikken, kw_asten en pompons sam en
gesteld, passementkragen en oplegsels 
vervaardigd van door middel van garen 
of draad samengevoegde pailletten of 
kralen, hoedbandeaux, galons, dragons, 
tressen en vangsnoeren, en andere voor 
versiering of afwerking gebezigde arti
kelen, samengesteld met draad, garen, 
koord of tres, m et weefsels of vlecht
werken of andere fabrikaten, welke be
hooren tot een der posten nos. 44 of 91, 
zoomede k unstveeren. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 15 % 
VIII. estels of maliën. 

Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 

1. Garen, draad, k oord, snoer, touw 
en tres behooren niet tot den post. 

2. Niet doorboorde, uitsluitend uit 
balein bestaande baleinen, welke een 
breedte hebben van meer dan 3 centi
meter, of een lengte van meer dan 50 
centimeter, worden belast volgens post 
n°. 63. 

26. Post n ° . 59 wordt vervangen door: 
Hout en houtwerk, voor zoo,·cr niet 

belast of vrljges tel1l bij een andc-reu 
post. 

I. H out, gezaagd, geschaafd of op 
dergelijke wijze bewerkt, voor zoov er 
niet bii een ander onderdeel van dezen 
post afzonderlijk belast. 

A. B alken, binten, delen , ribben, 
baddings, platen , planken, schroten en 
latten, welke behalve het zagen in de 
lengte, cylindrisch zagen daaronder be
grepen, geen verdere bewerking hebben 
ondergaan dan het enkel rechthoekig af
zagen van d e ein den : 

1. indien v ervaardigd van grenen- , 
lorken-, vuren-, dennen- of ander naald
hout, indien: 

a. de lengte minder is dan 43 centi
meter. 

M aatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
b. de lengte is 43 centimeter of 

meer, doch niet meer dan 2 meter en 

tevens de dikte op eenige plaats 12 mil
limeter of minder bedraagt. 
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Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
c. de dikte op eenige plaats meer is 

dan 76.2 millimeter (3 Engelsche dui
men) . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
d. de breedte op eenige plaats meer 

is dan 279.4 millimeter (u Engelsche 
duimen). 

Maatstaf: waarde - R echten: 10 % 
e. de lengte meer is dan 7.01 meter 

(23 Engelsche voeten) . 
Maatsta f : waarde - R echten : 10 % 

2. overige. 
Maatstaf : waarde - R echten: 3 % 

B . Ander, balken, binten , delen, rib
ben, baddings, p laten, planken , schro
ten en latt en, welke een verdere bewer
king hebben ondergaan dan aangegeven 
bij letter A daaronder begrepen: 

1 . delen en schroten, welke behalve 
het vlakschaven of op dergelijke wijze 
bewerken geen verdere bewerking heb
ben ondergaan dan het aanbrengen van 
veer en groef, he t aanbrengen aan één 
der langsribben van een afgeschuinden 
kant of ronding (velling of kraal) en het 
enkel rechthoekig afzagen van de ein
den, mits de lengte 2.10 meter of meer, 
doch niet meer dan 7.01 meter (23 En
gelsche voeten) bedraagt bij een breedte 
op eenige plaats van niet meer dan 
279.4 millimeter (n Engelsche duimen) 
en - afgezien van de geprofileerde zij de 
- een dikte op elke plaats van meer 
dan 12 millimeter, doch niet m eer dan 
32 millimeter (.~/ 4 Engelsche duimen) . 

Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 
2. overig. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
II. Fineer. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
III. Duplex- , triplex- en multi

plexplaten, verkregen door het aaneen
lijmen of op andere wijze samenvoegen 
van pfaten, bladen, latten of blokjes 
hout, gefineerde platen daaronder be
grepen, zoomede houtplaten bekleed met 
metaal of andere stof: 

1. platen waarvan de beide buiten
ste lagen bestaan uit b erken -, beuken-, 
elzen- of naaldhout. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
2. andere. 

Maatstaf: waarde - R echten : 10 % 
IV. Dwarsliggers en wisselhouten. 

Maatstaf : waarde - R echten: 3 % 
V. Houtdraad. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 3 % 
VI. Houtwol. 

M aatstaf : waarde •- Rechten: 6 % 
VII. Ingezaagde blokken, bestemd 

voor de vervaardigin g van schoenlees
ten, mits deze bestemming in de aangif
te is vermeld · en desverlangd aan de 
ambtenaren belast met de visitatie te 
hunnen genoegen wordt aangetoond. 

Maatstaf : waarde - R echten : 3 % 
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VIII. Houtwerk, waaronder te ver
staan werken en voorwerpen, geheel of 
hoofdzakelijk vervaardigd van hout, 
voor zoover niet bij een der andere on
derdeelen van dezen post lager belast. 

Maatstaf: waarde - R echten: 10 % 
BI,TZONDERE BEPALINGEN. 

r. Voor de toepassing van onderdeel 
I, letter A, van den post wordt in
vochten, inwateren, drogen of stoomen 
niet als een verdere bewerking aange
merkt; evenmin als het op min of meer 
ruwe wijze gladmaken van één der vlak
ken. 

2. Van het volgens den post ver
schuldigd invoerrecht zijn vrijgesteld: 

a. stammen, takken en stengels, al 
dan niet vierkant bezaagd of behakt, al 
dan niet geschild of gespleten, al dan 
niet op lengte afgekort, waaronder val
len heipalen, spieren, kolders, juffers, 
mijnstutten, sparren en ander dergelijk 
rondhout; een en ander mits niet verder 
bewerkt; 

b. zwalpen; 
c. deelen, onderdeelen en toebehoo

ren van schepen, voor geen ander doel 
geschikt. 

3 . Onze Minister van Financiën kan 
onder door hem te stellen voorwaarden 
vrijdom of teruggaaf van invoerrecht 
verleenen voor naaldhout, belast volgens 
onderdeel I, letter A-2, van den post, 
dat tot kisten is verwerkt. 

27. Post n °. 60 wordt vervangen door: 
Hulshou1l- en kenkenartlkelcn. 
I. Matten- en kleerkloppers ; zeep

kloppers; sponseknijpers; waschklem
men; zoogenaamde gas bespaarders of 
spaartegels; automatische en andere gas
aanstekers; zoomede aanzetstalen (stif
ten van metaal of van amaril, carbo
rund of dergelijke stof gevat in hand
vat) en bus- en blikopeners (zooge
naamde sardinebliksleuteltjes en artike
len met schaarbeweging daaronder be
grepen). 

Maatstaf: waarde - R echten: I2 % 
II. Trap- en andere ladders, welke 

een gewicht hebben van IS kilogiam of 
minder. 

Maatstaf : waarde - R echten: I8 % 
III. Stofzuigers, welke met de hand 

kunnen worden v erplaatst, en de daar
bij gebezigde slangen, buizen en zuig
monden. 

Maatstaf: waarde - R echten: 1 2 % 
IV. M essenslijp- en messen-, vor

ken- en lepelpoetsmachines, welke een 
gewicht hebben van 5 kilogram of min
der. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
V. Vliegenkasten en vliegenkappen; 

niet met mes gemonteerde brood-, 
vleesch- en groentensnijborden; stof
blikken al dan niet met bijbehoorenden 
schuier; slijpplanken voorzien van zand-
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bak of voorzien van oog, ring of ande
re inrichting om op te hangen; zeepras
pen en zeepschaven, welke een gewicht 
hebben van 600 gram of minder; trech
ters, welke ee!l gewicht hebben van 300 
gram of minder ; zoomede hooikisten, 
thermosflesschen, theemutsen, boter
koelers (niet behoorend tot onderdeel 
VI) en andere dergelijke artikelen ge
bezigd voor het warm of koel houden 
van eetwaren of dranken; zoogenaamde 
kookdeksels en andere dergelijke artike
len gebezigd ter voorkoming van over
koken of aanbranden; theepotaanvatten 
en andere dergelijke artikelen voor het 
aanvatten van warme voorwerpen, en 
roostertj es en onderlegplaatjes gebezigd 
om daarop warme voorwerpen t e plaat-
sen. Maatstaf: waarde - R echten: 1 8 % 

VI. K annen , borden , schotels , scha
len en kommen; citroenpersen; gelei- en 
puddingvormen; pasteibakjes of pastei
pannetjes en z.g. casserollen (schalen 
en schotels, waarin spijzen worden ge
reedgemaakt en tevens worden opge
diend); zoogenaamd e keukenstellen 
(stellen provisiepotten met de daarbij 
behoorende kruiken, enz. voorzien van 
opschrift) en - met uitzondering van 
artikelen, gebruikt voor het verzenden 
en a fleveren van goederen - andere 
voorwerpen, blijkens een daarop voor
komende aanduiding bestemd tot ber
ging van zeep, suiker, peper en andere 
in keuke'l of huishouding te gebruiken 
hulpmiddelen , eetwaren en eetwaarin
grediënten; een en ander geheel of 
hoofdzal•eliik bestaande uit Aardewerk 
of porselein; zoomede boterkoelers van 
aardewerk al dan niet voorzien van bir.
nenpot: 

a. geheel of hoofdzakelijk bestaande 
uit aardewerk: 

r. gekleurd , anders dan wit, of wel 
gedecoreerd. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 18 %, 
doch niet minder dan f 7.20 per 100 kg netto 

2. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 18 %, 

doch niet minder dan f .~.60 per 100 kg netto 
b. geheel of hoofdzakelijk bestaande 

uit porselein: 
r. gekleurd, anders dan wit, of wel 

gedecoreerd. 
M aatstaf: waarde - Rechten: 18 %, 

doch niet minder dan f 12.06 per 100 kg netto 
2 . andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 %, 
doch niet minder dan f 7.20 per 100 kg netto 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 
r. Goederen welke behooren tot post 

n °. 152 behooren niet tot den post. 
2. Boterkoelers van aardewerk welke 

bi.i den invoer zijn voorzien van een bin
nenpot worden voor de toepassing van 
den post aangemerkt als boterkoelers 
welke hoofdzakelijk uit aardewerk be
staan. 
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3. Het bepaalde bij de bijzondere be
palingen nos. 2 tot en met 8 op post n ° . 
39 is van overeenkomstige toepassing op 
de artikelen behoorende tot onderdeel 
VI van dezen post. 

28. Post n ° . 64 wordt vervangen door: 
Jalouzieën en rolJulken v.a.~., 

bran dschermen en zoog-enaamde sto
res, zoomede rolhckkèn en sameu
vonwbare hekken, deuren of wanden 
daaronder beg·repcn; marquises, zonne
schermen en tenten en geraamten 1laar
voor, l,amPr chntten, tocht• . vuur-, 
baard -, schoorsteen- en theelichtscher
men, en raamhorren en raam voorzetten. 

Maatstaf: waarde - R echten: 18 % 
29. Post n ° . 66 wordt vervangen door: 
l{antoor-, school-, schilder-, Weken-

en schrijfbehoeften. 
1. Schrijfpennen, potlooden en grif

fels, potlood in staafjes voor het vullen 
van potloodhouders, vulpennen, schrijf
stiften of stylopennen, potloodscherpers, 
penuittrekkers, stencilbladen en vullin
gen voor copieertoestellen, lees- en blad
wijzers, radeergummi, van handvat voor
ziene radeermesjes en perforeerraadjes, 
p en- , vulpen-, potlood-, vlakgom- en 
zegellakhouders, pen-, vulpen- en pot
loodpuntbeschermers, schrijfleggers, 
tafelboekenklemmen, clips voor het ver
deelen van laden in vakjes , vouwbeenen, 
briefopeners, pressepapiers, blocnote
houders, postzegelbevochtigers, plak
ouwels, stempelkussens, in doosjes of op 
andere dergelijke wijze verpakt zand, 
vloeirollen, vloeiblokken , briefklemmen, 
briefpennen, briefhaken, liassen, papier
binders en clips voor h e t bijeenvoegen 
van papieren of het sluiten van mon
sterzakjes en andere dergelijke n .a.g. 
kantoor- en schrijfbehoeften. 

Maatstaf: waarde - R echten : IQ % 
II. P aletten, schilderstokken , onbe

schilderde borden voor het maken van 
sierborden , spaniijsten voor het op
spannen van schilderdoek, teekenplan
ken, teekenhaken, teekenlatten, panto
graphen, driehoeken, m allen, graadbo
gen, teekenpennen, cirkelpassers, doe
zelaars, doezelbcekjes, houdtrs voor 
houtskoolstaafjes , houtskool in pijpjes 
of staafj es, welke door hunne gelijke 
dikte en het afgesneden zijn op gelijke 
lengte kennelijk zijn bestemd om te 
worden gebezigd als teekenbehoefte, en 
andere dergelijke n.a.g. schilder- en 
teekenbehoeften. 

Maatstaf: waarde - R echten: IQ % 
111. Schrijfborden, schrijfleien, tel

ramen, leesplankjes, demonstratietoe
stellen voor het onderwijs in de natuur-, 
schei- en werktuigkunde, Montessori
en fröbelartikelen en dergelijke school
behoeften en leermiddelen, m et uitzon
dering v an boeken en van artikelen 
welke behooren tot post n °. 48. 

Maatstaf: waarde - Rechten: IQ% 

30. Post n ° . 67 wordt vervangen door: 

I{erkrneu\Jelen en kerlulienst- en 
eeredienstbenoodigdbeden. 

Altaren en deelen van altaren (voet
stukken, bovenstukken, tabernakels, 
tabernakeldeuren en expositietronen), 
preekstoelen en klankborden voor 
preekstoelen, doopvonten en sluitstuk
ken en sluit deksels voor doopvonten, 
biechtstoelen, k ruisen en crucifixen, 
kelken en kelktoebehooren, cibories. 
monstransen en bewaringsdoozen, avond
maalschalen en avondmaalbekers, re
liekschrijnen e n reliekdoozen, bekers, 
schalen, schenkkannen en ampullen, 
wierookvat en, rozenkransen, gebedrie
m en, wijwat erbakjes, kerstkribben en, 
met uitzondering van artikelen, welke 
behooren tot post n ° . 142, sub I, andere 
dergelijke eeredienst-, kerkdienst-, al
taardienst- en processiebenoodigdheden. 
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Maatstaf : waarde - R echten : r2 % 

BIJZONDERE BEPALING. 

Goederen, welke behooren tot een der 
posten nos. 91, 142, onderdeel V, o f 159, 
behooren niet tot den post. 

30a. Post n ° . 68. 

Aan den post wordt toegevoegd: 

BIJZONDERE BEPALING. 

In afwijking van het bepaa lde in arti
kel 4 dezer w et zal deze post voorgaan 
behalve ten opzichte van goederen, 
welke volgens een anderen post m et of 
tevens met een specifiek recht of met 
een accijns zijn belast. 

31. Post n °. 70 wordt vervangen door: 

J{inderwag·ens en klndersportkarren, 
kinderautomobielen, bokkenwage ns en 
andere klndersJ}eelwagens en de voor 
een en ander g·cbezlg·cle nm kap, as, 
duw- of trekinrlcbtlng voorziene bo
venstellen, van rnetaaldraad spaken 
voorziene kielen en wielstellen en van 
zoodanlg·e wielen voorziene onderstel
len, zoornede kapJ}en of ge1leelten van 
kappen en de voor zoo<lanlg·e kap1len of 
gedeelten van kappen gehezi g·de ge
raamten e n van oogen v.oorziene kap. 
bedekking·; kinderstoelen, klnderloop
stoele n en kinderloopbekken. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 

1. Als metaaldraadspaken worden 
alleen aangemerkt spaken, waarvan de 
grootste afmeting van de dv,arsdoor
snede, verdikkingen aan de u iteinden 
buiten aanmerking gelaten , 5 millimete r 
of minder bedraagt. 

2 . Niet van as, kap, duw- of trekin
richting voorziene bovenstellen worden 
naar gelang van hun samenstelling be
last volgens post n ° . 1 s of post n °. 88. 
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32. Post n°. 7z wordt vervangen door: 
IOeecl erc n en Jdeedlng·stuklrnu, en 

klee1l- on kleedlng-toebrhooren. 
I. Duikerpakken, ook indien zij wor

den ingevoerd zonder helm of schoenen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

II. Overige tot den post behoorende 
artikelen: 

a. uitsluitend of zoo goed als uit
sluitend vervaardigd van asbest. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
b . geheele of hoofdzakelijk van me-

taal of van stoffen genoemd of bedoeld 
bij de posten nos. 31 en 63. 

JIA:aatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
c. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
BIJZONDERE BEPALING. 

Tot den post behooren, met uitzonde
ring van de artikelen, welke beant
woorden aan de omschrijving van de 
posten nos. 17, 22, 53, 56, 117 of 141, 
ongeacht hunnen aard, alle artikelen, 
welke deel uitmaken van de kleeding of 
van het toilet (nacht- en onderkleeding, 
schorten en bavettes, fichus, chales, 
bouffantes en befjes, boa's en kragen 
van imitatiebont, voiles , sluiers, dassen 
en strikken, ceintures, gordels en sjer
pen, fronts, boorden en manchetten, 
bretels, jarretelles en kousebanden, sok
ophouders en mouw- en rokophouders, 
veters, kraag- en broekveeren, broek
klemmen, doek- , das- en veterknijpers, 
bustehouders en corsetten, zwemvesten 
en zwemgordels, en dergelijke artikelen 
daaronder begrepen). 

33 . Post n °. 75 wordt vervangen door: 
!(offer s v.a.s.; hoed·cndoozen; valie

zen; citybags; gladstonebags; ran sels; 
relsrollen; 11akket1lragers; weltasschen; 
bandelieren voor patronen; kruit
hoorns ; op den rn g te dragen vl oh
karen; van oogen, rin gen, kousen of 
treksluitin g v,oorzll'ne r eis- , wasch- en 
gereedschapszakken; étul's, hol'zen, 
holsters e n tasschen voor hot bergen 
van Instrumenten, Yerrekljkers, wa
J>ens, wanclclstokken of s11ortbenoo-
1llgdheden; rijwiel- en za1leltasschen; 
metalen bagag·e1lragers voor rijwielen, 
automobielen en rijtnlgeu; metalen 
1loozen voor· het bergen van auto
banllen; dames tas,•hjes, honbon- o n 
blnocletaschjes; boodscha1rnetten; ac
ten-, wissel- en hanknoteutasschen; 
muziekportefeuilles; teekenportefruil
Jes ; schooltasschen, boel,en - en boter
hammappen; botan lseerh'ommels ; ~rif -
felkokers ; sponsedoozen; zoomede an
dere dergelijke artikelen (voor zoover 
In gevolge post n °. !Il, onderdeel n. niet 
lager helast), gebrzlgd Yoor het per
soon lijk ov,rrbreng·en van g·oederen, of 
het meevoeren van goe1l er en Yoor per
soonlijk of lijfsgebruik ook Indien die 
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artikelen zij n voorzien van t-Ollet-, 
naai- of sehrijfbenoo1llgdhell en. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 
34. Post n °. 77 wordt vervangen door: 
l(oralen en kralen v.a.s., zoowel van 

porselein, glas, hout of metaal, als ver
vaardigd uit koraal, hars, natuurlijk 
gesteente of andere zelfstandigheid, 
zoomede glaspaarlon, uit 1iaarlomoer 
g·esneden paarlen, eu alle and ere paar-
len, met uitzonderin g vau niet 1loor
boorde or gevatte echte, een eu ander 
zoowel los, als gerewen aan s noeren of 
enkel gevat In metalen of andere vat
ting, zoomede rand en, ran1l , franje en 
kwasten met koralen, kralen 'lf andere 
tot den post behoorende artikelen sa
mengesteld. 

I. Doorboorde echte paarlen al dan 
niet aan snoer geregen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 3 % 
II. Overige artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALING. 

Peer-, staaf- of andervormige artike
len, welke als koralen of kralen zijn 
doorboord of voorzien van doorlaa t
opening en geschikt zijn om te worden 
gebezigd voor het vervaardigen van 
ceintures, kettingen, beurzen, passe
ment, franje, kwasten, lamperanden en 
dergelijke artikelen, worden belast als 
kralen. 

35. Post n °. 79 wordt vervangen door: 
l(urk, voor zoover verwerkt of be

werkt tot werken en voorworl)en, zoo
mede werken en voorwerJJen welke Ju 
hoofdzaak uit kurk bestaan een en 
ander voor zoover niet belast of vrij
g·esteld bij een anderen post. 

I. Kurk in bladen, vellen of reepen, 
waarvan de dikte één m .M. of minder 
bedraagt (z.g. kurkpapier) en de daar
van geheel of hoofdzakelijk vervaardig
de artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 
II. Overige tot den post behoorende 

artikelen, 
Maatstaf: waarde - R echten : 10 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 
1. Ruwe kurk of kurkhout( de al dan 

niet van de buitenste laag ontdane bast 
van den kurkeik) in bladen of stukken, 
wordt vrij van invoerrecht toegelaten. 

2. Kurkisoleersnoer (gemalen kurk 
in een huls van weefsel of vlechtwerk) 
wordt belast volgens post n °. 91. 

36. Post n ° . 80 wordt vervangen door : 
LamJJen, lan taarn s en bellehtlngs

cn verlieh t.Iu gstoestellen; röntwena11-
parate11 en brstraling·sapparaten; 011 -
derdeelen en toebehoorcn van een en 
ander; kaarsen, g·Joclko usjes en kool
st1n-en; zoom ede verllehtlngsmltldeleu, 
n.a.g. 
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I. Lampen, lantaarns en belich
tings- en verlichtingstoestellen van al
lerlei aard (sigarenlampjes,lampen voor 
petroleumkachels, theelichten en andere 
verwarmingstoestellen, baken- en vuur
torenlampen, zoeklichten en schijnwe1-
pers, booglampen, lampen en belich
tingstoestellen voor chirurgisch gebruik, 
reclamelichttoestellen, kronen, luchters,_ 
kandelabres en kandelaars, en dergelijke 
lampen, lantaarns, belichtings- en ver
lichtingstoestellen daaronder begrepen) : 

a. mijnlampen. 
Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 

b. overige artikelen, voor zoover niet 
bij een der andere onderdeelen van 
dezen post lager belast. 

Maatstaf: waarde - R echten: 18 % 
II. R öntgenapparaten en bestra

lingsapparaten. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

III. Voor de betonning gebezigde 
lichtboeien, met uitzondering van af
zonderlijk ingevoerde lampen en andere 
lichttoestellen daarvoor. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
IV. Gloeilampen, neonlampen, na

triumlampen, röntgenlampen , lampen 
voor het opwekken van ultraviolette of 
infraroode stralen en dergelijke, al dan 
niet van een of meer gloeidraden voor
ziene, voor belichting, verlichting, be
straling of verwarming gebezigde lam
pen, ook _ indien zij worden aangeduid 
als buizen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
V. Taperhouders; voor kronen, luch

ters, lampen en andere verlichtings
artikelen gebezigde kaarshouders; niet 
van lamp of brander voorziene harpen, 
wandarmen en d ergelijke lampedeelen; 
houders voor èlectrische lampen; bal
lon- en kapdragers; ornamenten {ver
sierde verbindingsstukken tusschen den 
ballondraagrand en den peerhouder of 
tusschen de verschillende lampedeelen); 
peren en peer houders; gewichten en 
omhulsels voor gewichten. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
VI. Branders v.a.s., Graetzin- en 

speksteenbranders en branders voor 
lampen van petroleumkachels daaron 
der begrepen; uit of met metaaldraad of 
metaaldraadvlechtwerk samengestelde 
ballon- en glasbeschermers; voor lampe
en kaarsekappen gebezigde karkassen . 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
VII. Lampe- en kaarsekappen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
VIII. Voeten en voetstukken voor 

tafel- en schemerlampen; lampeglazen; 
lampeballons; lichtschermen; reflectors 
en lamp- en kroonschalen; walmvangers 
en lampeglasschoorsteentjes, zoomede 
bobèches en porseleinen kaarsen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 o/o 
IX. Gloeikousjes, al dan niet ge

drenkt of voor dadelijk gebruik ge
schikt, en de voor gloeikousjes gebezig-
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de stiften. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 

X. Koolstaven en koolspitsen voor 
electrische verlichting. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
XI. Kaarsen en kaarsjes v.a.s., zoo

genaamde tapers (kaarsen voor het aan
steken van gaslicht), waxinelichtj es, 
nachtpitjes en dergelijke artikelen daar
onder begrepen, zoomede lichtpatronen, 
vuurpijlen, fakkels, flambouwen en pek
kransen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
XII. Calciumcarbid en andere der

gelijke artikelen, welke kunnen worden 
aangewend tot het voortbrengen van 
licht : 

verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

BIJZONDERE BEPALING. 
Soldeer- en afbrandlampen worden be

last volgens post n °. 144, toestellen voor 
het vervaardigen van afdrukken, ver
grootingen of verkleiningen van photo
graphieën, zoomede toestellen voor het 
vervaardigen van lichtdrukken volgens 
post n ° . 108. 

Goederen, welke behooren tot een der 
posten nos. 111 en 142, onderdeel V, be
hooren niet tot den post. 

37. Post n°. 81 wordt vervangen door: 
Leder en lederwerk, voor zoover niet 

belast or vr ijr,rest!'ld hij eeu anderen 
post. 

I. Zeemleder v.a.s ., a l dan nie t be
werkt tot werken of voorwerpen: 

a. zeemleder in vellen, hetwelk nog 
niet is geslepen en bestemd is om in 
zeemlederfabrieken te worden afge
werkt, mits de bestemming in de aan
gifte is vermeld en desverlangd aan de 
ambtenaren belast met de visit a tie te 
hunnen genoegen wordt aangetoond . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
b. overige artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 1 s % 
II. Ander leder dan genoemd sub I, 

ook perkament, een en ander in vellen, 
platen, stukken of anderen vorm, voor 
zoover niet bewerkt tot werken of voor
werpen. l'.1a tsta f : waarde - R echten: 6 % 

III. Overige tot den post behooren
de artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

1. Ledermeel behoort niet tot den 
post . 

2. Kunstleder , geheel of voor een 
aanmerkelijk gedeelte bestaande uit le
der, ledermeel of lederafval wordt voor 
de toepassing van den post met leder 
gelijkgesteld. 

3. Enkel in vorm gestanste of gesne
den schoenzolen en dergelijke enkel in 
vorm gestanste of gesneden artikelen 
worden voor de toepassing van den post 
als werken of voorwerpen aan gemerkt . 
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38. Post n °. 82 wordt vervangen door : 
Ledikanten eu wiegen, en oncllirstel

len, hemels, wanden en opzetten daar
voor ; bed,len en mat rassen 1·.a.~., ook 
bedkasten, veldbnildPn, del,betldeu, 
luch t- en waterheiltl en, en houh\·,ol-, 
kurk- en staaldraad matrassen, 11elu ws 
en ku ssens, verstelbare lwo fdkussens 
en zweefapJiaraten voor zlelrnnledikan
ten, matrasramen, en ander dergelljk 
lecllkant-, wieg- en he tl toebehooren, dt1 -
kens, lake ns, spreien, sloopen en an
dere overtrekken daaronder begre pen, 
zoomede hangmatten, slaap- 'en voet
zakken e n siirlng·- en r eddlng.s matras 
sen. 

I. Artikelen welke geheel of hoofd
zakelijk bestaan uit producten welke be
hooren tot post n °. 91. 

M aatstaf : waarde - R echten: 20 o/,, 
II . Overige tot den post behoorende 

artikelen. 
M aatstaf: waarde - Rechten: 18 % 

39. Post n °. 83 wordt vervangen door : 
Lepels, ,•orkcn, scheJJpen, sehopJJen 

en spaden v.a.s., pronk- e n sic rlepels, 
taartscheppen, suikerstrooiers, 111011: 
sterstekers, hooivorke n, beer-, gier- of 
mestsche pJirrs, schepbakl,en, en clcr
gelijke artikelen daaronder begre pen. 

I. Artikelen voor huishoudelijk, keu
ken- en tafelgebruik. 

M aatstaf: waarde - Rechten: 18 % 
II. Troffels , voor zoover nietsamen-

gesteld m et edele metalen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

111. Overige tot den post behooren -
de artikelen : 

a. bij den invoer voorzien van een 
al dan niet aangezet handvat, handgreep 
of steel: 

1 . indien zij een gewicht hebben van 
600 gram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rech ten: 10 % 
2. bij hooger gewicht. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
b. ingericht om v an handvat, hand

greep of steel te worden voorzien: 
1. indien zij een gewicht hebben van 

300 gram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: ro % 

2 . bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - R echten: ~ % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 
I. Scheppen, schepbakjes en derge

lijke artikelen, niet voorzien van hand
vat, handgreep of steel, en ook niet in
gericht om daarvan te worden voorzien, 
worden belast volgens post n°. 15. 

2 . M ondlepels voor tandart sen (le
pels voor het afdrukken van gebitvor
men) behooren niet tot den post. 

40. Post n°. 84 wordt vervangen door: 
Lijsten voor portretten, s1,Ie i;rels, 

schlltlerlJeu en dergelijke artikele n, 
zoomede voor de vervaardig·ln g· van 
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zoodanlge lijs t.Pu gelwzlgde geprofileer
de of gernodelIPerde s taven, latten, hoe 
ken en andere hulpstukken. 

I. Staven, latten, hoeken en andere 
hulpstukken. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 
II. Overige tot den post behoorende 

artikelen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 

41. Post n °. 86 wordt vervangen door: 
Llncrus ta e n lederhehang, zoowel 

echt als- Imi tatie, ook in s tukken' voor 
het beklee,len van stoelen of der g·elljk 
gebruik, en fin eer beplakt met papier 
of met een tot. JJOSt n °. 91 be l!oorenclc 
stof. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
42. Post n ° . 87 wordt vervangen door: 
Lucifers, met uitzond ering van Ilcu 

gaalsche lucifers en dergelijke artike 
len, welke behooren tot JJOSt n °. 149: 
zoogenaamde vuurmakers; zwavelstol, • 
ken; zoomed e verpakt zoogen aamd 
gloed en and ere "veri_iakte" verwar• 
mlngsrnltldelen: 

I. geheel of hoofdzakelijk bestaande 
uit papier of een andere tot post n ° . 106 

behoorende stof. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 

2 . van andere samenstelling. 
M aatstaf: waarde - Rechten : 12 % 

43. Post n ° . 88 wordt vervangen door : 
Mand en, mandjes, kooie n, broed

korven, v lsch1•an g mid1lelen en an1lere 
g·eheel of gc1lecltelijk door v lechtin g 
verkregen voorwerpen, welke g·eheel .of 
hooîdzakelljk bestaa n uit teen, rotting·, 
bamboe, bles, rie t., spaan, stroo of an
dere tl er gelijke uatuurriroducteu. 

I. Wannen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 o/,, 

II. Manden en andere tot den post 
behoorende voorwerpen, vervaardigd 
van niet verder bewerkte, ongeschilde, 
a l dan niet gespouwen teen of ander
rijshout, mits niet voorzien van hengsel, 
of van metalen scharnier of metalen 
sluiting. 

Maatstaf : waarde - Rechten: ro % 
III. Spanen fruitverzendmandjes en 

andere · tot den post behoorende voor
werpen, vervaardigd van spaan, voor
zien van hengsel , mits niet voorzien van 
deksel , indien de voor het v lechtwerk 
gebezigde reepen een bree dte hebben 
van 2 centimeter of meer. 

M aatst a f: waarde - R echten : ro % 
IV. Zakken, k ennelijk vervaardigd 

voor het verzenden of afleveren van goe
deren, mits niet voorzien van hengsel, 
handvat, handgreep of andere inrichting 
om te dragen, aan te vatten of op te 
beuren, noch van beugelsluiting, trek
sluiting of metalen oogen, ringen of 
kousen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 
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V. Overige tot den post behoorende 
voorwerpen, met uitzondering van bijen
korven , welke van het volgens den post 
verschuldigd invoerrecht zijn vrijgesteld. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 18 % 
44. Post n° . 89 wordt vervangen door: 
Mang·els, waschmachlnes, wrlngma 

<•hlnes en waschbordeu Yoor het op
maken en wasschen van Unn engoetl, 
zoomede wrlngmachinerollen (gumml
rollcn OJJ metalen or andere s11ll) en 
strljkplanl,en. 

I. Mangels: 
a. indien zij een gewicht hebben van 

125 kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 15 % 

b. bij hooger gewicht. 
M aatstaf: waarde - R echten : 6 % 

II. Waschmachines : 
a. indien zij een gewicht hebben van 

200 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - R echten: 15 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

III. Wringmachines: 
a. indien zij een gewicht hebben van 

20 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 

IV. Waschborden: 
a. indien zij een gewicht hebben van 

s kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 

b . bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

V. Wringmachinerollen: 
a. indien zij een gewicht hebben van 

3 kilogram of m inder. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 15 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 

VI. Strijkplanken. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 1 5 % 

45. Post n°. 91 wordt vervangen door: 
[ anufacturen, weefsels en ~·lecht

werken eu borduur-, haak-, kant-, 
knoop- en breiwerken van allerlei aard, 
embrasses. franjes. kwa~ten en passe
menten, stoffen doorweekt met vet, be
klee d m et rubber, g-lasgruis or zand, bc 
strl'ken met gra11hlet, asphalt of teer, 
of op eenlgerlel a ndere wijze Yoor een 
bepaald doel gl'schlkt g-emaakt, storîen 
waarvan, als bij Imitatie bastband, de 
draden of vezels door ml!ldcl van Ujm 
of andere kleefstof worden bijeenge
houden, haarvllt, wolvilt, w11s1loek, 
leer1loclc, onnlochten 1mkklng- en lso 
latlesnocr en 1ler0 ·elljl,e artikelen claar 
onder begrer•cn, zoome,le de uit of met 
een eu ander geheel of hoofdzakelijk 
samengestelde werken en voorwerpen. 

I. Jute weefsels en andere tot den 
post behoorende weefsels, vlechtwerken 
en stoffen, welke per 10 centimeter in 
het vierkant, meer draden hebben dan 

30, maar niet meer dan 200, en per me
ter in het vierkant, voor elke 10 draden, 
welke op den meter in het vierkant 
voorkomen, een gewicht hebben van 
meer dan 2 maar niet meer dan 7 gram, 
zoowel aan het stuk, als in niet verder 
bewerkte, uitsluitend uit zoodanige stof 
bestaande stukken, een en ander m et 
uitzondering van weefsels en vlechtwer
ken van stroo, spaan, hout, bies of an
dere dergelijke natuurproducten en van 
fabrikaten in koord-, snoer-, touw-, 
buis- of dergelijken vorm en behoudens 
het bepaalde bij bijzondere bepaling 
n °. II. 
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Maatstaf : waarde - R echten: 15 % 
II. Niet van beugelsluiting, trek

sluiting of metalen oogen,ringen of kou
sen voorziene zakken (bedzakken, geld- , 
wasch-, post- en monsterzakken en der
gelijke zakken daaronder begrepen), 
vervaardigd van de stoffen behoorende 
tot onderdeel I , ook al mochten die zak
ken inwendig zijn bekleed of beplakt 
met papier. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 
III. Wit katoenen band, mits inge" 

voerd op rollen, welke ten minste 100 

meter bevatten, zoomede geweven glas
band en uit katoen en asbest geweven 
band, een en ander bestemd om te wor
den gebezigd als grondstof voor het 
samenstellen van motoren en andere 
electro-technische artikelen, behoudens 
het bepaalde bij bijzondere bepaling 
n°. V. 

Maatstaf: waarde - R echten: 10 % 
IV. Ongebleekt katoen, bestemd om 

te dienen als grondstof in katoendruk
kerijen en ververijen, behoudens de door 
Ons bij algemeenen maatregel van be
stuur te treffen voorzieningen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
V. Ongebleekte en ongeverfde la

kens, bestemd om te worden gebruikt 
voor dekens in katoendrukkerijen, be
houdens de door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestuur te treffen voor
zieningen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
VI. Zijden builgaas, zoowel aan het 

stuk als in niet verder bewerkte uit
sluitend uit zoodanig gaas bestaande 
stukken, en de uit of met zoodanig gaas 
geheel of hoofdzakelijk samengestelde 
builkleeden en builzakken. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 3 % 
VII. Weefsels en stoffen, uitslui

tend vervaardigd van asbest, zoowel aan 
het stuk als in niet verder bewerkte 
uitsluitend uit zoodanige stof bestaan
de stukken, en de van zoodanige stof 
vervaardigde ringen, ringvormige ran
den en doorboorde schijven, zoomede 
uitsluitend van asbest vervaardigde 
buizen en hulzen. 

Maatstaf: waarde - R echten : 3 % 
VIII. Zeildoek, karldoek, scheer

doek, prezenningdoek en andere tot den 
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post behoorende weefsels, vlechtwerken 
en stoffen, welke per vierkanten meter 
een gewicht hebben van meer dan 800, 

maar niet meer dan 1500 gram, zoowel 
aan het stuk als in niet verder bewerk
te, uitsluitend uit zoodanige stof be
staande stukken, een en ander met uit
zondering van fabrikaten in koord- , 
snoer-, touw-, buis- of dergelijken vorm 
en behoudens het bepaalde bij bijzon
dere bepaling n ° . III. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
IX. Kaardenband, drijfriemenband 

en andere tot den post behoorende 
weefsels, vlechtwerken en stoffen, 
welke per vierkanten meter een gewicht 
hebben van meer dan 1500 gram, zoo
wel aan het stuk als in niet verder be:
werkte, uitsluitend uit zoodanige stof 
bestaande stukken, een en ander met 
uitzondering van fabrikaten in koord-, 
snoer-, touw-, buis- of dergelijken 
vorm en behoudens het bepaalde bij bij
zondere bepaling n °. IV : 

a. haar- en wolvilt. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 3 % 

b. overige artikelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 

X . Fabrikaten in koord-, snoer-, 
touw-, buis- of dergelijken vorm, be
stemd om te dienen als pakking- of 
isolatiemateriaal voor buizen, appara
ten, werktuigen en toestellen, ook in
dien zij zijn bestreken met vet of gra
phiet, zijn ingelegd met caoutchouc, 
rubber of guttapercha, of een zelfstan
digheid, welke op grond van bijzondere 
bepaling n °. 1 op post n °. 2 9 daarmede 
is gelijk te stellen, of zijn gevuld met 
asbest, gips, mica, kurk, kieselguhr of 
dergelijke stoffen, behoudens het be
paalde bij bijzondere bepaling n °. V. 

l\1aatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
XI. Scheepszeilen, en, voor zoover 

zij een gewicht hebben van 25 kilogram 
of meer en worden ingevoerd in ruit- , 
rechthoek- of vierkantvorm, brand- en 
reddingszeilen, dekkleeden en niet op 
garnituur gemonteerde tent-, wagen- en 
rijtuigkleeden; een en ander mits ver
vaardigd van de stoffen belast volgens 
onderdeel VIII hiervoor. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
XII. Drijfriemen, transportbanden, 

buil-, filter- en perszakken, buil-, fil 
ter- en perskleeden, polijstschijven en 
andere artikelen, bestemd om te dienen 
als apparaat, werktuig of toestel of als 
onderdeel of toebehooren daarvan, een 
en ander voor zoover vervaardigd van 
de stoffen belast volgens de onderdee
len VIII of IX hiervoor, zoomede de 
van de volgens de onderdeelen VIII, IX 
en X belaste stoffen en fabrikaten ver
vaardigde ringen, ringvormige randen 
en doorboorde schijven, bestemd om te 
worden gebezigd om bij apparaten, 
werktuigen, toestellen en buizen, uit
straling of toetreding van warmte, het 

1939 

ontsnappen van stoom, gas of vloeistof
fen, of geraas of trilling te voorkomen, 
een en ander behoudens het bepaalde 
bij bijzondere bepaling n °. V: 

a . geheel of hoofdzakelijk van haar
of wolvilt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 3 % 
b. overige artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
XIII. Zoogenaamde rondgeweven 

wolvilten, zoomede drukdekens , een en 
ander bestemd om te worden gebezigd 
als onderdeel van werktuigen en toe
stellen, behoudens het bepaalde bij bij
zondere bepaling n °. V. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
XIV. Olielinnen, oliebuis, oliekous 

en andere op dergelijke wijze geprepa
reerde weefsels en stoffen, bestemd om 
in fabrieken of trafieken te worden ge
bezigd bij het samenstellen of herstellen 
van motoren en andere electrotechni
sche artikelen, behoudens het bepaalde 
bij bijzondere bepaling n °. V. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
XV. Sterkflanel, bestemd om te 

worden gebezigd als hulpmiddel in tex
tielfabrieken, behoudens het bepaalde 
bij bijzondere bepaling n °. V. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
XVI. Reddingsboeien en scheeps

stootzakken. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

XVII. Vlechtwerken van stroo of 
spaan, of van niet tot garen of draad 
gesponnen hennep, rameh of andere 
plantenvezels, van haar, of van naboot
singen van een en ander, in niet aaneen
gehechte reepen of strooken, welke een 
breedte hebben van 3 centimeter of 
minder en een lengte van 3 meter of 
meer, ook al bevinden zich in die ree
pen of strooken enkele draden of reep
jes van andere stof, een en ander be
stemd om te dienen als grondstof in de 
industrie en behoudens het bepaalde bij 
bijzondere bepaling n°. V. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 3 % 
XVIII. Koordstof bestemd om te 

dienen als grondstof voor het vervaar
digen van automobiel- en rijwielban
den, behoudens het bepaalde bij bijzon
dere bepaling n°. V. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
XIX. Geweven en gevlochten garens 

bestemd om te worden gebezigd als 
grondstof in de industrie, behoudens het 
bepaalde bij bijzondere bepaling n °. V. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
XX. Zakdoeken, zoogenaamde po

chettes daaronder begrepen, handdot
ken, badlakens, luiers, tafellakens, ser
vetten, vingerdoekjes, droogdoeken , 
poetsdoeken, dweilen en dergelijke voor 
persoonlijk of huishoudelijk gebruik ge
bezigde artikelen, ook indien deze ar
tikelen zijn aaneengeweven, doch blij
kens een daarin aangebracht patroon of 
een daarin voorkomende indeeling, ken-
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nelijk zijn bestemd om op bepaalde 
plaatsen te worden gescheiden of van
eengeknipt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
XXI. Overige tot den post behoo

rende artikelen: 
a. geheel of hoofdzakelijk van haar

of wolvilt. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 1 o % 

b . andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 
1. Tot den post behooren niet: 
a . weefsels e n vlechtwerken en an

dere bij den post genoemde fabrikaten, 
uitsluitend vervaardigd uit metaaldraad 
of metaalband, dat niet is samenge
steld met papier, weefsel, garen of an
dere zelfstandigheden, welke behooren 
tot een der posten nos. 44, 91 of 106; 

b. artikelen, welke behooren tot een 
der posten nos . 13, 41, onderdeel XIII , 
44, onderdeel 111, 48, 53, 56, 57, 71, 73, 
77, 80, 82, 88, 93, 116, 117, 132, 141, 142, 
onderdeel I , 143, onderdeel Il, onder
deel 111 en onderdeel V en 144, onder
deel Il, letter b. 

Il. Onderdeel I van den post zal al
leen worden toegepast op weefsels en 
andere tot den post behoorende fabri 
katen: 

a. waarvan ketting en inslag duide
lijk waarneembaar zijn, en niet, als bij 
fluweel- , velours-, pluche-, vilt-, velvet-, 
trijp- en astrakanachtige stoffen en als 
bij gemoltonneerde, gehekelde, geteerde 
of met andere zelfstandigheden bedekte 
of bekleede stoffen, aan een of beide 
zijden geheel of gedeeltelijk aan het oog 
zijn onttrokken; 

b. welke geheel noch gedeeltelijk zijn 
vervaardigd uit rubber- of metaaldraad, 
of uit wol, haar, zijde of andere produc
ten, die zich bij verbranding gedragen 
als een product van dierlijken aard, en 
geen getwijnde draden bevatten; 

c . waarvan geen inslagdraden, of 
niet meer dan r /10 van het aantal ket 
tingdraden, of indien dat 1/10 meer be
draagt dan 14 draden, niet m eer dan 14 
kettingdraden, aan het stuk of in de 
draden geheel o f gedeeltelijk zijn ge
verfd of bedrukt; 

d. welke niet door middel van we
ven, drukken of op eenigerlei andere 
wijze zijn voorzien van bloemen, bla
deren, blokken, ruiten, lijnen, strepen, 
patronen of figuren, tenzij gevormddoor 
het 1/10 aantal kettingdraden, of door 
de 14 kettingdraden bedoeld bij letter c 
hiervoor. 

111. Onderdeel VIII van den post 
zal a lleen worden toegepast op weefsels 
en andere tot den post behoorende fa
brikaten: 

a. welke niet, als fluweel, pluche, 
velours, velvet en trijp, zijn voorzien van 
opstaande of liggende haren of draden, 

of als imitatie-astrakan, zijn voorzien 
van oogen of lussen; 

b. welke geheel noch gedeeltelijk zijn 
vervaardigd uit rubber of rubbergaren, 
of uit wol, haar, zijde of andere produc
ten , welke zich bij verbranding gedra
gen als een product van dierlijken aard, 
en niet zijn bekleed of beplakt met 
amaril, glasgruis of zand, of zijn be
kleed, beplakt, bestreken of doortrokken 
met caoutchouc, rubber of guttapercha, 
of met een zelfstandigheid, welke op 
grond van bijzondere bepaling n ° . 1 op 
post n ° . 29 daarmede is gelijk te stellen; 

c. waarvan geen inslagdraden of niet 
meer dan 1/10 van het aantal ketting
draden, of indien dit 1/10 meer bedraagt 
dan 8 draden, niet meer dan 8 ketting
draden (getwijnde draden voor één te 
tellen), aan het stuk of in de draden 
geheel of gedeeltelijk zijn geverfd of be
drukt; 

d. wel.ke niet door middel van we
ven, drukken of op eenigerlei andere 
wijze zijn voorzien van bloemen, bla
deren, blokken, lijnen, ruiten, strepen, 
patronen of figuren, tenzij gevormd door 
het 1/ 10 aantal kettingdraden of door de 
8 kettingdraden, bedoeld bij letter c 
hiervoor. 

IV. Onderdeel IX van den post zal 
alleen worden toegepast op weefsels en 
andere tot den post behoorende fabri
katen: 

a. welke niet als fluweel , pluche, 
velours, velvet en trijp zijn voc,rzien van 
opstaande of liggende haren of draden, 
of als imitatie-astrakan, zijn voorzien 
van oogen of lussen; 

b. welke niet door middel van we
ven, drukken of op eenigerlei andere 
wijze zijn voorzien van bloemen, b la
deren, blokken, lijnen, ruiten, strepen, 
patronen of figuren. 

V. De onderdeelen nos . 111, X, X II , 
XIII, XIV, XV, XVII, XVIII en X IX 
zullen alleen worden toegepast, indien 
de bestemming van de goederen in de 
aangifte is vermeld en desverlangd aan 
de ambtenaren belast met de visitatie te 
hunnen genoegen wordt aangetoond. 

Vl. Wij behouden Ons voor bij al
gemeenen maatregel van bestuur met 
betrekking tot de goederen, bedoeld bij 
de onderdeelen III, XIV, XV, XVIII en 
XIX van den post, zoo noodig nader be
perkende voorschriften te geven, ten 
einde misbruik te voorkomen. 

VII . Van het volgens den post ver
schuldigd invoerrecht zijn vrijgesteld: 

a . geknoopte, al dan niet getaande 
stof voor het vervaardigen van visch
vangnetten, zoowel aan het stuk als in 
niet verder bewerkte, uitsluitend uit 
zoodanige stof bestaande stukken, en de 
uit zoodanige stof vervaardigde visch
vangnetten; 

b. op schilderdoek aangebrachte, al 
dan n iet op raam gespannen, al dan niet 
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voltooide schetsen, schilderstukken of 
t eekeningen, zoomede geschilderde of 
geteekende kakemono's en makimono's, 
een en ander mits niet voorzien van 
eenigerlei reclame of andere niet tot de 
eigenlijke schildering of teekening be
hoorende aanduiding in letters, cijfers, 
teekens of figuren, en met uitzondering 
van artikelen als zoogenaamde peinture 
Bogaerts en dergelijke, welke slechts 
gedeeltelijk door schilderen of teekenen 
zijn verkregen en van coulissen, scher
m en, panorama's en dergelijke artikelen; 

c. bouwkundige en andere technische 
teekeningen op lichtdruklinnen, waarvan 
ten genoegen van den inspecteur der in
voerrechten ter losplaats of diens plaats
vervanger, wordt aangetoond, dat zij be-· 
trekking hebben op ontwerpen, prijs
vragen of in uitvoering zijnde werken; 

d . lompen , zoomede resten van weef
sels en andere tot den post behoorende 
fabrikaten, welke in verband m et hun
nen aard en den toestand waarin zij wor
den ingevoerd, met lompen zijn gelijk 
te stellen. 

VIII. Reg·elen voor de toepasQlng. 

1. Voor de toepassing van onderdeel 
I en de onderdeelen VI tot en met IX 
van den post en van bijzondere bepa
ling VII, letter a, worden aangemerkt: 

a. als manufacturen, weefsels en an
dere tot den post behoorende fabrika
ten "aan het stuk", met inachtneming 
van het bepaalde hierna, de niet met 
andere zelfstandigheden verbonden fa
brikaten, welke, als stukken bukskin, 
feston en kant, worden begrensd door 
vier zijden, waarvan de twee van zelf
kant of afhechting voorziene zijden, of, 
zoo deze ontbreekt, de twee langste zij 
den, over de geheele lengte van het stuk 
met elkander evenwijdig loopen, en 
waarvan de beide overige zijden niet 
door middel van zelfkant, afhechting, 
het aanbrengen van franje of op eeni
gerlei andere dergelijke wijze zijn afge
werkt of afgesloten; 

b . als "niet verder bewerkte stuk
ken" de artikelen, welke enkel zijn ver
kregen door weefsels en stoffen door 
middel van snijden, knippen, ponsen of 
dergelij ke eenvoudige wijze te verdeelen 
in stukken, of welke, indien zij op an
dere wijze zijn vervaardigd, eenzelfde 
eenvoudig karakter dragen, een en an
der voor zooveel die bewerking of ver
vaardiging niét, of niet tevens is dienst
baar gemaakt om de artikelen te ver
sieren met of te voorzien van openge
werkte patronen, van gekartelde of uit
geschulpte randen of van feston, kant, 
franje, enz. Op laatstgenoemde wijze 
bewerkte artikelen zullen, evenals arti
kelen, welke zijn gezoomd of doorstikt, 
of zijn voorzien van kant, franje of fes
ton, of waarvan (voor zooveel cirkel
vormige stukken betreft) de omtrek ge-

heel of gedeeltelijk, of (voor zooveel de 
andervormige artikelen betreft) meer 
dan twee zijden of andere dan de aan 
elkander tegenover liggende zijden ge
heel of gedeeltelijk zijn afgehecht of 
voorzien van zelfkant, als verder be
werkte artikelen worden aangemerkt. 

2. Onder lengte wordt, met inacht
neming van het bepaalde bij de nos. 3 
en 4 hierna, verstaan de gemiddelde 
lengte van de twee van zelfkant of af
hechting voorziene zijden, welke aan el
kander evenwijdig loopen, in andere ge
vallen de gemiddelde lengte van de aan 
elkander evenwijdig loopende langste 
zijden. 

3. Bij v.reefsels, vlechtwerken en an
dere tot den post behoorende fabrika
ten, opgemaakt uit m eer dan één leng
te, wordt als lengte aangenomen de leng
te van elk der stukken voor de opma
king gebezigd. 

4. Bij het bepalen van de afmetin
gen worden zelfkant, afhechting, franje, 
enz. medegemeten. B ij het meten van 
feston, kant en franje, en van stoffen 
van feston, kant of franje voorzien en 
dergelijke artikelen, wordt gemeten vol
gens de lijn of lijnen, welke de meest uit
stekende punten vereenigt. 

5. Voor de toepassing van onderdeel 
I van den post en van bijzondere bepa
ling n °. II , zal bij het bepalen van het 
aantal draden, indien ketting of inslag 
of beide bestaan uit twee of meer naast 
of op elkander liggende draden, elke 
draad afzonderlijk worden geteld. 

6. Voor de toepassing van de bijzon
dere bepalingen n °. II, letters c en d, 
n ° . III, letters c en d en n ° . IV, letter b, 
worden: 

a . bij het berekenen van 1/10 van het 
aantal kettingdraden, onderdeelen ver
waarloosd; 

b. geverfde of bedrukte draden in 
zoom, zelfkant of elders aangebracht, 
als geverfde of bedrukte draden aan
gemerkt, en, voor zoover zij liggen in de 
richting der kettingdraden, bij het vast
stellen van het aantal geverfde of be
drukte kettingdraden m edegeteld ; 

c. indien aan stoffen en fabrikaten 
zelfkant of afhechting ontbreekt en 
slechts in één richting (schering of in
slag), geverfde of bedrukte draden voor
komen, de in die richting loopende dra
den als kettingdraden aangemerkt; 

d. stoffen en draden, welke zoodanig 
zijn geïmpregneerd, geapprêteerd, ge
drenkt, of bestreken, dat zij naar uiter
liik aanzien met bedrukte of geverfde 
stoffen en draden overeenkomen (be
strijken met graphiet en vet, zoomede 
b leken, ook witbleeken, buiten aanmer
king gelaten), alsmede stoffen en fabri
katen welke met op al dan niet kunst
matige wijze gekleurde zelfstandigheden 
zijn bekleed of bedekt, met bedrukte of 
geverfde stoffen en draden gelijkgesteld; 
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e. stoffen en fabrikaten, bedrukt met 
firmastempel verzendmerk, fabrieks
merk, inhoudsopgave, gebruiksaanwij
zing, plaatsnaam of dergelijke aandui
ding, niet als geverfd of bedrukt of als 
voorzien van figuren of patronen aan
gemerkt; 

/. enkele gekleurde draden of een en
kele streep aangebracht als kwaliteits
merk, lengteaanduiding of dergelijke 
aanduiding, buiten beschouwing gela
ten, mits bij de stoffen behoorende tot 
onderdeel I of VIII van den post het 
aantal gekleurde kettingdraden niet 
m eer bedraagt dan het aantal, onder-• 
scheidenlijk toegelaten bij bijzondere be
paling n °. II , letter c en bijzondere be
paling n °. III, letter c. 

7. Voor de toepassing van bijzondere 
bepaling n ° . VII, letter b, worden als 
schilderdoek aangemerkt alle al dan niet 
gepraepareerde weefsels en andere tot 

· den post behoorende fabrikaten , uitslui
tend vervaardigd uit zelfstandigheden, 
welke zich bij verbranding gedragen als 
een product van plantaardigen aard. 

8. Onder dekens en drukdekens, ge
noemd in de onderdeelen V en XIII van 
den post, worden alleen verstaan de de
kens, welke dienen als geleider bij het 
voortbewegen van de te bedrukken stof 
door de drukmachines. 

9. Onder koordstof genoemd in on
derdeel XVIII van den post wordt ver
staan de stof waarvan de kettingdra
den bestaan uit katoenen koordgaren f'n 
waarvan de inslagdraden, uit eendraads 
katoenen garen bestaande, op een onder
lingen afstand liggen van 5 m.M. of 
meer. 

46. Post n °. 94 wordt vervangen door : 
l\Iessen en mPssemnakerswerk. 
I. Knipmessen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. Scheermessen en andere toilet

messen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

III. Tafel- en keukenmessen: 
a. tafelmessen (broodzaagmessen, bo

ter-, kaas- , visch-, vruchten- en dessert
messen daaronder begrepen). 

Maatstaf: waarde - Rechten: r8 % 
b . keukenmessen (snijboonenmessen, 

koekpanmessen, oestermessen, voorsnij 
messen, slagers- en koksmessen daaron
der begrepen). 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 
IV. Overige tot den post behooren

de artikelen. 
Maatstaf: waarde - ~ echten: 6 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 
1. Als "knipmessen" zullen voor de 

toepassing van den post worden aange
merkt alle messen, ook oculeer-, rits-, 
snoei- en tempermessen, jacht- en dolk
messen en chirurgische messen, welke 
samenvouw- of inschuifbaar zijn, met 
uitzondering van scheermessen. 

2. Bus- en blikopeners en zeepras
pen en zeepschaven worden belast vol 
gens post n °. 60; radeermesjes en brief
openers volgens post n ° . 66; sigaren
kistopeners en sigarenknippers volgens 
post n °. 112; scharen, schaarbladen en 
tondeusemessen volgens post n °. u5; 
van mes voorziene snijborden en andere 
snijwerktuigen, zoomede kaas-, kool- en 
komkommerschaven en op houder be
vestigde koolmessen volgens post n °. 
122 ; baardscheerapparaten en daarbij 
gebezigde mesjes volgens post n ·' . 137: 
niet samenvouw- of inschuifbare dol
ken, ponjaards en dergelijke wapenmes
sen en klingen voor blanke wapenen 
volgens post n ° . 151. 

3. Lemmeten, met uitzondering van 
ruwe, zijn onderworpen aan hetzelfde 
invoerrecht als de messen tot welker 
samenstelling zij dienen. Ruwe lemmet
ten worden belast volgens onderdeel IV 
van den post. 

4. Kaasmessen met twee handvatten 
worden belast volgens onderdeel IV v3n 
den post. 

5. Artikelen belast bij onderdeel II, 
letter a van post n°. 155 behooren niet 
tot den post. 

47. Post n °. 99 wordt vervangen door : 

aal-, brei-, stOJl-, borllnur-, ~oom -, 
stik-, festonnePr - en llerr-;-clijl,e maehl
nes en apparaten; on1lerstcllen voor 
naaimachines. 

I. Brei- en stopmachines, brei- en 
stopapparaten, zoogenaamde magie 
weavers en dergelijke artikelen daaron
der begrepen: 

a. indien zij een gewicht hebben van 
3 kilogram of minder. 
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Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
b. bij hooger gewicht. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
II. Naaimachines, zooldoornaai-

machines en dergelijke naaimachines, 
en borduur-, zoom-, stik- en festonneer
machines daaronder begrepen: 

A . In meubeluitvoering. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 

B. Andere: 
x. op tafel, voetstuk of pooten, al 

dan niet voorzien van trapinrichting: 
a. indien zij een gewicht hebben van 

55 kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

2 . overige: 
a. indien zij een gewicht hebben van 

20 kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

III. Naaimachinetafels en andere 
onderstellen voor naaimachines: 

a. voor machines belast bij onder
deel II, letter A. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 18 % 
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b. v oor machines b elast bij onder
deel II, le tter B n ° . 1. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALING. 

Onder machines in meubeluitvoering 
worden verstaan de toestellen, bij welke 
de eigenlij ke m achine in het onderstel 
kan worden neergelaten. 

48. Post n ° . 100. 
In onderdeel I , letter a, van dezen 

post vervalt: , zoowel tongen - als haken
naalden. 

49. Post n °. 1oz wordt vervangen door : 
N.a.g. borduur-, naai•, haak -, stop •, 

brei - en kniplwnoorlig·11J1ed en ·en -hulp 
mlrldelen voor lrnlshoudelijk, naai
ster s •, kleermakers- en der gelijk ge 
bruik zooals garenwinders of streng 
ophouderR, maas ballen, breldopjes, vin
gerhoeden . van han1lvat voorzie ne 11er
for'eerraadjes en an1lere rln~elijke be 
noorllgdhe1len en hulpmldrlelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
BIJZONDERE BEPALING. 

Van houten handvat voorziene meta
len elzen en priemen en d eelen daarvan 
en dergelijke artikelen, zoomede kant
klosartikelen worden belast volgens post 
n o. 155. 

· 49a. Post n °. 103. 
a. Rubriek b van den post wordt 

vervangen door: 
b. in andere gevallen : 
I. indien de inhoud voor meer dan 

g/10 v an zijn waarde bestaat uit artike
len, waarvan bij afzonderlijken invoer 
geen accijns of specifiek invoerrecht of 
geen hooger invoerrecht dan van 12 

percent van de waarde is v e rschuldigd. 
M aatsta f : waarde - R echten : 12 % 

.. 2 . voor zoover niet vallende onder · 
1 ·, indien de inhoud voor m eer dan 9/10 
van zijn waarde bestaat uit artikelen 
waarvan bij afzonderlijken invoer geen 
accijns of specifiek invoerrecht of geen 
hooger invoerrecht dan van 18 percent 
van de waarde is verschuldigd. 
. M aatstaf : waarde - Rechten: 18 % 

3. overige, waaronder begrepen de 
necessaires en garnituren t en aanzien 
waarvan niet wordt voldaan aan het ge
stelde in bijzondere bepaling R. 

M aatstaf : waarde - R echten: 20 % 
b. Bii zondere bepaling 3 van den 

post wordt vervangen door: 
3. Voor zooveel de inhoud van de bij 

letter a van den post belaste nécessaires 
en garni turen b estaat uit artikelen welke 
zijn onderworpen aan een invoerrecht 
van meer dan 6 percent van de waarde, 
of van de bij letter b, n ° . 1 van den post 
belaste n écessaires en garnituren uit ar
tikelen welke zijn onderworpen aan een 
invoerrecht van meer dan 12 percent 
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van de waarde, is, met inachtneming 
van het bepaalde sub s en 6 hierna en 
behoudens het bepaalde sub 4 hierna, 
van deze artikelen afzonderlijk belas
ting verschuldigd, tenzij de waarde dier 
artikelen in totaal niet meer bedraagt 
dan 3 percent van d e waarde van het 
geheel, waartoe zij behooren en de ge
zamenlijke waarde dier artikelen het 
bedrag van 100 gulden niet overschrijdt. 

c. In bijzondere bepaling 4 van d en 
post worden de woorden "post n °. 106, 
onderdeel I" vervangen door: post n °. 
106, onderdeel I , letter B. Voorts wordt 
hier "12 pe rcent" vervangen door : 20 
percent. 

d . Aan den post wordt bijzondere 
bepaling 8 toegevoegd, luidende: 

8. De tot den post behoorende né
cessaires en garnituren zullen, met in
achtneming overigens van he t gestelde 
in bijzondere bepalingen 3, 4, 5 en 6, 
alleen dan volgens de onderdeelen a of 
b, n °. 1 of 2, worden b elast, indien blij 
kens de aangifte daarop aanspraak 
wordt gemaakt en d esverlangd aan de 
ambtenaren belast m et de visitatie te 
hunnen genoegen wordt aangetoond, dat 
de waarde van de met een accijns, spe
cifiek invoerrecht of hooger invoerrecht 
dan 6, dan wel 12 of 18 perce nt van de 
waarde b elaste goederen in totaal min
der dan 1/io van de waarde van den in
houd van de geheele nécessaire of van 
het geheele garnituur uitmaakt. 

50. Post n ° . zo4. 
Aan dezen post wmdt een bijzon dere 

bepaling 6 t oegevoegd, luidende : 
6 . Onze Ministe r van Financiën kan 

onder de noodige voorwaarden b epalen, 
dat niet als motorbrandstof t e b ezigen 
benzolkoolwaterstoffen , belast volgens 
onderdeel Il , letter A, n °. 1, v an den 
post, gerangschikt worden onder letter 
A, n °. 2, v an dat onderdeel. 

SI. Post n °. 106 wordt vervangen door : 
Papier v.a.s h al rlan uiet vermengd, 

gedrenkt or bPkleed met an1lere zelf 
standlg·heden, of op eeulgerlel wijze 
voor een bepaalll 1loel gesch ikt ge
maalrt (ook lndi'cn het als papier 
maché, vu lcanfibre e n rl ergelljke uit 
paplergrondstor vervaardlg1lc prorluc
ten, 1le ei~e nscha1Jpe n ,•an papier geheel 
of gedeeltelijk heeft verloren); celRtr,f
watten: oelln!osehyrlraatfolfën; pa
pler stor, houtslijp eu cellulose; zoo
merl e pap l<> n varen (artikelen geheel of 
hoof<lzakelljk uit or met papier samen 
gesteld), prente n. platen, se h rlftu reu, 
albums, boek en e n drukwerken rl aar
on1ler beg·repen. 

I. Sigarettenpapier, ongeacht den 
vorm waarin h et wordt ingevoerd, zoo
mede sigarettenhulzen en d eelen van 
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sigarettenhulzen, voor zoover deze dee
len zijn vervaardigd uit sigaretten-
papier: 

A. Sigarettenhulzen en deelen van 
sigarettenhulzen. 

Maatstaf : waarde - R echten: 20 % 
B. Sigarettenpapier: 
1. Ingevoerd in bladen of vellen, al 

dan niet opgerold : 
a. in blaadjes van niet meer dan ;i5 

vierkante centimeter oppervlakte, al 
dan niet samengevoegd tot boekjes. 

Maatstaf: 1000 stuks - Rechten: f 0.125 

b. in bladen of vellen van andere 
maat dan aangegeven bij letter a. 

Maatstaf : M 2. - Rechten: f 0.05 
2. Ingevoerd in anderen vorm. 

Maatstaf: M 2. - Rechten: f 0 .05 

Il. Courantenpapier. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

111. Vulcanfibre en andere tot den 
post behoorende artikelen, voor zoover 
niet belast volgens onderdeel VII of 
onderdeel VIII van dezen post, in 
vlakke, rechthoekige, al dan niet opge
rolde, bladen, platen of strooken, welke 
per vierkanten meter een gewicht heb
ben van 2 kilogram of meer. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
IV. Hulzen, scheerklossen en van 

patroongaten voorziene weefkaarten, 
bestemd om in fabrieken of trafieken te 
worden gebezigd als hulpmiddel bij het 
spinnen, twijnen en spoelen van garens 
of bij het weven, behoudens het bepaal
d e bij bijzondere bepaling n ° . IV hierna. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
V . Prespaan , pertinax en ander pa

pier, zoomede papierwaren , bestemd 
om in fabrieken of trafieken te worden 
gebezigd bij het samenstellen of her
stellen van motoren en andere electro
technische artikelen, of om in fabrie-
ken, waarin deze artikelen worden ver
vaardigd, tot zoodanig gebruik te wor
den verwerkt, behoudens het- bepaalde 
bij bijzondere bepaling n °. IV hierna. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
Vl. D ecalcom anieën, transfers daar-

onder begrepen , bestemd om in aarde
werk- of andere fab r ieken te worden 
gebezigd voor de samenstelling, versie
ring of afwerking van daar vervaardigde 
of te bewerken goederen, behoudens het 
bepaalde bij bijzondere bepaling n ° . IV 
hierna. 

Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 
VII. Viltpapier , al dan niet geïm

pregneerd, bestemd voor de vervaardi
ging van balatum, stragula en andere 
soortgelijke vloerbedekking dan wel 
voor de vervaardiging van asphaltdak
papier en andere in onderdeel VIII van 
dezen post bedoelde dakbedekking of 
voor de vervaardiging van verpakkings
schalen voor stoom- en verwarmings
leidingen, een en ander behoudens h et 
bepaalde bij bijzondere bepaling n °. IV 
hierna. 

M aatstaf : waarde - R echt en: 10 % 

VIII. Asphaltdakpapier en andere 
met teer, teerolie, rubber of andere 
stoffen waterdicht gem aakt e papier
soorten, welke uitsluitend of zoo goed 
a ls uitsluitend plegen te worden gebe
zigd voor dakbedekking. 
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M aatstaf: waarde - R echten: 15 % 
IX. Zijdepapier bestemd om in fa

brieken of trafieken bij de vervaardiging 
van andere goederen te worden ver
werkt, behoudens het bepaalde bij bij
zondere bepaling n°. IV hierna. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
X . Echt perkamentpapier. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
XI. Vulcanfibre en imitatie-vulcan

fibre in vlakke rechthoekige al dan niet 
opgerolde bladen, platen of strooken, 
voor zoover niet bij een der andere on
derdeelen van dezen post lager belast. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
XII. Matrijzenpapier. 

Maatstaf : waarde - R echten: 10 ·% 

XIII. P apier en papierwaren, niet 
bij een der andere onderdeelen van 
dezen post lager belast, bestemd om te 
dienen a ls apparaat, werktuig of toe
stel of als onderdeel of toebehooren 
daarvan, dan wel bestemd om in fa
b rieken of trafieken tot zoodanige wer
ken of voorwerpen te worden verwerkt, 
een en ander behoudens het bepaalde bij 
bijzondere bepaling IV hierna. 

M'latstaf: waarde - Rechten: 10 % 
XIV. P apier en papierwaren, n iet bij 

een der andere onderdeelen van dezen 
post lager belast, bestemd om bij appa
raten, werktuigen, toestellen en buizen, 
uitstraling of toetreding van warmte, 
het on tsnappen van stoom, gas of vloei
s t offen, of geraas of trilling te voorko
m en, behoudens het bepaalde bij bij
zondere bepaling n °. IV hierna. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
XV. Behangsels en behangselranden. 

M aatstaf: waarde - Rechten: 15 % 
XVI. Overige tot den post behoo

rende artikelen: 
a. papier uit één stuk ingevoerd op 

rollen, wegende per rol , m et inbegrip 
van huls of ander opwindmiddel , 200 
kg of meer. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

1. Artikelen welke behooren tot een 
der posten nos. 13, 15 (met uitzonderin g 
van enveloppen voor geschriften, druk
werken en dergelijke), 19, 20, 37, 44, 
48, 56, 73, 7.'i, 86, go, 91, onderdeel 
XVII, 107, 108, onderdeel 111, 109, 11 7, 

132, 141, 142, onderdeel I , 151 , onder
deel V of 153, zoomede M ontessori- en 
fröbelartikelen behooren niet tot den 
post. 

ll. Wij behouden Ons voor bij al
gemeenen maatregel van bestuur, onder 
de noodige voorzieningen, vrijdom van 



invoerrecht te verleenen voor sigaret
t enpapier, dat gebezigd wordt voor de 
vervaardiging van sigaretten in sigaret
tenfabrieken, of voor de vervaardiging 
van artikelen, welke bij invoe r niet of 
aan een lager invoerrecht zijn onder
worpen dan van sigarettenpapier is ver
schuldigd. 

Goudpapier en dergelijke artikelen 
voor het vervaardigen van mondstukken 
van sigaretten zullen niet als sigaretten-
papier worden aangemerkt. 

Voor de berekening van het invoer
recht voor tot onderdeel I van den post 
behoorende goederen worden gedeelten 
van Iooo stuks en van een vierkanten 
meter voor volle 1000 stuks en een ge
heelen vierkanten meter genomen. 

111. Van het volgens den post ver
schuldigd invoerrecht zijn vrijgesteld: 

1. P apierwaren (geschreven of ge
typte m anuscripten, artikelen in braille
schrift, drukwerken, prenten, platen en 
kaarten daaronder begrepen) in boek- , 
brochure- of tijdschriftvorm, zoowcl los 
als ingenaaid of ingebonden, mits be
staande, behalve omslag en titelvel, zoo 
deze aanwezig zijn, uit m eer dan vier 
bladzijden, blijkbaar bestemd om in haar 
geheel bijeen te blijven, met inbegrip 
van de voor reclame daaraan toege
voegde drukwerken en de daarbij be
hoorende gelijktijdig ingevoerde pren
ten, platen, kaarten, modellen, patro
nen, plattegronden, bijvoegsels of an
dere bescheiden, welke vóór, tusschen of 
achter den tekst zijn aangebracht of los 
daaraan zijn toegevoegd, m et uitzonde
ring van: 

a. boeken en andere papierwaren in 
boek-, brochure- of tijdschriftvorm, 
welke in opdracht of voor rekening van 
ingezetenen des Rijks of hier te lande 
gevestigde rechtspersonen, in het bui
terland zijn vervaardigd; 

b. registers, schoolschriften, kan
toorboeken, kalenders, almanakken, 
jaarboeken, albums en andere papier
waren in boek -, brochure- of tijdschrift
vorm, waarvan meer dan een vierde 
va'l het aantal al dan niet bedrukte 
bladzijden, omslag en titelblad, zoo deze 
aanwezig zijn, medegerekend, is voor
zien van kalender of van niet gebruikte 
notenbalken, of geheel of gedeeltelijk 
bliikbaar bestemd of ingericht, maar nog 
niet geheel is benut, voor het maken van 
becijferingen of schetsen, voor het ma
ken van aanteekeningen, het invullen 
van prijsbedragen, voor het inschuiven 
of opplakken van prenten , platen, post
zegels, photographieën of andere arti
kelen, of dergelijk gebruik; 

c. boeken en andere papierwaren in 
boek-, brochure- of tijdschriftvorm, 
welke geheel of voor meer dan de helft 
van het aantal bladzijden, berekend als 
is aangegeven sub b hiervoor, bestaan 
uit prenten, platen, kaarten, plattegron-
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den, teekeningen of afbeeldingen, welke 
uitvouwbaar, samenvouwbaar of opzet
baar zijn; 

d . boeken m et metalen, lederen of 
andere sluiting, of waarvan rug of dek
blad geheel of gedeeltelijk zijn bekleed 
of versierd m et edelgesteenten, halfedel
gesteenten of paarlen of m et imitatie's 
daarvan, of wel met edele metalen, met 
ivoor, been, barnsteen, schelp, schi ld
pad, paarlemoer, lava of dergelijke na
tuurproducten, m et celluloid, galalith of 
dergelijke fabrikaten, met fluweel cf 
pluche, of fluweel- of plucheachtige 
stoffen, met borduur-, brei-, haak-, 
kant- of batikwerk, of welke zijn ver
pakt in doos of étui, indien zich in de 
doozen of étui's bovendien bevinden een 
of meer in het tarief belast verklaarde 
artikelen. als portemonnaies, rozen
kransen, verfbenoodigdheden, enz.; 

e. kleurboeken en zoogenaamde 
plakboeken (boeken, waarin zich naast 
in kleuren gedrukte voorbeelden, af
beeldingen bevinden, bestemd om te 
worden nagekleurd, of waarvan de bla
den deels zijn bedrukt met een schets en 
d eels met gekleurde deelen dier zelfde 
schets, welke laatste . zijn bestemd, om, 
na te zijn uitgeknipt, op de eerstbe
doelde schets te worden geplakt), en 
zoogenaamde tooverboekjes. 

2. Schetsen, schilderstukken en tee
keningen, zoomede geschilderde of ge
teekende kakemono's en makimono's, 
een en ander mits niet voorzien van 
eenigerlei reclame of andere niet tot de 
eigenlijke voorstelling of afbeelding be
hoorende aanduiding in letters, cijfers, 
teekens of figuren, en met uitzondering 
van m et de hand gekleurde photogra
phieën en andere artikelen, welke slechts 
gedeeltelijk door schilderen of teekenen 
zijn verkregen en van coulissen, scher
m en, panorama's en dergelijke artikelen. 

3 . Bouwkundige en andere techni
sche teekeningen op lichtdrukpapier, 
waarvan t en genoegen van den inspec
teur der invoerrechten ter losplaats of 
diens plaatsvervanger, wordt aange
toond, dat zij betrekking hebben op 
ontwerpen, prijsvragen of in uitvoering 
zijnde werken. 

4. Dag- en weekbladen, met uitzon
dering van die, welke in opdracht of 
voor rekening van ingezetenen des Rijks 
of van hier te lande gevestigde rechts
persone n, in het buitenland zijn ver
vaardigd. 

5. Gedrukte of geschreven muziek 
waaronder te verstaan van noten voor
zien muziekpapier, met uitzondering 
van die, welke in opdracht of voor re
kening van ingezetenen des Rijks of van 
hier te lande gevestigde rechtspersonen 
in het buitenland is vervaardigd. 

6. VanStaatswege uitgegeven,al dan 
niet gangbaar papiergeld. 

7. Postzegels en andere van Staats-
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wege uitgegeven zegels en briefkaarten 
en andere van Staatswege uitgegeven 
met zegel bedrukte bescheiden, al dan 
niet gangbaar of gebruikt, ook indien 
die artikelen zijn verzameld in boekjes 
of albums, in welk geval het hiervorcn 
bepaalde bij n ° . 1, lette r b, buiten toe
passing zal blijven. 

8. Effecten, coupons, couponbladen, 
bankbiljetten, wissels en andere derge
lijke geldswaardige stukken, met uit
zondering van stukken, waaraan, wegens 
het niet volledig ingevuld zijn van de 
voor invulling bestemde ruimte of het 
ontbreken van nummer, handteekening 
of naamstempel, op het oogenblik van 
invoer geldswaarde dient te worden ont
zegd. 

g. Gebruikte spoorwegkaartjes, ge
bruikte reisbiljetten, geheel of gedeelte
lijk beschreven kantoorboeken en an
dere dergelijke stukken, waarvan ten 
genoegen van den inspecteur der in
voerrechten ter losplaats of diens plaats
vervanger wordt aangetoond, dat de in
voer geschiedt voor verificatie of in 
verband met een kantoorverplaatsing en 
cognossementen, vrachtbrieven en der
gelijke bescheiden, waarvan de voor in
vulling bestemde ruimte is benut, zoo
mede plaatsbiljetten van buitenlandsche 
spoorwegmaatschappijen of andere on
dernemingen van vervoer, welke naar 
hier te lande gevestigde ondernemingen 
worden gezonden voor de samenstelling 
van reisbiljetten in internationaal ver
keer. 

10. T enzij onder de waarde van naar 
dien maatstaf belaste goederen begre
pen, drukwerken gevoegd bij, of gebe
zigd tot verpakking van goederen, 
waarmede zij tegelijk worden verkocht, 
verspreid of afgeleverd, en drukwer
ken, welke zijn toegevoegd aan zendin
gen tot het geven van aanwijzingen 
omtrent ontpakking, monteering of be
handeling daarvan, of welke in niet 
meer dan vijf stuks zijn toegevoegd, om 
voor een verkoopartikel van afzender 
reclame te maken. 

11. Papierstof, houtslijp en cellulose 
in bladen of vellen, voorzien van gaten, 
of in vochtigen staat, bestemd om te 
dienen als grondstof voor de vervaardi
ging van papier of kunstzijde, behou
dens het bepaalde bij bijzondere bepa
ling n °. IV hierna. 

12. Papierlompen, papierafval' en 
verscheurd papie r, voor geen ander doel 
geschikt dan voor verwerking in den 
papiermolen. 

13. Papierstof, houtslijp, cellulose en 
papierafval, een en ander in verpoeder
den, gemalen of dergelijken verdeelden 
of fijngemaakten staat. 

IV. De onderdeelen IV, V, VI , VII, 
IX, XIII en XIV van den post, zoo
mede bijzondere bepaling n ° . 111, sub 
1 r, zullen alleen worden toegepast, in--

dien de bestemming van de goederen 
in de aangifte is vermeld en desverlangd 
aan de ambtenaren belast met de visi
tatie te hunnen genoegen wordt aange
toond. 

Wij behouden Ons voor bij a lgemee
nen maatregel van bestuur ten deze zoo 
noodig nader beperkende voorschriften 
te geven t en einde misbruik te voorko
men. 

V. De vrijstelling van invoerrecht 
voor boeken en andere papierwaren in 
boek-, brochure- of tijdschriftvorm, voor 
dag- en weekbladen en voor gedrukte 
of geschreven muziek, achtereenvol
gens opgenomen in de b ijzondere bepa
ling 111, sub r, 4 en 5, zal alleen wor
den toegepast, indien blijkens de aan
gifte aanspraak op vrijstelling wordt 
gemaakt en deze desverlangd aan de 
ambtenaren, belast met de visitatie, te 
hunnen genoegen wordt aangetoond. 

Vl. Indien bij de toepassing van het 
bepaalde bij bijzondere bepaling III, 
n °. 7, bij het invoeren van zegels en be
scheiden in boekjes of albums, meer dan 
drie vierden van de voor aanhechting 
van zegels en bescheiden ingerichte 
ruimte nog niet is benut, zal, met in
achtneming van het bepaalde bij n °: r, 
letter b van genoemde bijzondere bepa
ling, van de boekjes en albums, waarin 
die artikelen zijn aangebracht, afzon
derlijk invoerrecht verschuldigd zijn en 
zullen deze afzonderlijk ten invoer m oe
ten worden aangegeven. 

VII. Vellen papier, blijkbaar be
stemd om zoodanig te worden gevou
wen en gesneden, dat opeenvolgende 
bladzijden worden verkregen, worden 
voor de toepassing van den post gelijk
gesteld met papierwaren in boek-, 
brochure- of tijdschriftvorm. 

VIII. Als courantenpapier wordt 
voor de toepassing van dezen post aan
gemerkt papier, zoowel ongesatineerd 
als gesatineerd, niet schrijfgelijmd, wit 
of licht getint, met een gewicht per 
vierkanten meter van ten minste 43 
gram doch niet meer dan 56 gram, het
welk minstens 80 percent houtslijp be
vat, gerekend naar de vezelsame nstel 
ling van het papier. 

52. Post n °. zo7 wordt vervangen door : 

Paraplules, parasols en wandelstok
ken en geraamten, naalden, stokken, 
Jrno1i1ien, handvatten en haken daar
voor. 

I. Parapluies en parasols, ook tuin
parasols en parasols van papier, en van 
stok of naald voorziene parapluie- en 
parasolgeraamten: 

a. van stok of naald voorziene pa
rapluie- en parasolgeraamten. 
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Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 
b. overige artikelen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 18 % 



799 

Il. Wandelstokken en van knop, 
haak of handvat of van taats of andere 
afsluiting voorziene stokken en naalden 
voor parapluies en parasols. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 
III. Knoppen, handvatten en ha

ken voor parapluies, parasols en wandel
stokken. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 

1. Op maat afgesneden, al dan niet 
verder bewerkte stokken, waaraan taats 
of andere afsluiting en knop, haak of 
handvat ontbreken, zoomede ruwe stok
ken, waaraan enkel een haak of knop is 
gebogen, worden niet als wandelstok
ken of als stokken voor parapluies of 
parasols aangemerkt, maar belast vol
gens post n °. 59. 

2. Wandelstokken met daarin gebor
gen parapluie, hengel, degen, meet
werktuig of dergelijke artikelen, worden 
belast als wandelstokken. 

53. Post n °. zo9 wordt vervangen door: 

Portemonnaies, g·elllbeurzen, meta.
len geltldoosjes, zak11ortefeuillf's, étul's 
voor messen, brillen en lorgnetten, lod
derijndoosjes, sn ulfdoozen, reu kflesf'h
jes, eau-de-eologne-za.kspultjes, be
schermkasten voor horloges, en, met 
ultzon1lerlng van artikelen, welke be
antwoorden aan de omschrijving van 
onder1leel II van post n °. 91, an1lere 
dergelijke gewoonlijk in den zak g·e
drageu voorwerpen voor het bergen 
van artllcelen voor persoonlijk of )jjfs
gebrulk of om artikelen voor 11ersoon 
lijk of lijfsg·ebruik tegen beschadig'ing· 
te beschermen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 

54. Post n ° . z z2 wordt vervangen door : 

Rookersbenoodigdheden. 

Tabaks-, sigaren- en sigarettenpijpen 
v.a.s., nargilehs, sigaren- en sigaretten
houders (houders waarmede sigaar of 
sigaret bij het rooken wordt vastgehou
den) en dergelij ke artikelen daaronder 
begrepen, zoomede opiumpijpen en de 
voor een en ander gebezigde branders, 
koppen, doppen, sluitingen, roeren en 
mondstukken; sigarettenrolmatjes, ni
cotinefilters, sigarenaanstekers , sigaren
knippers en sigarenduovers, sigarenkist
openers, rookstellen, zoomede andere 
dergelijke rookersbenoodigdheden: 

a. pijperoeren en pijpemondstukken 
in onafgewerkten ruwen staat, vervaar
digd van hard gummi, hoorn of kunst
hars, een en ander mits nog voorzien van 
doorloopenden vormnaad of nog niet 
voorzien van luchtkanaal. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
b. overige artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
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BIJZONDERE BEPALING. 
Vederschachten voor het vervaardigen 

van papieren sigaren- of sigarettenpij
pen, en niet gemonteerde diersprongen 
zijn van het volgens den post verschul
digd invoerrecht vrijgesteld. 

Ruw houten pijpekoppen met nog ge-
heel massief steelstuk wórden belast 
volgens post n°. 59. 

Goederen, welke behooren tot post 
n °. 142, onderdeel V, behooren niet tot 
den post. 

55. Post n ° . zz4. 
In het opschrift van onderdeel I wordt 

na het woord "ingedikt" ingevoegd: en 
ingedroogd. 

56. Post n °. zz7 wordt vervangen door: 

Sclwenen, laarzen en pantoffels, en 
andere dergelijke voet- en beenbeklee
dlng, klompschoenen, klom1,en, over
schoenen, mullen, sa111lalen, bet!n • en 
rljkappen, been- en broekbeschermers, 
slobkousen en 1lerg·elijke artikelen daar
onder beg-repen, zoomede lecstklaar 
schoonwerk (waaronder te verstaan 
bovenstukken voor bottines, laarzen, 
11antoffels en an1lere voet- en teenbe
kleetllng, welke, om als zoodaulg· te 
wor1len aangewend, slechts hehoeveu 
te wor<leu voorzien nrn zool of klom11) 
en losse iulegzooltjf's, 

1. Duikerschoenen, voor zoover ver
zwaard met lood of andere stof. 

11:laatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
Il. Schoenen en andere tot den post 

behoorende artikelen, uitsluitend of zoo
goed als uitsluitend vervaardigd van 
asbest. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
111. Leestklaar schoenwerk, voor 

zoover niet behoorende tot onderdeel Il. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 

IV. Klompen, klompschoenen en 
schoenklompen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 %, 
doch niet minder dan f 4.50 per 100 kg bruto 

V. Overige tot den post behoorende 
artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 18 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

1. Klimschoenen, gebezigd doorhout
hakkers of bij het beklimmen van tele
foon- en telegraafpalen, welke, bindrie
men buiten aanmerking gelaten, uitslui
tend zijn vervaardigd van metaal, be
hooren niet tot den post. 

2. Voor artikelen, belast volgens on
derdeel IV van den post, wordt voor de 
toepassing van de Waardewet 1927 
(Staatsblad n °. 17) aangenomen, dat zij 
enkel naar de waarde zijn belast en 
wordt de waarde met betrekking tot het 
invoerrecht, verschuldigd volgens dezen · 
post, geacht niet minder te bedragen 
dan 25 gulden per 100 kilogram bruto
gewicht der aangegeven partij. Voor de 
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toepassing dier wet wordt de waarde 
der goederen mede geacht te laag te zijn 
aangegeven, indien blijkt, dat t en ge
volge van een onjuiste aangifte van het 
bruto-gewicht der goederen, minder in
voerrecht is berekend dan verschuldigd 
is . 

57. Post n °. 121 wordt vervangen door: 
s ·u ftlpug·els (ook voor het afsluiten 

-van binnenzakjes) voor 1>ortemonnaies, 
tasschen, valiezen, tabal,szaklrnn en 
andere artllrnleu, welke behooren tot 
een ,Ier pos ten nos. 75, 10!! of 112; ~lni
tlng-en voor ho ken en s lulting·en voor 
corners, armbanden, horlogekettlng·en 
en voor andero Jljfsler, den (musquet
ton~. haken en veerringen en 1lerg·elljke 
artikelen daaro1ule1· begrepen ) ; zoog·e
naamd e trek- or snelslultlugen; del,
sels, stoppen, doppen en flesschenslu 1-
ting·en. flessch encapsules en a.n1lere 
1lergelijke afslnltmlddelen. 

I. Deksels, stoppen. doppen en fles
schensluitingen en andere dergelijke af
sluitmiddelen met uitzondering van 
flesschencapsules : 

1. geheel of gedeeltelijk bestaande 
uit edele metalen, uit kristal of glas, 
uit agaat, git, yade of ander dergelijk 
kostbaar gesteente, of uit stoffen ge
noemd of bedoeld bij de posten nos. 3 1 

en 63 . 
Jl'1:a11tstaf: waarde - Rechten: 10 % 

2. geheel of gedeeltelijk bestaande 
uit kurk, of wel voorzien van een tot 
post n ° . 29, onderdeel Il, letter a, be
hooren de ring, ringvormige gesloten 
rand of van opening voorziene schijf. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
3 . met daarop gesneden of daarop 

gemonteerde afbeeldinge n van men 
schen, dieren, molePs, schepen, emble
men, wapens of dergelijke afbeeldingen, 
zoomede sproei-, spuit-, schenk-, drup
pel- en zoogei;,.aamde ballonspuitkurken. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
4. geheel of gedeeltelijk bestaande 

uit aardewerk, pottenbakkerswerk, por
selein of natuursteen: 

a. beugelfleschsluitingen. 
MRatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

b. overige : 
indien zij een gewicht hebben van 

minder dan 3 kilogram. · 
~1'l'lts~af: waarde - Rechten: ro % 

bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 

5. geheel of gedeeltelijk bestaande 
uit hout : 

a. beschilderd, gebeitst, gedeco
reerd, geolied, gepolitoerd, gelakt, ge
verfd, gevernist, gewast, versierd of op 
andere dergelijke wijze bewerkt. 

J"î :rntstaf: waarde - Rechten: 10 % 
b. andere. 

/[11at staf: waarde - Rechten: 6 % 
6. geheel of hoofdzakelijk bestaande 

uit onedel metaal: 

a. welke zijn voorzien van handvat, 
steel, oog, haak, ring, knop of andere 
inrichting om te dragen, aan te vatten 
of op te beuren of om, zij het dan ook 
door middel van schroeven of ketting of 
op dergelijke wijze, te bevestigen of op 
te hangen, en een gewicht hebben van 1 

kilogram of minder, met uitzondering 
van pluggen geheel vervaardigd van 
metaal. 
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1''îaatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
b." andere, de bij letter a uitgezon

derde inbegrepen. 
'1:aatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

7. overige. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

II. Flesschencapsules. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

III. Overige tot den post behooren-
de goederen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

1. Artikelen, welke behooren tot de 
posten nos . 39, 88, 91 of 106, behooren 
niet tot dezen post. 

2. Het bepaalde bij bijzondere bepa
ling n °. 2 op post n ° . 1 is mede van 
toepassing op onderdeel I, n °. 4, van 
dezen post. 

Xylolith en dergelijke producten wor
den voor de toepassing van den post met 
hout gelijk gesteld. 

58. Post n °. z23 wordt vervangen door: 
Speelgioed, n .a.g·. 
Poppen, poppekleeren, poppestoelen, 

poppewagens, ratels, rammelaars, klep
pers , kindertrompetten en andere kin
dermuziekinstrumenten, kogels, bikkels, 
knikkers en stuiters, volants, raketten, 
hoepels, vliegers, tollen, springtouwen, 
kaats- en andere speelballen, kinderge
weren en kinderpistolen, zweepjes, doos
jes met vlecht- en borduurwerk, doos
jes met serviezen, met verschillende fi
guren of tinne n soldaatjes, met poppe
kleeren of met gereedschappen, toestel
len, spoorwegen en vervO"ermiddelen in 
miniatuur en andere geheel of hoofdza
kelijk met speelgoedartikelen samen
gestelde nécessaires en garnituren, zoo
genaamde poppenhuizen en poppen
woningen, leg-, bouw- e n blokkendoo
zen, hobbelpaarden, kinderschommels, 
kaleidoscopen, mutoscopen en andere 
artikelen, welke blijkens aard, vorm, 
verpakking of afwerking blijkbaar zul
len worden aangewend tot vermaak, 
ontspanning of afleiding van kinderen, 
miniatuurstoommachines, harken en an
der van handvat of steel voorzien, door 
kinderen gebezigd tuingereedschap, en 
dergelijke artikelen daaronder begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

1. Koppen, rompen, ledematen en 
pruiken voor poppen, poppenschoenen, 
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poppenhoeden, voor poppen gebezigde 
hoofd- en haarversieringsartikelen, en 
andere artikelen, welke blijkbaar voor 
het samenstellen, optooien of afwerken 
van poppen zullen worden aangewend, 
worden voor de toepassing van het ta
rief mede als speelgoed aangemerkt. 

2. Tot den post behooren niet: 
a. prentenboeken en andere tot post 

n °. 106 behoorende papierwaren in 
boek-, brochure- of tijdschriftvorm; 

b. Montessori - en fröbelartikelen; 
c. harken en ander van handvat of 

steel voorzien tuingereedschap, dat een 
gewicht heeft van meer dan 600 gram; 

d. hoefmagneten; 
e. artikelen, welke door afmeting en 

degelijke afwerking ook tot andere doel
einden dan tot vermaak, ontspanning 
of afleiding van kinderen zijn aan te 
wenden; 
een en ander mits geen deel uitmakende 
van tot den post behoorende nécessaires 
en garnituren. 

59. Post n ° . r24 wordt vervangen door: 
Spiegels v.a.s" zooals toilet-, kap-, 

wand- en zaks1>legels, retoucheer spie
gels, reclamespiegels, <lia1i hanes1iieg·els. 
oog-, neus - en keelspleg·els, holle en 
bolle s11ieg·els; een en ander g·eheel of 
g·edeeltelijl, g·evat In rand, lijst, hou1l er 
of an1ler e omlijsting of omvatting of 
wel voorzien van han,hat. 

I. Oog-, neus- en keelspiegels en 
andere spiegels voor medisch gebruik. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 
II. Overige tot den post behoorende 

artikelen. 
M aatstaf : waarde - Rechten: 18 % 

60. Post n °. r27 wordt vervangen door: 
StrijkijzPrs en glans- en persijzers; 

strijldjzerbou ten : elementen oî g·J,oel
zolen voor eleetrlsche strijkijzers ; 
strijk ijzer ha n ,1 ,. at.te IJ. 

1. Strijkijzers en glans- en persijzers; 
a. indien zij een gewicht hebben v an 

5 kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: ra % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

Il. Strijkijzerbouten : 
a. indien zij een gewicht hebben van 

3 kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 

III. Strijkijzerhandvatten, zoomede 
elementen of gloeizolen voor electrische 
strijkijzers. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALING. 

Bij het bepalen van het gewicht, voor 
de toepassing van onderdeel I van den 
post, worden losse bouten en losse con
tactsnoeren niet mede gewogen. 

L . & S. 1939. 
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61. Post n ° . r28. 
Bijzondere bepaling 10, le tter b, wor<lt 

vervangen door het navolgende: 
b. al dan niet ingedikte of ingedroog

de vruchtensappen en pectine, voor zoo
ver daaraan geen suiker ( zetmeelsuiker 
daaronder begrepen), beetwortelsap, 
suikeroplossingen of suikerstropen zijn 
toegevoegd, mits desverlangd voor de 
ingedikte producten bij de aangifte of 
bi.i de visitatie de juiste graad van in
dikking en verder benoodigde gegevens 
ter beoordeeling van de samenstelling 
worden medegedeeld; 

62 . Post n °. 130 wordt vervangen door : 
Tagels, kasten en tafelbladen, zoo 

mede standers, reklrnn, consoles, voe
ten en voetstukken en dergelijke arti
kelen voor het berg·en, drag·en of on
dersteu nen van voorwerpen (vitrines, 
wand - en bnffotkasten,étagères,wasch
tafels, schrijrtafels, wand-, klap, werJ,. 
bank- en bloement afels, toonbanken, 
schrijfbureaux, schrijflessenaars, leze 
naars op voetstuk, gueridons, portret-, 
brieven-, boeken- en krantenhangers, 
stander s en ezels voor schilderijen en 
JJhotographleën, ook zoog·enaamde mor
rah standers, standers en houders Yoor 
voorsnijmessen, flessc hen, zoutvaatjes 
en andere eet-, drink - en tareig·erel, 
s tanders, rekken en hangers voor het 
bergen van ))rovlsie))otten, poets -, 
schuur- en wrijfbenoodigdheden, jas -, 
mof- en kleederhan g-ers, hang·er s voor 
het dragen van g·onlijnen (zoog·enaam
de gor1lijngarnlt uren), borstelhang·er s, 
haken en klemmen voor het daaraan 
ophangen van g·oederen, sleutelbor1len, 
stempelrekkeu, borden rel,ken, klo1irek• 
ken, droog·rekken, pledestals, kapstok 
ken, étala1res ta nd ers, voeten en voet
stukken voor werktuig·en en toestellen 
en an<lere 1ler g·elijke artikelen daar
onder beg·repen) . 

I. Tafelbladen, waaronder te ver
staan al dan niet gebeitste, gepolitoer 
de, beschilderde, geverfde of bekleede 
bladen, geheel of gedeeltelijk samenge
steld uit of met hout, riet, bies, rotting, 
bamboe of andere dergelijke natuurpro
ducten, welke, zonder het afronden of 
op andere dergelijke wijze verder be
werken der randen, hoeken of zijden, als 
dekbladen of uittrekbladen voor tafels 
zijn aan te wenden. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 18 % 
Il. Tafels, kasten, standers, rekken, 

hangers, consoles , voeten en voetstuk
ken: 

A. Tafels, waarvan voetstuk of poo
ten , en kasten , waarvan de kastromp 
(kast zonder dekblad, deuren, jalouzie
of glasafslui ting), geheel of hoofdzake
lijk is vervaardi gd van hout, riet, rot 
ting, bamboe of andere dergelijke na
tuurproducten, zoomede de uit of m et 

51 
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zoodanige zelfstandigheden geheel of 
hoofdzakelijk vervaardigde standers, 
rekken, hangers, consoles, voeten en 
voetstukken. 

Maatstaf: waarde - R echten: 18 % 
B. Tafels en kasten, voorzien van 

een of meer laden, loketten, schappen, 
vakken, planken of haken, voorzien van 
richels of steunen voor het opleggen van 
draagplanken of -platen, of voorzien van 
een daarin ingebouwd of vast daaraan 
verbonden slot; tafels en kasten samen
gesteld met gefoelied of dergelijk spie
gelglas, of waarvan deur, dekblad of zij
wand geheel of gedeeltelijk bestaat uit 
glas of uit een doorschijnende zelfstan
digheid, welke met glas is gelijk te stel
len; zoomede metalen waschtafeltjes 
met daarin aanwezige openingen voor 
het waschtafelgamituur, geheel metalen 
tuintafeltjes en tafels en kasten, waar
van het dekblad geheel of hoofdzakelijk 
is vervaardigd van een andere zelfstan
digheid dan metaal. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 
C . Standers voor haardgarnituren; 

standers voor het bergen van parapluies 
en wandelstokken; kleerenstanders en 
kleerenhangers; muziek-, boeken- en 
krantenstanders ; rekken en standers 
voor het bergen van rijwielen; hangers 
voor het dragen van gordijnen (z.g. 
gordijngan;lituren); van haken voor
ziene sleutelborden- en sleutelrekken en 
andere dergelijke borden en rekken; 
piedestals en metalen flesschenrekken; 
hangers, standers en rekken, voorzien 
van een of meer loketten , vakken, 
schappen, p lanken, of haken, zoomede 
hangers, standers, rekken, consoles, voe
ten en voetstukken geheel of hoofdzake
lijk vervaardigd van aardewerk, potten
bakkerswerk, porselein of natuursteen. 

M aatstaf: waarde - Rechten: 18 % 
D. Andere: 
1. voorzien van hengsel, draagriem, 

draagband, oor, oog, haak, ring, knop, 
handvat, handgreep of andere inrichting 
om te dragen, aan te vatten of op te 
beuren, of om, zij het dan ook door 
middel van touw of schroeven of op 
dergelijke wijze, te bevestigen of op te 
hangen: 

a. indien zij een gewicht hebben van 
12 kilogram of minder. 

M aatstaf: waarde - Rechten : 15 % 
b. bij hooger gewicht. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
2. overige : 
a. indien zij een gewicht hebben van 

5 kilogram of minder. 
M aatstaf : waarde - Rechten: 15 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - R echten : Hl % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 

1. T ot den post behooren niet: 
a. artikelen, welke behooren tot een 

der posten nos. 24, 62, 89, onderdeel VI , 
99 , onderdeel III, of 144; 

b. kasten, welke als droog- en rook
kasten, dienen om daarin goederen 
eenige bewerking te doen ondergaan; 

c. uurwerkkasten, kastjes voor elec
triciteitsmeters, en dergelijke artikelen, 
welke als de genoemde één geheel vor
men met de artikelen tot welker om
hulling zij worden gebezigd; 
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d. haken (hoed- en jashaken daar
onder begrepen) , knoppen, duimen, iso
latoren, latten, oogschroeven, gordijn
roedensteuners, geweien, steunconsoles 
voor assen van werktuigen, en andere 
artikelen, welke als de genoemde, geen 
eigenlijke bergingsruimte hebben, en die, 
a lvorens zij kunnen worden gebruikt, 
zelf door inschroeven, inslaan of beves
tigen met hulpmiddelen moeten worden 
vastgemaakt. Hiervan zijn uitgezonderd 
rekken en artikelen bevestigd op plankje 
of op dergelijke wijze gemonteerd, arti 
kelen welke blijkens de daarin aanwe
zige oogen, haken of andere inrichting 
of wel in verband met hunnen aard, 
blijkbaar zijn bestemd om los te worden 
opgehangen, zoomede artikelen, welke 
als piedestals en étagères, zijn voorzien · 
van eenig blad of vlak om daarop goe
deren te plaatsen. 

2 . Sorteertafels en kasten met sor-• 
teerblad, welke blijkens de in het dek
blad aangebrachte openingen voor het 
doorlaten van de te sorteeren goederen, 
blijkbaar als sorteertafels en sorteer 
kasten zullen worden aangewend, zoo
mede tafels, kasten en standers, welke 
blijkens een daaraan verbonden pijp
klem, bankschroef, spanschroef, zooge
naamde voor- en achtertangen, klem
m en of andere dergelijke hulpmiddelen 
kennelijk als gereedschapstafel, gereed
schapskast of als werkstander zullen 
worden aan gewend, worden, ongeacht 
samenstelling of inrichting, belast vol
gens onderdeel II, letter D van den post. 

3. Tafelvoetstukken worden voor de 
toepassing vah den post met tafels, k ast
rompen met kasten gelijkgesteld. 

4. Het bepaalde bij bijzondere b e
paling n ° . 3 op post n °. 15 is mede van 
toepassing op onderdeel II, letter D , 
n ° . 1 van dezen post; het bepaalde bij 
bijzondere bepal ing n °. 2 op post n ° . 1 

op onderdeel II, letter C van dezen post. 
5. Papie r maché en andere uit pa

piergrondstof vervaardigde zelfstandig
heden, waarvan de hardheid die van 
hout evenaart of overtreft, zoomede 
xylolith en dergelijke producten en kurk, 
worden voor de toepassing van den post 
met hout gelijkgesteld. 

63. Post n°. z32 wordt v ervangen door: 
Tapijten, k leeden, kleedjes en mat

ten; tapijt- en Iooperstof; Unoleum, 
vloerzell, knrktapijt en soort,;-elljke 
vloerbedekking; g·ordijnen en Iambre-
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qulns; ku ssen - en an!lere overtrekken; 
tafelkleed en, zoome1le reisdek ens, oocht
dekens en 1lergelljke dekens. 

1. Zoogenaamde Japan- en China
mat en andere mat en mattenstof, een 
en ander geheel of hoofdzakelijk ve.r
vaardigd van stroo, bies, lisch, riet, lufa, 
gespleten hout, bamboe of andere der
gelijke nie t tot garen, draad, koord, 
snoer, touw of tres verwerkte natuur
producten, ook in afgepaste stukken. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 18 % 
II. Tapijt- en looperstof, mits niet 

vallende onder onderdeel I van den post, 
zoomede linoleum, vloerzeil en kurk
tapijt en andere soortgelijke vloerbedek
king, artikelen samengesteld uit of met 
papier of rubber daaronder begrepen. 

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
111. Vloer- en wandtapijten, vloer

en wandkleeden, tafelkleeden, divan
kleeden, kapstokkleeden, blad-, wasch
tafel- en schoorsteenkleedjes, vloer-, 
deur-, bad- en rijtuigmatte n , antima
cassars, tafelloopers, pianoloopers en 
andere dergelijke tapijten, matten , klee
den, kleedjes en loopers , zoomede gor
dijnen en lambrequins, hoezen , kussen
en andere overtrekken, en re isdekens, 
tochtdekens en dergelijke dekens , een én 
ander mits niet vallende onder onder
deel I van den post. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

64. Post n ° . I J J wordt vervangen door: 
Tegels, steenen, platen, blokken en 

andere dergeUjke artlkPlen, gebezigd 
als bouwmateriaal of voor bestratin g, 
hedekklng· of heldeedlng. 

1. T egels en plavuizen, de daarbij 
gebezigde randen, lijsten en andere 
hulp- en sluitstukken inbegrepen: 

a . verglaasde wandtegels: 
1. enk el wit, geel, ivoor- of room

kleurig. 
M aatstaf: waarde - R echten: 15 %, 

doch niet minder dan f 0 .27 per vierk. meter 
2. andere. 

Maatstaf: waarde - R echten: r5 %, 
doch niet minder dan f 0 .54 per vierk. m eter 

b. overige artikelen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 

Il. Dakpannen, vorstpannen en der
gelijke inbegrepen, zoomed e Qakleien, 
ook die van asbestcement : 

a . van gebakken aarde of klei: 
1. verglaasd. 

Maatstaf: waarde - R echten: 10 %, 
doch n iet minder dan f 0.40 per 100 kg netto 

2 . andere. 
Maatstaf: waa.rde - Rechten: 10 %, 

doch niet minder dan f 0.20 per 100 kg netto 
b . overige. 

Maatstaf: waarde - R echten: 10 % 
111. Metselsteenen, m et uitzonde

ring van verglaasde en van vuurvaste. 
Maatstaf : 1000 stuks - Rechten: f 1 

IV. Overige tot den post behooren-
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de a rtikelen, de bij onderdeel 111 uit
gezonderde metselsteenen inbegrepèn: 

A. Geheel of hoofdzakelijk vervaar
digd uit gemalen of op andere wijze 
fijngemaakte kurk of kurkschors . 

Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 
B. Houtgraniet, vervaardigd uit 

houtstof en magnesiumchloride; torfit
platen, bestaande uit samengeperste 
turf; cocolithplaten, bestaande uit cocos
vezels vermengd met gips; gipsplanken, 
bestaande uit riet m et gips; platen, be
staande uit houtkrullen of houtspaan
ders, bedekt of vermengd met cement of 
chemicaliën; zoom ede andere dergelijke 
als in dit onderdeel genoemde mate 
rialen. 

Maat staf : waarde - Rechten : 6 % 
C. Asbestcementplaten, zoowel vlak, 

gegolfd als gebogen . 
Maa tsta f : waarde - Rechten: 8 % 

D. Geheel of hoofdzakelijk vervaar
digd uit natuurs t een , uit aarde, klei of 
zand, uit cement, gips , kalk, magnesia 
of fijngemaakte of gesmolten gesteenten 
of silicat en, uit slakken, slakkenwol of 
asch of uit door middel van cement of 
ander bindmiddel verbonden schelpen, 
grint , zand, basalt, kwarts, quenast, ge
broken marmer of ander zoogenaamd 
steenslag: 

1. natuursteen, op hoogstens twee 
vlakken gezaagd met de raamzaag of op 
hoogstens twee vlakken behakt of op 
andere wijze vlak gemaakt, mits niet 
gepolijst. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 3 % 
2. overige artikelen m et uitzondering 

van asbestcementplaten belast volgens 
onderdeel IV, letter c, hiervoor : 

a. verglaasd. 
M aatstaf : waarde - Rechten : 12 %, 

b . andere. 
Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 
1. Artikelen geheel of hoofdzakelijk 

bestaande uit glas of metaal behooren 
niet tot den post. 

2. Als tegels of plavuizen,andere dan 
verglaasde wandtegels, worden voor de 
toepassing van dezen post niet aange
merkt, platen, waarvan de afmeting van 
een of meer der zijden meer dan 65 c.M. 
bedraagt. 

Als verglaasde wandtegels worden be
last alle geglazuurde t egels , welke een 
dikte hebben van 12 m .M . of minder en 
tevens een oppervlakte van 400 c.M.2 
of minder. 

3. Als m etselsteenen worden aange
merkt a lle door rechthoekige vlakken 
begrensde steenen, welke een dikte heb
ben van m eer dan 3, maar niet m eer dan 
8 c.M . en waarvan tevens grond- en 
bovenvlak geen grootere oppervlakte 
hebben dan van 325 c.M.2. Als grond
en bovenvlak aan te merken de zijden 
met de grootste oppervlakte. 
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Als vuurvast worden voor de toepas
sing van den post aangemerkt gebakken 
steenen, waarvan het smeltpunt niet 
lager ligt dan 1580° Celsius. 

4 . Voor de toepassing van onderdeel 
I , le tter a, nos. 1 en 2 van den post 
wordt het aantal vierkante meters, 
waarnaar de belasting moet worden be
rekend, geacht gelijk te zijn aan het op
pervlak, dat door de tegels en hulpstuk
ken kan worden bedekt, zonder inbe
grip van kalk of andere specie. 

5. Onder netto-gewicht wordt voor 
de toepassing van onderdeel II, letter a, 
van den post verstaan het gewicht van 
de goederen, ontdaan van elke verpak
king. 

6. In alle volgens a rtikel 120 der Al
gemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n °. 38) voor de tot onder
deel I, letter a, of onderdeel II , letter a, 
van den post, behoorende artikelen in te 
leveren aangiften t en in- of doorvoer, 
moet onderscheidenlijk het aantal vier
kante meters en het nettogewicht dier 
artikelen worden vermeld, een en ander 
berekend a ls aangegeven hiervoor. 

7. Voor artikelen, belast volgens on
derdeel I, letter a, nos. 1 en 2, of volgens 
onderdeel Il, letter a, nos. 1 en 2, van 
den post, wordt voor de toepassing van 
de Waardewet 1927 (Staatsblad n °. 
1 7), aangenomen, dat zij enkel naar de 
waarde zijn belast en wordt de waarde 
met betrekking tot het invoerrecht vtr• 
schuldigd volgens dezen post geacht te 
bedragen, voor de artikelen, belast vol
gens onderdeel I , letter a, nos. 1 en 2, 
niet minder dan onderscheidenlijk f 1.80 
en f 3.60 per vierkanten meter, en voor 
de artikelen, belast volgens onderdeel 
II, letter a, nos. 1 en 2, niet minder dan 
onderscheidenlijk f 4 en f 2 per 100 kilo
gram netto. 

Voor de toepassing van voormelde wet 
wordt de waarde der in het eerste lid 
bedoelde artikelen mede geacht te laag 
te zijn aangegeven, indien blijkt, dat 
tengevolge van een onjuiste aangifte, 
onderscheidenlijk van het aantal vier
kante meters of het netto-gewicht dier 
artikelen, minder invoerrec ht is bere
kend dan verschuldigd is. 

8. Natuursteen, zooals deze uit de 
groeve komt, of welke geen verdere be
werking heeft ondergaan dan bezagen 
met de draadzaag of grove bewerking 
met den puntbeitel, zoomede koperslak
keien, zijn van het volgens den post ver
schuldigd invoerrecht vrijgesteld. 

65. Post n ° . 137 wordt vervangen door: 
Toiletgereedschap, to lletbenoodlg·1l 

heden en tolletbulpmilldelen n.a.g. 
(n.a.g. a111iaraten, toestellen, gereed
schap11en en benoodig·clhe1len voor kap
pers claaronder beg·re11en). 

I. Haardroogtoestellen, haargolf
apparaten, haargroeiapparaten, ontha-

ringstoestellen, wrattenstiften, buste
ontwikkelaars, snor- en baardbinders, 
kruistokken en andere dergelijke n.a.g. 
apparaten, toestellen en gereedschap
pen voor kappers en n.a.g. toilet- en 
schoonheidshulpmiddelen. 
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Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
IL Kammen v.a.s. (geen sier- of 

haardraagkammen zijnde), zakkammen 
en haarkleurkammen daaronder begre
pen, baardscheerapparaten of veilig
heidsscheermessen en de daarbij gebe
zigde mesjes, meshouders en handvat
ten, scheerriemen en andere scheermes
aanzetters, scheerbakjes en inzetten voor 
scheerbakjes, cosmetiekhouders, a luin
grijpers, zeepautomaten, waschhand
schoenen, kamreinigers, niet uit of met 
haar samengestelde haarnetjes, crêpé's 
en haarkapjes, netjes en zakjes voor het 
bergen van sponsen of haar, spelden
bakjes, toilet- en kapdoozen, poeder
doozen, nagelvijlen, nagelknippers, oor
lepeltjes, oorsponsjes. knoopenhaken, 
schoenhoorns, laarzenknechts, broekper
sen, broekspanners, handschoenrekkers 
en zoogenaamde knoopenscharen, en 
andere dergelijke n.a.g. toilet- en kap
tafelbenoodigdheden, en n.a.g. toilet--, 
kap- en kleedhulpmiddelen, en néces
saires en garnituren, uitsluitend met tot 
dezen post behoorende artikelen samen
gesteld, zoomede zaktoiletten, sachets, 
reukkussen tjes en dergelijke artikelen; 
niet van zoolvlak voorziene schoenlees
ten, zoomede schoenspann ers. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 
III. Toilet- en reukwaters, mond

en tandwaters, tandpasta's en tandzee
pen, bad- en voetbadextracten, bad- en 
reukzouten, huid-, haar-, strooi- en 
wondpoeders, haarkleurmiddelen, pom
mades, cosmetiek, blanketsel, middelen 
tegen muggenbeten, zomersproeten en 
transpireerende handen, winterhanden
zalf, cachoupillen, aluin, puimsteen, en 
a ndere dergelijke toilethulpmiddelen, 
toiletbenoodigdheden en schoonheids
middelen; een en ander verpakt of in ta
bletvorm. 

M aatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

1. Nécessaires en garnituren, welke 
ook met andere dan tot den post be
hoorende artikelen zijn samengesteld, 
voor zoover zij niet behooren tot post 
n °. 75, worden belast volgens post n °. 
103; slijp- en wetsteenen, zoowel natuur
lijke als kunstmatige, waarvan de be
stemming om als scheermesaanzetters te 
worden gebruikt, niet uit een daarop of 
op de verpakking aangebracht opschrift 
duidelijk blijkt, volgens post n ° . 155. 

2. Natuurlijke sponsen, mits niet be
vestigd aan handvat of op eenigerlei an
dere wijze gemonteerd, zoomede goede
ren, welke behooren tot post n ° . 142, on
derdeel V, behooren niet tot den post. 
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66. Post n ° . IJ8 wordt vervangen door: 

Tuig·- en zadelmakerswerk, zoometle 
artikelen voor het o]Jtuigen, bes1>an
nen, beklet>den, berijden, besturen, ge
lelden, dresseeren of versieren van die
ren; hontlenhol,ken en 1mardenstallen. 

1. Tuigen, hoofdstellen, frondeelen, 
oogkleppen, teugels, strengen, trekzee
len, buikriemen, hamen, kop- en kinket
tingen, gebitten, geleiders, en andere 
dergelijke tuig- en hoofdsteldeelen, me
talen harnachementen en deden van 
metalen harnachementen daaronder be
grepen, knie- en pootbeschermers, za
dels, zadelkussens, stijgbeugels, rijspo
ren, zweepen, zweepslagen en zweep
stokken, halsters, kluisters, wroetri11-
gen, stierringen, muilkorven, halsbanden, 
van musquetton of haak voorziene hon•• 
delijnen, en andere dergelijke artikelen 
voor het optuigen, bespannen, beklee
den, berijden, besturen, geleiden, dres
seeren of versieren van dieren. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 
II. Pak-, draag-, gordel- en bagage

riemen en andere riemen, voorzien van 
gesp, malie of oogen, plaidrieme n en 
dergelijke artikele n daaronder begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 
111. Hondenhokken en paardenstal-

Jen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 

66a. Postn° . I4I. 
Aan onderdeel I van den post wordt 

toegevoegd: zoomede katheters. 

67. Post n °. z42 wordt vervangen door: 

Verslerlugsvoorwer]Jen zoomede sler
aardewerk. 

1. Olieverfschilderijen, aquarellen, 
teekeningen, etsen, prenten, platen, 
plattegronden, kaarten, photographieën, 
kakemono's, makimono's, borden, beel
den, bustes, tegels en andere dergelijke 
artikelen in passe-partout, lijst, rand, 
raam, houder of andere omlijsting of om
vatting (artikelen, waarbij de voorstel
ling of afbeelding is verkregen door het 
bijeenvoegen van veeren, bloemen, bla
deren, kralen, postzegels of haar, en d e r
gelijke, mits omlijst of omvat, daaron
der begrepen), een en ander met inacht
neming van het bepaalde bij de nos. 2, 

3 en 4 van de bijzondere bepalingen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: zo%, 

II. Beschilderde schijven hout, af
beeldingen op ivoor, been, celluloïd, ga
lalith of dergelijke stof, en andere der
gelijke (gewoonlijk in winkels in krame
rijen en galanteriewaren of in winkels in 
religieuse artikele n verkocht wordende) 
schilderijen en schilderijtjes, welke ook 
zonder het aanbrengen van een lijst als 
op zich zelf staande versieringsvoorwer
pen plegen te worden aangewend; vazen, 
bekers, potten, pullen, borden en boka
len; kaststellen; jardinières, coupes en 
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snuisterijen; flesschen met daarin aan
gebrachte scheepjes; meubelen en ge
bruiksvoorwerpen in miniatuur; wand
borden; beschilderde, versierde of ge
monteerde hoeven, hoornen, tanden, 
vruchten, geweie n of schelpen; Japansch 
lakwerk; Javaansch koperwerk; Bali
neesch smeed- en houtsnijwerk; slöjd
werken; brandschilderwerken; cloison
né's; wajangpoppen; sieraden uit Oos
tersche tempels; Oostersche reukvaten; 
sirihdoozen, sakehkommen ; snuisterijen 
gesneden uit speksteen; zoomede ande
re dergelijke als de hiervoor genoemde 
artikelen, welke doorgaans als versie
ringsvoorwerpe n plegen te worden op
gehangen aan lampen, wanden of rek
ken, of te worden geplaatst op tafels, 
schrijfbureaux étagères of schoorsteen
mantels, of wel in of op b11ffetten, vitri
nes of glazenkasten, onverschillig of die 
artikelen als tabakspotten, bonbondoo
zen en pressepapiers, tevens dienen als 
bergingsmiddel of gebruiksvoorwerp. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 
111. Tuinvazen, balkonvazen en an

dere, al dan niet met b loemen of p lan 
ten gevulde siervazen of sierbekers (ook 
die gebezigd voor graf- of gevelversie
ring) , spinnewielen, schoorsteenscher
men, schoorsteenstukjes en andere der
gelijke los op den grond te plaatsen voor-
werpe n, voor het versieren van kamers . 
zalen, portalen, gan gen, tuinen, serres, 
balkons, stoepen en etalagekasten, ook 
al mochten die voorwerpen, als balkon
en tuinvazen, ter m eerdere beveiliging 
door middel van haak, schroef of op der
gelijke wijze aan wand , bodem, gevel of 
voetstuk woráen bevestigd. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 15 % 
IV. Zoogenaamde aquariumversierin

gen, zoomede fonteinversieringen in aard 
e n samenstelling met aquariumversie
ringen overeenkomende; een en ander 
indien die artikelen een gewicht hebben 
van 5 kilogram of minder. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
V. Sieraardewerk. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN: 
r. Hol glaswerk wordt belast volgens 

post n ° . 47. 
2. Met inachtneming van het be -

paalde hierna, zijn aquarellen, olieverf
schilderingen en teekeningen, aange
bracht op hout of schilderdoek, of wel 
op papier of andere stoffen, welke be
hooren tot post n°. 106, indien zij enkel 
zijn gevat in passe-partout van papier 
of karton, of wel, a l dan niet achter glas, 
zijn gevat in een omlijsting of omvat
ting, welke, spijkers, verbindingsschroe
ven, aan de achterzijde aangebracht pa
pier en dergelijke artikelen buiten aan
merking gelaten, uitsluitend is vervaar
digd uit hout of gips, of hout en gips, 
van het volgens den post verschuldigde 
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invoerrecht vrijgesteld, indien zij per 
stuk een waarde hebben van vijf gulden 
of meer. 

3. Het bepaalde bij n °. 2 hiervoor is 
niet van toepassing op artikelen, welke 
blijkens de daarop of op de omlijsting of 
omvatting aangebrachte opschriften, cij
fers, letters, teekens of andere derge
lijke niet tot de eigenlijke afbeelding be
hoorende aanduiding, dienen tot eenige 
bekendmaking, herinnering of reclame, 
of waarvan de waarde van de omlijsting 
of omvatting de waarde van het omlijste 
of omvatte overtreft. 

4. Voor de toepassing van onderdeel 
I van den post en n °. 2 van de bijzon
dere bepalingen zullen: 

a. artikelen, welke niet zijn omlijst 
of omvat, maar met de daarbij behoo
rende omlijsting of omvatting gelijktij 
dig worden ingevoerd, met omlijste of 
omvatte artikelen worden gelijkgesteld; 

b. kakemono's (rolschilderijen) en 
andere artikelen, welke slechts aan t wee 
zijden zijn voorzien van houten, metalen 
of andere roeden, niet als omlijst worden 
aangemerkt; 

c. artikelen als zoogenaamde pein
ture Bogaerts en dergelijke, welke slechts 
gedeeltelijk zijn verkregen door schilde
ren of teekenen, niet met aquarellen, 
olieverfschilderingen en teekeningen 
worden gelijkgesteld; 

d. als schilderdoek worden aange
merkt, alle al dan niet gepraepareerde 
weefsels en stoffen, uitsluitend vervaar
digd uit producten, welke zich bij ver
branding gedragen als een product van 
plantaardigen aard. 

5. Aquarellen, olieverfschilderingen 
en teekeningen , welke niet zijn omlijst 

· of omvat, en ook niet met de daarbij 
behoorende omlijsting of omvatting ge
lijktijdig worden ingevoerd, zullen, voor 
zoover zij niet behooren tot onderdeel II 
van den post, worden belast volgens de 
regelen van den post, waartoe zij in ver
band met de grondstof, waarop de af
beelding is aangebracht, behooren. 

6. Als sieraardewerk worden voor de 
toepassing van dezen post aangemerkt: 
beelden, beeldjes en beeldgroepen (dier
figuren en diergroepen hieronder be
grepen) ook en reliëf; bloempotten, 
bloembakken, bloemhangers, bloemva
zen, bloemenbowls en andere bloem- en 
planthouders, en de daarbij gebezigde 
cachepots, inzet- en onderzetbakjes en 
roosters; eierstellen, likeurstellen, melk
stellen, roomstellen, waterstellen, stel
len en schalen voor fruit, gebak, bon
bons en dergelijke, zoomede onderdeelen 
van deze stellen; fruittesten; wijwater
bakjes; kandelaars, kandelabres, bla
kers, lampen, lampvoeten, parfumbran
ders en theelichtjes ; sigaren-, pijpen
en lucifersstanders, tabakspotten, asch
bakjes, rookstellen, onderdeelen van 
rookstellen en dergelijk rookgerei; be-

kers, kannen, potten, pullen, vazen, sier
schalen, wandborden en andere artike
len welke doorgaans als versieringsvoor
werp plegen te worden gebezigd; poe
derdoozen, bonbonnières en souvenir
artikelen; een en ander geheel of hoofd
zakelijk bestaande uit aardewerk voor 
zoover geheel of gedeeltelijk bedekt met 
verf of met glazuur. Fabrieksmerken, 
kwaliteits-, model- en herkomstaandui
dingen en andere aanwijzingen, welke 
op het fabrikaat betrekking hebben, 
worden ten deze buiten beschouwing 
gelaten. 

7. Voorwerpen van gresaardewerk, 
zooals zoogenaamd Keulsch aardewerk, 
worden voor de toepassing van den post 
niet als sieraardewerk aangemerkt. 

8. Ten opzichte van goederen welke 
zoowel behooren tot onderdeel V van 
dezen post als tot een post volgens 
welken zij zijn belast met een invoer
recht naar de waarde hetwelk niet min
der zal bedragen dan een daarbij aange
geven naar het gewicht berekend recht. 
zal de post worden toegepast volgens 
welken het hoogste bedrag aan invoer
recht verschuldigd is. 

9. Onder geheel of gedeeltelijk be
dekt met verf zijn ook te begrijpen voor
werpen bedekt met bladmetaal of me
taalpoeders. 

10. Wij behouden Ons voor bij alge
meenen maatregel van bestuur, onder de 
noodige voorzieningen, versieringsvoor
werpen, welke door of ten behoeve van 
publiekrechtelijke lichamen worden in
gevoerd ter versiering van pleinen, stra
ten of openbare gebouwen, of welke 
worden ingevoerd om aan publiek
rechtelijke lichamen voor voormeld doel 
te worden overgedragen, van invoer
recht vrij te stellen. 
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68. Post n °. 143 wordt vervangen door : 
Vervoermlcl1lelen, locomotieven en 

tractors, zoomecle ouclcrdeelen en toe• 
behooren van een en ander. 

I. Spoor- en tramwagens, wagens 
voor smalspoorwegen en zweefbanen, 
transportbakken voor luchtspoor, ten
ders voor locomotieven, en andere ver
voermiddelen, welke zich uitsluitend 
verplaatsen of uitsluitend v erplaatst 
worden langs spoorstaven, kabels of een 
andere vaste baan. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
II. Vliegtuigen, ook zweefvliegtui-

gen, luchtschepen, luchtballons en val
schermen. · 

Maatstaf: waarde - R echten : 10 % 
111. Gieken, wherrij's, opvouwbare 

booten en andere vaartuigen welke een 
gewicht hebben van 100 kilogram of 
minder en roeiriemen, roeispanen en 
pagaaien, zoomede zoogenaamde water
rijwielen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
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IV. Sleden v.a.s., arresleden, bak
sleden en kindersleden daaronder be
grepen, zoomede onderstellen voor sle-
den. Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

V. Draagbrancards, draagbaren en 
burries. 

Maatstaf: waarde - R echten: ro % 
VI. Andere vervoermiddelen dan 

belast bij de onderdeelen I tot en met 
V hiervoor, racewagens, aanhang-, 
neven- en voorspanwagens en dergelijke 
daaronder begrepen: 

a . automobielen en andere vervoer
middelen met eigen beweegkracht, voor 
zoover niet behoorende tot letter b. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 
b. rijwielen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 
c. overige. 

Maatstaf : waarde - R echten: ro % 
VII. Locomotieven en tractors : 
a. welke zich uitsluitend verplaatsen 

langs spoorstaven of een andere vaste 
baan zoomede landbouwtractors. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
b. overige. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 
VIII. Onderdeelen en toebehooren: 
A. Carrosserieën, koetswerken en 

andere bovenstellen: 
r. voor vervoermiddelen belast bij 

onderdeel VI, letter a. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 1 5 % 

2. voor andere vervoermiddelen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

B . Chassis en chassisramen, zoomede 
andere onderstellen: 

r.. chassis en chas~isramen, die voor 
tractors belast bij onderdeel VII, letter 
b, en voor werktuigen en toestellen, be
doeld bij bijzondere bepaling n°. 1, 

letters a en b, daaronder begrepen. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 

2. andere onderstellen: 
a . voor locomotieven en tractors, 

belast bij onderdeel VII, letter a. 
Maa tstaf : waarde - Rechten : 6 % 

b. voor locomotieven en tractors, be-
last bij onderdeel VII, lette r b. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 
c. overige, onderstellen voor werk

tuigen en toestellen, bedoeld bij bijzon
dere bepaling n °. 1, letters a en b daar
onder begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
C . Motoren met inwendige verbran-

ding: 
r. welke een gewicht hebben van 

niet meer dan 250 kilogram per liter 
werkzamen inhoud van de gezamenlijke 
cylinders: 

a. bestemd om te worden gebezigd 
voor andere doeleinden dan voor het 
voortbewegen van vervoermiddelen be
last bij onderdeel VI, letters a en b van 
den post of van locomotieven en tractors 
belast bij onderdeel VII, letter b van 
den post, mits deze bestemming in de 
aangifte is vermeld en desverlangd aan 
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de ambtenaren belast met de visitatie 
te hunnen genoegen wordt aangetoond. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
b. andere. 

Maatstaf : waarde - Rechten: r 5 % 
2. overige. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
D. Frames voor rijwielen . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 15 %" 
E. Assen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
F . Naven : 
1. voor rijwielen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
.2. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
G. Remmen: 
r. voor rijwielen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
2 . andere. 

Maa tstaf: waarde - R echten: 6 % 
· H. Spaken. • 

Ma at staf: waarde - Rechten: 6 % 
I. Spatschermen, spatlappen, ket

tingkasten en andere kleedingbescher
mers voor rijwielen: 

r. spatschermen: 
a. ruwe blanke, niet voor dadelijk 

gebruik geschikte. 
Maatstaf : waarde - Rechten: ro % 

b. andere. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 

2. kettingkasten. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 

3 . overige artikelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 

J. Sturen, stuurhandvatten en trap
pers , een en ander voor rijwielen: 

r. sturen: 
a. ruwe blanke, niet voor dadelijk 

gebruik geschikte. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

b . andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 

2. overige artikelen. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 

K. Vrijwielen . 
Maatstaf : waarde - Rechten: 6 °io 

L. Wielen, wielstellen, wielbanden · 
en vellingen, zoomede zoogenaamde 
rupsbanduitrustingen; een en ander ook 
voor locomotieven en tractors en voor 
de werktuigen en toestellen bedoeld bij 
bijzondere bepaling n °. 1, letters a en b: 

r. bij den invoer voorzien van rub
ber- of andere bij post n °. 8 belaste 
banden: 

a. voor rijwielen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 15 % 

b. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 '% 

2. voorzien van metaaldraadspaken: 
a. voor rijwielen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 15 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
3. andere: 
a. vellingen voor rijwielen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
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b. overige artikelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 

M. Zadels en zoogenaamde duozit 
tingen, zoomede dekken e n kussens voor 
een en ander. 

Maatstaf : waarde - Rechte n : 12 % 
N. Met doorzichtige stof samenge

st elde windschermen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

0 . Op geraamte of s panten gemon
teerde kappen of gedeelten van kappen 
v oor vervoermiddelen van allerlei aard 
e n de voor zoodanige kappen of gedeel
ten van kappen gebezigde geraamten of 
s panten en van oogen voorziene kapbe
dekking; een en ander voor zoover nie t 
op grond van post n ° . g I lager belast. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
P. Rijwiel- en automobielluchtpom-

pen: 
1. ingericht voor hand- o fvoetkracht. 

Maat; taf : waarde - R echte n : 15 % 
2 . andere. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
Q. Stuurkappen en toe-clips. 

M aatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

1. Voor zoover nie t behoorende tot 
onderdeel VII van d en post, worden be
last volgens post n ° . 155, tenzij bij een 
andere n post afzonderlijk belast: 

a. brandspuiten, veegwagens, op wa
gens gemonteerde stofzuigmachines en 
landbouwwerktuige n en andere op chas
sis, van wielen voorziene onderstellen of 
op wielen gemonteerde werktuigen en 
toestellen, ook al zijn zij ingericht tot 
vervoer van het personeel, dat voor de 
bediening dier werktuige n e n toestellen 
noodig is; 

b. sproei- en zoogenaamde pekelwa
gens, zaaimachines e n dergelijke, indien 
zij zijn voorzien van ee n inrichting om 
de vervoerde goederen gedurende het 
v ervoer te verspreide n ; 

c. lift e n, elevators, loopkatte n, rol
ban en, transportbanden e n roltrappen. 

2. Voor de toepassing van onderdeel 
VIII, letter C, n ° . 1 , wordt het aantal 
liters werkzame inhoud van een cylin
der verkregen door vermenigvuldiging 
v an het kwadraat van den inwendigen 
diameter van den cylinder met de slag
lengte - beide uitgedrukt in decimeters 
tot in millimeters nauwkeurig - en met 
!:et getal 0.785. 

3. Mandjes voor aanhangwagens, 
neve n - en voorspanwagens, zoowel a ls 
b akken en andere transportmiddele n ter 
bevestiging aan rijwiele n e n motorrij 
wiele n , welke niet van as, onderstel, zit
olaats of wielen zijn voorzien, worden 
naar gelang van hunne samenstelling, 
belast volgens post n ° . 1 5 of post n ° . 88. 

4. Voor de toepassing van onderdeel 
VIII , letter L , n °. 2, van d en post wor
den als m etaaldraadspaken a lleen aan
gemerkt spaken, waarvan de grootste 

afmeting van de dwarsdoorsnede, ver
dikkingen aan de uiteinden buite n aan
merking gelaten , s millimeter of minder 
bedraagt. 

5. Vervoermiddele n, gedreven door 
electromotoren, worden, ook indien de 
electrische stroom wordt verkregen van 
een niet in of aan de vervoermiddelen 
aanwezige stroombron, aangemerkt als 
vervoermiddelen met eigen b eweeg
kracht. 

6. Van het volgens d e n post ver
schuldigd invoerrecht zijn vrijgesteld 
vaartuigen, welke een gewicht h ebben 
van meer d a n 100 kilogram, zoomede 
verkeersluchtvaartuigen, welke hoofd
zakelij k in het internationaal verkeer ge
bezigd zulle n worden, mits deze be
stemming als zoodanig in de aangifte is 
vermeld en desverlangd aan de ambte
naren, belast met de visitatie, te hunnen 
genoegen wordt aangetoond. 

Baggermolens, zandzuigers, ponton
krane n en andere dergelijke drijvende 
werktuigen worden voor de t oepassing 
van het tarief mede als vaartuige n aan
gemerkt. 

7. Waa r in dezen post, zonder na
dere aanduiding, van rijwiele n wordt 
gesproken, zijn motorrijwielen e n rijwie 
len m et hulp m otor daaronder begrepe n. 

8. Onde r landbouwtractors genoemd 
in onderdeel VII, letter a, van d en post 
worden v e rstaan tractors welke blijkens 
hun bouw e n inrichting kennelijk zijn 
bestemd om in het landbouwbedrijf te 
worden aangewend. Onderstellen van 
tractors worden voor de toepassing van_ 
onderdeel VIII slechts als onderstellen 
van landbouwtractors aangemerkt in
dien de bestemming a ls zoodanig in de 
aangifte is vermeld e n desverlangd aan 
de ambtenare n belast met de visitatie 
te hunnen genoegen wordt aangetoond. 

69. Post n °. 144 wordt vervange n door : 

Verwarmin gstoestellen en van ver
warmin gsinrichtin g·, vuur- of stook -
11laats voorziene apparaten, toestellen. 
werktuigen, Instrumenten en g·ereed 
schappen, en deelcn en toebehooren 
van een e n ander. 

1. Kachels , haarden en andere toe
stellen, radiatoren en geledingen voor 
radiatoren voor centrale of andere ver
warming daaronder begrepe n, welke, ter 
verwarming daarvan, plegen te worden 
geplaa tst in woon- of v e rblijfruimten 
voor den m ensch, ommantelingen, rom
pen, boven - en onderstukken voor een 
en ander, zoomede binnenpotten of vul
emmers en voorplaten voor zoogenaam
de spaar- of m antelhaarden. 
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M aatstaf : waarde - R echten: 18 % 
II. P etroleumkooktoestellen, spi ri

tus- en gaskomforen en andere derge
lijke verwarmings- e n kookkomforen 
(electrische komforen, spirituslampjes 
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voor het verwarmen van haarkrulappa
raten, gaskooktafels, zoogenaamde gas
tafeltjes, Bunsensche branders en derge
lijke artikelen daaronder begrepen), zoo
mede ommantelingen, rompen, boven
en onderstukken voor een en ander; 
electrothermophoren, ook wel genaamd 
warmtecompressen, en andere dergelijke 
verwarmingsmiddelen voor medisch, 
electrotherapeutisch en dergelijk ge
bruik, zoomede met verwarmende zelf
standigheden gevulde hand- of mof
warmers en dergelijke artikelen: 

a. soldeer- en afbrandlampen met 
anderen dan verticalen brander. 

Maatstaf: waarde--: Rechten.: 6 % 
b. electrothermophoren, ook wel ge

naamd warmtecompressen, en andere 
dergelijke verwarmingsmiddelen voor 
medisch, electrotherapeutisch en derge
lijk gebruik. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
c. overige artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 
III. Keukenfornuizen en geijsers 

(z.g. badkachels), zoomede ommante
lingen, rompen, boven- en onderstukken 
voor een en ander en van kookgaten of 
kookplaten voorziene fornuisplaten. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 
IV. Strijkkacheltjes en andere ge

reedschapskacheltjes, onderstellen voor 
waschfornuizen en veevoederketels, en 
andere niet afzonderlijk l;>elaste, van 
verwarmingsinrichting, vuur- of stook
plaats voorziene apparaten, toestellen, 
werktuigen, instrumenten en gereed
schappen, voor zoover zij niet behooren 
tot onderdeel V: 

a. soldeerbouten, brandstempels en 
spongatenbranders met daaraan gekop
pelde verwarmingsinrichting. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
b. lasch- , snij- en soldeertoestellen, 

waarbij hooge temperaturen worden 
verkregen door mengsels van zuurstof 
en acetyleen, van zuurstof en waterstof 
of dergelijke mengsels, of wel door mid
del van electriciteit. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
c. veldsmidsen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
d. overige artikelen: 
r. indien zij een gewicht hebben van 

12 kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

2. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

V. Apparaten, toestellen, werktuigen, 
instrumenten en gereedschappen, welke 
als van vuur- of stookplaats of van 
stoom-, heetwater- of andere verwar
mingsinrichting voorziene autoclaven, 
ovens, ketels, droog-, rook-, kook-, ste
riliseer-, pasteuriseer- en desinfectie
apparaten, bestaan uit een reservoir, ra
diator, ketel of andere ruimte, waarin 
goederen worden verwarmd, bereid of 
bewerkt en een al dan niet vast daaraan 
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verbonden verwarmingsinrichting, vuur
of stookplaats: 

1. ketels voor centrale verwarming: 
a. indien zij een gewicht hebben van 

24 kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

2. Overige artikelen: 
a. indien zij een gewicht hebben van 

24 kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

VI. Kachel- en fornuis potten; ge
felste of geklonken kachel- en fornuis
pijpen en de daarbij gebezigde ellebogen 
en dergelijke hulpstukken, een en ander 
vervaardigd van zwart, al dan niet ge
polijst plaatijzer; zoomede branders, 
gloei-elementen en gloeilichamen: 

a. lasch- en snijbranders en de voor
stukken en spitsen daarvoor. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 3 % 
b . overige artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
VII. Kachel- en haardgarnituren, 

ook wel genaamd haardijzers; schouw
platen vervaardigd van met figuren of 
afbeeldingen voorzien metaal; kachel-, 
haard-, fornuis- en komfooronderleg
platen; haken, schudijzers, poken, van 
haak voorziene blaaspijpen en ander 
dergelijk haardsteltoebehooren; dek
plaatjes, zijwanden en randen voor thee
en koffielichtjes. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

r. Ketels voor centrale verwarming 
worden geacht uitsluitend te behooren 
tot onderdeel V van den post, tenzij zij 
blijkens hun uiterlijk kennelijk zijn be
stemd om te worden geplaatst in woon
of verblijfruimten voor den mensch. 

2. Strijkkacheltjes en andere gereed
schapskacheltjes, welke niet zijn voor
zien van afvoerbuis, of welke blijkens de 
daaraan aangebrachte nokken of andere 
vast daaraan aangebrachte inrichting, 
kennelijk voor het daarop plaatsen van 
gereedschappen zijn ingericht,en wasch
fornuizen, veevoederketels en de stook
inrichting daarvoor, worden niet belast 
volgens onderdeel I van den post, maar 
naar gelang van hunne inrichting vol
gens onderdeel IV of onderdeel V van 
den post. 

3. Apparaten voor het harden van 
gereedschappen, bestaande uit een plaat 
en daaraan verbonden warmtebron, en 
andere dergelijke artikelen, welke niet 
zijn voorzien van een eigenlijke ber
gings- of inhoudsruimte, maar alleen 
van een plaat, rand of dergelijke inrich
ting, worden belast volgens onderdeel II 
of IV van den post. 

4. Voor de toepassing van onderdeel 
III van den post worden als keukenfor-
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nuizen aangemerkt toestellen, waarvan 
de bovenplaats is voorzien van een of 
meer kookgaten, kookplaten of branders 
voor het bereiden van spijzen. 

5. Warmwaterstoven, ook voor spoor
weg- en andere rijtuigen, beddewarmers, 
beddekruiken, buik-, rug-, voet- en 
handwarmers , mofwarmers, vuurtesten, 
theestoven en andere dergelijke artike
len welke , om voor verwarming te wor
den gebezigd, met verwarmde, verhitte 
of verwarmende zelfstandigheden moe
ten worden gevuld, en zoogenaamde 
loodgietersfornuizen of vuurduvels, 
vuurmanden en dergelijke artikelen, 
welke niet zijn voorzien van een stoom-, 
warmwater- of andere verwarmings
inrichting of van een bepaalde van deur 
voorziene stook- of vuurplaats, maar 
enkel bestaan uit een al dan niet met 
deksel afgesloten ruimte, worden voor de 
toepassing van het tarief beschouwd als 
bergingsmiddelen en belast volgens post 
n °. 15. Gummiwaterfiesschen en andere 
onder post n °. 29, onderdeel VI, vallen
de goederen worden echter belast vol
gens laatstgenoemden post. 

6. Bouilloirs en van verwarming~
inrichting voorziene thee- en koffieke
tels voor tafel - en toonbankgebruik, 
worden belast volgens post n °. 39; 
branders voor lampen van petroieum
kachels volgens post n ° . Bo, onderdeel VI. 

69a. Post n °. 147 wordt vervangen door: 
Vogellwolen, volières en pluimvee 

bokken v.a.s" zoogenaamdc ~lagkoolen 
en trans1iortvogelkoolen daaronder be
grepen, met lnlJegriJ> van claarblj bc
hoorende geUjktijdig Ingevoerde stan
ders; zoom ede vogelmerl,rlngen en leg·
eleren. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
70. Post n °. 148. 
a. In onderdeel I, sub 13, 0wordt 

achter " paranoten," ingevoegd: pecan
noten, 

b. In onderdeel I, sub 24, worden de 
woorden "boom-, bloem- en groenteza
den" vervangen door : zaaizaden. 

c. Aan bijzondere bepaling I wordt 
een volzin toegevoegd, luidende: 

Evenmin zullen pharmaceutische 
praeparaten, alleen op grond dat zij 
meel bevatten, geacht worden onder den 
post te vallen. 

71. Post n ° . 149 wordt vervangen door : 
Vuurwerk. 
Bengaalsche lucifers, klappers, voet

zoekers, Romeinsche kaarsen en, met 
uitzondering van niet "verpakte" che
m icaliën, a nder dergelijk kamer- en 
feestvuurwerk. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 %, 
72 Post n ° . z52 wordt vervangen door : 
Waschbakkcn van porselein of aar

dewerk, al dan niet gemonteerd op 

Yoetstuk of JJOoten, goot teenen en zoo
genaamde waterlelillngfontelntjes daar
onder begrepen, zoomecle verplaatsbarn 
hangwanMontelntjes en wasch- c•n 
nachttafelgarnlturcn (stellen bestaan
de uit waschko m, waterkan en zeep 
doos, en dergelijke stellen) en wasch 
en nachttafelgarnltunrdeelen van al
lerlei aard, zoome!le toiletemmers. 

I. Wasch- en nachttafelgarnituren en 
wasch- en nachttafelgarnituurdeelen, 
zoomede toiletemmers, een en ander van 
aardewerk of porselein: 

a . geheel of hoofdzakelijk bestaande 
uit aardewerk : 

1. gekleurd, anders dan wit, of wel 
gedecoreerd. 
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M aatstaf: waarde - Rechten: 15 %, 
doch niet minder dan f 6 per roo kg netto. 

2. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 15 %, 

doch niet minder dan f 3 per roo kg netto. 
b. geheel of hoofdzakelijk bestaande 

uit porselein: 
1. gekleurd, anders dan wit, of wel 

gedecoreerd. 
Maatstaf : waarde - R echten : 1 5 %, 

doch niet minder dan f 10.02 per 100 kg netto 
2. andere. 

Maatstaf: waarde - R echten: 15 %, 
doch niet minder dan f 6 per 100 kg netto. 

II. Overige tot den post behoorende 
artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : r 5 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

1. De bijzondere bepalingen I tot en 
met 6 en bijzondere bepaling 8 op post 
n ° . 39 zijn van overeenkomstige toepas
sing op de artikelen belast bij onder
deel I van dezen post. 

2. Voor artikelen belast volgens on
derdeel I, letter a, sub I of 2, of onder
deel I , letter b, sub I of 2, wordt voor 
de toepassing van de Waardewet 1927 
(Staatsblad n°. 17) aangenomen, dat zij 
enkel naar de waarde zijn belast en 
wordt de waarde met betrekking tot het 
invoerrecht verschuldigd volgens dezen 
post, geacht niet minder te bedragen 
dan onderscheidenlijk f 40, f 20, f 66.80 
en f 40 per 100 kilogram netto-gewicht 
der aangegeven partij. Voor de toepas
sing dier wet wordt de waarde der goe
deren mede geacht te laag te zijn aan
gegeven, indien blijkt, dat ten gevolge 
van een onjuiste aangifte van het netto
gewicht der goederen, minder invoer
recht is berekend dan verschuldigd is . 

73. Post n ° . z53 wordt vervangen door: 
Watten, v.a.s" al dan niet gehecht op 

of verbonden aan stoffen, welke behoo 
ren tot een 1ler 1>osten nos. 91 of 106, 
geneeskrachtige watten en dergelijke 
watten daaronder begrepen, womede 
1>olsterstof bestaande uit baar or plan 
tenvezels geheeht op of verbonden aan 
een tot post n °. 91 behoorende stof: 
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a. bestemd om in fabrieken of trafie
ken aan, tot of met andere goederen 
te worden verwerkt, het verwerken tot 
verbandwatten, medicinale en dergelijke 
watten hieronder begrepen, mits de be
stemming in de aangifte is vermeld en 
desverlangd aan de ambtenaren belast 
met de visitatie te hunnen genoegen 
wordt aangetoond. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
b. overige artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 

73a . Post n ° . ISS· 
In onderdeel Il, letter a, wordt na 

het woord "boorijzerpunten" ingevoegd : 
, ruwe zoogenaamde kunsttreksteenen 

mits ongezet, ongehoord en ongepolijst. 

74. Post n°. I59 wordt vervangen door: 
Zit- en ligmeubelen en romJ)en en 

zittingen daarvoor; kussens en voet
bankjes. 

I. Salon-, tuin-, serre-, kantoor- en 
huishoudstoelen, bad-, strand-, lig-, 
dek- en ziekenstoelen, samenvouwbare 
banken, verplaatsbare tuin- en gangban
ken, pianostoelen, schommelstoelen, fau
teuils, canapé's, divans, sofa's, tabouret
ten, krukken en andere zit- en ligmeu
belen, welke zonder nadere bevestiging 
aan wand of bodem zijn aan te wenden 
voor het doel waartoe zij zijn gevormd 
(ook al mocht ter voorkoming van ver
schuiving een zoodanige bevestiging 
waarschijnlijk zijn te achten), operatie
en onderzoekingsstoelen, operatie-di
vans en andere zit- en ligmeubelen voor 
onderzoekingsdoeleinden, draagstoelen 
en dergelijke artikelen daaronder begre- . 
pen. Maatstaf : waarde - Rechten : 18 % 

II . Stoelen met horizontaal draai
baar zitvlak, ook indien zij worden in
gevoerd zonder het daarbij behoorend 
voetstuk; bidstoelen en bidbankjes; bid-, 
kniel-, klap- en zitbanken, en stoelen en 
klapstoelen voor kerken, scholen, 
schouwburgen, verkoop- en ontspan
ningslokalen en vervoermiddelen, een en 
ander ook indien zij zonder nadere be
vestiging aan wand of bodem niet kun
nen worden gebruikt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 18 % 
111. Ro.mpen en zittingen voor de bij 

onderdeel I en II belaste artikelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 15 % 

IV. Voetkussens , voetbankjes, sto
ven daaronder begrepen, sluimerrollen, 
sierkussens en zoogenaamde poufs; kus
sens voor stoelen, banken, sofa's, divans 
en andere personenzetels, zoomede kus
sens gebezigd voor gemakstoelen, kin
derstoelen, sportkarren, kinderwagens, 
telephooncellen, liftcabinen, en automo
bielen, rijtuigen, schepen en andere ver
voermiddelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 18 % 
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Art. 111. Ten aanzien van ongebleekt 
katoen, op den voet van post n °. 91, onder
deel IV, van het tarief van invoerrechten 
behoorende bij de Tariefwet 1934, met be
taling van het invoerrecht van 3 percent van 
de waarde ingevoerd, blijven de thans be
staande bepalingen van kracht, met dien 
verstande, dat Onze Minister van Financiën 
te dezer zake aanvullende voorschriften kan 
geven. 

Art. IV. De considerans van de Tarief
wet 1934 wordt gelezen als volgt: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het gewenscht is een nieuw tarief van 
invoerrechten en daarmede in verband staan
de bepalingen vast te stellen;. 

Art. V. In de Wet op het Statistiekrecht 
(Staatsblad 1932, n °. 231) wordt aan artikel 
3, sub b, het navolgende toegevoegd: 

4 °. zaai- en pootgoed zoomede meststof
fen, bestemd voor de gronden als bedoeld 
zijn sub 1 ° ;. 

Art. VI. Op Onzen last wordt de Tarief
wet 1934 met de daarin door deze en vorige 
wetten gebrachte wijzigingen in het Staats
blad geplaatst. 

De aldus gewijzigde wet kan worden aan
gehaald onder de benaming Tariefwet, mits 
met bijvoeging van het jaar van het Staats
blad waarin zij is geplaatst. Deze aanhaling 
treedt in artikel 42, eerste lid, dier wet en 
in andere wettelijke bepalingen voor d e aan
duiding "Tariefwet 1934" in de plaats. 

Art. VII. Door Ons wordt bepaald. op 
welk tij dstip, of op welke tijdstippen onder
scheidenlijk, de bepalingen van deze wet in 
werking treden. 

Deze wet vervalt met ingang van den 
eersten Januari 1943, behalve t en aanzien 
van de reeds verschuldigde invoerrechten en 
begane strafbare feiten. 

Lasten en bevelen, enz.; 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 14den De
cember 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 
E. N . VAN KLEFFENS. 

(Uitgeg. 5 Januari 1939.) 

s. 570 

27 December 1939. BESLUIT, tot nadere 
wijziging van het Schepenbesluit, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van den 
26sten November 1932 (Staatsblad n ° 
563) en gewijzigd bij Koninklijke be
sluiten van den 22sten October 1936 
(Staatsblad n °. 579 D) en van den 
2osten Augustus 1937 (Staatsblad n °. 
577). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Waterstaat van 23 N ovember 1939, La. C., 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op de artikelen 3, 4, 4bis, 5, 9, 17 en 
66 van de Schepenwet; 

D en Raad van State gehoord, advies van 
5 D ecember 1939, n ° . 34; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 D ecember 1939, 
La. H, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In het Schepenbesluit worden de 

volgende wij zigingen aangebracht: 
a. Na artikel 33 wordt een nieuw artikel 

33bis ingevoegd, luidende : 
Patrijspoorten en lichtranden. 

,,Art. 33bis. 1. D e patrijspoorten en licht
randen moeten voldoen aan de eischen, ge
steld in Bijlage III. 

2. D e patrijspoorten . en lichtranden op 
passagiersschepen moeten bovendien vol
doen aan de eischen, gesteld in Bij lage II . 

3. Alle patrijspoorten en lichtranden 
moet en overigens voldoen aan de eischen be
treffende type en sterkte, gesteld door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie.". 

b . Aan a rtikel 46 wordt een nieuw lid 4 
toegevoegd, luidende: 

" 4. Omkeerbare dieselmotoren moeten 
voorzien zijn van veiligheidsinrichtingen in 
de aanzetluchtleidingen nabij de aanzet
luchtkleppen op eiken werkcylinder, t enein
de explosies in de aanzetluchtleidingen te 
voorkomen of te localiseeren.". 

c. Artikel 48 wordt aldus gelezen : 
Luchtketels. Inrichting 

motorkamer en voort
stuwingsinrichting op 
kleine schepen . 
"1. D e luchtketels en luchtvaten moeten 

voldoen aan d e eischen, daa rvoor gesteld in 
Bijlage Vl. 

2. De inrichting van de motorkamer en 
de daarin geplaatste m otor m et toebehooren 
van schepen van minder dan 500 ton bruto 
inhoud moeten voldoen aan de eischen, ge
steld in bijlage Vl." . 

d . In a rtikel 49 wordt aan lid 2 toege
voegd : 

,,In geen geval m ag de inwendige middel
lijn van de hoofdleidingen n aar de pompen 
kleiner zijn dan die van de leidingen naar 
de lensf!esschen .". 

e. In artikel 52, lid 5, wordt na de woor
den "in geval van nood de passagiers" inge
lascht: ,,en de bemanning". 

f. Na artikel 52 wordt een nieuw artikel 
52bis in gevoegd, luidende : 
Aftimmering bemannings

ruim ten. 
"Art. 52bis. 1. D e verblijven van de 

schepelingen moeten voldoen aan de eischen 
gest eld in het Schepelingenbesluit. 

2. D e v erblijven van d en kapitein moe
t en tenminste voldoen aan de eischen, be
doeld in h et eerste lid.". 

g. In artikel 56, lid 1, onder (b), wordt 
na het woord "schepen" ingevoegd: ,, , met 
beperkt vaargebied,". 
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In lid 1, onder ( c) , wordt hetgeen vooraf
gaat aan de woorden "aan elke zijde" gele
zen als volgt : ,,aan boord v an schepen, geen 
passagiersschip zijnde, niet vallende onder 
de schepen, genoemd onder (a) en (b)". 

h . In artikel 62 wordt lid I aldus gelezen : 
" 1. Booten aan boord v an schepen van 

minder d an 200 ton bruto inhoud moeten on
bemand gemakkelij k , vlug en doeltreffend te 
water kunnen worden gebracht. Schepen van 
200 ton b ruto inhoud en m eer moeten voor
zien zijn van inrichtingen, waarmede de b oo
t en onbemand onder normale omstandighe 
den door ten hoogste 4 man gemakkelijk , 
vlug en doeltreffend buitenboord en te wa
ter kunnen worden gebracht.". 

I n lid 2, worden de eerste twee woorden 
vervangen door " D avits". 

i. In artikel 69, lid I en 2, worden de 
woorden "en verbandmiddelen" v ervangen 
door ,, , verband- en ontsmettingsmiddelen ". 

j . N a artikel 69 wordt ingevoegd een 
n ieuw artikel 69bis, luidende : 

" Art. 69bis. Aan boord van elk schip van 
100 ton bruto inhoud of meer moeten gedu
rende den tijd , dat dit door het H oofd van 
de Scheepvaa rtinspectie, na overleg m et den 
Chef van den Marinestaf, noodig wordt ge
oordeeld, de noodige middelen t er bestrijding 
van de gevolgen v an luchtaanvallen, aan
wezig zijn, in de hoeveelheden zooals die -in 
Bijlage XVII zijn aangegeven.". 

k . In artikel 72, lid 1, wordt hetgeen ge
plaatst is na de woorden "tot de vaart" ver
vangen door: 

" langs de Oostkust van de Noordzee van 
Calais tot het Aggerkanaal , zoomede in de 
Oostzee tot de lijn Gothenburg-Frederiks
hav en .''. 

In lid 2, tweeden zin, na het woord " ge
bied" m oet worden ingevoegd : ,,doch wel 
verder dan de vaart langs de Oostkust van 
de Noordzee v an C ala is tot het Aggerkanaal, 
zoomede in de Oostzee tot de lijn Gothen
burg-Frederikshaven". 

I n lid 5 wordt geschrapt : ,,(radiokompas)". 
1. I n a r tikel 73, lid 2, wordt achter " In

ternationaal seinboek" toegevoegd : ,,en een 
volledig stel seinvlaggen". 

m . In artikel 78 wordt aan lid I toege
v oegd: 

,,Aan boord moeten aanwezig zijn voldoen
d e gereedschappe n en reserve-onderdeelen, 
t en einde de goede werking van de radio- in
richting t e verzekeren .". 

In lid 2 onder ( g) wordt " A1, A2 en A3" 
vervangen door " A 1, A2 en/of A3", terwij l 
aan het slot wordt toegevoegd : 

"Indien echt er de zender zelf m et gelijke 
of grootere nauwkeurigheid kan worden in
gesteld dan voornoemde golfmeter mogelijk 
zou maken , is deze golfmet e r niet v e reischt .". 

n. In lid I van artikel 80 wordt hetgeen 
voorafgaat aan het woord "moet" gelezen 
a ls volgt : 

,,D e richtingzoeker aan boord van sche
pen, voorzien van een radio-telegraafinrich
ting", terwijl aan dat lid wordt toegevoegd : 

,,De richtingzoeker moet vrij zijn van m e-
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chanische en/of electrische storingen, welke 
de goede werking beïnvloeden. 

Hij , onder wiens beheer de richtingzoeker 
is gesteld, moet op de goede werking toezien 
en zorg dragen, dat voor he t instrument een 
certificaat, hetwelk de fouten aangeeft, is 
verstrekt, volgens de door het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie gegeven voorschrif
ten .". 

o. Artikel 94 wordt a ldus gelezen: 

Gevaarlijke stoffen. 
,,r. a. Voor de toepassing van dit be

sluit worden v erstaan onder ontplofbare stof
fen de springstoffen, voortdrijvende midde
len en soortgelijke stoffen (met uitzondering 
van die stoffen, welke door aanraking met 
een vla m n iet ontploffen en voor slag, stoot 
of wrijving nie t gevoeliger zijn dan dinitro
benzol) , benevens de voorwerpen, die een 
of m eer dezer stoffen als bestanddeelen be
vatten, zooals: 

r. buskruit (zwart buskruit, salpeter
kruit, meelpulver, mijnkruit); 

2. rookzwak kruit (schie tkatoenkruit, ni 
troglycerinekruit); 

3. ontplofbare organische nitraten, zoo
als nitroglycerine, nitrocellulose, pentaery
thrie t -tetranitraat (pentriet); 

4 . mengsels van ontplofbare organische 
nitraten m et andere al of niet-ontplofbare 
stoffen, zooals dynamiet en springgelatine; 

5. aromatische nitroverbindin gen, zooals 
trinitrotoluol (trotyl), hexanitrodiphenylami 
ne (hexyl) , pikrinezuur, tetranitrom ethyla
niline (tetryl), trinitroresorcine , trimethyl
entrinitroamine (hexogeen), genit reerde 
chloorhydrine ; 

6. chloraat- en perchloraatspringstoffen ; 
7. ammoni umni traatspringstoffen; 
8. kalksalpeterspringstoffen , zooals cal

ciniet; 
9. initiaalspringstoffen, zooals slagkwik 

en andere knalzure zouten, loodazide en an
dere aziden (met uitzondering van natrium 
azide), tetrazeen: 

10. munitiën , ontst ekingsmiddelen ; 
1 r. ontvlammingsmiddelen , zooals vei

ligheidslont, veiligheidsvuurkoordaanstekers, 
met uitzondering van veiligheidslucifers; 

12. pyrotechnisch speelgoed, enz., zooals 
confettibommen, B engaalsche lucifers, won
derkaarsen, klappertjes (amorces); 

13. vuurwerk, zooals voetzoekers, zonnen, 
fonteinen, vuurpijlen, zwermpotten; 

14. voorwerpen, voorzien v an het ontste
kingsmiddel tot het ontwikkelen van prikke
lende gassen, zooals traan gaszunders. 

b . Onverminde rd het bepaalde bij d e 
Wet van den 26sten April 1884 (Staatsblad 
n ° . 81) en bij de krachtens deze Wet uitge
v aardigde voorschriften, moeten de onder a 
bedoelde ontplofbare stoffen zoodanig wor
den geborgen, dat zij gemakkelijk geworpen 
of onder water gezet kunnen worden , zoo
veel mogelijk v erwijderd blijven v an de be
woonde gedeelten van het schip , van ma
chine- en ketelruimen, van kolenbergplaat
sen en van plaatsen, waar geregeld gewerkt 
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wordt en t enminste 2 m eter van he t scheeps
boord. Onder dek geborgen moeten zij t en
minste 3 meter verwijderd zijn van wanden 
van ruimen, waarin steenkolen of andere aan 
broeiing of aan zelfontbranding onderhevige 
stoffen aanwezig zijn. 

Zij moeten, indien zij niet in een kruitka
mer geborgen worden, geplaatst worden : 

1 °. in een ruim, door waterdichte schot
t en van alle andere deelen van het schip en 
van andere lading gescheiden, dan wel door 
schotten of hare n kleeden van andere goede
ren gescheiden; 

2 ° . bovendeks, v e rwijderd v an andere 
brandbare of gevaarlij ke goederen en niet 
aan directe bestraling door de zon blootge
steld. 

c. Ontstekingsmiddelen en stoffen, die 
gemakkelijk door slag of s toot of door wrij
ving tot ontploffing kunnen worden gebracht, 
moeten steeds afzonderlijk van a ndere ont
plofbare stoffen worden geborgen. 

d. Ontplofbare stoffen mogen niet in een
zelfde ruimte worden geborgen m et stoffen, 
bedoeld in lid 2 tot en met 8. 

e . Indien ontplofbare stoffen in een 
ruimte, direct onder het bovenste dek gele
gen, worden vervoerd, m ogen op dit dek in 
de nabijheid geen stoffen, bedoeld in de le
den 2 tot en met 7, als deklading worden ge
stuwd. 

2. Samengeperste gassen, onder druk tot 
vloeistof v erdichte gassen, bij zeer lage tem
peratuur kokende vloeistoffen en onder druk 
in vloeistof opgeloste gassen moeten op zoo
danige wijze geborgen worden , dat de va
ten, waarin zij verpakt zijn , niet door rollen 
of stooten b eschadigd kunnen worden. 

D e vaten mogen , indien zij aan dek ge
plaatst worden, niet aan directe bestraling 
door de zon zijn blootgesteld. Zij moeten 
steeds geplaatst worden op een veiligen af
stand van schotten of leidingen, die aan ver
warming kunnen blootstaan. 

De vaten en de vullingsgraad daarvan 
moeten voldoen aan de eischen voor de be
trokken stof gesteld krachtens artikel 19 van 
de Veiligheidswet 1934, of aan daarmede, 
naa r het oordeel v an het H oofd van de 
Scheepvaartinspectie, gelij kwaard ige eischen. 

Voor het v ervoer in tropische of sub-tro
pische gebieden worden de eischen voor de 
vaten en d e vullingsgraad daarvan vastge
steld in het in lid 13 bedoelde boekwerk, on
der inachtneming van overeenkomstige vei
ligheidsgrenzen a ls voor N ederland krach
tens artikel 19 van de Veiligheidswet 1934 
worden aangegeven . 

D e in dit lid bedoelde stoffen m ogen niet 
in dezelfde ruimte worden geborgen met 
stoffen , bedoeld in lid 1 , 6 en 8. 

3. a. H et vervoer van de volgende 
brandbare vloeistoffen moet in overeenstem
ming m et de in Bijlage V aangegeven eischen 
geschieden: koolwaterstoffen en vloeibare 
brandstoffen met een vlampunt lager dan of 
gelijk aan 55 ° Celsius, welke niet in elke 
verhoudin g met water mengbaar zijn. Als 
vloeibare brandstoffen worden beschouwd 



1939 

de vloeistoffen , welke gebruikt plegen te 
worden om door verbranding warmte, licht 
of drijfkracht op te w:ekken. 

b. Andere dan onder a genoemde brand
bare vloeistoffen met een vlampunt lager 
dan of gelijk aan 55 ° Celsius moeten in ge
sloten metalen vaten of in daarmede uit een 
oogpunt van veiligheid gelijk te stellen ver
pakking worden ve!"Voerd. De verpakking 
moet voldoende ruimte voor uitzetten van 
de vloeis tof laten. Deze brandbare vloeistof
fen moeten geplaatst worden op veiligen af
stand van schotten en leidingen, die aan ver
warming kunnen blootstaan. 

Bovendien moeten zij : 
I 

O
• indien zij in elke verhouding met wa

ter mengbaar zijn en het vlampunt lager is 
dan of gelijk aan 2I ° Celsius, zoo mogelijk 
als deklading gestuwd worden; zij mogen 
daarbij niet aan directe bestraling door de 
zon zijn blootgesteld; 

2° indien zij niet in elke verhouding met 
water m engbaar zijn en het vlampunt lager 
is dan of gelijk aan 2I ° Celsius, aan dek ver
voerd worden. Kan dit niet geschieden , dan 
mag onder de voorwaarden, nader door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie aange
geven, het vervoer ook onder dek plaats 
vinden. 

c. H et vlampunt der in dit lid bedoelde 
vloeistoffen wordt bepaald bij een barome-
terstand van 760 mm kwik met het toestel 
van Abel-Pensky. 

d. De in dit lid bedoelde stoffen mogen 
niet geplaatst worden in de nabijheid van 
stoffen, bedoeld in.lid x, 5, 6 en 7. 

4. Vaste stoffen, welke gemakkelijk tot 
ontbranding kunnen worden gebracht of 
welke bij verwarming tot 70° Celsius brand
bare gassen kunnen afgegeven, moeten in 
gasdichte verpakking vervoerd worden. 

Deze stoffen moeten geplaatst worden op 
veiligen afstand van schotten en van leidin 
gen, welke aan verwa rming bloot kunnen 
staan. 

Worden zij aan dek geplaatst, dan mogen 
zij niet aan directe bestraling door de zon 
zijn blootgesteld. 

De in dit lid bedoelde stoffen mogen niet 
in dezelfde ruimte worden geborgen met 
stoffen, bedoeld in lid I, 5, 6 en 7. 

5. Stoffen, die t engevolge van opneming 
van vocht of contact met water brandbare 
gassen kunnen afgeven, moeten gas- en 
vochtdicht verpakt zijn. 

D e in dit lid bedoelde stoffen mogen niet 
in dezelfde ruimte worden geborgen met de 
stoffen, bedoeld in lid I, 3, 4, 7 en 8. 

6. a . . Stoffen, welke onderhevig zijn aan 
ontbranding tengevolge van broei, moeten 
op veiligen afstand worden geplaatst van 
schotten en van leidingen, welke aan ver
warming kunnen blootstaan. Indien zij niet 
gasdicht v erpakt zijn, moeten zij zoo moge
lijk zoodanig gestuwd worden, dat zij te allen 
tijde gemakkelijk te bereiken zijn en dat 
door opmeting van de temperatuur in de la
ding controle mogelijk is . 

814 

b. Stoffen, welke bij eenvoudig contact 
met lucht in zeer korten tijd aan ontbran
ding onderhevig zijn, moeten steeds in deug
delijke gasdichte verpakking vervoerd wor
den en, voorzoover onder dek, na verkregen 
toestemming van het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie en volgens door dezen te 
geven aanwijzingen. 

De in dit lid onder a en b bedoelde stoffen 
mogen niet in dezelfde ruimte worden ge
borgen met stoffen, bedoeld in lid ,, 2, 3, 4, 
7 en 9. 

7. Zuurstofrijke stoffen, welke bij brand 
deze door zuurstofafgifte kunnen onderhou
den en bevorderen, moeten, indien zij onder 
dek worden gestuwd, gemakkelijk te berei
ken zijn en zoo noodig uit het ruim verwij
derd kunnen worden. De verpakking van 
deze stoffen moet zoodanig zijn, dat uittre
den van den inhoud afdoende wordt voor
komen. 

De in dit lid bedoelde stoffen mogen niet 
in dezelfde ruimte geborgen worden met 
stoffen , bedoeld in lid ,, 3, 4 , 5 en 6 en met 
,,sterke zuren", vallende onder lid 8. 

8. Corrosieve en bijtende vloeistoffen en 
stoffen, welke door opnemen van water of 
vocht uit de lucht in corrosieve of bijtende 
vloeistoffen kunnen overgaan, alsook stoffen, 
welke onder normale omstandigheden corro
sieve dampen of nevels kunnen afgeven, 
moeten in deugdelijke gas- en vochtdichte 
verpakking, · welke niet door den inhoud 
wordt aangetast, worden vervoerd. Indien de 
verpakking van deze stoffen uit glas of aar
dewerk bestaat, moet dit omgeven zijn door 
een bescherming van metaal , hout of vlecht
werk. Bij vervoer onder dek moeten de stof
fen geplaatst worden op een beddin_g van 
voldoende dikte van gebluschte kalk of van 
een andere stof, welke bij breuk den inhoud 
van het gebroken vat neutraliseert of op
neemt. 

De in dit lid bedoelde stoffen mogen niet 
in dezelfde ruimte worden geborgen met 
stoffen, bedoeld in lid ,, 2 en 5 en, voorzoo
ver het "sterke zuren" betreft, ook niet met 
die, bedoeld in lid 7, 9 en m. 

9. Giftige, bedwelmende of prikkelende 
gassen en stoffen, welke hetzij direct, hetzij 
door inwerking van water of vocht uit de 
lucht, deze gassen kunnen afgeven, moeten 
in gasdichte verpakking v ervoerd worden. 

Worden deze stoffen onder dek vervoerd, 
dan moeten zij geplaatst worden in een ruim
te, welke door dichte schotten van andere 
deelen van het schip is afgesloten en niet 
grenst aan bewoonde gedeelten van hetschip. 
Deze ruimte moet goed worden geventileerd. 

De in dit lid bedoelde stoffen mogen niet 
in dezelfde ruimte geborgen worden met 
stoffen, bedoeld in lid 3 en met "sterke zu
ren", vallende onder lid 8. 

IO. Vaste giftige stoffen, welke geen voor 
de gezondheid schadelijke dampen afgeven 
en giftige vloeistoffen, welke geen waar
neembare hoeveelheid damp afgeven, moe
ten zoodanig verpakt zijn, dat geen uittre-
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den van den inhoud kan plaats vinden. Zij 
mogen niet in de nabijheid van voor men
schelijk of dierlijk gebruik bestemde stoffen 
worden geplaatst. 

De in dit lid bedoelde stoffen mogen niet 
in dezelfde ruimte geborgen worden met 
.,sterke zuren", vallende onder lid 8. 

II. a. Het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie kan nadere aanvullende voorschrif
ten geven nopens de stuwage, de verpakking 
en de te vervoeren hoeveelheid van in dit 
artikel bedoelde stoffen, indien zulks met 
het oog op de bijzondere gevaren, aan het 
vervoer verbonden, door hem noodig wordt 
geacht. 

b. Stoffen, waarvan het vervoer om 
eenigerlei reden gevaar oplevert, dat ook 
door de wijze van verpakken en stuwen niet 
in voldoende mate beperkt kan worden, kun
nen, ook al zouden zij door hun aard niet 
onder een der voorafgaande leden van dit 
artikel gerangschikt kunnen worden, door 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie van 
het vervoer per schip worden uitgesloten. 

I2 . Indien een ten vervoer aangeboden 
stof onder meer dan één lid van dit artikel 
gerangschikt kan worden, moet met de be
palingen van alle betreffende leden rekening 
gehouden worden . De inlader is verplicht, 
voordat met het laden van een stof, onder 
dit artikel vallende, een aanvang wordt ge
maakt, tijdig van het aangeboden vervoer 
kennis te geven aan den kapitein en, zoo het 
inladen hier te lande plaats heeft , tevens aan 
het betrokken districtshoofd van de Scheep
vaartinspectie . Bij twijfel omtrent de mate 
van gevaarlijkheid van een stof kan hier te 
lande het districtshoofd een verklaring van 
den inlader daaromtrent eischen en, zoo noo
dig, de voorlichting van terzake deskundi
gen inroepen. 

I J . Van de m eest voorkomende, in dit 
artikel bedoelde stoffen wordt in een van
wege Onzen Minister uit t e geven boekwerk 
,,Gevaarlijke ladingen" een opsomming ge
geven m et nadere voorschriften betreffende 
de wijze van v erpakken en stuwen , waar
mede bij het vervoer rekening moet worden 
gehouden.". 

p. In a rtikel 95, lid 1, worden de woorden 
,,volgens Bijlage XVII is toegelaten" ver
vangen door: ,, , al dan niet onder bepaalde 
voorwaarden, is toegelaten, zooals dit in het 
in artikel 94, lid 13, bedoelde boekwerk is 
aan gegeven". 

q. Aan artikel 97 worden twee nieuwe le
den toegevoegd, luidende: 

.,3. De dekken boven en in voor passa
giers bestemde ruimten moeten voldoen aan 
de in Bij lage II gestelde eischen. 

4. Voor passagiers bestemde ruimten aan 
boord van andere dan passagiersschepen 
moeten in het algemeen aan dezelfde eischen 
voldoen als die aan boord van passagiers
schepen. In bijzondere gevallen kan echter 
met den aard v an het schip rekening worden 
gehouden.". 

r. Na artikel I00 wordt een nieuw a rtikel 
Ioobis ingevoegd, luidende : 
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Stabiliteitsgegevens. 

.,Art. 1oobis. De kapitein van een passa
giersschip of van een schip, geen passagiers
schip zijnde, van meer dan 800 ton bruto in
houd, is verplicht, indien de kiel van het 
schip gelegd werd na 1 Januari 1933, zorg te 
dragen, dat bij het ondernemen van eene reis 
voldoende gegevens betreffende de stabili
teit van het schip aan boord zijn.". 

s. Na artikel 108 wordt een nieuw artikel 
108bis ingevoegd, luidende : 

Plichten kapitein ten aan
zien van bescherming 
tegen luchtaanvallen. 

"Art. Io8bis . De kapitein van een schip 
van Ioo ton bruto inhoud of meer moet ge
durende den tijd, dat dit door het Hoofd van 
de Scheepvaartinspectie, na overleg met den 
Chef van den Marinestaf, noodig wordt ge
oordeeld, zorg dragen, dat voldaan wordt aan 
de verplichtingen nader omschreven in Bij
lage XVII.". 

t. Artikel no, lid I, wordt gelezen als 
volgt: 

,,1. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, dat geen vloeistof met een vlampunt la
ger dan of gelijk aan 55° Celsius (gemeten 
met het toestel van Abel-Pensky) bij een 
barometerstsind van 760 mm kwikdruk, in 
andere dan volgens Bijlage V voor het bergen 
dezer stoffen goedgekeurde ruimten worden 
geladen.". 

u. Aan artikel n9 wordt een nieuw lid 2 
toegevoegd, luidende: 

,,2. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, dat door den wachtdoenden stuurman 
of den wachtdoenden machinist n a uwkeurig 
schriftelijk alles wat noodig is voor een goede 
invulling van he t scheepsdagboek, onder
scheidenlijk het machinedagboek, wordt bij
gehouden.". 

De best aande leden 2 tot en met 4 worden 
vernummerd in 3 tot en m et 5. 

v. In artikel 129 wordt in plaats van "lid 
4" gelezen "lid 5". 

Art. II. a. In Bijlage II, artikel 2, wor
den in d e omschrijving van passagiersruim
ten de woorden " het gebruik door" vervan
gen door: ,,voor het gebruik voor". 

b. In artikel 7, lid I , onder a, worden de 
woorden "middelevenredige der gemiddelde" 
vervangen door: ,,gemiddelde waarde van 
de". 

In lid 6, worden de woorden "gedeelten 
van" vervangen door: ,,vlakken van nissen 
in". 

c. In artikel 27bis, lid I , wordt na de 
woorden "ook dit dek ter plaatse" ingevoegd: 
,,door een doelmatige bedekking" . 

Art. III. a. In Bijlage III, artikel 38, 
lid 2, onder a wordt hetgeen volgt op de 
woorden ,,(zuur of basisch)" aldus gelezen: 

,,van de soort St. 41, als bedoeld in Nor
m aalblad N 702, vastgesteld door de Hoofd
commissie voor de Normalisatie in N eder
land.". 

b. In artikel 122 wordt aan f (1) toege
voegd: ,,(Mackay wordt beschouwd op de 
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grenslijn te liggen van h et Periodiek Tro
pisch vaargebied en het Zomervaargebied)". 

Art. IV. a. In Bijlage IV, artikel 1, lid 
4, vervallen de woorden "stoom- of motor
schepen, geen passagiersschip zijnde, van 
meer dan 1000 ton bruto inhoud, en van". 

Aan dat lid wordt toegevoegd: ,,Het bo
venstaande is eveneens van toepassing op de 
stoom- of motorschepen, geen passagiers
schepen zijnde, van meer dan 1000 ton bruto 
inhoud.". 

b. De toevoeging aan het eind van arti
kel 2, lid 2, aangebracht bij Koninklijk be
sluit van 22 October 1936, Staatsblad N ° . 
579 D, vervalt. 

De zin "In plaats van dit gas mag stoom, 
mits in ruim voldoende hoeveelheid, worden 
toegepast." wordt vervangen door : 

"In plaats van dit gas mag stoom worden 
toegepast, m its in dit geval de stoomproduc
tie bij voortduring tijdens de vaart zoodanig 
zij, dat voldoende stoom ontwikkeld wordt 
om het grootste laadruim, als boven om
schreven, op passagiersschepen binnen vijf
tien minuten en op vrachtschepen binnen 
één uur, geheel te vullen met stoom van at
mospherischen druk.". 

c . Artikel 6 wordt als volgt gelezen: 

Gasmasker, rookhelm of 
gasmasker -zu urstoftoe
stel. 
,,1. Aan boord van passagiersschepen, 

welke niet m eer dan 200 passagiers, voor wie 
vaste slaapplaatsen aanwezig zijn, vervoeren, 
moeten ten minste twee deugdelijke en vol
ledige uitrustingen, elk bestaande uit een 
veiligheidslamp, een reddinglijn en een gas
masker of rookhelm, aanwezig zijn. Gasmas
ker en rookhelm moeten voorzien zijn van 
luchttoevoer van buitenaf door middel van 
een lange slang, welke dusdanig stevig moet 
zijn, dat de toevoer van versche lucht door 
knikken in de slang niet kan worden afge
sloten. Een gasmasker-zuurstoftoestel kan de 
plaats van een gasmasker of een rookhelm 
met slang innemen. 

Aan boord van passagiersschepen, welke 
meer dan 200, doch minder dan 800 passa
giers, voor wie vaste slaapplaatsen aanwezig 
zijn, vervoeren, moeten t en minste 3 en aan 
boord van passagiersschepen, welke 800 van 
zulke passagiers of meer vervoeren, ten min
ste 4 van zulke volledige uitrustingen aan
wezig zijn. 

2 . Aan boord van schepen , geen passa
giersschip zijnde, van meer dan 1000 ton 
bruto inhoud, moet ten minste één uitrus
ting, als in lid I bedoeld, en op die van meer 
dan 6000 ton bruto inhoud, twee dergelijke 
uitrustingen aanwezig zijn . 

3 . Bij elk gasmasker-zuurstoftoestel moet 
ten minste ·een reserve-zuurstofcylinder en 
een reserve-kalipatroon aanwezig zijn. 

4. De uitrustingen moeten zoodanig zijn 
geborgen, dat zij te allen tijde gemakkelijk 
bereikbaar zijn, terwijl, indien twee of meer 
uitrustingen aan boord aanwezig zijn, de 
bergplaatsen over het schip verdeeld moeten 
zijn. Een voldoend aantal leden der beman-
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ning moet met de behandeling bekend zijn. 
5. De gasmaskers, rookhelmen en zuur

stoftoestellen moeten van een door het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie goedgekeurd 
model zijn.". 

Art. V. a. In Bijlage V, artikel 2, wor
den de omschrijvingen, behalve die van 
,,kofferdam", vervangen door: 

,,brandbare vloeistoffen: 
de koolwaterstoffen en vloeibare brand

stoffen met een vlampunt lager dan of gelijk 
aan .55 ° Celsius, met uitzondering van 
brandbare v loeistoffen, welke in elke verhou
ding met water mengbaar zijn. 

Als vloeibare brandstoffen, als boven be
doeld, worden beschouwd de vloeistoffen, 
welke gebruikt plegen t e worden om door 
verbranding warmte, licht of drijfkracht op 
te wekken. 

Zij worden aangeduid a ls : 
K 1 . Brandbare v loeistoffen m et een vlam

punt lager dan of gelijk aan 21 ° Celsius. 
K ?. Brandbare vloeistoffen m et een vlam

punt hooger dan 21 °, doch niet hooger dan 
55° Celsius. 

vlampunt : het vlampunt bij een barome
terstand van 760 mm kwikdruk, bepaald met 
het toestel van Abel-Pensky.". 

b. In a rtikel s worden de woorden "van 
55 ° C elsius of hooger", vervangen door : 
,,hooger dan 55 ° Celsius". 

c. Aan a rtikel 12, lid 1, wordt toege
voegd: 

"Indien een ventilatie-inrichting op een 
kofferdam of een pompkamer, welke laatste 
aansluiting heeft m et een ruimte, bestemd 
voor het vervoer van K1 of K 2, aanwezig is , 
moet deze bestaan uit ten minste twee ven
tilatiekokers, waarvan één nabij den bodem 
aanvangt en bovendeks van een zuigkap is 
voorzien.". 

d . In artikel 29, lid 1 , wordt de punt aan 
het slot vervangen door een komma en wordt 
daarachter geplaatst : 

,,behalve, indien deze ruimen geen brand
bare vloeistoffen bevatten en tijdens devaart 
ontgast zijn.". 

Art. VI. a. Boven het hoofd van Bij lage 
VI wordt geplaatst: ,,L uchtke tels en lucht
vaten.". 

b. Aan artikel 2 wordt een n ieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

,,10. Indien het vermogen 225 rempaarde
krachten te boven gaat, moet de omkeer
inrichting van den motor op de bedienings
standplaatsen in de motorkamer kunnen wor
den behandeld.". 

c. In de artikelen 2 1, 22 en 2 3 worden 
geschrapt de woorden "niet bij een erkend 
particulier onderzoekingsbureau geklasseer
de". 

Art. VII. a. In bijlage VII, artikel 1 , lid 
1, onder ( c ) , wordt hetgeen voorafgaat aan 
de woorden " m_et dien verstande" , aldus ge
lezen: 

,,c. algemeene installatie, met uitzonde
ring van die met een v erm ogen van niet 
meer dan 1000 watt, indien tevens de span
ning niet hooger is dan 42 volt;" . 
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b . Artikel 14, lid 2, wordt aldus gelezen : 
" 2. Indien op of in de nabijheid van de 

brug een tweede verlichtingsgroep aanwezig 
is, moet de groep van de navigatiel1cbten en 
van de morselampen op eene doelmatige 
plaats kunnen worden overgeschakeld. Bij 
aanwezigheid van eene noodinstallatie moet 
deze groep op het noodschakelbord omscha
kelbaar zijn." 

c. Artikel 34, lid 2, wordt aldus gelezen: 
.,2 . Gloeilampen, aangebracht op plaat

sen, waar zij in het bedrijf aan beschadiging 
bloot staan, moeten van stevige schutglazen, 
welke door konren of kappen worden be
schermd, zijn voorzien .". 

d. In artikel 38, lid 2, onder (b), vervalt 
hetgeen voorafgaat aan het woord "geval
len". 

e . In artikel 39, lid 1, onder ( a), wordt 
aan het slot de puntkomma vervangen door : 

,,en in bijzondere gevallen t e r beoordee
ling van het H oofd van de Scheepvaartin
spectie, rubberaderleiding;". 

/ . In artikel 42, lid 2, wordt de punt aan 
het slot verva ngen door : 

", zoom ede in bijzondere gevallen , ter be
oordeeling van het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie.". 

Art. VIII. a . In Bijlage VIII wordt aan 
artikel 13, lid 1, toegevoegd : 

,,( q) een ongeteerde lijn , ten minste 60 
m la ng, voorzien van ongesplitst oog of kous
je, in de boot, welke, aangewezen is om bij 
reddingpogingen t e water te worde:;n gela
te n ." . 

In lid 6 wordt ,,( p)" vervangen door :,,( o), 
( p)" . Aan het artikel wordt een nieuw lid 8 
toegevoegd, luidende: 

,,8. De losse inventaris moet vastgebon
den zijn aan de boot of aan het vlot, waarin 
of waarop hij zich bevindt.". 

b . In artikel 15, lid 3, wordt na het 
woord " bezwaard" ingelascht: ", bij een slag
zij van ten hoogste 15 graden " 

Art IX In Bijlage IX wordt in de lijst 
in kolom A achter no 18 "50 g" ve~:,angen 
door: ,,- "; en achter No. 19, ,,20 g even
eens door ,,- " . 

Ingevoegd wordt: 
19a Trypa- - Fleschje met 200 g - - -

flavine 2% penseel 
19b M ercuro- - idem 50 g - - -

chroom 2% 
T evens wordt in onderdeel V , Verplegings

artikelen, na "Medicijnflesschen t /m kurken. " 
ingelascht: 
,,Fleschjes :io g m e t - - - xo st. - - - ". 

penseel voor 
trypaflavine. 
Art. X . Aan Bijlage X wordt een nieuw 

artikel toegevoegd, luidende : 

Duplicaten van certificaten . 
"Art. 9. Duplicaten van certificaten van 

bekwaamheid als luisteraar worden, indien 
het verlor.en gaan aannemelijk wordt ge
maakt, op verzoek van belanghebbende door 
den Inspecteur der Kust- en Scheepsradio-

L . & S . 1939. 
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telegrafie afgegeven, nadat ten behoeve van 
's Rijks Schatkist f 2.50 als administratie
kosten is voldaan.". 

Art. XI. Aan Bijlage XI wordt een nieuw 
artikel toegevoegd, luidende : 

Duplicaten van diploma 's. 
"Art. 8. Duplicaten van diploma's als 

sloepsgast worden, indien het verloren gaan 
aannemelijk wordt gemaakt, op v e rzoek van 
belanghebbende door het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie afgegeven, nadat ten 
behoeve van 's Rijks Schatkist f 1 als admi
nistratiekosten is v oldaan.". 

Art. XII. a. In Bijlage XII, artikel 4, 
lid 1, wordt na "opgedragen" ingelascht: 

., , met uitzondering van die, bedoeld in 
artikel 2, lid 1, onde r a, welke door de in 
artikel 10 bedoelde scheidsrechters worden 
verricht,". 

b. In artikel 6, lid 3, wordt in plaats van 
de woorden "bedragen vier gulden" gelezen : 
.,bedragen ten h oogste vier gulden" en wor
den de woorden "even eens vier gulden" ver
vangen door "eveneens ten hoogste vier gul
den". 

c. In artikel 7 wordt een nieuw lid 2 in
gevoegd, luidende : 

"2. De deskundigen gaan slechts over tot 
de keuring, nadat het monsterboekje van den 
betrokkene aan hem is overgelegd. Dit v oor
schrift geldt niet voor de keuringen van ka
piteins, die niet in het bezit van een mon
sterboekje zij n .". 

D e bestaande leden 2 en 3 worden genum
m erd 3 en 4. 

Na lid 3 (oud) wordt ingevoegd een nieuw 
lid 5, luidende : 

.,5. Indien bij de keuring van het ge
zichtsorgaan gebruik is gemaakt van corri
geerende glazen, zooals toegelaten is inge
volge artikel 14, onder III, en artikel 15, 
onder I en II , mag de d eskundige de genees
kundige verklaring eerst uitreiken, nadat 
h em de voor den betrokkene passende bril is 
getoond.". 

D e bestaande leden 4 tot en met 6 worden 
genummerd 6 tot en met 8. 

d. Het in artikel 14, onder IIIc, vermel
de, moet worden aangevuld met: 

,.indien he t niet een eerste keuring betreft, 
mag de ge,zichtsscherpte ook met corrigee
rende glazen worden behaald.". 

e . Artikel 15, IIc, wordt gelezen als volgt : 
c. hij moet bij het zien met beide oogen 

gelijktijdig eene gezichtsscherpte hebben van 
ten minste 5/x s en bij he t zien met elk oog 
afzonderlijk, van ten minste 5/30. Wordt 5/30 
voor een der oogen niet bereikt, dan moet 
he t a ndere oog eene gezichtsscherpte hebben 
van t en minste 5/10. Is de betrokkene een 
eenoogige, dan moet zonder corrigeerend 
glas, een gezichtsscherpte van t en minste 5/10 
worden bereikt. 

f. De modellen van de geneeskundige 
verklaringen worden aangevuld met de bij 
gaande modellen 

B3a, B4a en B5a. 

52 
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ll3a. 
Moet in het bezit zijn van een bril met 
glazen, rechts . .. . . . ... ... , links ... . .... .. . . 

.ê Deze verklaring Is geldig_ tot -~ **) 
... ... 
" > 

Bij alle keuringen vóór voltooiing van het één 
en veertigste jaar, uitgezonderd bij eerste 

keuring. 

GENEESJ(UNDIGE YEill(LARING 
betreffende het gezichtsorgaan van machinisten 

machinist-stokers en niet-gediplomeerden, aan 

wie de wacht in de machinekan1er kan worden 
opgedragen. 

,; De ondergeteekende .. .. . .. . . .... .. . . . verklaart 

""' :a 
C 
::, ... 
"' " 'è 

.s 
'è 
C 

" ... 
" :l ... 
" 'è 
C 

heden den heer . .. .. . ..... .... ......... ... geboren 
den .. .. ...... .. . . . ... te ..... .. ..... . . . ... t e hebben 
onderzocht en te hebben bevonden: 

dat de belanghebbende uitwendig ge
zonde oogen, oogomgeving en hulp
organen heeft ; 
dat hij een onbeperkt gezichtsveld 
heeft op beide oogen; 
dat hij bij het zien met beide oogen 
gelijktijdig, met corrigeerende glazen, 
eene gezichtsscherpte heeft van ten 
minste 5'7,5 en met elk oog afzonder
lijk van ten minste 5/15 of wel van ten 
minste 5/6,6 met één der oogen en ten 
minste 5/20 met het andere oog; 

4 °. dat hij vrij is van progressieve oogge
breken en normale pupilreactiesheeft. 

(Eischen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 27 December 1939 
(Staatsblad n °. 570). 

~ Hadndte:kkenindg van 
,:l en 6 e eur e: 

De door den Minister 
van Waterstaat aange

wezen deskundige : ... 
0 
~ 

" ] **) 
" ... 
" "" 
C 

" 'è 

Ontvangen van den gekeurde: 

als machinist voor de koopvaardij-
vaart . . .. . . .. . 

19 . .... . 

f4 ,-

á a1s niet-gediplomeerde voor de f 
3

,- ***) 
.g koopvaardij vaart . . . 

~ als machinist, machinist-stoker en S niet-gediplomeerde voor de visch-
vaart . . . . . . . . . . . . . . f 1,50 

"" C ·;:: 
i *) Dit formulier is slechts geldig, indien 
;; is doorgehaald, hetgeen niet op den ge-
> keurde van toepassing is. 
~ **) Datum en jaartal voluit geschreven in 
A te vullen. 

***) Doorhalen hetgeen niet op den gekeur
de van toepassing is en hetgeen niet in 
rekening wordt gebracht. 
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ll4a. 
Moet in het bezit zijn van een bril met 
glazen, rechts .... . . .. . ... , links .. ... ... . . .. 

Deze verklaring Is geldig 5 jaar na den 
datum van afgifte. 

Bij alle keuringen na voltooiing van het één 
en veertigste Jaar, uitgezonderd bij eerste 

keuring. 

GENEESKUNDIGE VERJ(LARING 
: betreffende het gezichtsorgaan van kapiteins, 

.: 
::, 

" ... 
stuurlieden en niet-gediplomeerden, aan wie 

de wacht of het houden van uitkijk aan dek kan 
., worden opgedragen. 

~ De ondergeteekende ... ... ....... ... .. verklaart 
:a heden den heer .......... .. .. . ... . ..... ... geboren 

den .... . ....... ... . . . te .. . . ... ... .. ... ... te hebben 
~ onderzocht en te hebben bevonden: 
:0 1 °. dat de belanghebbende uitwendig ge-
§ zonde oogen, oogomgeving en hulp-
~ organen heeft; 
,:l 2 °. dat hij op een der oogen een onbe-
c perkt gezichtsveld heeft; 
~ *)3 °. dat hij bij het zien met beide oogen 

= 
" > 

'è 
= " .,. 
" :l .. 
" 'è 
C 
0 

= " 'è ... 
0 
~ 

" 'è .. 
::, 

" ... 
" "" 

gelijktijdig eene gezichtsscherpte heeft 
van tenminste 5/15, waarbij hij met 
glazen eene gezichtsscherpte van5/7,5 
heeft ; 

4 °. dat hij vnJ ,s van progressieve oogge
breken, die de vrees wettigen voor het 
aan b e ide zijden optreden daarvan of 
voor zoodanige functievermindering, 
dat niet meer wordt voldaan aan de 
voorwaarden onder 2 °, 3 ° en 5 ° ; 

5 °. dat hij bij het zien met beide oogen 
een normaal kleurenonderscheidings
vermogen heeft voor rood en groen en 
bij -Sluiten van een der oogen vrij is 
van centrale scrotomen voor rood en 
groen ; 

6•. dat hij vrij is van verschijnselen, die 
het bestaan van dag- of nachtblind
heid of lichtzinstoornissen doen ver
moeden. 

(Eischen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 27 December 1939 
(Staatsblad n ° . 570). 

Handteekening van 
den gekeurde : 

De door den Minister 
van Waterstaat aange

wezen deskundige: 
~ ······· ·· ··· ········· 
~ **) · · ·· ·· · ·· ··· · ·· · ····· ·· ······ · ··· · ·· ··· · ·· 19 .. .. . . 
0 
0 Ontvangen van den gekeurde: ) 
~ als kapitein en als stuurman voor 
~ de koopvaardij vaart . . . . . . f 4,-
8 als niet-gediplomeerde voor de ••• 

00 
koopvaardij vaart . .. . .... f 3,--

= als kapitein, stuurman en niet-ge-·5 diplomeerde voor de viscbvaart f 1,50 

~ *) Dit formulier is slechts geldig, indien 
~ is doorgehaald, hetgeen niet op den ge

" .. 
" A 

keurde van toepassing is. 
**) Datum en jaartal voluit geschreven in 

te vullen. 
***) Doorhalen hetgeen niet op den gekeur

de van toepassing is en hetgeen niet in 
rekening wordt gebracht. 
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M oet in het bezit zijn van een bril met 
glazen, rechts ........ ... . , links ... . . . . . .. . . 

Deze verklaring Js g·eldlg· ó jaar na den 
datum van afgifte. 

Voor alle keuringen na voltooiing van het één 
en veertigste jaar, uitgezonde rd bij eerste 

keuring. 

GENE:ESJ{UNDIGE VERI{LARING 
betreffende het gezichtsorgaan van m achinisten 

machinist -stokers en niet-gediplomeerd en, aan 

wie de wacht in de machinekamer kan worden 
opgedragen. 

De ondergeteekende . . .... ... . .. .. . ... verklaart 
:m heden den heer . .. ... ... ... .. . ... .. . .. .. .. geboren 
~ den . ..... . . . .. ..... . . te . . . . . ......... . . .. te hebben 
:, 
.>i 

"' " '0 

= " '0 

= 
" ... 
'0 
,i 
.c ... 
:; .. 
0 
0 

~ 
= " ... 
:: 
.!:: 
'0 
C 

" .>i 

" :: .. 
" '0 = 0 

C 

" '0 .. 
0 
~ 

" '0 .. 
:, 

" .>i 

" 

onderzocht en t e hebben bevonden: 

1 °. dat de belanghebbende uitwendig ge
zonde oogen, oogomgeving en hulpor
ganen heeft; 

2° . dat hij op een der oogen een onbe
perkt gezichtsveld heeft; 

*)3 °. dat hij bij het zien met beide oogen 
gelijktijdig, met corrigeerende glazen, 
eene gezichtsscherpte h eeft van t en
minste 0/15 en bij het zien m e t elk oog 
a fzonderlijk van tenminste 5/~o. dan 
wel dat hij met een der oogen 5/30 niet 
bereikende, met het andere oog eene 
ge~ichtsscherpte heeft van ten minste 
6/10; 

4 °. dat hij vrij is van progressieve oogge
breken, die de vrees wettigen voor 
het aan beide zijden optreden daar
van of voor zoodanige functievermin
dering, dat niet meer wordt voldaan 
aan de voorwaarden onder 2 ° en 3 °. 

(Eischen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 27 December 1939 

( Staatsblad n ° . .570) . 

Handteekening van 
den gekeurde: 

D e door den Minister 
van Waterstaat aange

w ezen deskundige : 

... **) · ·· ••· · · ···· •·· · · ·· · · · ···· · ··· · · •··· •· · ·· · 19 .. .• .. = " '0 Ontvangen van den gekeurde: 
; als machinist voor de koopvaardij- l 
.g vaart . . . . . . . . . . . . . . f 4,-
... als niet-gediplomeerde voor de * **) 
~ koopvaardijvaart .. . , f3,- r 
S als machinist, machinist-stoker en 
... niet-gediplomeerde voor de visch-
.9 vaart . . . . . . . . . f 1,50 .. 
" ~ .. 
" > 

" .. 
" A 

*) Dit formulier is slechts geldig, indien 

**) 

***) 

is doorgehaald, hetgeen niet op den ge
keurde van toepassing is. 
Datum en jaartal voluit geschreven in 
te vullen. 
Doorhalen hetgeen niet op den gekeur
de van toepassing is en hetgeen niet in 
rekening wordt gebracht. 
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In model B4 worden in 3 ° geschrapt de 
woorden : 

., , of bij het zien m et beide oogen gelijk
tijdig van t enminste 5/15, waarbij hij m et 
glazen eene gezichtsscherpte v an 5/7,5 h eeft.". 

Art. XIII. Bijlage XVII wordt vervan
gen door: 

.,Bijlage XVII. 

Bescherming tegen luchtaanvallen. 

Verlichting, luchtbescher 
mingsrol en oefeningen 
in luchtbesch erming . 

Art. r. r. De kapitein is verplicht voor 
het ondernemen van een reis zorg te dra
gen, dat gevaren kan worden m e t geblindeer
de lichten, of met een zoodanige v erlichting, 
dat geen, de eigen veiligheid in gevaar bren
gende, uitstraling plaats vindt. 

2. De kapitein is v e rplicht voo r het on
dernem en van een reis zorg t e dragen, dat 
een luchtbeschermingsrol is samengesteld, 
welke aangeeft de indeeling van de beman
ning over de noodige ontsmettings-, brand
:n lekdienstploegen en geneeskundige ploe
gen . 

3. De kapitein is verplicht gedurende de 
reis de in h et vorige lid bedoelde ploegen 
voor zooveel noodig te laten oefenen, ten
einde hen met de middelen , welke aan boord 
aanwezig zijn, vertrouwd te maken. 

4. De kapitein moet zorg dragen, dat als 
sein voor " luchtalarm" uitsluitend bekken
slagen worden gegeven 

Aan tal p loegen. 
Art. 2. r. Aan boord van passagierssche

pen moet voor elke 300 opvarenden een vol
ledig uitgeruste geneeskundige ploeg ter 
sterkte van 3 personen aanwezig zijn, met 
dien v e rstande, dat nie t meer dan 3 ploegen 
worden geëischt. Op vrachtschepen van 1000 

ton bruto inhoud en m eer moet één derge
lijke ploeg aanwezig zij n . 

2. Eén volledig uitgeruste ontsmettin gs-, 
brand- en lekdienstploeg, ter sterkte van 6 
personen , moet o p vrachtschepen van 1000 

ton bruto inhoud en m eer en op passagiers
schepen van minder d an 8000 ton bruto in
houd aanwezig zijn, terwijl op passagiers 
schepen van 8000 ton bruto inhoud en m eer, 
doch minder dan 10 ooo ton twee en op pas
sagie rsschepen van 10 ooo ton bruto inhoud 
en meer drie zulke ploegen aanwezig moeten 
zijn. 

3. Op vrachtschepen van minder dan 
1000 ton bruto inhoud, op zeesleepbooten en 
op zeevisschersvaartuigen moet, indien de 
bemanning uit 10 pe rsonen of m eer bestaat, 
een volledig uitgeruste gecombineerde ploeg, 
bestaande uit 4 personen, worden gevormd, 
die als geneeskundige ploeg, dan wel naar 
omstandigheden a ls ontsmettings-, brand- en 
lekdienstploeg kan optreden. 

Gasmaskers, gaskleeding. 
Art. 3. r. Voor eiken bij de in artikel 2 

genoemde ploegen ingedeelden persoon, zoo-



1939 

mede voor elken tot het wachtpersoneel aan 
dek op zee behoorend persoon moeten een 
passend gasmasker met luchtbeschermings
filter en een stel gask\eeding, bestaande uit 
pak, laarzen en handschoenen, aan boord 
aanwezig zijn. 

2. Bovendien moet 25 pct. van het in het 
vorige lid voorgeschrevene als reserve aan 
boord aanwezig zij n . 

Materialen. 
Art. 4. 1. Aan boord van passagierssche

pen moet chloorkalk aanwezig zijn in de na
volgende hoeveelheid 

Indien de bruto inhoud van het schip 
I S ooo ton of m eer bedraagt . . . . . . 3000 kg 
I2 ooo-I5 ooo ton ... ....... ... . .... 2500 kg 
I0 ooo-I2 ooo ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 kg 

8 ooo-Io ooo ton ..... .. . ....... .. . 1750 kg 
6 ooo- 8 ooo ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 kg 

minder dan 6 ooo ton . ... ..... .. . ... IO00 kg. 
2. Aan boord van vrachtschepen, zee

sleepbooten en zeevisschersvaartuigen moet 
chloorkalk aanwezig zij n in de navolgende 
hoeveelheid. 

Indien het een vracl\tschip van 8000 ton 
bruto inhoud of meer betreft . . .. . . 750 kg 
een vrachtschip van 4000-8000 ton 500 kg 
een vrachtschip van Iooo-4000 ton 250 kg 
een vrachtschip van minder dan Iooo 

ton .... .. ... ... ... ... .. ... .. .. . . .......... 100 kg 
een zeesleepboot van meer dan 100 ton I00 kg 
een zeevisschersvaartuigvan meer dan 

I00 ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I00 kg 
3. Voor elke ontsmettings-, brand- en 

lekdienstploeg of gecombineerde ploeg moet 
aanwezig zijn: 

a. Voor brandbestrijding: 
2 metalen schoppen met langen steel en 

scherm, 
2 paar asbest handschoenen , 
2 donkere brillen, 
2 zwabbers met langen steel, 
2 electrische zaklantaarns. 
b . Voor ontsmetting : 
2 emmers aanmaken chloorkalkpap, 
2 zwabbers met langen steel, 
2 scheepshoenders , 
1 platte bak ontsmetting schoeisel, 
2 schoppen, 
2 waarschuwingsborden. 
4. Op elk schip moeten voorts aanwezig 

zijn: 
de noodige dekkleeden voor afdekken van 

voor navigatie belangrijke deelen aan dek en 
openingen aan dek; 

de noodige middelen tot inrichten schuil
plaatsen en bescherming van de brug en 

de noodige zandzakken. 

Genees-, heel-, verband- en 
ontsmettingsmiddelen . 
Art. 5. Aan boord van elk schip moeten 

boven de in artikel 69 van het Schepenbe
sluit genoemde, de in den navolgenden staat 
vermelde genees-, heel-, verband- en ont
smettingsmidden aanwezig zijn. 
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Maagmiddel 

Neuralgieën 

Mond - en oogwa
ter, t evens gor
gelwater 

Oogledenzalf 

Oogdruppels 

Wondpoed er 
t evens voorbe
hoedmiddel t egen 
mosterdgas be
smetting 

Brandmiddel 

Wondmiddelen 

5 Maagzout JBicarbonas Natricus 
6 Drank van J eru1- lr Sulfas F erroso ferricus 60 g 

nel arseenantido- Aqua destilla ta 250 g 
turn 2 Oxyd . magnesic. r 5 g 

Aqua d est illa ta 2 50 g 

7 * Pantopon
poeder, 

Pan topon 0,015 g 

F lesch 
Flesch 

Doos 

II. Middelen voor uitwendig· g·ebrulk. 
8 Natrium bicarbo- Bicarbonas na tricus 

naat (voor het 
m aken van op-
lossingen) 

9 K alium perman - P erma nganas kalicus 
ganaat (voor het Tab!. 0,1 g 
m aken van op -
lossingen) 

IO Alkalische oogzalf Biborat . na tric. 1 g 
Bicarbonat . id. 2 g 
Aq ua d est illa t a 10 g 
Lanolin. anhydric. 10 g 
Vaselin . alb. pur. ad 100 g 

II * Oogdruppels 1 % Novocaine 

12 Caporit gem engd Hypochloris na tricus 1 
met magnesium Carbonas m agnesicus 2 
carbonaat 

13 Tannine Tanninum 

Flesch 

F lesch 

T ube of pot 

F lesch 

Geparafineerde of 
of dichtgelakte 
fl esch 

Zakjes à 2 ½ g 
verpakt in doos 

14 Brandzalf Acid. tannici 2,5 g Tube à 50 g 
Vaselini albi, Lanolini aa 23,75 g 

15 Perubalsem 
16 J odium tinctuur 

Balsamum peruvianum verum Flesch of t ube 
Solutio Jodii Spirituosa 5 % J odiumtl esch 

17 Boorzalf Lanolini, vaselini albi aa p . aeq . Pot of tube 

Middel voor neus- 18 Pommade 
cum Acido borico 10 % 

Muria t. ephedrin. 4 g 
Muriat. cocain. 2 g 
Bircarbonat. natric. 2,5 g 

Pot of t ube 
behandeling na Rhino Z. 
gasinfect ie 

Excipiens q .s. ad 100 g 

* Moeten door een apotheker zij n geleverd. 

I OO g 

IOOO g 

5 tab!. 

5g 

I OO g 

8 zakj es 

IOO g 
De inko- Vóór het gebruik 

lom 4 t e m engen , daar-
vermei- na geve m en va n 
d e hoe- dit mengsel ied e-
veelheid re IO n1in . een 

lepel, la ter ied ere 
20 min . 

4 poed ers . l\lfag slechts op or-

I OOO g 

5 tab!. 

5g 

5g 

1 50 g 

8 zakj es 

50 g 

I O g 
IO g 
50 g 

I D g 

1 

der van ee11, ge-
neesheer toege• 
diend worden. 

Mag sier.hts op or
der van een ge
neesheer toege
diend werden. 

00 
tv .... 

..... 
~ 
~ 



Middel bij infectie 19 
m et mosterdgas 

I

Chlooramine 

Voor nabehande
ling na infectie 
m et mosterdgas 

20 Mercorochroom 
2% 

2 1 Zach te zeep 
22 Neutrale pasta 

Chlooramine 
Tab!. 0 , 5 g 

Sapo kalinus 
Tale. venet. 
Carbonat . calcic. 
L; lycerin . ~ 
Aq . calcis aa pa rtes aeq . 

Flesch 

Flescl1je met 
p enseel 

Bus 
Pot 

IIT. Verh1uul rn i,l1l clen. 

Snelveibanden 
groot 

Watten Cossypium dep11ratt1111 Pak v. 100 g in 
zia-zag von11 

Pakjes van Hydrophile gaas Tela 

Idem Tela 

Iclem T ela 

Cambricwindscls 

Idem 

Idem 

Driekante doeken 
Hechtpleister 
Vingersnelver-

banden 
Snelverbanden 

klein 
Snel vei banden 

middel 

Veiligh eidsspelden 
Brand windsel 

Steriel E ngelsch 
pluksel 

, V erbandk:lemmen 

rDikke gummi 

1 

handschoenen 
met kappen 

Maten 100-500 g 
Oogklepj e 
Oogbaden 
Zuurstofkoffer 

1 -

16 X 1/ rn m 2 

Zwachtel 5 m la ng 
6 cm breed 

Zwachtel 5 111 lang, 
8 cm breed 

Zwachtel 5 m lang, 
5 cm breed 

Zwachtel 5 m lang, 
8 cm breed 

Zwachtel 5 m lang, 
10 cm breed 

Pak 
Spoel 5 111-1¼ cm 
Pakje 

Pakje 

Pakje 

Pakje 

Pakje 
Pakje 

I tn- IOC!ll 

Doos 
IOCtn- 8 cm 
in zakjes 

Doos 

1 V. Veri,lf•g·ing·sartlkelcn. 

Doos 
Doos 

5 tab!. 

50 g 

2 kg 

IOO g 

16 X 1/ 10 

2 st. 

2 s t . 

2 st. 

2 s t. 

2 st. 
1 spoel 

2 s t. 

2 s t. 

2 s t. 

6 st. 
l st. 

8 s t. 

100 st. 

I st . 
I st . 
I s t . 

20 tab!. 

50 g 

2 kg 
50 g 

100 g 

16 X 1/111 

2 st. 

2 st. 

2 st. 

2 st. 

2 st. 
1 spoel 

4 st. 

2 st . 

2 s t. 

2 s t . 

6 s t. 

8 st. 

100 st. 

1 paar 

eenige 
I St. 
I st. 
I s t. 

P er 50 opvarenden 
of gedeelten 
daarvan. 

Alleen op schepen 
m et meer dan 100 

opvarenden.'' 
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Art. XIV. a. Hetgeen in den Inhoud 
achter Bijlage XVII is vermeld, wordt ver
vangen door: ,,Bescherming tegen luchtaan
vallen". 

b. In het Zaakregister ter plaatse wordt 
ingevoegd: 
Beschermingsmiddelen tegen strijdgassen ... . 
Duplicaten certificaten als luisteraar .. .. ... . . 
Duplicaten diploma's als sloepgast ... ... ... .. . 
Genees-, heel-, verband- en ontsmettings-
middelen bij luchtaanvallen ... .... . . . ....... . 
,,Gevaarlijke ladingen' ' Boekwerk ....... . . .. . 
Maatregelen bescherming tegen luchtaanval-
len .. .... ... . ..... .. .. ... . .. .. . . ..... . ...... . .. . . . . ..... . 
Plichten kapitein bescherming luchtaanval-
len .............. . . . .. ... . . .... ..... . . .. . . .. · .... .. ...... . 
Plichten kapitein stabiliteitsgegevens ....... .. 
Gewijzigd worden: 
Radiokompas . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 33 

eischen .. . ............... 37 
in 

Richtingzoeker 
, eischen ...... . ....... ... . 

Geschrapt worde-n: 
Gevaarlijke ladingen, lijst van ........ . 
Lijst gevaarlijke stoffen .... .. .. . . ... ... . . 

33 
37 

321 
321 

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

's-Gravenhage, den 2 7sten December 1939. 

s. 874 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. W. ALBARDA 
(Uitgeg. 5 januari I940.) 

30 December I939· BESLUIT, tot w1Jz1-
ging van het Vleesch- en Vleeschwaren
besluit (Staatsblad 1938, n °. 865) en tot 
vaststelling van nieuwe onderzoekings
methoden bij laatstgenoemd besluit. 

WIJ WILHELMINA, ENZ.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 23 November 1939, n ° . 
1 763 D /doss. 53, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1935, n °. 793), op artikel 2 
der Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, n °. 
524) en op Ons besluit van 22 Augustus 
1938 (Staatsblad n °. 865); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet ( Staats
blad 1935, n °. 793); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
19 December 1939, n ° . 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 2 7 D ecember 
1939, n ° . 2089, D /doss. 53, afdeeling Volks
gezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art I. In het Vleesch- en Vleeschwaren
besluit (Staatsblad 1938, n °. 865) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
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Vleesch moet voldoen aan de volgende 
eischen: 

Andere stoffen dan die eigen aan vleesch 
mogen niet aanwezig zijn, met uitzondering 
van: 

a. een geringe hoeveelheid keukenzout, 
alsmede in rauw gehakt eenig natriumsul 
fiet, mits het gehalte aan zwaveligzuur -
som van vrij en gebonden zwaveligzuur, uit
gedrukt als SO2 - niet meer bedraagt dan 
0,03 procent; 

b. die stoffen, welke door oppervlakkig 
rooken, inleggen in azijn of door inhullen in 
vet, gelatine of andere stoffen, welke ten 
doel hebben de lucht af te sluiten, daarin 
zijn gekomen. 

In artikel 3, lid I, wordt in plaats van 
,,waren" gelezen "waren en/of met deugde
lijke vleeschwaar". 

In artikel 3 , lid 2 , onder a, wordt tusschen 
,,gebraden" en "is" ingevoegd · ,,en/of ge
stoomd (gekookt)". 

In artikel 4 wordt de aanhe f gelezen als 
volgt: 

Alle vleeschwaren, met uitzondering van 
toebereid rauw gehakt en gehakt, dat ken
nelijk gebraden en/of gestoomd (gekookt) is, 
mo1;,ten voldoen aan de volgende eischen: 

1 . enz. 
Artikel 4, 5° ., wordt gelezen als volgt : 
5 °. andere kleurstoffen dan die, eigen 

aan vleesch en aan geoorloofde toevoegin
gen, mogeri niet aanwezig zijn; zij mogen 
evenmin aanwezig zijn in of op de darmen 
of de ter vervanging daarvan gebruikte, 
daarop gelijkende, materialen, die devleesch
waren omhullen;. 

In artikel 4, 6° ., wordt tusschen "azijn" en 
,,bevindt" ingevoegd "of in pekel". 

In artikel 5, onder I
0 

., wordt in plaats van 
,,artikel 3, onder b" gelezen "artikel 3, lid 2, 
onder b". 

In artikel 6 wordt in den aanhef in plaats 
van "dan kennelijk gebraden is" gelezen "dat 
kennelijk gebraden en/of gestoomd (gekookt ) 
is". 

In artikel IJ , lid I, wordt tusschen 
"vleeschwaren" en "zijn vervat" ingevoegd 
,,in geen grootere hoeveelheid dan 1,5 kg" 
en wordt in plaats van "waar" gelezen 
,,vleeschwaar·''. 

In artikel IJ, lid 2, wordt driemaal het 
woord "waar" vervangen door "vleesch
waar". 

Art. II De onderzoekingsmethoden, be
hoorende bij •ons besluit van 22 Augustus 
1938 (Staatsblad n °. 865) worden vervan
gen door de onderzoekingsmethoden, welke 
als bij lage bij dit besluit zijn gevoegd. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezon den aa n 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3osten December 1939. 
WILHELMINA. 

De J\llinister van Sociale-Zaken, 
J. VAN DEN TEMPEL. 
(Uitgeg. I6 januari I940.) 



1939 

Bijlage, behoorende bij het Koninklijk be
sluit van 30 December 1939 (Staatsblad n°. 
874), tot wijziging van het Vleesch- en 
Vleeschwarenbesluit (Staatsblad 1938, ··n°. 
865) en tot vaststelling van nieuwe onder
zoekingsmethoden bij laatstgenoemd besluit. 

ONDERZOEK! ' GSMETHODEN, BEHOO-
RENDE BIJ HET VLEESCH- E ' 

VLEESCHW ARENBESLUIT 
(STAATSBLAD 1938, N °. 865) . 

Onmiddellijk voor het onderzoek wordt het 
vleesch of de vleeschwaar fijn gehakt of ge
malen en goed gemengd. Bij worst wordt het 
omhulsel verwijderd en zoo noodig afzonder
lijk onderzocht. 

1. Water . 
5-10 g der waar worden gebracht in een 

vooraf gewogen schaaltje met vlakken bo
dem, middellijn omstreeks 7 cm, waarin zich 
ongeveer 30-35 g zand, alsmede een glazen 
staafje bevinden. Tijdens het wegen wordt 
het schaaltje met een plaatje gesloten. D e 
massa wordt, nadat ongeveer 5 cm3 sterke 
spiritus zijn toegevoegd, met behulp van het 
staafje dooreengeroerd en in een droogstoof 
van ongeveer 60 °C geplaatst. Na omstreeks 
één uur wordt gedroogd in een droogstoof bij 
102-105 °C, totdat twee opeenvolgende we
gingen, met een tusschenpoos van 1/2 uur, 
niet meer dan 2 5 mg verschillen. 

2 Vet. 
De droogrest bij de waterbepaling verkre

gen (zie onder 1) wordt met petroleum
aether volledig geëxtraheerd. Het extractie
middel wordt daarna volledig verwijderd, het 
residu gewogen en als vet aangemerkt. 

3. Asch. 
Een geschikte hoeveelheid, b.v. 5 g, der 

waar wordt, na eenigszins voorgedroogd te 
zijn, bij zoo laag mogelijke temperatuur ver
koold; de k ool wordt met 2- 3 cm3 sterk 
zwavelzuur vermengd en, nadat de overmaat 
zuur door matige verhitting is verwijderd, 
verbrand. Na bekoeling wordt de asch met 
enkele druppels sterk zwavelzuur bevochtigd 
en, ter verwijdering van dit laatste, eerst ma
tig verhit, waarna wordt gegloeid. Geduren
de dit gloeien worden enkele stukjes ammo
niumcarbonaat aan de asch toegevoegd, 
daarna wordt afgekoeld en gewogen. 

Het aschgehalte wordt ber~kend door de 
gevonden hoeveelheid sulfaatasch met 8/9 te 
vermenigvuldigen. 

4. Conserveermiddelen, nitraat en nitriet. 

A . Qualitatief onderzoek. 

a. Salicylzuur en benzoëzuur. 
Ongeveer 25 g der waar worden, vermengd 

met 100 cm3 spiritus van 50 procent en 3 cm3 
verdund zwavelzuur, gedurende een half uur 
onder herhaald omschudden bewaard. Daar
op wordt door neteldoek gefiltreerd. Het fil
traat wordt alkalisch gemaakt en op het 
waterbad verwarmd, totdat de alcohol ver-
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dwenen is. Vervolgens wordt het volume 
door toevoegen van water op 50 cm3 ge
bracht, 5 g chloornatrium toegevoegd en de 
vloeistof zuur gemaakt met verdund zwavel
zuur. Na koken wordt gefiltreerd en het 
filtraat tweemaal met aether uitgeschud. D e 
aetherische vloeistoffen worden vereenigd en 
het mengsel in vieren verdeeld, waarna van 
elk deel de aether door zachte verwarming 
wordt verdampt, Een der residu's wordt in 
water opgenomen en de helft van de aldus 
verkregen oplossing gemengd met enkele 
druppels ferrichlorideoplossing, terwijl bij de 
andere helft broomwater wordt gevoegd. Bij 
aanwezigheid van salicylzuur ontstaat met 
ferrichloride een violette kleur, welke bij 
toevoeging van spiritus of weinig azijnzuur 
niet verdwijnt; tevens wordt dan met broom
water een wit neerslag waargenomen. 

Een ander residu - ten hoogste 5 mg -
wordt gemengd met 10 druppels sterk zwa
velzuur en met, hetzij een druppel rockend 
salpeterzuur of salpeterzuur van 65 procent, 
hetzij ongeveer 50 mg kaliumnitraat, en 
daarna gedurende 3 minuten op 180 °C ver
hit. Na afkoeling wordt de vloeistof verdund 
met 2 tot 3 cm3 water, met ammonia alka
lisch gemaakt en gekookt. Aan de afgekoelde 
vloeistof wordt, hetzij eenig zwavelammo
nium, hetzij öngeveer 40 mg zoutzure hydro
xylamine toegevoegd. Een roodbruine kleur 
in beide gevallen bewijst de aanwezigheid 
van benzoëzuur; een met hydroxylamine 
verkregen groene kleur wijst op p . chloor
benzoëzuur. 

Een derde residu w9rdt aan sublimatie, 
zoo mogelijk in vacuo, onderworpen. Het 
sublimaat wordt onderzocht op de aanwezig
heid van chloor door het te verhitten met 
chloorvrije kalk en na te gaan of daardoor 
chloorcalcium is gevormd. Een positieve 
reactie bewijst de aanwezigheid van chloor
benzoëzuur. 

Het vierde residu wordt op de volgende 
wijze op de aanwezigheid van p. oxybenzoë
zuur onderzocht. 

Indien salicylzuur en benzoëzuur afwezig 
zijn gebleken, worden aan het residu eenige 
druppels Millon's reagens toegevoegd. Bij 
aanwezigheid van p . oxybenzoëzuur ontstaat 
na eenige n tijd, eventuëel bij verwarming, 
een roede kleur. 

Indien salicylzuur en/of benzoëzuur aan
wezig zijn gebleken, wordt het residu d aarvan 
bevrijd, b .v. door behandeling met kokende 
chloroform of kokende tetrachloorkoolstof, 
waarin deze zuren oplossen en p. oxybenzoë
zuur moeilijk oplosbaar is; daarna kan met 
Millon's reagens als voren wordengereageercl, 
waarbij een positieve reactie de aanwezigheid 
van p. oxybenzoëzuur bewijst. 

Om de aanwezigheid van p. oxybenzoëzure 
esters na te gaan, wordt een geschikte hoe
veelheid der waar met een voldoende hoe 
veelheid eener omstreeks éénprocentige · op
lossing van natriumbicarbonaat in water uit
getrokken, waarna deze oplossing door filtra
tie of op andere wijze wordt verzameld. D e 
aldus verkregen oplossing wordt, .na ten op-
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zichte van lakmoes te zijn geneutraliseerd, 
tweemaal met telkens ongeveer 20 cm3 van 
een mengsel van gelijke deele n aether e n pe
troleumaether uitgetrokken. 

Indien salicylzuur en/of benzoëzuur aan
wezig zijn gebleken, wordt de oplossing in 
aether- petroleumaether, teneinde haar van 
een eventueel aanwezige geringe hoeveelheid 
salicylzuur en/of benzoëzuur te bevrijden, 
tweemaal met telkens ongeveer 3 cm3 van 
1 / 20 N natronloog en daarna nog een paar 
maal met enkele cm:J water gewasschen ; bij 
a fwezigheid van salicylzuur en b enzoëzuur 
kunnen deze bewerkingen achterwege blij
ven. Van de oplossing in aether-petroleum
aether wordt dan het oplosmiddel door zachte 
verwarming verdampt en het residu als boven 
met Millon's reagens onderzocht. 

b. Zwaveligzuur. 
Aan ongeveer 20 g van d e waar worden, in 

een Erlenmeyerkolf van 200 cm3 inhoud, 50 

cm3 water en zooveel verdund zwavelzuur 
toegevoegd, dat de massa zuur reageert. De 
kolf wordt losjes gesloten met een kurk, voor
zien van een met kaliumjodaat-stijfseloplos
sing bevochtigde papieren strook e n ver
warmd op het waterbad. Bij aanwezigheid 
van zwaveligzuur wordt het papier aanvan
kelijk blauw gekleurd. 

c. Formaldehyde ,en mierenzuur. 
Ongeveer 25 g der waar worden met 50 cm3 

water en 3 cm3 verdund zwav elzuur gemengd 
en m et s toom gedestilleerd tot ongeveer 30 
cm3 zijn overgegaan. Van dit destillaat wor
den 5 cm3 met 2 cm3 (ormaline-vrije melk en 
7 cm3 zoutzuur (s .g. 1,124), dat per 100 cm3 
0, 2 cm3 eener 10 procents ferrichlorideoplos
sing bevat, gedurende een minuut gekookt; 
bij aanwezigheid van formaldehyde wordt de 
vloeistof violet gekleurd. In de rest van het 
destillaat worde n, na toevoeging van alkali 
tot zwak zure reactie, de volgende proeven 
verricht, die bij positieven uitslag de aan
wezigheid van mierenzuur bewijzen: 

1 °. koken, na toevoeging van zilverni
traatoplossing : afscheiding van zilver ; 

2 °. koken, na toevoeging van mercuri
chlorideoplossing; afscheiding van wit mer
curochlo ride. 

Microchemisch kan mierenzuur worden 
aangetoond in den vorm van het lood- of het 
ceriumzout: 

d. Boorzuur. 
Ongeveer 1/2 g der waar wo rdt in een 

kolfje op het waterbad gedurende een half 
uur uitgetrokken met 3 tot 5 cm:l water en 
vervolgens gefiltreerd. Het filtraat wordt met 
verdund zoutzuur zuur gemaakt en met cur
cumapapier onderzocht. E e n roodbruine 
kleur, vooral waar te nemen bij drogen e n 
welke bij bevochtigen met ammonia in een 
grijsblauwe kleur overgaat, wijst boorzuur 
aan. Desgewenscht kan ook een deel der 
asch, verkregen op de onder e beschreven 
wijze, met zoutzuur en curcumapapier wor
d en onderzocht. 
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e. F/uoorverbindingen. 
Ongeveer 20 g der waar worden in een pla

tina schaal met kalkmelk a lkalisch gemaakt 
en verascht. De asch wordt in een reageer
buisje gemengd met zuiver zand en sterk 
zwavelzuur en de, zoo noodig bij voorzichtige 
verwarming, ontstaande dampen opgevangen 
in een druppel water, die aan een glazen 
staaf in de buis hangt. Wordt de druppel 
troebel, dan wijst dit op de aanwezigheid van 
fluoor . De druppel wordt daarna op een voor
werpglas samengebracht met natriumchloride 
of bariumchloride. Bij aanwezigheid van flu
oorverbindingen zijn de kenmerkend e kristal
len van natrium- of bariumfluoorsilicaat bij 
microscopisch onderzoek waar te nemen. 

f. Nitraat en nitriet. 
10 g der waar worden in een kolf vermengd 

met 100 cm:l water en zooveel soda. dat d e 
reactie juist alkalisch is. Nadat het gewicht 
is vastgesteld, wordt de kolf gedurende een 
uur onder herhaald omschudden op het wa
terbad verwarmd . Daarna wordt het gewicht 
hersteld en worden nog 100 cm3 water toe
gevoegd . Na afkoelen wordt gefiltreerd of 
gedecanteerd. Van de aldus verkregen vloei
stof worden 25 cm3 geklaard door 12.5 cm3 

sublimaatoplossing (.5 procent) e n 12.5 cm3 
zoutzuur (2 procent) toe te voegen en te 
filtreeren. 10 cm3 van dit filtraat worden met 
4 cm3 verzadigde keukenzoutoplossing ver
mengd en dit mengsel tot 200 cm:l verdund. 
M e t gedeelten der aldus verkregen oplossing 
worden de volgende reacties verricht: 

a. met diphenylamine- reagens: ten min
ste 3 volumina reagens worden aan de te 
onderzoeken vloeistof toegevoegd, waarbij 
een optredende blauwe kleur zoowel op ni
traat als op nitriet kan wijzen; 

b . met brucine-zwavelzuur: van de te on
derzoeken oplossing wordt r cm3 vermengd 
met 5 cm3 salpeterzuur-vrij sterk zwavel
zuur; na afkoeling van het m engsel worden 
10 mg brucine toegevoegd, waarbij een roode 
kleur, di e snel in geel overgaat, op nitraat 
wijst ; 

c. met he t reagens van Gri ess-Romiin : 
een roode verkleuring wijst op nitriet. 

B. Quantitatief onderzoek. 

a. Boorzuur. 
E e n geschikte hoeveelheid, b.v. 20 g, der 

waa~ wordt met vêrdunde· natronloog sterk 
alkalisch gemaakt en verkoold. D e kool wordt 
herhaaldelijk met warm water uitgetrokken 
en de verkregen oplossingen gefiltreerd en 
vereenigd. D e uitgetrokke n kool en het filter 
worden gedroogd en verascht en de asch met 
de oplossing vereen_igd. Na toevoeging van 
verdund zoutzuur tot zure reactie wordt de 
vloeistof 5 minuten aan een koelbuis gekookt 
en, nadat zij is afgekoeld, gefiltreerd en het 
filter nagewasschen. Filtraat e n waschwater 
worden veree nigd e n vermengd met 10 cm~ 
eener 40 procents oplossing van natrium
citraat of met een overeenkomstige hoeveel
heid van het vaste zout. Nu wordt met 1 / 4 N 
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loog geneutraliseerd ten opzichte van phe
nolphtaleïen als indicator, totdat een zeer 
zwak rose kleur juist waarneembaar is. Bij 
de aldus geneutraliseerde vloeistof, die onge
veer 50 cm3 dient te bedragen, voegt men 
2 tot 3 g mannitol en titreert daarna het1 /4N 
loog tot eenzelfde roode kleur, als verkregen 
wordt door bij 50 cm3 versch uitgekookt wa
ter 3 druppels phenolphtaleïenoplossing en 
1 druppel (0.05 cm3) 1/10 N loog te voegen. 
D e roode kleur moet ten minste 3 minuten 
blijven en door verdere toevoeging van eenig 
mannitol niet verminderen. Uit de laatste 
titratie word de hoeveelheid boorzuur afge
leid, waarbij dit zuur als éénbasisch wordt 
berekend (H3BO3). In plaats van mannitol 
kan een voldoende hoeveelheid neutrale gly
cerol (15 tot 25 cm3) worden gebezigd, of 
neutrale invertsuikeroplossing (8-12 cm3). 

b. Kaliumnitraat. 
10 g der waar worden met ongeveer 400 

cm3 kokend water gebracht in een maatkolf 
van 500 cmS, na afkoelen aangevuld, ge
mengd en gefiltreerd. Van het filtraat worden 
25 cm3 in een maatkolf van 50 cm3 vermengd 
met 10 cm3 eener halfprocents zi lversulfaat
oplossing en vervolgens met 2 cm3 kalium
ferrocyanideoplossing (1/100 N). Na aanvul
len, vermengen en filtreeren worden 10 cm3 
van het filtraat (overeenkomende met 100 
mg der waar) in een schaaltje ingedampt. 
De verdampingsrest wordt bevochtigd met 
1 cm3 phenolzwavelzu ur (18 g phenol opge
lost in 100 cm3 sterk zwavelzuur), met een 
glazen staafje goed doorgeroerd, na 10 minu
ten verdund met water, ammoniakaal ge
maakt en met water tot 50 cm3 aangevuld. 
Daarna volgt calorimetrische vergelijkin g 
met een standaardoplossing, die op dezelfde 
wijze uit een bekende hoeveelheid kalium
nitraat is bereid. 

c. Natriumnitriet. 
De bepaling hiervan geschiedt in de vol

gens A, onder f, verkregen oplossing, door 
10 cm3 daarvan te vermengen met ongeveer 
10 mg van het reagens van Griess-Romijn; 
na een half uur volgt calorimetrische verge
lijking met een standaard-oplossing, die 1 
mg NaNO2 per liter bevat. 

d. Zwaveligzuur. 
50 g der waar worden in een kolf van onge

veer 500 cm3 van een destillatie-apparaat 
gemengd met 100 tot 150 cm3 water, Na be
vestiging van de kolf aan het apparaat wordt 
de lucht verdrongen door koolzuur. Daarna 
worden, zonder den koolzuurstroom te on
derbreken, ongeveer 10 cm3 phosphorzuur 
(4 N) toegevoegd, waarna wordt gedestil
leerd. Het destillaat wordt opgevangen in een 
bekende hoeveelheid (b.v. 25 cm3) van een 
oplossing van kaliumjodaat, die ongeveer 15 
g kaliumjodaat per liter bevat, waarbij het 
uiteinde van den koeler in de vloeistof dient 
uit te monden. Nadat d e destillatie is afge
loopen, wordt de jodaatoplossing tot koken 
verhit, teneinde het vrije jodium te verdrij-

826 

ven, en het koken daarna nog 5 minuten 
voortgezet. Vervolgens wordt de hoeveelheid 
overgebleven jodaat, na toevoeging van jood
kalium en verdund zwavelzuur, met 1/10 N 
thiosulfaat getitreerd, met behulp van zet
meeloplossing als indicator. 

Het verschil van deze titratie met die van 
eenzelfde hoeveelheid jodaatoplossing, recht
streeks na toevoeging van joodkalium en 
zwavelzuur met thiosulfaat getitreerd, wordt 
berek,md als SO2, waarbij 1 cm3 1/10 N thio
sulfaat overeenkomt met 2,667 mg SO2. 

5. Kleurstoffen . 
Een voldoende hoeveelheid der waar (10 

-20 g) wordt op een waterbad verwarmd 
met ongeveer 50 cm3 van een oplosmiddel 
voor kleurstoffen, als hoedanig vooral in aan
merking komen spiritus van 96 procent, 70 
procent en 50 procent. Na afkoeling wordt 
gefiltreerd en het filtraat, nadat daaraan 1 
cm3 eener 10 procents kaliumbisulfaatoplos
sing is toegevoegd, met eenige ontvette, witte 
wollen diaden gekookt. De wollen draden 
worden daarna met heet water uitgewas
schen. Zijn deze na de behandeling nog ge
kleurd, dan is teerkleurstof, orseille of car
mi_jn aanwezig. 

Roodkleuring der draden kan ook veroor
zaakt worden door Spaansche peper, hetgeen 
door microscopisch onderzoek der waar is na 
te gaan. 

Ook andere methoden voor het onderzoek 
op kleurstoffen kunnen desgewenscht worden 
gebezigd. 

6. Zetmeel. 
Op een schijfje der waar worden ·eenige 

druppels jodiumoplos·sing gebracht. Een 
blauwe kleur toont zetmeel aan. 

Een geschikte hoeveelheid, b.v. 25 g, der 
waar wordt in een bekerglas met ongeveer 
50 cm3 alcoholische kaliloog (80 g KOH in 
:r liter spiritus) op het waterbad onder her
haald omschudden zoolang verhit, totdat alle 
vleeschdeeltjes in oplossing zijn gegaan . 
Daarna wordt de massa gebracht op een filter 
van een op het waterbad staand filtreer
apparaat, bestaande uit een glazen buis van 
ongeveer 2½ cm diameter, welke van onder 
vernauwd is en waarin zich als filter een 
propje glaswol, bedekt met asbest, bevindt 
en welke in een Erlenmeyerkolf is bevestigd, 
zoodanig, dat een klein deel uit de kolf steekt. 
Het residu op het filter wordt zoolang met 
sterken spiritus uitgewasschen, totdat het 
filtraat kleurloos is . Vervolgens wordt de ge
heele inhoud van de glazen buis met behulp 
van 25 procents zoutzuur overgebracht in een 
maatkolf van 10<_> cm3, Na toevoeging van 
een weinig beenkool en infusoriënaarde 
wordt de vloeistof. met zoutzuur van 25 pro
cent aangevuld tot de maatstreep, gefiltreerd 
door een dioog filter en terstond gepolari
seerd. 

Indien gepolariseerd wordt in een 20 cm 
buis en is uitgegaan van 25 g der waar, wordt 
de procentische hoeveelheid zetmeel gevon
den door de draaiing, uitgedrukt in boog
graden, te vermenigvuldigen met 0.99. 
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In plaats van het boven beschreven fil
treer-apparaat, kan ook een filtreerkroes met 
glasfilter worden gebezigd. 

LIJST Y AN REAGENTIA. 
* Aether. 

(C2H 5)2O. Soortelijk gewicht 0,720. 
Kookpunt 34 ,5-35 °C. 

Aether-petroleumaether. 
Een mengsel van gelijke deelen aether 
en petroleumaether. Kookpunt 28 -40 
oc. 

Benzeen. 
C 6H 6. Soortelijk gewicht 0,884. Kook
punt 80- 81 °C . 

* Broomwater. 
Een verzadigde oplossing van broom in 
water. 

Brucine. 
C 23H 26N 2O,1,4H2O. Smeltpunt 105 °C; 
indien watervrij smelpunt 178 °C . 

Diphenylamine-reagens. 
roo mg diphenylamine worden overgo
t en met 150 cm3 water en salpeterzuur
vrij sterk zwavelzuur tot volledige op
lossing, waarna met sterk zwavelzuur tot 
500 cm;~ wordt aangevuld. 

Ferrichlorideoplossing. 
E en oplossing van 9 g F eCl3,6H2O in 
water tot roo cm3 (N). 

Glycerol. 
Bevat 85-9oprocent C 3H 5(OH) 3.Soor
telijk gewicht 1,230-1,235. 

Hydroxylamine ( zoutzure) . 
NH2OH,HCI. Smeltpunt 151 °C . 

I nvertsuikerop/ossing. 
25 g saccharose worden met 10 cm3 wa
ter onder verwarming in oplossing ge
bracht, waarna een paar minuten wordt 
gekookt. Aan de warme oplossing wordt 
1 cm3 1/2 N zoutzuur toegevoegd en, 
zonder verdere verwarming, goed door
geschud. Vervolg.ens wordt met wat wa
ter verdund, afgekoeld, 1 cm3 1/2 N loog 
toegevoegd en aangevuld tot 50 cm3. 

Jodiumoplossing. 
Een oplossing van 1,27 g jodium en 2 g 
kaliumjodide in water tot roo cm3 (1/10 
N). 

Kaliumferrocyanideop/ossing. 
E en oplossing van 4,22 g K4FeCy6,3H20 
in water tot 1 liter (1/100 N) . 

Kaliumjodaat-stijfse/oplossing. 
E e n mengsel van gelijke volumina zet
meeloplossing en 1 procents oplossing 
van KJO3. 

Mannitol. 
C 6H s (OH) 6- Smeltpunt 166 °C. 

M ercurichlorideoplossing. 
Een oplossing van 6,77 g HgCl2 en 2,93 g 
NaCl in wate r tot roo cm3 (1 /2 N) . 

Millon's reagens. 
Een oplossing van 1 gewichtsdeel kwik 

* Buiten invloed van het licht te bewaren. 
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in I gewichtsdeel salpeterzuur van s.g. 
1,4. I n den regel bevat deze oplossin g 
voldoende nitriet; mocht de oplossing 
oud zijn, dan kan voor het gebruik een 
spoor kalium- of natriumnitriet worden 
toegevoegd. 

N atriumcitraat. 
Het neutrale zout C 3H 4OH(COONa) R, 
5H 2O. 

Natronloog (verdunde). 
Bevat 14 procent NaOH. Soortelijk ge
wicht 1,156 (4 N). 

Petroleumaether. 
Moet destilleercn beneden 60 °C . Indien 
van een mengsel van 50 cm3 met 10 g 
paraffine de petroleumaether op een ko
kend waterbad wordt verdampt, mag de 
paraffine geen gewichtsvermeerdering 
hebben ondergaan. 

Pheno/phtaleïenoplossing. 
Een oplossing van 1 g phenolphtaleïen 
in 100 cm3 neutralen verdunden spiritus. 

Reagens van Griess-Romijn. 
Een mengsel van r dl. oc-naphtylamine, 
10 dln. sulfanilzuur en 89 dln. wijnsteen
zuur, tot fijn poeder gebracht. 

Spiritus ( sterke). 
Een mengsel van aethylalcohol en water, 
dat in roo volumina 96 volumina C2H5OH 
bevat. Soortelij k gewicht 0,812. 

Spiritus. 
E en mengsel van aethylalcohol en water, 
dat in roovolumina 90 volumina C 2H 5OH 
bevat. Soortelij k gewicht 0,834. 

Spiritus ( verdunde). 
Een mengsel van aethylalcohol en water, 
dat in 1oovolumina 7ovoluminaC2H 5OH 
bevat. Soortelijk gewicht 0,890. 

Zand. 
Met zoutzuur en daarna met water ge
wasschen en gegloeid zand. 

Zetmee/oplossing. 
Een mengsel van 10 g oplosbaar zetmeel 
met ro mg kwikjodide en 30 cm3 water 
wordt gevoegd bij 1 liter kokend water. 
Dit mengsel wordt 3 minuten juist aan 
de kook gehouden. 

Zilvernitraatop/ossing. 
Een oplossing van 4,25 g AgNO3 in wa
ter tot 100 cm3 (1 /4 N). 

Zoutzuur ( verdund). 
Bevat 13- 14 procent HCI. Soortelijk 
gewicht 1,067 (4 N). 

Zwavelzuur ( sterk). 
Bevat 94- 96 procent H 2SO4. Soortel ijk 
gewicht 1,83 7-1,840. 

Zwavelzuur ( verdund). 
Bevat 1 7-18 procent H 2S04. Soortelij k 
gewicht 1,124 (4 N). 

LIJST Y AN TITEHYLOEISTOFFEN. 
z/rn Normaal Loog. 

Een koolzuurvrije oplossing van kalium
hydroxyde of natriumhydroxyde in zoo
veel water, dat 25 cm3 der oplossing 25 
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cm3 1/10 N oxaalzuur ter neutralisatie 
vereischen. 

z/4 N ormaal Loog. 
Een koolzuurvrij P. oplossing van kalium
hydroxyde of n atriumhydroxyde in zoo
veel water, dat 20 cm3 der oplossing 50 
cm3 1/10 N oxaalzuur ter neutralisatie 
vereischen . 

1/zo N ormaal N atriumth iosulfaatoplossing. 
· Een oplossing in water, welke 24, 805 g 

Na2S 2O3, 5H2O per li ter bevat. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 30 
D ecember 1939 (Staat~lad n °. 874). 

s. 893 

Mij bekend, 
D e Minister van Sociale Zaken, 

J . VAN DEN TEMPEL. 

29 November 1939. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 13 Maart 
1919, (Staatsblad n ° . 107), tot uit
voerin g van artikel 243 der Invaliditeits
wet, zooals dat besluit laatstelijk is ge
wijzigd b ij Koninklijk besluit van 23 
Maart 1938 (Staatsblad n ° . 880). 

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

Sociale Zaken van 24 November 1939, n ° . 
26I5, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 243 der Invaliditeitswet; 
Hebben goedgevonden en v erstaan : 

met wijziging van Ons besluit van 13 
Maart 1919, (Staatsblad n °. 107), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 23 Maart 1938, 
(Staatsblad n ° . 880); 

I. het model der rentekaa rt vast te stel
len overeenkomstig het bij dit besluit ge
voegde formulier A.; 

II . het model der inlegkaart vast te stel
len overeenkomstig het bij dit besluit ge
voegde formulier B . ; 

III. te bepalen, dat de rentekaarten, 
waarvan de modellen werden vastgesteld bij 
Ons besluit van 1:i Maart 1919, (Staatsblad 
n°. 107), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 23 Maart 1938, (Staatsblad n ° . 880), 
a lsmede de inlegkaarten , waarvan de model 
len werden vastgesteld laatstelijk bij Ons 
beslui t van 15 D ecember 1927, (Staatsblad 
n ° . 386), geldig blijven en dat bedoelde inleg
kaarten ook bij h et gebruik van rentekaar
ten, ingericht volgens het onder I vastge
stelde model, beschikbaar kunnen worden 
gesteld. 

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

's-Gravenhage, den 29sten November 1939. 
WILHELM INA. 

De Minister van Sociale Zaken , 
J, VAN DEN T EMPEL. 

(Uitgeg. 15 Dec. 1939.) 
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}' ORMULJElt A. 

Vrouw 1week- 1 Dag- Man 1week- 1 Dag-
zegel 7,egel zegel zegel •, 

14-15 j . 0 , 30 0,075 5 14-15 j , 
16-17 j. 

0,30 0,075 

16-20 j . 0,40 O ,I O 
0,40 O, IO 

18-~o j. 0,50 0 125 

21 jaar 0,50 0, 1 2 5 2 1 Jaar 0,60 0: 126 

en ouder en ouder 

' '3 
..c: 
(.) 
Cll .... 
" > 

'l'e Jllakken zeg·els hehoudeu s ultz. 
INV ALlDJ'rET'l'SWl,T 

RENTEKAART 
U ltslul teud kost, Inwoning of onderricht 

(loon In natura) voor allen f 0.25 

RA.AD VAN ARBEID TE 

Uentenummer 

Cll .... 
~ ...; 
- ..c: 0. (.) 
C o! o-
0 Cll 

~ó 

Volg·nr. 

Alle adr1>sveranderingen moeten onmiddel
lijk ter kennis gl'bracht worden van den 

Uaad van Arbeltl. 
01izeuden per post kan a.lll'en portvrij g·e 
schleden, hullen gebruik wordt g·emaakt 
van een daartoe door den Raad van Arbeid 
of he t 1iostkantoor kosteloos verstrekte 

enveloppe. 
Beroep van ti en verzekerde OJl den datum 
van inlevering· der kaart (zoo nauwkeurig· 

mog·elijl, In te vu llen): 



829 1939 

,_1_1 2! 3L I si 61 1 \
1 

s i 91_1_0, 
Plak volgens de nummering. Indien over een week niet geplakt wordt, het vakje over te slaan, 

doch dan in dat vakje de reden van het niet plakken te vermelden . (Zie achterzijde.) 

, __ 1_1 ! 12 1 13 1 14 ~ [ 16 1 11 I l8 1 19 1 20 
Plak volgens de nummering. Indien over een week niet geplakt wordt, het vakje over te slaan, 

doch dan in dat vakje de reden van het niet plakken te vermelden. (Zie achterzijde) . 

1 
__ 2_1 1 22 I 23 1 24 ~ I 26 ! 27 1 28 1 29 1 30 
Plak volgens de nummering. Indien over een week niet

1

geplakt wordt, het vakje over te slaan, 
doch dan in dat vakje de reden van het niet plakken te vermelden. (Zie achterzijde.) 

, _ _ 3_1 1 32 1 33 1 34 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 
De ouderdomsrente krachtens .artike 373 der Invaliditeitswet wordt niet toegekend, indien 
de verzoeker of zijn echtgenoote is aangeslagen in de vermogensbelasting over het belastingjaar, 

e~di,ende .:•• ,ost•:, r v: r ;=,;.rffi :: f'"":,•cJt i•::r•d 50 
D_it vakJc ~ f Jaar, waann <:Iel IInl<>gkaart uitgereikt dato 19 
met 53 a . verzekenng IS Letter. 1 

51 52 !beplakken ,,, iJ aan~evangen. (zie ins tr. ) M . P.C. vereffend over weken. 
"' -" (zie mstr. ) 1 

~~ ____ I_~---- Aanteekemn{!e11. (Voor rlen Raad van 
Kaart inlev~r.en op d_t,n ver- ~fr pa r. lpar. conlr .l par, lpar. contr. Arbeid openlaten! ) 

valdag. (Zie voorz1J de). &.o ll _
1
__ \ \ 1 

Ingelever<:__, __ J _ , 9_-·F-ar. ' ken_ nis gegeve.111-~ ·1par:_ 1 

buiten gebruik / / ------ --------gesteld ..... 19 .. . - opgezonden .... 19 .... 
N iet vereffend werden de { van 
prerniën over de weken t/m " 
(zie aangehechte strook) 

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

t I Rente- lvolgno jw eken iw eken l I 

1 

II 

1 

III 
1 

I V 1 V 
rantal premiën tot en~ 1 Totaal 

urn nu=er l · 373 \ o.g. 1 et vo~ig<, rentekaart V. p. Kaart incl. saldo 
(zie m str. ) 1 

1 
1 

1 

1 1 ~' 
1 

1 

1 par. contr. 
1 

1 1 
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De zegels moeten worden geplakt door 
den werkgever vóór of gelijktijdig met de 
betaling van het loon in geld (art . 199, 
1° lid I.W .). 

Bestaat het Joon geheel in verstrekkingen 
in natura, dan zal de werkgever in den loop 
van elke kalenderweek een zegel moeten 
plakken (art. 199, ze lid I.W.) . · 

Op elk zegel worde onmiddellijk nadat het 
door hem geplakt is, door den werkgever de 
datum (dag, maand en jaar) waarop het 
plakken geschiedde, met cijfers of met letters, 
duidelijk met inkt geschreven, gedrukt of 
gestempeld (artikel 272 I.W.) . 

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

In de vakjes der rentekaart, waarin een 
zegel had geplakt moeten zijn , indien de ver
plichting tot premiebetaling niet was op
geheven, moet de reden van het niet-plakken 
worden aangegeven door het stellen v an 
het woord "ziek" , ,,werkloos", ,,werkstaking" 
of "niet-gewerkt", (dit laatste te plaatsen 
door een vrouw, die een huishouding te ver
zorgen heeft, wanneer ze niet heeft gewerkt 
tegen loon, of niet heeft gewerkt als onder
nemer) (Kon. bes!. 30 Juli 1920, Stbl. 627). 

De arbeider is verplicht zijn rentekaart 
zelf te bewaren. Hij is bevoegd zijn rente
kaart aan zijn werkgever in bewaring te 
geven tegen een bewijs van ontvangst. H ij 
blijft te allen tijde bevoegd de in bewaring 
gegeven rentekaart terug t e vorderen (art. 
265 I.W.) . 

De arbeider, wiens loon geheel bestaat in 
verstrekkingen in natura en voor wien de 
werkgever zegels moet betalen, is verplicht 
zijn rentekaart aan zijn werkgever ter hand 
te stellen, tegen bewijs van ontvangst 
(art . 271, 16 lid, I.W.). 

De arbeider, die in de verzekering, gere
geld in de Invaliditeitswet, is opgenomen 
en zijn rentekaart niet aan zijn werkgever 
in bewaring heeft gegeven, kan geen loon
betaling vorderen als hij niet zijn rentekaart 
aanbiedt aan den werkgever voor het plakken 
van een zegel (art. 268 I.W.). 

Op gedane vordering moet de rentekaart 
aan den Raad van Arbeid en aan de door 
den R aad van Arbeid daartoe aangewezen 
ambtenaren van dien Raad worden vertoond. 
Zij zijn bevoegd de rentekaart tegen bewijs 
te behouden (art . 266 I.W.). 

Het bezit van de rentekaart kan leiden tot: 
I. Ouderdomsrente; na het bereiken van 

den leeftijd van 65 jaar. 
2. Invaliditeitsrente; 
3 . Weduwenrente. (Krachtens rentekaart 

van den man van 60 jaar af, bij vroeger 
intredende blijvende invaliditeit eerder) . 

4. W eezen rente voor kinderen beneden 
14 jaar : 

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

m its de moeder een rentekaart bezit; 

FOR1UUT,JER B 

Naam van den verzekerde 

54 55 

59 60 

64 65 

69 70 

74 75 

79 80 

84 85 

830 

Rentenummer 
R . V. A . 

nr. 

56 57 

61 62 

66 67 

71 72 

76 77 

81 82 

86 1 

c. als de verzekerde moeder overlij dt en 
de kinderen ouderloos zijn of de moeder hun 
kostwinne r was; 

5. Kostelooze geneeskundige behandeling 
of verpleging, indien gevaar bestaat voor 
blijvende invaliditeit en dit gevaar is af te 
wenden. 

Art. 394 der Jnva)l(Uteltswet. 
Hij, die de rentekaart van een arbeider, 

die niet ontheven is van de verplichting om 
premie te betalen, anders dan krachtens 
wettelijk voorschrift tegen diens uitgedrukten 
wil onder zich behoudt of zonder diens toe
stemming aan een derde afgeeft, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogst e twee 
maanden of geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 29 November 1939 (Staatsblad n°. 893.) 

58 

63 

68 

73 

78 

83 

88 

Mij bekend. De Minister van Sociale Zaken, ]. VAN DEN TEMPEL. 



R entenummer 
R . V.A . ... 

Inlegkaart van rentekaart 
volgnummer : .. 

nr. ..... 

89 90 91 92 93 124 125 

94 95 96 97 98 129 130 

99 100 101 102 103 134 135 

104 105 106 107 108 139 140 

109 110 11 1 112 113 144 145 

114 115 116 117 118 149 150 

119 120 121 122 123 154 155 

Overgegaan in rentenummer R entenummer 
R . V. A. R. V. A . . 

nr. nr . ... 

1 

126 127 128 159 160 161 162 163 

131 132 133 164 165 166 167 168 

136 137 138 169 170 171 172 173 

141 142 143 174 175 176 177 178 

'. 

146 147 148 179 180 181 182 183 

151 152 153 184 185 186 187 188 

156 157 158 189 190 191 192 193 

Behoor t bij K oninklijk besluit van 29 November 1939 (S taatsblad n °. 893) . 

Mij bekend, De M inister van Sociale Zaken, ] . VAN D EN TEMPEL. 

00 
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~ 
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s. 894 

s December 1939. BESLUIT tot bepaling 
van den dag van inwerkingtreding van 
het Koninklijk besluit van 6 November 
1939 (Staatsblad n ° . 892), tot vaststel
ling van de bedragen, welke de a~be1der, 
die stukwerk verricht heeft buiten de 
werkplaats en niet onder toezicht van 
den werkgever, ter berekening van het 
aantal kalenderweken, waarover de 
werkgever een premie moet betalen, ge
acht wordt per dag, Zon- en algemeen 
erkende Christelijke feestdagen niet me
degerekend, te hebben verdiend. 

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

Sociale Zaken van I December 1939, n ° . 
2664, afdeeling Arbeidersverzekerin~; 

Gelet op artikel 3 van Ons besluit van 6 
November 1939, Staatsblad n °. 892, tot vast
stelling van de bedragen, welke de arbeider, 
die stukwerk verricht heeft buiten de werk
plaats en niet onder toezicht van den werk
gever, ter berekening van het aantal kaler.i
derweken, waarover de werkgever een premie 
moet betalen, geacht wordt per dag, Zon - en 
algemeen erkende Christelijke f<;estdagen 
niet medegerekend, te hebben verdiend ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat Ons besluit van 6 Novem

be 1939, Staatsblad n °. 892, t<?t vast.stelling 
van de bedragen, welke de arbeider, die stuk
werk verricht heeft buiten de werkplaats en 
niet onder toezicht van den werkgever, ter 
berekening van het aant al kalenderweken, 
waarover de werkgever een premie moet be
talen, geacht wordt per dag, Zon- en alge
meen erkende Christelijke feestdagen niet 
medegerekend, te hebben verdiend, in wer
king treedt op 31 December 1939 .. 

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

's-Gravenhage, den 5den December 1939. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Sociale Zaken, 
J. VAN DEN T F:MPEL. 

(Uitgeg. 15 Dec. 1939.) 

8,895 

5 December 1939. BESLUIT tot bepaling 
van den dag van inwerkingtreding van 
artikel la der wet van den 3den Decem
ber 1937, Staatsblad n °. 804, tot wijzi
ging der Invaliditeitswet. 

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

Sociale Zaken van I December 1939, n °. 
2 718, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel IV der wet van den 3den 
December 1937, Staatsblad n ° . 804, tot wij
ziging der Invaliditeitswet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artikel Ia van de wet van 

den 3den December 1937, Staatsblad n °. 804, 
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tot wiJzigmg der Invaliditeitswet, in wer
king treedt op 31 December 1939. 

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

's-Gravenhage, den 5den December 1939. 

s. 902 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J . VAN DEN TEMPEL. 

(Uitgeg. 15 Dec. 1939.) 

21 December 1939, WET, houdende voor
ziening in de behoefte aan kasgeld voor 
den Indischen dienst hier te lande gedu
rende het jaar 1940. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 172. 
Hand. II 1939/40, bladz. 696. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 172. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 92. 

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

dat de wijze behoort geregeld te worden, 
waarop, in afwijking van artikel 23 der In
dische Comptabi liteitswet 1925 (Staats.blad 
N °. 328), voor het dienstjaar 1940 zal moe
ten worden voorzien in de behoefte aan kas
geld voor den Indischen dienst hier te lande; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1 . Onze M inister van Financiën 

wordt bevoegd verklaard om bij het openen 
van kredieten aan Onzen Minister van Ko
loniën gedurende het jaar 1940 het bedrag 
der volgens artikel 26 van de Indische Comp
tabiliteitswet 1925 (S taatsblad N °. 328) in 
's Rijks schatkist gestorte gelden te boven te 
gaan met een som van ten hoogste h 85 ,000,000 
(honderd vijfentachtig millioen gulden). 
Onze Minister van Financiën zal in dat voor
schot aan de Indische kas mogen voorzien 
door uitgifte of beleening van bewijzen van 
vlottende schuld, met inachtneming van de 
daaromtrent bestaande en nog vast te stellen 
wettelijke bepalingen. 

2 . Deze wet treedt in werking met ingang 
van den 1sten J a nuari 1940. 

Lasten en bevelen, enz .. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten 

December 1939. · 

s. 903 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën , 

CH. WELTER. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 12 Januari 1940.) 

21 December 1939. WET, houdende voor
ziening in de behoefte aan kasgeld voor 
den Surinaamschen dienst hier te lande 
gedurende de jaren 1940, 1941 en 1942. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 173. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 696. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 173. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 92. 
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Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is om in afwijking van 
artikel 18, tweede lid, der Surinaamsche 
Comptabilite itswet (Staatsblad 1910, N °. 
315) een regeling te treffen nopens de wijze, 
waarop zal worden voorzien in de behoefte 
aan kasgeld voor den Surinaamschen dienst 
hier te lande gedurende de jaren 1940, 1941 
en 1942; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
A rt. 1. Onze Minister van Financiën 

wordt bevoegd verklaard om bij het openen 
van kredieten aan Onzen Minister van Ko
loniën gedurende de jaren 1940, 1941 en 
x942 , in afwijking van het b epaalde bij het 
2de lid van artikel 18 der Surinaamsche 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1910, N °. 
315), het tegoed van Suriname in 's Rijks 
schatkist te boven te gaan met een som van 
f 15,000,000 (vijftien millioen gulden) en om 
in dat voorschot te v oorzien door uitgifte of 
beleening van bewijzen van vlottende schuld 
met inachtneming van de daaromtrent be
staande of nader vast te stellen wettelijke be
p alingen . 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den 1sten Januari 1940. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2 1sten 

December 1939. 

S.904 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën , 

CH. WELTER. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 

(Uitgeg. 12 januari 1940.) 

21 December 1939. WET, houdende be
krachtiging van een door den Gouver
n eur-Generaal van Nederlandsch-lndië 
v astgestelde ordonnantie. ( Gedeeltelijke 
opschorting van he t uitvoerrecht op Ja
vatabak.) 

Bijl . .Hand. Il 1939/40, 28. 
H and. Il 1939/40, bladz . 605-607. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 28. 
Hand. I 1939/40, bladz. 9 2 . 

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

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de 
met toepassing van de artikelen 93 en 183 der 
I ndische S taatsregeling vastgestelde ordon 
nantie van 29 Juni 1939 (Indisch Staatsblad 
n °. 364) , strekkend tot gedeeltelijke opschor
ting van het uitvoerrecht op Javatabak in 
Nederland sch -lndië en tot buitenwe~king
stelling van artikel 16 der Indische Comp
tabiliteitswet ten opzichte van dien maat
regel; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
E enig artikel. 

D e met toepassing v an artikel 93, eerste 
lid, en a rtikel 183, tweede lid, der Indische 

L . & S. 1939. 
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Staatsregeling vastgestelde ordonnantie van 
29 Juni 1939 (Indisch Staatsrecht n °. 364), 
strekkend tot gedeeltelijke opschorting van 
het uitvoerrecht op Javatabak in Neder
landsch-lndië en tot buitenwerkingstelling 
van artikel 16 der Indische Comptabiliteits
wet- (Nederlandsch Staatsblad 1925, n°. 328; 
Indisch Staatsblad 1925, n ° . 448) t en op
zichte van dien maatregel, wordt bekrach
tigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2 1sten 

December 1939. 

s. 1 3 7 8 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, 

CH. WELTER. 

( Uitgeg. 12 januari ·1940.) 

28 December 1939. BESLUIT tot aanwij 
zing overeenkomstig artikel 157 der hoo
ger-onderwijswet van de afdeeling gym
nasium van "Het Rijnlands Lyceum", 
te Wassenaar van de stichting " Het 
Rijnlands Lyceum", gevestigd aldaar. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen , van 
23 September 1939, N ° . 14524 III, Afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs-
wet; · 

D en R aad van State gehoord (advies van 
12 D ecember 1939, N ° . 46); 

Gezien h et nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 22 December x939, 
N ° . 21574, afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en versta an: 
Te rekenen van 1 September 1939 de af

deeling gymnasium van " H et R ijnlands 
Lyceum", t e Wassenaar, uitgaande van de 
Stichting "Het Rijnlands Lyceum", geves
tigd aldaar, voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd om, met inachtne
ming der desbet reffend e wettelij ke voor
schriften aan haar leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift v an bekwaamheid tot uni
versitaire studiën af te geven, dat met het 
getuigschrift, in artikel II der hooger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoerin g 
van dit besluit, d a t in het Staatsblad zal 
worden geplaatst , en waarvan a fschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten D ecember x939. 

W I LHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 

(Uitgeg. 16 januari 1940.) 
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s. 1386 

10 November 1939. BESLUIT, betreffende 
de stichting "Rosenburg", te 's-Graven
hage-Loosduinen. 

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

Binnenlandsche Zaken van 7 November1939, 
N ° . 114 76, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27AprilI884 (Staats
blad N ° . 96), zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Zoolang zulks in verband met de mobili

satie van leger en vloot ten behoeve van den 
Militairen Geneeskundigen Dienst naa r het 
inzicht van Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken noodzakelijk wordt geacht, wor
den de artikelen 2, 3 en 6 van het Koninklijk 
Besluit van 13 November 1934 (Staatsblad 
N °. 579) als volgt gelezen : 

Art. 2. Aan Regenten van de Stichting 
"Rosenburg" wordt vergunning verleend om 
van het gesticht "Oud-Rosenburg", gelegen 
in de gemeente 's-Gravenhage, de gebouwen , 
tot dusver bestemd en gebezigd voor de ver
pleging van lijders, m et uitzondering evenwel 
van het Heerenpaviljoen, he t Damespavil
joen en de op de thans overgelegde teekenin
gen van het achtergedeelte van het mannen
paviljoen rood omlijnde gedeelten, gemerkt 
A. en B., in te richten tot een gesticht voor 
krankzinnigen. 

Zoowel voor dit gesticht als voor de inrich
ting, bedoeld in artikel 3, zullen gelden de 
voorheen en thans overgelegde teekeningen 
en de daarbij gegeven beschrijving. 

3 . Het Heerenpaviljoen, het Damespavil
joen en de op de thans overgelegde teekenin
gen van het achtergedeelte van het mannen
paviljoen rood omlij nde gedeelten, gemerkt 
A. en B ., worden onder den naam Sanatorium 
Loosduinen en onder de voorwaarden, ver
meld in artikel 12, gezamenlijk aangewezen 
a ls eene inrichting, welke niet als . gesticht 
wordt b eschouwd, ook wanneer daarin m eer 
dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

6 . In de inrichting, bedoeld in artikel 3, 
mogen niet meer dan 91 mannen en 34 vrou
wen verpleegd worden . 

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

's-Gravenhage, den 1oden November 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. 24 November 1939. ) 
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s. 1387 

15 December 1939. BESLUIT tot nadere 
vaststelling van het maximum-aantal 
patiënten in het idiotengesticht ,,'s-Hee
renloo", te Ermelo. 

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

Binnenlandsche Zaken van 12 December 
1939, n ° . 12759, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 2 7 April 1884 (Staats
blad n ° . 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n °. 275); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen , dat artikel 3 van Ons besluit 

van 23 Juni 1917 (Staatsblad n ° . 475) , laat
stelijk vastgesteld bij Ons b esluit van 20 Mei 
1935 (Staatsblad n ° . 294), wordt gelezen als 
volgt: 

,,In het gesticht, dat bestaat uit een hoofd
gebouw benevens elf paviljoenen en de noo
dige dienstgebouwen, mogen niet meer dan 
497 mannelijke zwakzinnigen verpleegd wor
den." 

,,Bovendien mogen in het gesticht gedu
rende het tijdvak, eindigende 31 D ecember 
1944, nog 60 mannelijke zwakzinnigen wor
den verpleegd." 

" Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt he t maximum van het getal verpleeg
den, dat in elk paviljoen mag worden opge
nomen." 

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

's-Gravenhage, den 15den D ecember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. 12 Januari 1940.) 

s. 1388 

20 December 1939. BESLUIT tot nadere 
v aststelling van het maximum-aantal 
patiënten in het idioten gesticht "Lozen
oord" te Ermelo. 

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

Binnenlandsch e Zaken v a n ,5 D ecember 
1939, n ° . 12758, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884, (Staats
blad n ° . 96), zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat a rtikel 3 van Ons b esluit 

van 23 Juni 1917 (Staatsblad n °. 476), laat
stelijk vastgesteld bij Ons b esluit v an 20 M ei 
193 ,; (Staatsblad n ° . 292) wordt gelezen als 
volgt: ,,In het ges ticht, dat bestaat uit spa
viljoenen, 1 noodpaviljoen (voormalige keu
ken) en de noodige dienstgebouwen mogen 
niet meer dan 264 zwakzinnigen , 263 vrouwe
lijke en I mannelij ke verpleegd worden". 

,,Bovendien mogen in genoemde vijf pa
viljoenen gedurende het tijdvak, eindigende 
31 December 1944, nog 40 meisjes en in het 
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noodpaviljoen (voormalige keuken) 35 meis
jes worden verpleegd." 

"Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt het maximum van het getal verpleeg
den, dat in elk paviljoen mag worden opge
nomen." 

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

's-Gravenhage, den 2osten December 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. z2 Januari z940.) 

s. 14 0 7 

z6 November z939. WET, houdende goed
. keuring van den onderhandschen ver
koop aan: 

1. Jan van Schothorst, fabrikant te 
Barneveld, e . a. van: 

a. een strook voormaligen spoordijk en 
verder aanbehooren onder Barneveld, 
uitmakende een gedeelte, ter grootte van 
ongeveer 45 are van het perceel, ka
dasraal bekend gemeente Barneveld, 
sectie B, n ° . 1376; 

b. een gedeelte weg en verder aanbe
hooren onder Barneveld, kadastraal be
kend gemeente alsvoren, sectie B, nos. 
1389 en 1406, groot 11.85 are; 

2 . Johanna Mol!, weduwe van Wil
lem van der Woerd, fabrikante te Bar
neveld, van een strook voorma!igen 
spoordijk en verder aanbehooren onder 
Barneveld, uitmakende een gedeelte, ter 
grootte van ongeveer 54 are van het pers 
ceel, kadastraal bekend gemeente als
voren, sectie B, n ° . 1376. 

Bijl. Hand. II z939/40, 93. 
Hand. II z939/40, bladz. 2oz. 
Bijl. Hand. I z939/40, 93 . 
Hand. I 1939/40, bladz. 25/6. 

Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben: 
dat 1 ° . Jan van Schothorst, fabrikant te 

Barneveld, e. a. onder voorbehoud van goed
keuring bij de wet van den Staat der Neder
landen hebben gekocht: 

a. een strook voormaligen spoordijk en 
verder aanbehooren onder Barneveld; 

b . een gedeelte weg en verder aanbehoo-
ren aldaar; . 

dat 2 °. Johanna Mol!, weduwe van Willem 
van der Woerd, fabrikante te Barneveld, 
onder voorbehoud van goedkeuring bij de 
wet van den Staat der Nederlanden heeft 
gekocht: 

een strook voormaligen spoordijk en verder 
aanbehooren onder Barneveld; 

dat het belang van den Staat zich tegen 
deze verkoopen niet verzet; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 

E enig artikel. 
G oedkeuring wordt verleend aan: 
1. den onderhandschen verkoop aan Jan 
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van Schothorst, fabrikant te Barneveld, e. a. 
van: 

a. een strook voormaligen spoordijk en 
verder aanbehooren onder Barneveld en 

b. een gedeelte weg en verder aanbehoo
ren onder Barneveld; 

2. den onderhandschen verkoop aan Jo
hanna Mol!, weduwe van Willem van der 
Woerd, fabrikante te Barneveld, van een ge
deelte voormaligen spoordijk en verder aan
behooren onder Barneveld, 

beide welke verkoopen zijn geconstateerd 
bij de twee in afschrift aan deze wet gehechte 
akten dd. 20 Juli 1939. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den No

vember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg . z5 December z939.) 

De ondergeteekenden: 
1. Karel Willem Hendrik Elhorst, Ont

vanger der registratie en domeinen te Nij
kerk, handelende namens den Staat der Ne
derlanden (hierna aan te duiden als de 
Staat), hiertoe gemachtigd bij brief van den 
Directeur van 's Rijksbelastingen te Arnhem, 
dd. 10 Juli 1939, n ° . 5373, gegrond op de 
missive van den Minister van Financiën, dd. 
8 Juli 1939, n ° . 56, afdeeling Domeinen; 

2. Jan van Schothorst, fabrikant, wonen
de te Barneveld en Pieter Jacobus vanSchot
horst, fabrikant, wonende te Barneveld; 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat verkoopt en draagt in eigendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan Jan van Schothorst, fabrikant, 
wonende te Barneveld en Pieter Jacobus van 
Schothorst, fabrikant, wonende te Barne
veld, tezamen ieder voor de onverdeelde 
helft, (hierna aan te duiden als de kooper), 
die in koop en in eigendomsoverdracht aan
nemen: 

a. een strook voormaligen spoordijk en 
verder aanbehooren onder Barneveld, uitma
kende een noordelijk gedeelte groot ongeveer 
45 a van het perceel kadastraal bekend ge
meene Barneveld, sectie B, nummer 13 76; 

b. een gedeelte weg en verder aanbehoo
ren onder Barneveld kadast raal bekend ge
meente Barneveld, sectie B, nummers 1389 
en 1406, groot respectievelijk u .60 a en 25 
c.a.; 

zooals een en ander op het terrein is afge
paald en in roode kleur is aangegev en op de 
door partijen gewaarmerkte, aan deze akte 
gehechte, teekening. Na de toepassing van 
deze akte bij het kadaster treed de uitkomst 
der eventueele meting, zooals die uit de ka
dastrale stukken zal blijken, in d e plaats van 
de bovenstaande omschrijving van het ver
kochte goed en de teekening en zijn de ka
dastrale gegevens beslissend ten aanzien van 
de vraag naar hetgeen ver- en gekocht is. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
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som van vijfduizend tweehonderd gulden 
(f 5200) en onder de volgende bepalingen: 

Art. 1. 1. Het verkochte wordt overge
dragen in den staat, waarin het zich thans 
bevindt, met alle daaraan verbonden lusten 
en lasten, heerschende en lijdende erfdienst
baarheden. 

2. D e Staat is tot geenerlei vrijwaring 
gehouden, behoudens dat hij instaat voor den 
eigendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke 
en de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. De kooper kan het gekochte in 
bezit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring is 
verkregen en de koopsom is betaald. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het verkochte gehe
ven wordende, zijn van den dag van aanvaar
ding af voor rekening van den kooper, onver
schillig te wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. 1. Pe betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelij
king mogelijk zal zijn, geschieden .ten kan
tore van den Ontvanger der registratie en 
domeinen te Nijkerk, of door overschrijving 
of storting op diens postgirorekening n °. 
4586, (in welk geval de oorzaak der betaling 
op het overschrijvings- of stortingsbiljet 
moet worden vermeld) of bij de Nederland
sche Bank, binnen een maand na den dag, 
waarop door dezen aan den kooper bij aan
geteekend schrijven is kennis gegeven van 
de hiervoor bedoelde goedkeuring dezer over
eenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden Ontvanger aan den 
voet van alle exemplaren dezer akte te stel
len onderteekende verklaring. 

3. D e kennisgeving wordt volledig bewe
zen door de vertooning van het bewijs van 
ter post bezorging van den aangeteekenden 
brief, terwijl de inhoud, alles behoudens te
genbewijs , zal geacht worden overeen te 
stemmen met de daarvan gehouden aantee
kening in het correspondentieregister van ge
noemden Ontvanger. 

4. Indien de koopsom niet binnen den 
voorschreven termijn is betaald, verbeurt de 
kooper een boete van vijftig gulden voor 
iedere ingegane maand verzuim, en heeft de 
Staat het recht deze koopovereenkomst on
middellijk te ontbinden, zonder eenige rech
terlijke tusschenkomst en zonder dat in beide 
gevallen eenige inverzuimstelling noodig is. 

Art. 6. Het perceel kadastraal bekend ge
meente Barneveld, sectie B, n °. 1389, wordt 
ten behoeve van de perceelen in deze ge
meente en sectie bekend als nummers 1974 
en 1976 belast met de erfdienstbaarheid van 
weg om van en naar bedoelde perceelen te 
komen naar en van den openbaren weg van 
Barneveld naar Voorthuizen. 
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Het onderhoud van den weg komt ten laste 
van de koopers. 

De medeondergeteekende: Cornelis de 
Haan, zonder beroep, wonende te Barneveld, 
eigenaar van genoemde perceelen nummers 
1974 en 1976, verklaart vorenbedoelde erf
dienstbaarheid te aanvaarden. 

Art. 7. 1. D e overschrijving van deze akte 
in de openbare registers geschiedt door de 
zorg van den genoemden Ontvanger. Deze 
overschrijving kan door den kooper niet wor
den gevorderd, voordat de koopsom en de 
eventueel overeenkomstig artikel 5, lid 4, 
verschuldigde boete geheel is betaald. 

2. D e kosten dezer akte en der aange
hechte teekening, alsmede die op haar uit
voering vallende, komen ten laste van den 
kooper en moeten door hem binnen veertien 
dagen na opgave worden betaald op de wijze, 
in artikel 5 omtrent de voldoening van de 
koopsom voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 2 

van dit artikel bedoeld, verbeurt de kooper 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4 . Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid ver
schuldigde boete door den kooper zijn be
taald, wordt een exemplaar daarvan door den 
Ontvanger aan den kooper uitgereikt. 

Art. 8. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Ontvanger. 

Aldus in tweevoud opgemaal,.--t en getee
kend te Nijkerk den 20 Juli 1939. 
(get.) C. de Haan, (get.) J. van Schothorst, 
(get.) Elhorst, (get.) P. J. v . Schothorst. 

Ontv. 

De ondergeteekenden: 
1. Karel Willem Hendrik Elhorst, Ont

vanger der registratie en domeinen te Nij
kerk, handelende namens den Staat der Ne
derlanden (hierna aan te duiden als de 
Staat), hiertoe gemachtigd bij brief van den 
D irecteur van 's-Rijksbelastingen te Arnhem, 
dd. 10 Juli 1939, n °. 5373, gegrond op d e 
missive van den Minister van Financiën, dd. 
8 Juli 1939, n ° . 56, afdeeling Domeinen; 

2 . Johanna Mol!, weduwe van Willem 
van der Woerd, fabrikante , wonende te Bar
neveld ; 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat verkoopt en draagt in eigendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan Johanna Moll, weduwe van Wil
lem van der Woerd, fabrikante, wonende te 
Barneveld, (hierna aan te duiden als de 
koopster) , die in koop en in eigendomsover
dracht aanneemt: 

een strook voormaligen spoordijk en ver
der aanbehooren onder Barneveld, uitma
kende het zuidelijk gedeelte van het perceel 
kadastraal bekend gemeente Barneveld, sec
tie B, nummer 1376, hetwelk niet bij akte dd. 
29 December 1937-4 Maart 1938 overge
schreven ten hypotheekkantore te Arnhem 
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op 8 Maart 1938 in deel 2124, nummer 98, is 
overgedragen aan de N . V. Nederlandsche 
Spoorwegen, gevestigd te Utrecht, ter groot
te van ongeveer 54 a; 

zooals een en ander op het terrein is af
gepaald en in roode kleur is aangegeven op 
de door partijen gewaarmerkte, aan deze 
a kte gehechte , t eekening. Na de toepassing 
van deze akte bij het kadaster treedt de uit
komst der eventueele m eting, zooals die uit 
de kadastrale stukken zal blijken , in de 
plaats v an de bovenstaande omschrijving 
van het verkochte goed en de teekening en 
zijn de kadastrale gegevens beslissend t en 
aanzien van de vraag naar hetgeen ver- en 
gekocht is. 

D eze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van tweeduizend tweehonderd gulden 
(f 2200.-) en onder de volgende bepalin° 
gen: 

Art. 1. 1. H et verkochte wordt overge
dragen in den staat, waarin het zich thans 
bevindt, met alle daaraan verbonden lusten 
en lasten, heerschende en lijdende erfdienst
baarheden. 

2 . De Staat is tot geenerlei vrijwaring 
gehouden, behoudens dat hij instaat voor den 
eigendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke 
en de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering 
of vermindering van de overeengekomen 
koopsom, noch tot ontbinding van deze over
eenkomst . 

Art. 3. De koopster kan het gekochte in 
bezit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring is 
verkregen en de koopsom is betaald. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het verkochte ge
heven wordende, zijn v an den dag van aan
vaarding af voor rekening van de koopster, 
onverschillig te wiens name de aanslag ge
schiedt. 

Art. 5. 1. D e betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelij
king mogelijk zal zijn, geschieden ten kan
tore van den Ontvanger der registratie en 
domeinen te Nijkerk, of door overschrijving 
of storting o p diens postgirorekening n ° . 
4586, (in welk geval de oorzaak der betaling 
op het overschi-ijvings- of stortingsbiljet 
moet worden vermeld) of bij de Nederland
sche Bank, binnen een maand na den dag, 
waarop doo r dezen aan de koopster bij aan
geteekend schrijven is kennis gegeven van 
de hiervoor bedoelde goedkeuring dezer over
eenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden Ontvanger aan den 
voet van alle exemplaren dezer akte te stel
len onderteekende verklaring. 

3 . De kennisgeving wordt volledig bewe
zen door de vertooning van het bewijs van 
ter post bezorging van den aangeteekenden 
brief, terwijl de inhoud, alles behoudens te
genbewijs, zal geacht worden overeen te 
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stemmen met de daarvan gehouden aantee
kening in het correspondentieregister van 
genoemden Ontvanger. 

4. Indien de koopsom niet binnen den 
voorschreven termijn is betaald, verbeurt de 
koopste r een boete van tien gulden voor 
iedere ingegane maand verzuim, en heeft de 
Staat het recht deze koopovereenkomst on
middellij k te ontbinden, zonder eenige rech
terlijke tusschenkomst en zonder dat in beide 
gev allen eenige inverzuimstelling noodig is . 

Art. 6. Voor zoover ten aanzien van het 
bij deze akte verkochte bij akte dd. 7 Juni 
1.902, v erleden voor den Notaris D . van Heu
ven t e Barneveld, overgeschreven ten hypo
theekkantore t e Arnhem den 22 Juli 1902 
in deel 1098 n °. 73, de Spoorwegmaatschap
pij de Veluwe de verplichting is opgelegd 
om d ie gronden behoorlijk af te rasteren en 
te zorgen voor een behoorlijke waterlossing, 
wordt bedoelde verplichting thans de koop
ster opgelegd, die zich verplicht haar te zul
len nakomen. 

De koopster is voorts verplicht om op de 
grens tusschen het door haar aangekochte en 
het aan de N . V. Nederlandsche Spoorwegen 
behoorende gedeelte van het perceel kadas
traal bekend gemeente Barneveld sectie B , 
nommer 13 76, een afheining te p laatsen en 
t e onderhouden ten genoege van de N . V . 
Nederlandsche Spoorwegen. 

Indien hieraan niet wordt voldaan, kan de 
genoemde v ennootschap de noodige werk
zaamheden op kosten van de koopster doen 
verrichten . 

Bij geheele of gedeeltelijke vervreemding 
van het verkochte is de koopster op s traffe 
van een boete van f 500, te verbeuren ten 
behoeve van den Staat, verplicht aan den 
nieuwen eigenaar een geheel gelijkluidende 
verplichting op te leggen als in dit artikel 6 
is vervat. 

Art. 7. 1. D e overschrijvin g van deze 
akte in de openbare registers geschiedt door 
de zorg van den genoemden Ontvanger. Deze 
overschrijving kan door de koopster niet 
worden gevorderd, voordat de koopsom en 
de eventueel overeenkomstig artikel 5, lid 4 , 
verschuldigde boete geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte en der aange
hechte teekening, alsmede die op haar uit
voering vallende, komeri ten laste van de 
koopster en moeten door haar binnen veer
tien dagen na opgave worden betaald op de 
wijze, in artikel 5 omtrent de voldoening van 
de koopsom voorgeschreven . 

3. Bij t e late betaling der kosten, in lid 
2 van dit artikel bedoeld, verbeurt de koop
ster één gulden boete voor elke ingegane 
week verzuim. 

4. Nadat de akten in de openbare regis
ters is overgeschreven en de kosten met de 
eventueel overeenkomstig het vorige lid ver
schuldigde boete door de koopster zijn be
taald, wordt een exemplaar daarvan door 
den Ontvanger aan de koopster uitgereikt. 

Art. 8. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen: ten 
kantore van den voornoemden Ontvanger. 



1939 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getee
kend te Nijkerk den 20 Juli 1939. 

s. 1408 

(get.) Wed. J. v . d . Woerd-Moll. 
(get.) Elhorst, Ontv. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

D E GEER. 

16 November 1939. 'NET, houdende goed
keuring van de onderhandsche eigen
domsoverdracht aan de N.V. Limburg
sche Tramweg Maatsch appij, ingevolge 
ruiling, van S taatsgrond onder Rooste
ren. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 496; 1939/40, 82 . 
H <1nd. II 1939/40, bladz. 201. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 82. 
Hand. I 1939/40, bladz. 25,'6 . 

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

dat het belang van den S taat medebrengt om 
met de N. V. Limburgsche Tramweg Maat
schappij eene ruiling aan te gaan betreffende 
onroerende goederen onder Roosteren; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
E enig artikel. 

D e onderhandsche eigendomsoverdracht 
door den Staat der N ederlanden aan de N .V. 
Limburgsche Tramweg Maatschappij van 
eenige oppervlakten Staatsgrond onder 
Roosteren, omschreven in de in afschrift aan 
deze wet gehechte akte van ruiling d.d. 15 
Februari 1939, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 16den N o

vember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
De Minister van Waterstaat, 

J. W. ALBARDA 

(Uitgeg. 15 D ecember 1939.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
r. a. Guillaume Marie Veugelers, Ont

vanger der registratie en domeinen te Roer
mond; 

b. Ir. Carolus Franciscus E gelie, Hoofd
ingenieur van den Rijkswaterstaat, belast 
met den dienst van het Julianakanaal te 
Maastricht; 

tezamen handelende namens den Staat der 
N ederlanden (hierna aan te duiden als de 
Staat), hiertoe onderscheidenlijk gemachtigd 
bij brief van den Directeur der registratie en 
domeinen te Maastricht dd. 20 December 
1938 n ° . 11907, gegrond op de missive van 
den Minister van Financiën dd. 19 December 
1938 n ° . 9, afdeeling D omeinen en door den 
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Minjster van Waterstaat, (blijkens brief van 
den Directeur-Generaal van den Rijkswater
staat dd. 18 Januari 1938 11° . 379); 

2. Prof. Dr. Ir. Jan Goudriaan Jr., wo
nende te Hilversum, eenig Directeur der 
N . Vj• Limburgsche Tramweg Maatschappij, 
gevestigd te Roermond; 

als zoodanig krachtens art. 13 sub 1 der 
statuten handelende voor deze Naamlooze 
Vennootschap en daartoe overeenkomstig ar
tikel l14 sub c der Statuten gemachtigd door 
den Raad van Commissaiissen van voor
noemde N . V . in hare vergadering van 23 
D ecer1ber 1929 en door den Minister van 
Waterstaat bij schrijven van 5 Aprit 1938 n °. 
492 i afd. Vervoer- en Mij nwezen (hierna 
aan t,e duiden als de wederpartij), 

zijn overeengekomen als volgt: 
D e Staat der Nederlanden staat, onder 

voor~ehoud van goedkeuring bij de wet, in 
eige'ldom af aan de wederpartij, die zulks 
aanneemt: 

x. I een gedeelte groot ± 1.16.10 H.A. van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
R oosteren, sectie B , nummer 2283, gelegen 
aan de oost2ijde van het Julianakanaal ; 

2. !de geheele perceelen kadastraal bekend 
gemer nte Roosteren, sectie B,nos.2141,2232, 
2231, 2286 en 2281, s.amen groot 70.85 A.; 

3. dat gedeelte van het p e rceel kadastraal 
b eke9 d gemeente R oosteren, sectie B, num
mer :.;282, dat nog geen eigendom is van de 
wede~partij, welk gedeelte groot is ongeveer 
1H.A. ; 

4. het geheele perceel kadastraal bekend 
gemeente Roosteren, seètie C, no. 1486, groot 
41.95 IA., met uit2ondering van een aan de 
wederpartij toebehoorend gedeelte uit oud 
C , no. 1394, ter grootte van 0-45 A., 

zooals een en ander op het terrein is afge
paald/ en in roode kleur is aangegev en op de 
door partijen gewaarmerkte aan deze akte 
gehechte teekening. 

Hiertegenover staat de wederpartij voor
noemd in eigendom af aan den Staat der Ne
derlartden (Departement van Waterstaat), 
d ie zJlks aanneemt: 

x. [den mede-eigendom van de Limburg
sche txramwegmaatschappij in het perceel 
kadas raai bekend gemeente :Roostere~, se~
tie B , no. 2283, voor zoover afkomstig mt 
oud n os. 2I5I gedeelte lijk, oud 2:r34- geheel, 
oud 2 ~32 gedeeltelijk ter gezamenlijke grootte 
van 1.!29.40 H .A .; 

2. [den mede-eigendom van de Limburg
sche Tramwegmaatschappij in het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Roosteren, sec
tie B ; nummer 2262, afkomstig uit oud num
mer 2f32, zijnde ± 0 .62 are; 

3. het geheele perceel, kadastraal bekend 
gemeente Roosteren, sectie B, no. 2235, groot 
83 .50 A. ; 

4 . ~wee gedeelten, samen groot ± 38.30 
A. van het perceel kadastraa l bekend ge
meente Roosteren, sectie B, no. 2284, geheel 
groot 53.10 A. , 

zooals een en ander op het terrein is afge
paald r n in groene kleur op bovenbedoelde 
teekening is aangegeven. 
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Na de toepassing van deze akte bij het ka
daster treedt de uitkomst der eventueele me
ting, zooals die uit de kadastrale stukken zal 
blijken, in de plaats van de bovenstaande 
omschrijving van de geruilde perceelen en 
van de teekening en zijn de kadastrale gege
v ens beslissend ten aanzien van de vraag naar 
hetgeen geruild is. 

D eze ruiling geschiedt zonder betaling van 
een toegift; de waarde van de over en weder 
af te stane oppervlakten kan worden gesteld 
op f 5000 voor elk. 

Zij geschiedt voorts onder de volgende be
palingen: 

Art. 1 " 1. De wederzijdsche overdracht 
geschiedt in den staat, waarin de perceelen 
zich thans bevinden , vrij van huur, vrij van 
hypothecaire of andere lasten en beslagen, 
zakelijke rechten of schuldplichtighede·n en 
zonder beperkende bepalingen. 

2. Verschil tusschen de werkelijke en de 
hiervoor opgegeven grootten zal tot geenerlei 
vordering aanleiding geven, terwijl partijen 
tot geenerlei vrijwaring zijn gehouden, be
houdens, dat zij instaan voor den eigendom. 

Art. 2. 1. Partijen kunnen het geruilde, 
voor zoover dit niet reeds heeft plaats gehad, 
over en weer in bezit en genot aanvaarden, 
terstond nadat de hiervoor bedoelde wette
lijke goedkeuring is verkregen. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit 
ee:n door den voornoemden Ontvanger aan 
den voet van alle exemplaren dezer akte te 
stellen onderteekende verklaring, terwijl 
daarvan aan de wederpartij bij aangeteekend 
schrijven zal worden kennis gegeven . 

Art. 3. 1. Binnen veertien dagen na de 
overschrijving dezer akte zal door de weder
partij moeten worden overgelegd een ten 
minste één dag na de overschrijving van deze 
akte in de openbare registers door den be
trokken Hypotheekbewaarder afgegeven ver
klaring, dat op het door den Staat verkre
gene geen hypothecaire inschrijvingen, noch 
beslagen rusten. 

2. De titels van eigendom, op het door 
den Staat verkregene betrekking hebbende, 
zullen - indien aanwezig - aan meerge
noemden Ontvanger worden ter hand gesteld. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het over en weer af
gestane geheven wordende, z ijn van I J anu
ari 1939 af voor rekening van de nieuwe 
eigenaren, onverschillig te wiens name de 
aanslag geschiedt. 

Art. 5. 1. D e overschrijving van deze akte 
in de openbare registers geschiedt door de 
zorg van genoemden Ontvanger. 

2 . De kosten dezer akte en d er aange
hechte teekening, alsmede die op haar uit
voering vallende, komen ten laste van den 
Staat. 

3. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven, wordt een exemplaar daar
van door den Ontvanger aan de wederpartij 
uitgereikt. 

Art. 6. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van voornoemden Ontvanger. 
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Aldus in drievoud opgemaakt en getee
kend, den vijftienden Februari 1939. 

s. 1409 

De Hoofdingenieur v. d. Rijks
waterstaat, belast met den dienst 

van het ]ulianakanaal, 
C. F. Egelie. 

De Ontvanger der registratie en 
domeinen te Roermond, 

Veugelers. 
J. Goudriaan. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

de Geer. 

13 December 1939. WET tot het aangaan 
van een of meer geldleeningen ten laste 
van het Rijk (Leeningwet 1939, Staats
blad n ° . 1409). 

Bijl. Hand. II 1939/40, 153. 
Hand. II 1939/40, bladz. 498. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 153. 
Hand. I 1939/40, bladz. 

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

dat het wenschelijk is ter aflossing van vlot
tende schuld een of meer geldleeningen ten 
laste van het Rijk aan te gaan; 

Zoo is het, datWij, den RaadvanState,enz. 

Machtiging. Bedrag. 

Art. 1. 1. Onze Minister van Financiën 
wordt gemachtigd tot het te gelde maken van 
schuldbewijzen ten laste van het Rijk tot zoo
danig bedrag als noodig is ter verkrijging van 
eene som van ten hoogste f 300,000,000 (drie
honderd millioen gulden). 

2. Die tegeldemaking kan geschieden het
zij in eens tot het geheele beloop van het in 
het vorig lid bedoeld bedrag, dan wel achter
eenvolgens bij gedeelten van dat bedrag, op 
de tijdstippen, welke Onze Ministe r van Fi
nanciën dienstig zal achten. 

Uitvoeringsvoorschriften. Rekening. 
Schulddelging. 

2 . 1. D e voorwaarden van de tegelde
making der in artikel I bedoelde schuldbe
wijzen worden, met inachtneming van de 
voorschriften dezer wet, door Onzen Minis
ter van Financiën vastgesteld. 

2. Van de tegeldemaking dier schuldbe
wijzen wordt, voor elke leening a ls bedoeld 
in het tweede lid van artikel I afzonderlijk, 
eene rekening afgelegd, welke, na door de 
Algemeene Rekenkame r te zijn nagezien en 
accoordbevonden, aan de Staten-Generaal 
wordt medegedeeld. 

3. De schuldbewijzen worden vóór de 
uitgifte door de Algemeene Rekenkamer ge
registreerd en van een bewijs dier registratie 
voorzien. 

4. Onverminderd het bepaalde in het 
volgend lid, zal de schuld, welke krachtens 
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deze wet wordt gevestigd, worden gedelgd 
in ten hoogste 40 jaren, te beginnen in het 
jaar volgende op dat, waarin de tegeldema
king plaats vindt. 

5. De bevoegdheid tot versterkte delging 
van de krachtens deze wet gevestigde schuld 
wordt voorbehouden. 

6. D e ingevolge toepassing van de beide 
vorige leden terugontvangen schuldbewijzen 
worden ter vernietiging bij de Algemeene 
Rekenkamer overgebracht. 

Provisie. 

3 . 1. Bij rechtstreeksche tegeldemaking 
van de in artikel I bedoelde schuldbewijzen 
kan aan de bankiers, de makelaars in effec
ten en de commissionnairs in effecten, door 
wier tusschenkomst inschrijvingen voor die 
schuldbewijzen worden ingeleverd, over het 
nominaal bedrag der aan hen toegewezen 
schuldbewijzen, waarvoor het verschuldigde 
wordt gestort, eene provisie worden toege
kend van ten hoogste 3/8 pct. (drie achtsten 
ten honderd). 

2. In het geval, bij het vorig lid voorzien, 
kan mede aan de bankiers, van wier kan
toren wordt gebruik gemaakt voor de be
middeling bij de tegeldemaking, het in ont
vangst nemen van inschrijvingen en stor
tingen en de afgifte der schuldbewijzen, over 
het nominaal bedrag der door hunne tus
schenkomst uitgegeven schuldbewijzen eene 
vergoeding worden toegekend van ten hoog
ste 3/8 pct. ( drie achtsten ten honderd). 

Vrijstelling van belastingen. 

4 . Onder de in artikel 2 bedoelde voor
waarden kan worden opgenomen, dat krach
tens deze wet uitgegeven schuldbewijzen, 
met de daarbij behoorende rentebewijzen, 
vrijgesteld zijn van alle Nederlandsche be
lastingen, welke van schuldbewijzen ten laste 
van Nederland en de daarbij behoorende 
rentebewijzen mochten geheven worden. 

Vrijstelling van zegelrecht. 

5. D e biljetten van inschrijving voor en 
de nota's van toewijzing van de krachtens 
deze wet uitgegeven schuldbewijzen zijn vrij 
van zegelrecht. 

Verjaring. 
6 . H et recht tot opvordering van het ka

pitaal der aflosbaar gestelde schuld.bewijzen, 
welke krachtens deze wet zijn uitgegeven, 
vervalt tien jaren na den eersten dag waarop 
zij aflosbaar zijn. 

Inwerkingtreding. 

7. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. 

Titel . 

8 . Deze wet kan worden aangehaald als 
"Leeningwet 1939" met bijvoeging van het 
nummer van het Staatsblad, waarin zij is 
opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
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Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den De
cember 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. z5 December z939.) 

s. 1410 

z4 lJecember z939. WET, houdende goed
keuring van den onderhandschen ver
koop aan de gemeente Venhuizen van 
onder Venhuizen gelegen gede-.:,lten van 
den opgeheven spoorweg van Hoorn 
over Venhuizen naar station Bovenkars
pel-Grootebroek. 

Bi)/. Hand. II z939/40, z54. 
Hand. II z939/40, bladz. 380. 
Bijl. Hand. I z939/40, z54. 
Hand. I 1939/40, bladz. 75. 

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

dat ónder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan de gemeente Venhuizen onders
hands zijn verkocht eenige onder Venhuizen 
gelegen gedeelten van den opgeheven spoor
weg J.an Hoorn over Venhuizen naar station 
Bovenkarspel-Grootebroek en dat de be
langen van den Staat zich tegen dezen ver-
koop niet verzetten; · 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Eenig artikel. 

De onderhandsche verkoop aan de ge
meente Venhuizen van eenige onder Venhui
zen gelegen gedeelten van den opgeheven 
spoorweg van Hoorn over Venhuizen naar 
station Bovenkarspel-Grootebroek, gecon
stateerd bij de in afschrift aan deze wet ge
hechte akte d.d. 27 Maart 1939, wordt goed
gekeu1rd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 14den D e

cember 1939. 

AFSCHRIFT. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. s Januari z940.) 

De ondergeteekenden: 
1. Bastiaan van Driel, Ontvanger der 

Registratie en Domeinen te Hoorn, hande
lende namens den Staat der Nederlanden 
(hierna aan te duiden als de Staat), hiertoe 
gemachtigd bij brief van den Directeur der 
Registratie en Domeinen te Amsterdam, dd. 
19 D ecember 1938, n °. 12795, gegrond op de 
missive van den Minister van Financiën, dd. 
10 October 1938, n ° . 130, afdeeling Domei
nen· 

2.' Hendrik Marten Honijk, Burgemees
ter der gemeente Venhuizen en aldaar wo
nende, als zoodanig deze gemeente vertegen
woordigende en tevens handelende ter uit-
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voering van het besluit van den gemeente
raad dd. 16 November 1938 goedgekeurd bij 
besluit van G edeputeerde Staten van Noord
holland dd. 1 Maart 1939, n ° . 226, 

zijn overeengekomen als v'olgt: 
De Staat verkoopt en draagt in eigendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring b ij 
de wet aan de gemeente Venhuizen (hierna 
verder aangeduid a ls "de kooper"), die in 
koop en in eigendomsoverdracht aanneemt : 

A . het gedeelte van den voormaligen 
spoorweg van Hoorn over Venhuizen naar 
Bovenkarspel/Grootebroek, hetwelk gelegen 
is onder de gemeente Venhuizen tusschen 
den Leekerweg en den Buurtweg of Houter
dijk (K.M. 7,666 tot 12,913) 

met inbegrip van de haltegebouwen H em 
en Venhuizen (met bijgebouwen) , van de 
toegangswegen tot gemelde halten benevens 
tot de stopplaats ' t Weijver, (alle met de 
daarin gelegen bruggen), van een overhoek 
a an de Oostzijde der baan bij K .M . 7,7 van 
een overhoek aan de W estzijde van den toe
gan gsweg tot de stopplaats 't W eijver met 
Noordwaarts aangrenzend gedeelte sloot en 
een k lein gedeelte van den Staartweg, en van 
gedeelten van de wateren genaamd de Ka
tlijk, het Kerkwater en de Zuider Wijmers, 
doch met uitzond ering van het t e rreintje ter 
grootte van 99 centiaren op het emplace
ment Venhuizen, bestemd voor een telefoon
automaatgebouwtje (kavels 47 tot en met 
68 en 69 tot en met 72) 

een en ander uitmakende d e geheele ka
dastrale perceelen gemeente Venhuizen sec
tie C nos. 798, 803, 806, 838, sectie D n ° . 424 
en sectie E nos. 1216, 1238, 1241, 1247, 1264 
en 1523, te zam en groot 13.18.64 H.A., zoo
mede een Noordelijk gedeelte van het ka
dastrale perceel sectie C n ° . 84 7, ter grootte 
van ongeveer 3 7.50 aren. 

B . h et gedeelte van voormelden Spoor- · 
weg hetwelk gelegen is onder de gemeente 
Venhuizen tusschen den Buurtweg of Hou
terdijk en den provincialen weg van Hoorn 
naar Enkhuizen (K.M. 12,922 tot 13,869) 

m et inbegrip van het haltegebouw de 
Buurt en van gedeelten van de wateren ge
naamd de N oorder-Wijmers en de Slimtocht 
(kavels 74 tot en m et 78) 

een en ander uitmakende de kadastrale 
perceelen gemeente Venhuizen sectie F nos. 
494 en 497, tezam en groot 1.56.05 H .A., zoo
a ls een en ander op h et terrein is afgepaald 
en - voor zooveel noodig - omlijnd met 
roode bies is aangegeven op de beide door 
partije n gewaarmerkte aan deze akte ge
hechte t eekeningen. Na de toepassing van 
deze akte bij het kadaster treedt de uitkomst 
der eventueele meting, zooals die uit de ka
dastrale stukken zal blijken, in de plaats van 
de bovenstaande omschrijving van het ver
kochte goed en de teekening en zij n de ka
dastrale gegevens beslissend t en aanzien van 
de vraag naar hetgeen verkocht en gekocht 
is. 

D eze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van Twaalf duizend twee honderd gul-
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den (f 12,200) en onder de volgende bepa
lingen. 

Art. 1. 1. H et verkochte wordt overge
dragen in den staat, waarin het zich thans 
bevindt, m et alle daaraan verbonden lusten 
en lasten, heerschènde en lijdende erfdienst
baarheden. 

2. De Staat is tot geenerlei vrijwaring 
gehouden, behoudens dat hij instaat voor den 
eigendom. 

3. Het v erkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

4. De landhoofden van de verschillende 
in voormelde baanvakken gelegen voorma
lige spoorwegbruggen zijn in den koop be
grepen. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke 
en de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van verm eerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. De kooper kan het gekochte in 
bezit aanvaarden terstond nadat de hiervoor 
bedoelde wettelijke goedkeuring is verkregen 
en de koopsom is betaald. H et feitelijk ge
not komt ten bate van den kooper van 1 

Januari 1939 af. 
Art. 4. De grond- en andere zakelijke be

lastingen en lasten van het verkochte gehe
ven wordende, zij n van I Januari 1939 af 
voor rekening van den kooper, onverschillig 
te wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. 1. De' betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelij 
king mogelijk zal zijn, geschieden ten kan
tore van den Ontvanger der registratie en 
domeinen te Hoorn, of door overschrijving 
of storting op diens postgirorekening n ° . 
4568, (in welk geval de oorzaak der betaling 
op het overschrijvings- , of stortingsbiljet 
moet worden vermeld) of bij de Nederland
sche Bank, binnen een maand na den dag, 
waarop door dezen aan den kooper bij aan
geteekend schrijven is kennis gegeven van 
de hiervoor bedoelde goedkeuring dezer 
overeenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden Ontvanger aan den 
voet van alle exemplaren dezer akte te stel
len onderteekende verklaring. 

3. De kennisgeving wordt volledig be
wezen door de vertooning van het bewijs van 
ter post bezorging van den aangeteekenden 
brief terwijl de inhoud, alles behoudens te
genbewijs, zal geacht worden overeen te 
stemmen m et de daarvan gehouden aantee
kening in het correspondentieregister van 
genoemden Ontvanger. 

4. Indien de koopsom niet binnen den 
voorgeschreven termijn is betaald, verbeurt 
de kooper een boete van honderd gulden 
voor iedere ingegane maand verzuim, en 
heeft de Staat het recht deze koopovereen 
komst onmiddellijk te ontbinden, zonder 
eenige rechterlijke tusschenkomst en zonder 
dat in beide gevallen eenige inverzuimstel
ling noodig is . 
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Art. 6. De kooper is verplicht te gedoo
gen, dat de telefoonleiding op palen, thans 
op het verkochte aanwezig en eigendom van 
het Staatsbedrijf der Posterijen Telegrafie 
en Telefonie, aldaar aanwezig blijft en dat 
aan die leiding werkzaamheden worden ver
richt, een en ander zoolang genoemd Staats
bedrijf zulks noodig oordeelt. 

Art. 7. De particuliere overwegen en 
openbare voetpaden over den spoorweg bij 
K .M. 9,140-9, 334-9, _ 410½-9, 488-9, 
708½-9, 809-9, 8851/z-9, 952½-10, 
017-10, 100 (toegang tot marktterrein 
(voetpad naar Oosterleek) 10,1~~-10, 
263½-10 , 365½-10, 413-10, 5u½-10, 
607-10, 644-10, 672½-10, 804-10, 924-
II, 873 (voetpad naar de Weed), 12,3 71-12, 
732-13, 262 ½ en 13,491½ alsmede de uit
weg van het kadastrale perceel sectie C n °. 
801 naar den toegangsweg tot de halte Hem, 
en eventueele andere aanwezige over- en 
uitwegen moeten voor zooveel noodig in 
stand blijven. 

2 . D e gerechtigden tot die overwegen en 
uitwegen moeten alzoo voor zooveel noodig 
kunnen blijven gebruik maken van de toe
gangswegen tot de halte Hem en de stop
plaats 't Weijver, alsmede van het voetpad 
over het vóór de halte Hem gelegen bouw
land naar het kadastrale perceel sectie C n ° . 
958. 

Art. 8. r. D e kooper moet onderhouden 
de heele resp. halve spoorslooten (naar ma
te zij tot het verkochte behooren), de spoor
wegafrasteringen, de bruggen en duikers in 
den spoorweg en in de 3 toegangswegen, zoo
mede die toegangswegen zelve en de open
bare overwegen. 

2. Het onderhoud der particuliere over
wegen is in het algemeen alleen voor zoover 
deze binnen de grenzen van het verkochte 
gelegen zijn, ten laste van den kooper; het 
onderhoud der daarop geplaatste draaihek
ken en afrasteringen is ten laste van belang
hebbenden en eveneens het onderhoud der 
in die opritten aanwezige rij- en loopbrug
gen. Het onderhoud van de brug en afsluit
hekken van den overweg bij K.M. 13,262½ 
is echter ten laste van den kooper. Daaren
tegen is de brug in den uitweg van het ka
dastrale perceel sectie C n ° . 801 naar den 
toegangsweg tot de halte Hem, over de Wa
terloozing in eigendom en onderhoud bij den 
gerechtigde tot den uitweg. 

Art. 9. r. Ten nutte van de bij deze ver
kochte gronden als heerschende erven en t en 
laste van na te noemen aan den Staat ver
blijvende weggronden als lijdende erven, 
worden als erfdienstbaarheden gevestigd de 
volgende rechten van uitweg naar den open
baren weg te weten: 

a. een recht van uitweg naar den Leeker
weg ten behoeve van de kadastrale perceelen 
sectie C nos. 847 (voorzoover bij deze ver
kocht) en 708 en ten laste van het bij deze 
niet verkochte deel van n ° . 847; 

b. een recht van uitweg naar den Buurt
weg of H outerdijk ten behoeve van het ka
dastrale perceel sectie E n °. 1523 en ten las-
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te van het kadastrale perceel sectie F n ° . 
498; 

c. een recht van uitweg naar den Buurt
weg of Houterdijk ten behoeve van het ka
dastrale perceel sectie F n ° . 497 en ten laste 
van het vermelde n ° . 498; 

d. een recht van uitweg naar den provin
cialen weg Hoorn-Enkhuizen ten behoeve 
van het kadastrale perceel sectie F n °. 494 
der gemeente Venhuizen en ten laste van het 
kadastrale perceel sectie C n °. 500 der ge
meente Grootebroek. 

2. Onder recht van uitweg wordt mede 
verstaan het recht om een op het heerschend 
erf aan te leggen verkeersweg aan te sluiten 
op de in het vorig lid genoemde openbare 
wegen. 

Art. 10. Ten laste van de bij deze ver
kochte kadastrale perceelen sectie E nos. 
1523 en 1264 als lijdende erven en ten nutte 
van het aan den Staat verblijvende kadastra
le perceel sectie E n °. 1522 der gemeente 
Venhuizen als heerschend erf wordt als erf
dienstbaarheid gevestigd het recht tot het 
hebber\. en houden van ramen groot ongeveer 
60 X 100 cm, gedeeltelijk beweegbaar en 
gezet met ondoorzichtig glas in de West- en 
Zuidgevels van het op gemeld n ° . 1522 te 
stichten telefoonautomaatgebouwtje, alsme
de het recht voor weg- en kabellegging over 
en in een strook grond, tenminste 1.50 M 
breed, en met geel op de aangehechte tee
kening n °. 7 aangeduid. 

Art. II . r. Partijen constateeren bij de
ze, dat door de N. V. Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Mij. ten aanzien van het bij deze 
verkochte tot wederopzegging vergunning is 
verlee~d: 

a. aan de veilingsvereeniging "De Zui
derkogr.e" te Hem bij onderhandsche akten 
resp. d~. 31 Jan. '28, 29 Juli '25 en 10 Juni 
'27 tot het verbreeden, verdiepen en doen 
gebruiken van de vaarsloot ten Noorden van 
den spoorweg K. M. 9,890 tot 10,135 en van 
K. M. 10,275 tot 10,350, benevens tot het 
leggen, hebben en onderhouden van een elec
trische sterkstroomkabel bij K. M. 10,105, 
tegen jaarlijksche in de maand Januari ver
schijnende vergoedingen van resp. f 17, f 7 
en f 6; 

b. aan G. F . E. Terweij te Purmerend 
bij onderhandsche akte dd. 3 1 December 
1936 tot het hebben en onderhouden van een 
bovengrondsche radiodistributieleiding bij 
K.M. 12,895 tegen een jaarlijksche in de 
maand ]Januari verschijnende vergoeding van 
f 3.25; 

c. aan G. van Ham destijds te Venhui
zen bij onderhandsche akte dd. 12 November 
1929 tot het hebben eener antenne op en 
over het haltegebouw D e Buurt en het om
liggend erf (kosteloos) ; 

d. aan de Woningbouwvereeniging "Wil
len is Kunnen" te Venhuizen bij onderhand
sche akte dd. 7 Mei 1935 tot het hebben 
eener afvoerbuis bij K.M. 12,565 tegen een 
jaarlijksche in de maand Januari verschij
nende vergoeding van f 11.50; 
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e. aan de gemeente Hoorn bij onderhand
sche akte dd. 20 November 1928 o. m. het 
leggen, hebben en onderhouden eener gas
buis bij K.M. 12,910 tegen een jaarlijksche 
in de maand Januari verschijnende vergoe
ding van f 18.75 (te zamen met die voor 
andere buizen) ; 

/. aan de provincie Noordholland bij on
derhandsche akte resp. dd. 3 Juni 1926 en 9 
Februari 1926 tot het hebben van waterlei
dingbuizen in de toegangswegen tot de stop
plaats 't Weijver en tot de halte Hem tegen 
jaarlijksche in de maand Januari verschij
nende vergoedingen van resp. f 0.2 7½ en 
f 0.15; 

g. aan dezelfde bij onderhandsche akte 
resp. dd. 31 December 1931 en 12 Juni 1931 
tot het hebben resp. van een electrische hoog
spanningskabel bij K .M . 10,507 en een elec
trische laagspanningskabel voor de verlich
ting van het haltegebouw Hem, tegen jaar
lijksche in de maand Januari verschijnende 
vergoedingen van resp. f 5.75 en nihil; ten 
aanzien van laatstgenoemde vergunning 
wordt opgemerkt dat .vanneer het haltege
bouw aan een ander mocht over gaan dan 
den eigenaar van den grond waarin de kabel 
ligt, laatstgenoemde gerechtigd is een ver
goeding voor de kabel te vorderen. 

2. Zij constateeren voorts, dat door den 
Staat bij onderhandsche akte dd. 16 Augus
tus 1g38 tot wederopzegging aan de provin
cie Noordholland vergunning is verleend tot 
het hebben van electrische bovengrondsche 
hoogspanningen o. m. bij K.M. 9,600 en 
12,593 tegen een jaarlijksche op 2 Januari 
verschijnende vergoeding van f 13 .65 (te 
zamen met die voor andere leidingen, voor 
de onderhavige tezamen f 10.75). 

Art. 12. De overschrijving van deze akte 
in de openbare registers geschiedt door de 
zorg van den genoemden Ontvanger. Deze 
overschrijving kan door den kooper nii;t 
worden gevorderd, voordat de koopsom en 
de eventueel overeenkomstig artikel 5 lid 4 
verschuldigde boete geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte en der aange
hechte teekeningen, alsmede die op haar uit
voering vallende, komen ten laste van den 
kooper en moeten door hem binnen veertien 
dagen na opgave worden betaald op de wijze, 
in artikel 5 omtrent de voldoening van de 
koopsom voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 
2 van dit artikel bedoeld, verbeurt de kooper 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid ver
schuldigde boete door den kooper zijn be
taald, wordt een exemplaar daarvan door 
Ontvanger aan den kooper uitgereikt. 

Art. 13. Voor de t en uitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Ontvanger. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getee
kend te Venhuizen en te Hoorn 27 Maart 
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1939, onder goedkeuring van de beide ver
anderingen op bladzijde 1. 

s. 14 11 

(get.) H. M. Honijk, 
burgemeester van Venhuizen 

(get.) B. v . Driel, 
Ontv. R . en D. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

D E GEER. 

23 December 1939. WET, houdende goed
keuring van een ruiling van gronden 
onder Rijswijk (Z.-H.) met ] . van der 
Salm, aldaar. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 193. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 861. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 193. 
Hand. l 1939/40, bladz. II7/8. 

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

dat door den Staat der Nederlanden onder 
voorbehoud van goedkeuring bij de wet bij 
een overeenkomst van ruiling aan J. van der 
Salm te Rijswijk (Z.-H.) in eigendom is af
gestaan een perceel weiland, kadastraal be
kend gemeente Rijswijk, sectie G. n °. 24,; , 
en dat het belang van den Staat door deze 
ruiling wordt gediend; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan de on
derhandsche overdracht door ruiling van het 
perceel weiland, kadastraal bekend gemeente 
Rijswijk, sectie G, n ° . 245 , groot 1.73.50 
H.A., aan J . van der Salm te Rijswijk ( Z.
H.), geconstateerd bij de in afschrift aan 
deze wet gehechte akte d.d . 25 S eptember 
1939. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage , den 23sten De

cember 1939. 

AFSCHRIFT. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
De Minister van Defensie, 

A. Q. H. DIJXHOORN. 

(Uitgeg. 19 Januari 1940.) 

De ondergeteekenden: 
ra . Otto Verhagen, Inspecteur der do

meinen te 's-Gravenhage; 
b. G. Houtwipper, Directeur van het 

Staatsbedrijf der Artillerie-inrichtingen te 
's-Gravenhage, 

tezamen handelende namens den Staat der 
Nederlanden (hierna aan te duiden als de 
Staat), hiertoe wat sub ra betreft gemach
tigd bij brief van den Directeur d~r registra
tie en domeinen te 's-Gravenhage, dd. 2 Sep
tember 1939, n °. 8230, gegrond op de missive 
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van den Minister van Financiën, dd. 31 Au
gustus 1939, n ° . 101, afdeeling D omeinen; 

2. J acobus van der Salm Jr, wonende te 
Rijswijk (Z.-H.), L ange Kleiweg, (hierna 
aan te duiden als de wederpartij), 

zijn overeengekomen als volgt : 
De Staat der Nederlanden staat, onder 

voorbehoud van goedkeuring bij de wet, in 
eigendom af aan J. van der Salm voornoemd, 
d ie zulks aanneemt : een perceel wei land, ge
legen onder de gemeente Rijswijk (Z.-H.) , 
kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie 
G, n ° . 245, ter grootte van 1.73.50 H .A.; 

H iertegenover staat J. van der S alm, voor
noemd, in eigendom af aan den Staat der 
N ederlanden (Artillerie-inrichtingen te H em
brug), die zulks aanneemt: een perceel wei
land, gelegen onder de gemeente Rijswijk 
( Z.-H.), kadastraal bekend gemeen te Rijs
wijk, sectie G, n °. 1312, ter grootte v an 
o.9_,.30 H.A. 

Deze ruiling geschiedt zonder betaling van 
een toegift en voorts onder de volgende be
palingen: 

Art. r. r. De wederzijdsche overdracht 
geschiedt in den staat, waarin de perceelen 
zich thans bevinden, vrij van huur of pacht, 
vrij van hypothekaire of andere lasten en 
beslagen, zakelijke rechten of schuldplich
tigheden, en zonder bepe rkende bepalingen. 

2. Verschil tusschen de werkelijke en de 
hiervoor opgegeven grootte zal tot geenerlei 
vordering aanleidin g geven, terwijl partijen 
tot geenerlei vrijwaring zijn gehouden, be
houdens, dat zij instaan voor den eigendom. 

Art. 2. r. Partijen k unnen het geruilde 
over en weer in bezit en genot aanvaarden, 
terstond nadat de hiervoor bedoelde wette
lijke goedkeuring is verkregen . 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den voomoemden I nspecteur aan 
den voet v an alle exemplaren dezer akte t e 
st ellen onderteekende verklaring, terwijl 
daarvan aan de wederpartij bij aangeteek end 
schrijven zal worden kennisgegeven. 

Art. 3. D e titels van eigendom, uitslui 
tend op het door den Staat verkregene be
trekking hebbende, zullen - indien aanwe
zig - ter gelegenheid van de onderteekening 
dezer akte aan m eergenoemden Inspecteur 
worden ter hand gesteld. 

Art. 4. D e grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten, van pet over en weer af
gestane geheven wordende, zijn van den dag 
van aanvaarding af voor rekening van de 
nieuwe eigenaren, onverschillig te wiens 
name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. r. De overschrijving van deze 
akte in de openbare registers geschiedt door 
de zorg van genoemden Inspecteur. 

2. D e kosten dezer akte, alsme de die op 
haar uitvoering vallende, komen ten laste 
van het Staatsbedrijf der Artillerie-inrich
tingen . Ze moeten binnen veertien dagen na 
opgave worden betaald ten kantore van den 
Inspecteur der domeinen te 's-Gravenhage, 
of op diens girorekening N °. 264024 worden 
bijgeschreven. 
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3. Nadat de akte in de openbare regis
ters is overgeschreven wordt een exemplaar 
daarvan door den Inspecteur aan de weder
partij uitgereikt. 

Art. 6. Voor de ten uitvoerleggin g dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van voornoemden Inspecteur. 

· Aldus in drievoud _opgemaakt en getee
kend te 's-Gravenhage en te Rijswijk, den · 
25 September 1939. 

(g~t.) Verhagen , 
Inspecteur der Domeinen 

te 's-Gravenhage. 

s. 1500 

Directie der Artillerie
! nrichtingen, 

(get.) G. Houtwipper. 
(get.) J . van der Salm. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

D E GEER. 

25 M aart 2939. WET tot kwijtschelding 
van boete aan de Bristol Aeroplane 
Company Ltd., te Bristol. 

B ijl. Hand. Il 1938/39, 294. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 1509. 
Bijl. Hand. l 1938/39, 294. 
Hand. I 1938/39, bladz. 542. 

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

aan de Bristol Aeroplane Company Ltd., te 
.Bristol, kwijtschelding van boete t e verlee
nen ten bedrage van ,12. 3400.4.4., verbeurd 
ter zake van te late oplevering van vlieg
tuigmotoren; 

Gezien artikel 28, 2e lid , der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad N °. 259); 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. D e Minister van Defensie wordt 

gemachtigd, aan de Bristol Aeroplane Com
pany Ltd., te Bristol, kwijtschelding van 
boete te verleenen ten bedrage van 3400.4.4. 
pond sterling, verbeurd ter zake van te late 
oplevering van vliegtuigmotoren , te leveren 
krachtens het contract , goedgekeurd onder 
dagteekening van 26 April 1937, IVe Afd. , 
B. N °. 122 . 

2 . Deze wet treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten 

Maart 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, VAN DIJK. 
D e Minis t er van Financiën, 

J . A. DE WILDE. 

(Ui tgeg. 30 D ecember 1939.) 
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s. 805 

22 December z939. WET, tot vaststelling 
van nieuwe bepalingen betreffende de 
inenting tegen pokken (Inentingswet 
z939). 

Bijl. Hand. II z9§8/39, 43z; z939/40, 75· 
Hand. II z939/40, bladz. 246- 263. 
Bijl. Hand. I z939/40, 75. 
Hand. i z939l40, bladz. 97- wz. 

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

dat het wenschelijk is de inenting tegen pok
ken van kinderen beneden den leeftijd van 
twee jaren te bevorderen en dat te dien einde 
nieuwe bepalingen dienen te worden vast
gesteld; 

Zoo is het, datWij, de_nRaadvanState,enz. 
Art. 1. Hij, die de ouderlijke macht of 

de voogdij uitoefent over een kind, is ver
plicht, voordat het kind den leeftijd van één 
jaar heeft bereikt, het qewijs te leveren, dat 
het kind met inachtneming van het bij of 
krachtens deze wet bepaalde tegen pokken 
werd ingeënt, of een door hem onderteeken
de verklaring over te leggen, houdende de 
reden, waarom zoodanige inenting achter
wege wordt gelaten. 

2. De burgemeester zendt aan ieder, die 
de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent 
over een in het bevolkingsregister der ge
meente ingeschreven kind, in de maand, 
waarin het kind den leeftijd van vier maan
den bereikt, een bericht, waarbij op de in 
artikel r bedoelde verplichting wordt gewe
zen. 

3. Het bewijs van de inenting, bedoeld 
in artikel r, wordt geleverd door overlegging 
aan den burgemeester van de gemeente, in 
welker bevolkingsregister het kind staat in
geschreven, van een verklaring van den ge
neeskundige, die de inenting verrichtte, dat 
deze plaats had. 

4. r. De verklaring, bedoeld in artikel 
r, wordt overgelegd aan dt>n burgemeester 
van de gemeente in welker bevolkingsregis
ter het kind staat ingeschreven. 

2. De burgemeester reikt onverwijld aan 
hem, die de verklaring overlegt, een bewijs 
van ontvangst uit. 

5. r. De burgemeester roept dengene, 
die een verklaring heeft overgelegd, als be
doeld in artikel r, op om te verschijnen voor 
hem - of een door hem aan te wijzen amb
tenaar - en een door hem aan te wijzen ge
neeskundige ter bespreking zijner verklaring. 
Deze oproeping kan, ter beoordeeling van 
den burgemeester, achterwege blijven, indien 
de in de verklaring vermelde reden geheel of 
gedeeltelijk van geneeskundigen aard is en 
tevens is overgelegd een verklaring van een 
geneeskundige, met wien over de vraag van 
de inenting overleg is gepleegd, waarbij deze 
dit overleg bevestigt. 

2. Overeenkomstige oproeping om te ver
schijnen heeft plaats van dengene, die niet 
heeft voldaan aan de verplichting van ar
tikel r. 
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3. Van de verschijning, in de voorgaande 
leden bedoeld, wordt een acte opgemaakt, 
welke door den burgemeester - of den door 
hem aangewezen ambtenaar -, den door 
hem aangewezen geneeskundige en den 
comparant wordt onderteekend. 

4. Verschijnt de opgeroepene niet, dan 
wordt hiervan een acte opgemaakt, welke 
door den burgemeester - of den door hem 
aangewezen ambtenaar - en den door hem 
aangewezen geneeskundige wordt ondertee
kend. 

6 . r. Ten aanzien van dengene, die is 
ingeschreven in het bevolkingsregister van 
een andere gemeente, dan waar het kind, 
waarover hij de ouderlijke macht of de voog
dij uitoefent, is ingeschreven, treedt, voor de 
toepassing van de artikelen 3, 4 en 5, de bur
gemeester van eerstbedoelde gemeente in de 
plaats van den burgemeester van de ge
meente, in welker bevolkingsregister het 
kind staat ingeschreven. 

2. Ten aanzien van hen, die zijn inge
schreven in het centraal bevolkingsregister, 
stellen Wij regelen vast bij algemeenen 
maatregel van bestuur. 

7. r. Hij, die, voordat het kind, waar
over hij de ouderlijke macht of de voogdij 
uitoefent, den leeftijd van één jaar heeft 
bereikt, niet levert het bewijs van de inen
ting tegen pokken, bedoeld in artikel 3, noch 
overlegt een verklaring, als bedoeld in ar
tikel 4, alsmede hij, die geen gevolg geeft 
aan een oproeping, als bedoeld in artikel 5, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste zes dagen of geldboete van ten hoogste 
honderd gulden. 

2. Indien het kind staat onder voogdij 
van een vereeniging, stichting of instelling 
van weldadigheid, geldt het in het vorige lid 
bepaalde voor de bestuurders van die ver
eeniging, stichting of instelling van welda
digheid. 

3. De in dit artikel strafba'ar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

4. Hij, die geen gevolg heeft gegeven aan 
een oproeping, als bedoeld in artikel 5, is 
niet strafbaar, indien blijkt, dat hij een gel
dige reden van verhindering heeft gehad. 

8. In elke gemeente wordt door de zorg 
van het gemeentebestuur minstens eenmaal 
in elke drie maanden gelegenheid gegeven 
tot kostelooze inenting en herinenting. Onze 
Minister, belast met de uitvoering van deze 
wet, kan, indien één of meer gevallen van 
variola major (pokken) of van variola minor 
(alas trim) zich voordoe n, of indie n in e e nig 
deel des lands gevaar voor overbrenging van 
deze ziekten bestaat, bepalen, -dat in door 
hem aan te wijzen gemeenten gedurende een 
door hem vast te stellen tijd die gelegenheid 
dagelijks moet worden gegeven, aan welk 
voorschrift door de zorg van het gemeente
bestuur onverwijld wordt voldaan. Tijd en 
plaats voor de inenting wordt bij openbare 
aankondiging ter algemeene kennis gebracht. 

9 . r. Zoodra een of meer gevallen ·van 
variola major (pokken) of van variola mi -
nor (alastrim) zijn waargenomen, is onze 
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Minister, belast met de uitvoering van deze 
wet, bevoegd: 

1 ° . te verbieden, dat in een gemeente, 
een deel van een gemeente of een groep van 
gemeenten leerlingen, onderwijzers, onder
wijzeressen, leeraren, leeraressen of andere 
personen tot de scholen worden toegelaten, 
tenzij is of wordt overgelegd de verklaring 
van een geneeskundige, dat zij met goed ge
volg of meer dan eens de inenting tegen pok
ken hebben ondergaan of aan variola major 
of minor hebben geleden; 

2 °. te gelasten, dat scholen gesloten wor
den; een ._n ander boven en behalve hetgeen 
is bepaald in de B esmettelijke-Ziektenwet 
(Staatsblad 1928, n °. 265). 

2. Het verbod, bedoeld onder 1° en het 
gebod, bedoeld onder 2 ° van het vorige lid, 
worden ingetrokken, zoodra het gevaa~ voor 
de ziekte geweken is. 

3. Het hoofd van een school, dat in strijd 
-met een verbod of een gebod, als bedoeld in 
lid 1, 1° of 2° , iemand tot de school toelaat, 
wordt gestraft met geldboete van ten hoog
ste duizend gulden. Het feit wordt be
schouwd als een overtreding. 

10. r. BiJ algemeenen maatregel van 
bestuur stellen Wij vast den vorm der be
scheiden, bedoeld in de artikelen 1 tot en 
met 5, alsmede nadere regelen omtrent de 
uitvoering van deze wet. 

2. De formulieren van de in het voor
gaande lid bedoelde bescheiden worden van 
Rijkswege kosteloos aan de burgemeesters 
verstrekt en zijn kosteloos ter gemeentese
cretarie verkrijgbaar. 

11. Deze wet •reedt in werking met in
gang van 1 Januari 1940, "P welken datum 
vervallen de bij de Besmettelijke-Ziel-ten
wet (Staatsblad 1928, n °. 265) gehandhaaf
de bepalingen van de wet van 4 D ecembe• 
1872 (Staatsblad n °. 134) , houdende voor
zieningen tegen besmettelijke ziekten 

12. Artikel 1 is niet van toepassing ten 
.,anzien van kinderen, geboren vöór 1 No
vember 1939. 

13 . D eze wet kan worden aangehaald 
onder den titel: ,,Inentingswet 1939". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Sociale Zaken, 
J . VAN OEN T EMPEL. 

(Uitgeg. 30 December z939. ) 

. 1239 P 

r6 November z939. WET, houdende natu
ralisatie van A. Bidovszky en 19 an
deren. 

Bijl. Hand. II z938/39, 544; z939/40, z40. 
Hand. II z939/40, bladz. z98-200. 
Bijl. Hand. I r939/40, z40. 
Hand. I 1939/40, bladz . 25. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
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Alzbeta Bidovszky en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 D ecember 1892 (Staatsblad n °. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 
December 1938 (Staatsblad n °. 204); 

Zoo is het, dat Wij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Alzbeta Bidovszky, geboren te Ko

sice (Hongarije) den 19 Maart 1910, dienst
bode, wonende te Amersfoort, provincie 
Utrecht ; 

2°. Alfonso Dozzi, geboren te Maniago 
(Italië) den 15 Mei 1809, terrazzowerker, 
wonende te Zaandam, provincie Noordhol
/and; 

3 ° . Elisabeth Gratzl, geboren te Radent
hein (Dui tschland) den 16 November 1909, 
zonder beroep, woneJ1de te Nieuw-Helvoet, 
provincie Zuidholland; 

4°. Waltraut Hallier, geboren te Zoeter
woude (Zuidholland) den 23 Januari 1912, 
privé-secretaresse, wonende te Naarden, pro
vincie Noordholland; 

5°. Beatrice Godelieve Hast, geboren te 
Assebrouck (België) den 17 October 1908, 
onde rwijzeres, wonende te Sluis, provincie 
Zeeland; 

6°. Maria Hummel, geboren te Lauingen 
(Duitschland) den 3 November 1899, huis
houdster, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

7°. Johann der Täufer Janosik, geboren 
t e Weenen (Duitschland) den 4 Maart 1897, 
huisschilder, wonende te Made c.a. , provin
cie Noordbrabant; 

8°. Johan Johann, geboren te Ambon 
(Nederlandsch-Indië) den II November 
1889, makelaar, wonende te Buitenzorg (Ne
derlandsch-1 ndië); 

9 °. Johann Mathias Jorihsen, geboren te 
Dülken (Duitschland) den 14 September 
1897, electricien e n koperslager, wonende te 
Broekhuizen, provincie Limburg; 

10°. B ernhard Artur Kasper, geboren te 
J auer (Duitschland) den 27 November 1903, 
schippersknecht, wonende t e Rotterdam, 
provincie Z uidholland ; 

u 0
• Maria Mallits, geboren te Weenen 

(Dui tschland) den 21 Juni 1909, zonder be
roep, wonende te Megen c .a. , provincie 
N oordbrabant; 

12 °. Hubert Josef M eurer, geboren te 
Burtscheid, Aken (Duitschland) den 5 Oc
tober 1893, bouwkundige, wonende te 
Utrecht, provincie Utrecht; 

13 °. Paula Hedwig Adolline Platzer, ge
boren te Weenen (Duitschland) den 23 Sep
t ember 19u, dienstbode, wonende te Am
sterdam, provincie Noord!,olland; 

14 °. Franz August Roijen, geboren te 
Nijmegen (Gelderland) den 5 April 1903, 
chef bij een brandstoffenh andel , wonende te 
Nijmegen, provincie Gelderland; 

15°. Lambert Schröder, geboren te UI-
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men, Lutzerath (Duitschland) den 13 Sep
tember 1888, koopman, wonende te Ban
doeng (Nederlandsch-Indië); 

16 °. Maria Hendrika Emilia Terhaag, 
geboren te Venlo (Limburg) den 30 Novem
ber 1900, modiste, wonende te Venlo, pro-
vincie Limburg. . 

2 . Met afwijking van het bepaalde bij 
a rtikel 3, vierde lid, onder 3 ° ., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n °. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n ° . 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1° . Johann Leonard Laumen, geboren te 
Gangelt (Duitschland) den 8 Augustus 1886, 
landbouwer, wonende te Koningsbosch, ge
meente Echt, provincie Limburg; 

2 °. Bernard Heinrich Müller, geboren te 
Altenberge (Duitschland) den 26 November 
1866, zonder beroep, wonende te Barger
Oosterveld, gemeente Emmen, provincie 
Drenthe; 

3 °. Alfred Sjer, geboren te Amsterdam 
(Noordhol/and) den 2 December 1916, werk
tuigkundige, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland ; 

4 °. Heinrich Wilming, geboren te Em
men (Drenthe) den 30 October 1899, meu
belmaker, wonende te Leeuwarden, provin
cie Friesland. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den r6den No

vember 1939. 

s. 1239 Q 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg . 21 November 1939.) 

16 November 1939. WET, houdende natu
ralisatie van L. R. Bourgonjon en 20 
anderen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 414. 
H and. Il 1938/39, bladz. 2283- 2285. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 414. 
Hand. I 1939/40, bladz. 24/5. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Louis Raijmond Bourgonjon en 20 anderen, 
die aan Ons het v erzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
de artik elen 2 en 3 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n °. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad n °. 204); 

Zoo is het, dat Wij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. D e hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1° . Louis Raijmond Bourgonjon, geboren 
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te Watergraafsmeer, thans gemeente Am
sterdam (Noordholland) den 29 November 
1914, t echnisch student, wonende te Delft, 
provincie Zuidhol/and; 

2° . Johann Theodor Deckers, geboren te 
Oberhausen (Duitsch/and) den 4 Mei 1913, 
timmerman en verzekeringsagent, wonende 
te Venray, provincie Limburg ; 

3 ° . Nikolaus Ludwig Delournij, geboren 
te Aken (Dui tschland) den 30 November 
1900, controleur bij den L andbouwcrisis
dienst, wonende te Grathem, provinvie Lim
burg; 

4 °. Domice/a Fiedorowicz, geboren te 
Wieliczka (Polen) den 30 Juli/u Augustus 
1888, dienstbode, wonende te Zeist, provin
cie Utrecht; 

5° . Rosa/ja Fiedorowicz, geboren te Wie
liczka (Polen) den 2/15-October 1896,dienst
bode, wonende te Zeist, provincie Utrecht; 

6 °. Werner Eduard Albert Hermanns, 
geboren te Dortmund (Duitschland) den 4 
F ebruari 1905, leeraar, wonende tè Ommen, 
provincie Overijssel; 

7°. Rezsö Kormos, geboren te Boedapest 
(Hongarijë) den 13 October 1899, postzegel
handelaar, wonende te Voorburg, provincie 
Zuidholland; 

8 °. Nicolas GuiJJaume Lathouwers, ge
boen t e Luik (België) den 21 November 
1913, slager, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

9° . Wilhelm Lindemann, geboren te AJ
tenbochum, thans Bochum (Duitschland) 
den 8 F ebruari 1890, mijnopzichter, wonen
de te Heerlen, provincie Limburg; 

10°. Friedrich Josef Mü/ler, geboren te 
Petten (Zuid-Slavië) den 24 Februari 1915, 
kantoorbediende, wonende te Hillegersberg, 
provincie Zuidhol/and; 

11 °. Theodul Natterer, geboren te Ehin
gen (Duit schland) den I Februari 1900, tuin
man, wonende te Bloemendaal, provincie 
Noordholland; 

12 °. Lucas Hermann Peterich, geboren 
te Charlottenburg (Duitschland) den 13 
Maart 1902, kunstschilder, wonende te Over
schie, provincie Zuidhol/and; 

13 °. Herbert Pritz, geboren te Rosbach 
aan de Sieg (Duitschland) den 29 Augustus 
1912, kapper, wonende te Velp, gemeente 
Rheden, provincie Gelderland; 

14° . Alois Silinger, geboren te Stadt Saar 
(Duitschland) den 20 Februari 1890, kuiper, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

:r5 ° . Heinrich Leopolt Struc kmann, ge
boren te Altlünen, Bark (Dui f.schland) den 
28 Maart 1890, tandarts, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland; 

16° . Tibor Géza Var ga, geboren te Boe
dapest (H.pngarijë) den g November 1909, 
kantoorbediende, wonende te Alphen aan 
den Rijn, provincie Zuidholland; 

17° . Reginald Viney, geboren te Londen 
( Engeland) den 16 November 1914, kantoor
bediende, wonende te Voorburg, provincie 
Zuidholland; 

18°. Johannes Jacobus van Wouw, gebo-
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ren te Pretoria (Zuid-Afrika) den 15. De
cember 18g9, ingenieur, wonende te Para
maribo (Suriname) . 

2 . Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3 °., der wet van 
12 D ecember 1892 (Staatsblad n °. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n ° . 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Otto Maria Martinus Mengelberg, 
geboren te Rijsenburg (Utrecht) den 27 
September 1898, chauffeur, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

2° . Jacob Rosenberg, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) den 31 Augustus 1912 ,' 
reclameschilder, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. 

3 . M et uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n ° . 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad n °. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan 
Cornelia Silinger, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 1 October ~916, kan
toorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. 

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

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den No-

vember 1939. WILHELMINA. 

S. 1239 R 

De Minister van Justitie, 
P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 2I November r939.) 

r6 November r939. WET, houdende natu
ralisatie van Ph. H. Ammann en 20 
anderen. 

Bijl. Hand. II r938/39 , 42r. 
Hand. II r938/3 0, blz. 2283-2285, 2286/7. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 42r. 
H and. I r939/40, bladz. 24/5. 

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

dat er aanle iding is tot naturalis'3.tie van 
Phi/omena Henrica Amman en 20 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
de artikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 D ecember 1892 
(Staatsblad n °. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 D ecember 1938 
(Staatsblad n ° . 204); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1° . Philomena Henrica Ammann, gebo

ren te Borgerhout (België) den 16 Februari 
19u, verpleegster, wonende te Amersfoort, 
provincie Utrecht; 
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2°. Lambertus Emil Backerra , geboren te 
Mainz (Duitschland) den. 7 Juni 1915, tim
merman, wonende te Heer, provincie Lim
burg; 

3 °. Elizabeth Beyer, geboren te Schmidt
horst, Hamborn (Duitschland) den 22 Juli 
1906, dienstbode, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

4 °. Pauline Beyer, geboren te Schmidt
horst, Hamborn (Duitschland) den 29 Juni 
1909, dienstbode, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

5°. Paul Haarmann, geboren te V/uyn 
(Duitschland) den 30 Januari 1897, expe
diteur, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

6° . Nicola Jotofl, geboren te Varna 
(Bulgarijë) den 25 Juli 1878, bankwerker, 
wonende te Krimpen aan den IJssel, provin
cie Zuidholland; 

7°. Siegfried Carl Levystein, geboren te 
Straatsburg (Frankrijk) den 15 Augustus 
1887, koopman, wonende te Soerabaia (Ne
derlandsch-Indië); 

8 ~. Johann Meszner, geboren te Tekes 
(Hongarijë) den 2 Augustus 1890, mijnwer
ker, wonende te Kerkrade, provincie Lim
burg; 

9° . Eduard Stefan Paczejka, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 20 Januari 1907, 
constructeur, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

10°. Wilhelm Benjamin Reppmann, ge
boren te Dubowka (Rusland) den 2/14 April 
1900, technicus, wonende te Oss, provincie 
Noordbrabant; 

u 0
• Maria Elisabeth Hubertine Richter, 

geboren te Brüggen, Türnich (Duitschland) 
den 25 November 1906, leerares, wonende te 
Heerlen, provincie Limburg; 

12 °. Karl Josef Röhm, geboren te Mün
chen (Duitschland) den 26 Juni 1885, plan
ter , wonende te Tandjoeng Morawa (Neder
landsch-Indië); 

13 °. Karl Rohn, geboren te Lend 
(Duitschland) den 13 Juli 1892, bedrijfsas
sistent, wonende te Ede, provincie Gelder
land; 

14 ° . Joseph Klemens Schmitz, geboren te 
Brilon (Duitschland) den 9 September 1899, 
bakkersknecht, wonende te Amsterdam, pro
vincie NoordhoJJand; 

15°. Peter Heinrich Tobias S chute, ge
boren te Lindern (Duitschland) den 17 Au
gustus 1906, zonder beroep, wonende te 
Nijmegen, provincie Ge/der/and; 

16° . Rupert Spitzl, geboren te Sauersack 
(Dui tschland) den 24 September 188.:r, mijn
werker-houwer, wonende te Schaesberg, pro
vincie Limburg; 

17°. Karl Heinz Kurt Wittermann, ge
boren te Graz (Duitschland) den 26 Mei 
1911, zonder beroep, wonende te Amsterdam, 
provincie Noórdholland. 

2 . Met a fwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n ° . 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De-
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cember 1938 (Staatsblad n °. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Johannes Ado/ph Jungblut, geboren 
te Schiedam (Zuidholland) den 10 Juni 
1916, fittersmaat, wonende te Schiedam, pro
vincie Zuidholland; 

2 ° . Gerrit Prins, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 19 F ebruari 1898, kan
toorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

3 °. Johann Hermann August Völker, ge
boren te Duisburg (Duitschland) den 7 
Maart 1906, koperslager, wonende te Tiel, 
provincie Gelderland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
a rtikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad n °. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan 
Anton Spitzl, geboren te Hamborn (Duitsch
land) den 20 April 1912, mijnwerker, wonen
de te Schaesberg, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den No

vember 1939. 

s. 1239 S 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P . S. GERBRANDY. 

(Ui tgeg. 21 November 1939.) 

16 November 1939. WET, houdende natu
ralisatie van W. 0. Bornhaupt en 20 
anderen. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 422. 
Hand. II 1938/39, blz. 2283- 2285, 2286/7. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 422. 
Hand. I 1939/40, bladz. 24/5. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie . van 
Wolfgang Otto Bornhaupt en 20 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 D ecember 1892 (Staatsblad 
n °. 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad n °. 204) ; 

Zoo is het, dat Wij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Wolfgang Otto Bornhaupt, geboren 

te R iga (Letland) den 13/2 6 Augustus 1908, 
zonder beroep, wonende te Wassenaar, pro
vincie Zuidholland; 

2°. Clara Bertha Arndt, geboren te Ber
lijn (Duitschland) den 11 April 1885, zon
der beroep, weduwe van josef Thomas, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

L. & S . 1939. 
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3 °. Friedrich Edgar Reinhold Eugen von 
Derschau, geboren te Charlottenb11-rg 
(Duitschland) den 27 Juni 1897, taalleeraar, 
wonende te 's Gravenhage, provincie Zuid
hol/and; 

4°. Carl August Eickholz, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 16 Juni 
1899, directeur van een radiodistributiebe
drijf, wonende te Haarlem, provincie Noord
holland; 

5°. Jean Albert Gondrexon, geboren te 
Antwerpen ( België) den 15 Januari 1905, 
zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

6°. Willi Albert Graniewski, geboren te 
Kelbra (Duitschland) den 10 Mei 1914, 
bouwkundig teekenaar, wonende te Wierin
germeer, provincie Noordholland; 

7°. Oskar Gustav Jäckel, geboren te 
Dortmund (Duitschland) den 7 Juni 1913, 
meubelmaker, wonende te Groningen, pro
vincie Groningen; 

8°. Géza Kiser, geboren te Boedapest 
(Hongarijë) den 2 Maart 1909, rijwielhande
laar en rijwiel - en radiomonteur, wonende te 
Krabbendijke, provincie Zeeland; 

9°. Karl Wilhelm 0/ejnik, geboren te 
Gladbeck-Butendorf, Gladbeck ( D uitsch
land) den 27 Januari 1907, mijnwerker, wo
nende te Geleen, provincie Limburg; 

ro 0
• Walter Martin Hans Paech, geboren 

te Berlijn (Dui tsch/and) den 22 November 
1890, kunsthandelaar, wonende te Amster
dam, provincie Noordhol/and; 

n °. Karl Franz Pittner, geboren te Wee
nen (Duitschland) den 27 Augustus r9r3, 
arbeider, wonende te Akersloot, provincie 
Noordholland; 

12 °. Ernst Otto Scheele, geboren te El
bing (Duitschland) den 3r Juli 1905, bis
cuitbakker en chauffeur, wonende te Rot
terdam, provincie Zuidhol/and; 

13 °. Anna Maria Schmitz, geboren te 
Mechernich (Duitschland) den 3 Juni 1910, 
onderwijzeres, wonende te Roermond, pro
vincie Limburg; 

14 ° . Lászlo Hila Singer, geboren te Baia 
Mare (Roemenië) den 21 April 1894, koop
man, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

15°. Antal Lajos l stván Sivirsky, gebo
ren te Boedapest (Hongarijë) den r4 Decem
ber 1909, onderwijzer, wonende te 's Herto
genbosch, provincie Noordbrabant; 

16°. Hermann Ernst Stratmann, geboren 
te Hagen (Duitsch/and) den 30 Juli 1904, 
horlogemaker, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

17°. Wilhelm Erich Szabang, geboren te 
Duisburg-Meiderich (Duitschland) den n 
September 19ro, ankerwikkelaar, wonende 
te Elst, gemeente Rhenen, provincie Utrecht; 

18°. Wimar Joseph Werker, geboren te 
Keulen (Duitschland) den 7 Maart 19ro, 
molenaarsknecht, wonende te Ravenstein, 
provincie N oordbrabant. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3°. , der wet van 
r2 December r892 (Staatsblad n°. 268), op 
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het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n °. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Wilhelm Theodor Heidfeld, geboren 
te Pforzheim (Duitschland) den 13 Maart 
1889, kantoorbediende, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidho/land; 

2 °. Herman Robert Lan, geboren te Am
sterdam (Noordho/land) den 29 April 1913, 
winkelbediende, wonende te Leiden, provin
cie Zuidho/land; 

3 °. Hubertus Wilhelmus Theodorus Oeh
/er, geboren te Amsterdam (Noordho/land) 
den 6 April 1917, schildersknecht, wonende 
te Aa,sterdam, provincie Noordho/land. 

3 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den N o

vember 1939. 

S. 1239 T 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P . S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 2 1 Novea,ber 1939.) 

16 November 1939. WET, houdende natu
ralisatie van G. E . Bartha en 22 ande
ren. 

B ijl. Hand. II 1938/39, 442. 
Hand. II 1938/39, blz. 2283-2285, 2286/7. 
Bijl. Hand. I 1938/39, 442. 
Hand. I 1939/40, bladz. 24/5. 

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

dat er aanleiding is tot m1turalisatie van 
Gustav Emil Bartha en 22 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artike
len 2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 
3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n °. 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (S taatsblad n °. 204); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Gustav Emil Bartha, geboren te Bras

sa (Roemenië) den 28 November 1876, 
kleermaker, wonende te Vlissingen, provin
cie Zeeland; 

2 ° . Charles Theophi/us Alexander Bens, 
geboren te East Tottenham ( Engeland) den 
20 Maart 1912, koopman, wonende te S chie
dam, provincie Zuidho/Jand; 

3 °. J acques Ewle Louis Théodore Ber
tin, geboren te Maastricht (Limburg) den 5 
Maart 1900, kapelaan, wonende te Beek, 
provincie Limburg; 

4 °. Robert Peter Marie Braun, geboren 
t e Montigny (Frankrijk) den I2 Januari 
I 907, loodgieter, wonende te Kerkrade, pro
vincie Limburg; 

5°. Maria Katharina Elisabeth Huber-
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tina Heitzer, geboren te Mü/lendorf, Würm 
(Duitschland) den IO April I904, huishoud
ster, wonende te Gulpen, provincie Lia,burg; 

6°. Matilde Anna Hoffmann, geboren te 
Bottrop (Duitsch/and) den 5 November 
I904, huishoudster, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordho/land; 

7°. Ea,i/ Paul Kunis, geboren te Leipzig 
(Dui tschland) den 9 October I883, scheeps
optuiger, wonende te Amsterdam, provincie 
NoordhoJ/and; 

8°. _Gerhard Meemken, geboren te Har
renstädte, Werlte (Dui tschland) den 2 Juli 
1899, koopman, wonende te Hilversum, pro
vincie NoordhoJ/and; 

9 °. Patrizio Giovanni Mafia Ottolini, ge
boren te Haarlem (Noordho/Jand) den 12 
Maart I898, metselaar-aannemer, wonende 
te Haarlem, provincie Noordho/Jand; 

10°. Peter Pütz, geboren te Haal, Wür
selen (Duitschland) den I3 September 1901, 
mijnwerker, wonende te Kerkrade, provincie 
Lia,burg; 

II 0
• Theodor Anton Rieken, geboren te 

Duisburg-Meiderich (Duitschland) den II 
J uli I9I4, monteur, wonende te Gouda, pro
vincie ZuidhoJ/and; 

12 °. Walter Carl Johann Roepke, gebo
ren t e Hohensa/za (Polen) den 18 Septem
ber 1882, hoogleeraar, wonende te Wa,!!e
ningen, provincie Gelderland; 

I3 °. Alfred R osenberg, geboren te Mün
ster (Duitschland) den IS Januari I903, 
werktuigkundige, wonende te Amsterdam, 
provincie NoordhoJ/and; 

I4 °. Georg Andreas Albert Ströh/ein, ge
boren te Mannheim-Sandhofen (Duitsch
land) den 12 Juli I9I3 , monteur, wonende te 
Rotterdam, provincie ZuidhoJ/and; 

I5 °. Pieter T ensen, geboren te Soest 
(Utrecht) den II December 19II, bedrijfs
leider, wonende t e Soest, provincie Utrecht; 

I6 °. Hans Oscar Adolf W andschneider, 
geboren t e Lourenzo Marques (Portugeesch 
Oost-Afrika) den 30 Mei I912, reclame
teekenaar, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordho/Jand; 

I7° . Fredericus Wilhelmus Hera,anus 
Franciscus van der Wildt, geboren te Amster
dam (NoordhoJ/and) den 16 Augustus I906, 
kantoorbediende, wonende t e Amsterdam, 
provincie Noordhol/and. 

2 . Met afwij king van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3 ° ., der wet van 
12 December 1892 (Staat sblad n ° . 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van IS De
cember 1938 (Staatsblad n °. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1° . Franciscus Alouisius Bonnes, geboren 
te H e ngelo (Overijssel) den 3 Mei 1894, 
landbouwer, wonende te Losser, provincie 
Overijssel ; 

2°. Pieter Joseph Hirsch, geboren te 
Kerkrade (Li=burg) den 14 Juli I899, mijn
werker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

3 °. Johann Friedrich Lütter, geboren te 
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Emmen (Drenthe) den 12 Augustus 1894, 
schoenmaker, wonende te Weerdinge, ge
meente Emmen, provincie Drenthe; 

4 °. Nikolaus Heinrich Artur Schmidt, 
geboren te Duisburg-Nord, vroeger Duis
burg-Ruhrort (Duitschland) den II April 
1916, sergeant, wonende te Brunssum, pro
vincie Limburg. 

3 . Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n ° . 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad n°. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Antonie Marie Roepke, geboren te 
Salatiga (Nederlandsch-lndië) den II Juli 
1915, zonder beroep, wonende te Wagenin
gen, provincie Gelderland; 

2°. Walter Johann Roepke, geboren te 
Salatiga (Nederlandsch-lndië) den 6 Juni 
1917, zonder beroep, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht . 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den No

vember 1939. 

s. 1239 U 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P. S. GERBRANDY. 
( Uitgeg . 21 November 1939.) 

16 November 1939. WET, houdende natu-
ralisatie van T . Bischoff en 21 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 498. 
Hand. Il 1938/39, bladz. 2283-2285, 2287. 
Bijl. Hand. 1 1938/39, 498. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 24/5. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Tjark Bischoff en 21 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der we t van 12 December 1892 (Staatsblad 
n °. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad n ° . 
204); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Tjark Bischoff, geboren te Beerta 

(Groningen) den 15 Maart 1897, garage
houder en rijwielhandelaar, wonende te Hoo
gezand, provincie Groningen; 

2°. Hans H enrik Mörup Borregaard, ge
boren te Stoke Newington, Londen ( Enge
land) den 10 Juli 1906, directeur van een 
reederijbedrijf, wonende te Wassenaar, pro
vincie Zuidho1/and; 

3 °. Hubert Anton Chiaradia, geboren te 
Breit scheid, Kettwig (Duitschland) den 15 
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Mei 1893, schoenmaker, wonende te Amsten
rade, provincie Limburg; 

4 °. Joseph Nicolaas Engelbert Esser, ge
boren te Amsterdam (Noordho1/and) den 19 
Juni 1897, kunsthandelaar, wonende te Nij
megen, provincie Gelderland; 

5°. Carl Joseph Ge/Jings, geboren te 
Uedem (Duitschland) den 20 Maart 1892, 
edelsmid, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidho1/and; 

6°. Joseph Hubert Hagemann, geboren 
te München Gladbach Land (Duitschland) 
den 26 Mei 1901, kapper, wonende te Sittard, 
provincie Limburg; 

7°. Ernst Kann, geboren te Duisburg 
(Duitschland) den 23 Februari 1895, fabri 
kant, wonende te Gennep, provincie Lim
burg; 

8 °. Albert Wilhelm Luyken, geboren te 
Duisburg ( Duitschland) den 28 September 
1882, zonder beroep, wonende te Megchelen, 
gemeente Gendringen, provincie Gelderland ; 

9°. Maria Mauszer, geboren te Fohns
dorf ( Duitschland) den 30 October 1901, 
dienstbode, wonende te Rotterdam, provin
cie Zuidho1/and; 

10°. Emma Martha Müller, geboren te 
Pirkenhammer ( Duitschland) den 27 D e
cember 1903, dienstbode, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidho1/and; 

II
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• Hein2 He1/mut Max Nöbel, geboren 
te Taura ( Duitschland) den 20 December 
1912, fabrikant, wonende te Zutphen, pro
vincie Gelderland; 

12 °. Hermann Hugo Piontek, geboren 
te Friedenshütte, Beuthen-Schwarzwald 
(Duitschland) den 16 November 1902, zie
kenverpleger, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

13 °. Nicolaus Joseph Pitz, geboren te 
Walhorn (België) den 15 October 1907, huis
knecht, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

14°. Hedwig Auguste Pösnecker, geboren. 
te O/unstede (Duitschland) den 31 October 
1901, zonder beroep, wonende te L eeuwar
den, provincie Friesland ; 

15 °. Carl Conrad Rohde, geboren te Per
nau ( Estland) den 24 September/7 October 
1887, logementhouder, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidho1/and; 

16°. Phi/ipp Rübsamen, geboren te Kai
serslautern (Duitschland) den 24 December 
1890, koopman, wonende te Batavia (Neder
landsch-lndië); 

17°. Renier Johan Scholtes, geboren te 
Kerkrade (Limburg) den 22 April 1902 , 
vrachtrijder, wonende te Kerkrade, provin
cie Limburg; 

18 °. Theodorus Josephus T aen, geboren 
te Berlijn (Dui tschland) den 12 D ecember 
1899, architect, wonende te Batavia (Neder
landsch-1 ndië); 

19°. Hans Harrij Hermann Thomas, ge
boren te Nierstein (Duitschland) den 21 D e
cember 1890, tandarts, wonende te Semarang 
(Nederlandsch-lndië). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid onder 3°., der wet van 
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12 D ecember 1892 (Staatsblad n °. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 D e 
cember 1938 (Staatsblad n °. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander v er
leend aan Peter Josef Heinen, geboren te 
Vaelserquartier, Laurensberg ( Duitschland) 
den 17 April 1895, slager, wonende te M aas
tricht, provincie Limburg. 

3. M et uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 18g2 
(Staatsblad n °. 268) op het Nederlander
schap en het ingezet enschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad n ° . 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Viktor Hans Chiaradia, geboren te 
Oberhausen (Duitschland) den 22 October 
1915, schoenmaker, wonende te Amstenrade, 
provincie Limburg; 

2°. Walter Chiaradia, geboren te Ober
hausen (Duitschland) den 23 April 1917, 
schoenmaker, wonende te Amstenrade, pro
vincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den No

vember 1939. 

S. 1239 V 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P . S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 2z November z939.) 

z6 November z939. WET, houdende natu
ralisatie van W. W. H. Cordfunke en 20 
anderen. 

Bijl. Hand. II z938/39, 5z9. 
H and. II z938/39, bladz. 2283- 2285, 2287. 
Bijl. Hand. I z938/39, 5z9. 
Hand. I z939/40, bladz. 24/5. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Walter Wilhelm Heinrich Cordfunke en 20 
anderen, die aan Ons het verzoek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging - wat be
treft de in artikel 2 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n ° . 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad n °. 204); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Walter Wilhelm Heinrich Cordfunke, 

geboren te Bielefeld (Duitschland) den 25 
September 1908, assistent-bedrijfsleider, wo
nende te Schiedam, provincie Zuidholland ; 

2 °. Achilles Jacobus Joannes Croes, ge
boren te Antwerpen (België) den 15 Fe
bruari 1896, a dministrateur en belastingcon
sulent, wonende te Koog aan de Zaan, pro
vincie Noordholland; 
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3 °. Heinrich Wilhelm Geiss, geboren te 
Frank/ort aan den Main (Duitschland) den 
10 Juni 1890, natuurkundige, wonende te 
Eindhoven, provincie Noordbrabant; 

4 °. Johanna Josephine Gröbel, geboren 
t e Gladbeck (Duitschland) den 1 Maart 
1902, huishoudster, wonende te Geertruiden
berg, provincie Noordbrabant; 

5° . Franziska Gruszczynski, geboren te 
Osterfeld (Duitschland) den 30 September 
1899, dienstbode, weduwe van Albert Pel
czynski, wonende te 's -Gravenhage, provin
cie Zuidholland; 

6° . Károly József Gyula Hamulyák, ge
boren te Pees (Hongarije) den 7 Augustus 
1915, student in de medicijnen, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

7° . Nicolaas Gerardus Antonius Heijnen, 
geboren te Ubbergen (Gelderland) den 19 
September 19Io5, kantoorbediende, wonende 
te Eindhoven, provincie Noordbrabant; 

8° . Erich Max Oskar Karst an, geboren te 
Cottbus (Duitschland) den 25 Juni 1895, 
schakelbordwachter, wonende te Gouda, pro
vincie Zuidholland; 

9° . Emile Kievits, geboren te Batav ia 
( Nederlandsch-Indië) den 25 April 1907, 
planter, wonende te Tjiampea (Neder
landsch-Indië); 

· 10° . Johannes Friedrich Külsen, geboren 
te Lübeck (Duit schland) den 3 April 1898, 
planter, wonende op de onderneming Sedep 
bij Bandoen~ (Nederlandsch-Indië); 

11° . Max Kunke, geboren te Weenen 
(Duitschland) den 31 Januari 1898, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland ; 

12 ° . Johann Langt haler, geboren te Ybbs 
(Duitschland) den 26 Juni 1904, kapper, 
wonende te Vught, provincie Noordbrabant; 

13 ° . Paul Erich Martens, geboren te 
Loschwitz (Duitschland) den 11 Augustus 
1896, kantoorbediende, wonende te Ban
doeng (Neder/andsch-Indië); 

14 °. Hermann Otto Ohlschläger, geboren 
te Neu-Tornow (Duitschland) den 5 October 
1897, kapper, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

15 °. Carl Fritz August Hermann Paul 
Henri Peters, geboren teBrunswijk(Duitsch
land) den 29 September 1893, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

16° . Erich Ernst Prella, geboren te 
Eickel (Duitschland) den 28 Februari 19u, 
amanuensis , wonende te Eindhoven, provin
cie Noordbrabant; 

17° . Max Theodor Seher, geboren te Si
romboe, eiland Nias (Nederlandsch-Indië) 
den 18 Mei 1906, koopman, wonende te 
S chiebroek, provincie Zuidholland. 

2 . Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3 ° ., der wet van 
12 D ecember 1892 (Staatsblad n °. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 D e
cember 1938 (Staatsblad n ° . 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van N ederlander ver
leend aan: 
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1 °. Gerard Christiaan Bodenstab, gebo
ren te Vlaardingen (ZuidhoJland) den 3 
April 1917, fabrieksarbeider, wonende te 
Vlaardingen, provincie Zuidhol/and; 

2°. jan jozef Bück, geboren te Kerkrade 
(Limburg) den 30 December 1915, timmer
mansknecht, wonende te Kerkrade, provin
cie Limburg; 

3°. Edmond Szlapka, geboren te Kerk
rade (Limburg) den 14 November 1914,kan
toorbediende, wonende te Hoensbroek, -pro
vincie Limburg; 

4 ° . Anton Thiel, geboren te Ouder-Am
stel (Noordhol/and) den 4 November 1893, 
cacaobewerker, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordhol/and. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den No

vember 1939. 

s. 1239 W 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P . S. GERBRANDY. 
(Uitgeg . 2I November z939.) 

z6 November z939. WET, houdende natu-
ralisatie van]. L. Closset en 20 anderen. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 527. 
Hand. Il z938/39, bladz. 2283- 2285, 2288. 
Bijl. Hand. 1 z938/39, 527. 
Hand. 1 z939/40, bladz. 24/5. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Jean Louis Closset en 20 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268) op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad n ° . 204); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1° . Jean Louis Closset, geboren te Hous

se (België) den 16 Januari 1906, schietmees
ter, wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

2 ° . H enricus Theodorus Dircksens, ge
boren te Antwerpen (België) den 20 Fe
bruari 1906, onderwijzer, wonende te Waalre, 
provincie Noordbrabant; 

3 ° . Robert Gustav Gäbler, geboren te 
Dinxperlo (Gelderland) den 6 Januari 1913, 
controleur, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland; 

4 ° . M argaretha Barbara Gei er, geboren 
te Spiers (Duitschland) den 31 Januari 1893, 
verpleegster, wonende te Heemskerk, pro
vincie Noordhol/and; 

5° . Ludwig Greweldinger, geboren te St. 
Barbara, Trier (Duit-sch land), den 16 Au
gustus 1887, koopman, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidhol/and; 
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6° . Hans Ferdinand Christian Heye, ge
boren te Holthausen, Benrath (Duitschland) 
den 30 December 1897, bankier, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidhol/and; 

7°. Joseph Kohlmann, geboren te Hins
beck, Essen-Heidhausen (Duitschland), den 
1 Maa rt 1884, meubelmaker, wonende te 
Gendringen, provincie Gelderland; 

8 °. Adolf Kündig, geboren te Winterthu r 
(Zwitserland) den 31 Januari 1896, waarne
m end inspecteur bij den Dienst der Volksge
zondheid, wonende te Makassar (Neder
landsch-lndië); 

9 °. Ernst Gustaf Waldemar Olsson, ge
boren te Malmö (Zweden) den 3 Maart 1884, 
exper t -v ertegenwoordiger, wonende te Rot
terdam, provincie Zuidhol/and; 

10°. Wilhelm Georg Patotzky, geboren 
te Hannover (Duitschland) den 18 Juni 
1903, koopman, wonende te Semarang (Ne
derlandsch-Jndië); 

11 ° . Jmre PoJlák, geboren te Orosháza 
(Hongarije) den 9 Maart 1901, graanhande
laar, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidhol/and; 

12 °. Johanna Maria Schmidt, geboren te 
Ostrau ( Duitschland) den 28 September 
1892, costuumnaaister, wonende te 's-·Gra
venhage, provincie Zuidhol/and; 

13 °. Peter Schmidt, geboren te Hei/igen
wald, Schiffweiler ( Duitschland) den 14 
April 1889, mijnopzichter, wonende te Bruns
sum, provincie Limburg; 

14 ° . Johann Urban Schneider, geboren te 
Beffendorf ( Duitschland) den 25 Mei 1893, 
inspecteur van politie, wonende te Sitoe-· 
bondo (Nederlandsch-lndië) ; 

15 °. Barbara Sieber, geboren te Krzel
lowitz ( Duitschland) den 6 D ecember 1904, 
winkelierster, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidhol/and; 

16°. Theresia Wolf, geboren te Töging 
(Duitschland) den 30 November 1906, ver
pleegster, wonende te Heemskerk, provincie 
Noordhol/and; 

17°. Christine Zsohár, geboren te Graz 
(Duitschland) den 13 D ecember 1907, ver
pleegster, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidhol/and. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3 °., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n °. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 D e
cember 1938 (Staatsblad n °. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1 ° . Franz Joseph Frehen, geboren te 
Boeket, Waldfeucht ( Duitschland), den 2 
Mei 1891, landbouwer, wonende te Ubach 
over Worms, provincie Limburg; 

2 °. Gerhardus Hendrikus Linnemeijer, 
geboren te Losser (Overijssel) den 9 F ebru 
ari 1902, carrosseriebouwer, wonende te Los
ser, provincie Overijssel; 

3°. jozef Tieben, geboren te Emmen 
(Drenthe) den 5 April 1905, landarbeider, 
wonende te Roswinkel, gemeente Emmen , 
provincie D renthe. 
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3 . Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 D ecember 1892 
(Staatsblad n °. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad n °. 204) , wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan 
Norbert Peter Sclunidt, geboren te Duisburg
Ruhrort (Duitschland) den 2 Augustus 1917, 
kantoorbed iende, wonende te Brunssum, 
provincie Limburg. 

4 . D eze wet treedt in werking m et in
gang van den dag n a dien harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's- Gravenhage, den 16den No

vember 1939. 

S. 1239 X 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P . S. G ERBRANDY. 

(Ui tgeg. 2r November z939.) 

30 December z939. WET, houdende n atu
ralisatie van L. F . Burdinski en 21 an
deren. 

Bij l. Hand. Il r939/40, ro4. 
Hand. Il z939/40, bladz. 7z4-7r7. 
Bijl. Hand. 1 r939/40, ro4. 
Hand. 1 z939/40, bladz. r40. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Lambertus Franciscus Burdinski en 21 ande
ren , die aan Ons het verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging - wat betreft de 
in de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoo
veel noodig - van de bewijsstukken, be
doeld in artikel -~ der wet van 12 D ecember 
1892 (Staatsblad n °. 268) op het Nederlan
derschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 15 D ecember 1938 
(Staatsblad n ° . 204); 

Zoo is het, dat Wij, denRaadvan State,enz. 
Art . 1. D e hoedanigheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Lambertus Franciscus Burdinski, ge

boren t e Soerabaia (Nederlandsch-lndië) 
den 12 Januari 1916, zonder beroep, wonen
de te Utrecht, provincie Utrecht; 

2 ° . Carl Heinrich Hugo Butz, geboren 
te Hamm (Duitschland) den 26 Mei 1891, 
handelaar in natuursteen, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

3 °. Care/ Joseph Grooten , geboren te 
Born ( Limburg) den 24 J anuari 1901, land
bouwer, wonende te Holtum, gemeente Born, 
provincie Limburg; 

4°. H endrika Maria Huttar, geboren te 
Londen ( Engeland) den 3 April 1912, leer
ares, wonende te Voorburg, provincie Zuid-
holland; . 

5°. ]osef Peter Jaskier, geboren te Mo
ravisch Ostrau (Bohemen en Moravië) den 
29 Januari 1896, mijnopzichter, wonende te 
Heer/en, p rovincie Limburg; 

6° . Franz Jungbauer, geboren te Unter
moldau ( D uitschland) den 1 Juli 1899, mijn-
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werker, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

7°. Hermann Karl Christoph Kasten, ge
boren t e Bremen (Duitschland) den 16 Juli 
1903, procuratiehouder, wonende te Rot ter
dam, provincie Zuidholland; 

8° . Franz Joseph K eymer, geboren te 
Düren ( Duitschland) den 3 Maart 1009, 
meubelfabrikant, wonende t e 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

9 °. Katharina Klur, geboren te Steele, 
Essen (Duitschland), den 25 October 1910, 
dienstbode , wonende t e Enschede, provincie 
Overijssel; 

10°. Mayer Landau, geboren te Chrza
now (Polen) den 27 J anuari 1883, onder
rabbijn, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

u 0
• Franz ]osef Mertens, geboren t e 

Oberkrüchten ( Duitschland) den 22 Mei 
1883, kloosterbroeder, wonende t e H eel, ge
m eente H eel en Panheel, provincie Limburg; 

12 °. Bertha Lucinde Radszuweit, gebo
ren te Pareisgirren, Wannaglauken(Duitsch
land), den 26 Maart 1898, huishoudste r, wo
nende te Heiloo, provincie Noordholland; 

13 ° . Achilles Filip Salens, geboren te 
Cortenberg (België) den 5 November 1889, 
fabrieksarbeider, wonende te Sittard, pro
vincie Limburg; 

14 ° . M arcelle Sophie Schlomer, geboren 
te Antwerpen (België) den 30 J anuari 1898, 
vertaalster, gescheiden echtgenoote vanFrie
drich Wilhelm Carl Schafferdt, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

15°. Ervino ]ulio S chott, geboren teSan
tos (Brazilië) den 8 Mei 1913, kantoorbe
diende, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

16°. Elize L aura Se/lner, geboren te Am
sterdam (Noordho/land) den 4 April 1914, 
kleermaakster, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland ; 

17°. Erich Julius Ferdinand Weise, ge
boren te Keulen-Lindenthal ( Duitschland) 
den 20 N ovember 1912, winkelier, wonende 
te Amsterdam, p rovincie Noordholland; 

·,8° . Alexander Friedrich Carl Wiesinger, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) den 
13 November 1917, zonder beroep, wonende 
te Amsterdam, provincie N oordholland; 

rg 0
• Dicnitrios Nicolas Y ocarini, geboren 

te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 27 April 
1913, kantoorbediende, wonende t e Amster
dam, provincie Noordholland. 

2 . Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid , onder 3 ° ., der wet van 
12 D ecember 1892 (Staatsblad n °. 268) op 
het N ederlanderscha p en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 D e
cember 1938 (Staatsblad n °. 204) , wordt bij 
deze de hoedanigheid van N ederlander ver
leend aan: 

Marinus Jacobus Jacobs, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 18 Febru
ari 1916, automobiel-monteur, wonende te 
's-Gravenhage, p rovincie Zuidholland . 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 D ecember 1892 
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(Staatsblad n ° . 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad n ° . 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan : 

1 ° . Jean GyriJ/e Salens, geboren te Sit
tard (Limburg) den 5 Mei 1916, schilder, 
wonende te Sittard, provincie Limburg; 

2°. jozef CamiJ/e Salens, geboren te Sit
tard (Limburg) den 5 Juni 1917, chauffeur, 
wonende te Sittard, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3osten De

cember 1939. 

s. 1239 Y 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 9 Januari z940.) 

30 December z939. WET, houdende natu-
ralisatie van S . Benjamin en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II z939/40, z5z . 
H and . II z939/40, bladz. 7z4-7z7. 
Bijl. Hand. 1 z939/40, z5z. 
Hand. 1 z939/40, bladz. z40. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Sophie Benjamin en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n °. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad n ° . 204); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 ° . Sophie Benjamin, geboren te lhrhove 

(Duitschland) den 6 November 1894, ver
koopster, wonende te Loga bij Leer ( Duitsch
land); 

2°, Bernhard Boers, geboren te Bulmke 
(Duitschland) den 22 Februari 1899, mijn
werker, wonende te Gelsenkirchen-Uecken
dorf ( Duitschland); 

3 ° . Gerardus Jacobus van den Broek, 
geboren te Leersum (Utrecht) den 27 Maart 
1882, arbeider, wonende te Kerkrade, pro
vincie Limburg; 

4°. Heinrich Coenen, geboren te Xanten 
(Duitschland) den 24 Octol:ier 1899, mar
merslijper, wonende te Alpen-Veen ( Duitsch
land); 

5°. Johannes Mathias Derrez, geboren te 
Crefeld (Duitschland) den 13 Augustus 
1889, bouwvakarbeider, wonende te NP-uss 
(Duitschland); 

6°. Susanna Maria Christina van Gen
nep, geboren te den Helder (NoordhoJ/and) 
den 23 Augustus 1853, zonder beroep, we
duwe van Paul François César Raugé, wo
n ende te Nice (Frankrijk); 
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7°. Arthur Hardij , geboren te Wirges 
(Duitschland) den 14 Maart 1899, arbeider , 
wonende te Hannover (Duitschland); 

8°. Theresia de jong, geboren te Amster
dam (NoordhoJ/and) den 17 Maart 1868, 
zonder beroep, weduwe van Otto Herzfeld, 
eerder gescheiden echtgenoote van Leopold 
Rabinowicz, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie ZuidhoJ/and; 

9° . Anna Maria Königs, geboren te Baal, 
Doveren (Duitschland) den 3 Augustus 1894, 
zonder beroep, weduwe van Johann Theodor 
FeJ/er, wonende te Waldniel (Dui tschland); 

10° . Gerrit jan Bernhard Lef ers, gebo
ren te Frensdorf, Nordhorn (Duitschland) 
den 13 December 1904, metselaar, wonende 
te Nordhorn (Duitschland); 

II
0

. Elisabeth Henrica Marie Gerarda 
van Loon, geboren te Steenbergen (Noord
brabant) den 21 Mei 1900, zonder beroep, 
weduwe van Marie Joseph Louis Etienne 
Pa trice Aloyse Schaeffer, wonende te St. 
Pieters Woluwe (België); 

12 ° . Maria josefine Maessen, geboren te 
Dusseldorp-Golzheim (Dui tschland) den 9 
Mei 1899, fabrieksarbeidster, wonende te 
Dusseldorp (Duitschland); 

13 ° . André Victor Van Meyel, geboren te 
FoncqueviJ/ers (Frankrijk) den 4 April 1904, 
herder, wonende te Puisieux (Frankrijk); 

14 ° . Laq,mert de Rijke, geboren te Zwijn
drecht (België) den 25 Juli 1901, machinist, 
wonende te Deurne (België); 

15 °. Jan Scholten, geboren te Brecklen
kamp, Lage (Dui tschland) den 13 Augustus 
1877, landbouwer, wonende te Hohenkörben 
(Duitschland); 

16° . Johannes Tilleman, geboren te Val
burg (Gelderland) den 29 November 1885, 
machinist, wonende te Wageningen, provin
cie Gelderland; 

17° . Raphaël Valensa, geboren te Ant
werpen (België) den 4 Mei 1904, diamant
slijper, wonende te Berchem, Antwerpen 
(België); 

18° . Petrus Gerardus Waayenberg, ge
boren te Antwerpen (België) den 18 Januari 
1897, kantoorbediende, wonende te Antwer
pen (België); 

19° . Theodor Johann Maria Wiegerinck, 
geboren te Bocholt (Dui tschland) den 16 
October 1893, bouwvakarbeider, wonende te 
Bocholt (Duitschland); 

20 ° . Johann Albert Wolters, geboren te 
Meiderich, thans Duisburg (Duitschland) 
den 21 Juni 1894, chauffeur, wonende te 
Oirsbeek, provinc ie Limburg. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3osten De

cember 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van justitie, 
P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg . 9 Januari z940.) 



1939 

s. 1239 Z 

30 December z939. WET, houdende natu
ralisatie van M . Abheyden en 23 ande
ren. 

Bijl. Hand. II z939/40, z52. 
Hand. II z939/40, bladz. 7z4-7z7. 
Bijl. Hand. 1 z939/40, z52. 
Hand. 1 z939/40, bladz. z40. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Maria Abheyden en 23 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n ° . 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 
December 1938 (Staatsblad n ° . 204); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1° . Maria Abheyden, geboren te Papen

burg (Duitschland) den 9 December 1913, 
dienstbode, wonende te Lobith, gemeente 
H erwen en Aerdt, provincie Gelderland; 

2 ° . Karl Baumgarten, geboren te Berlijn
Schöneberg (Duitschland) den 31 December 
1914, journalist, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

3 ° . Vinzenzio Caumo, geboren te Oster
feld, Oberhausen-Osterfeld (Duitschland) 
den 15 Augustus 1886, mijnwerker, wonende 
te Ubach over Worms, provincie Limburg; 

4 °. Wilhelm Albert Ludwig Dobschütz, 
geboren te Aumund (Duitschland) den 24 
Augustus 1908, machinist, wonende te Rot
terdam, provincie Zuidholland; 

5° . Johann Heinrich von Eije, geboren 
te Laar (Duitschland) den 23 Januari 1888, 
landbouwer, wonende te Bruchterveld, ge
meente Ambt-Hardenberg, provincie Gel
derland; 

6° . Eugene lvanovich Fedoroff, geboren 
t e Kazan (Rusland) den 22 December 1912/ 
5 Januari 1913, handelsbediende, wonende te 
Batavia (Nederlandsch-1 ndië); 

7°. Hermann Eduard Friemel, geboren 
te H aida (Dui tsch/and) den ,g Augustus 
1905, fotograaf, wonende te Haarlem, pro
v incie Noordholland; 

8 ° . Hubertus Gerardus Hustin, geboren 
te Simpelveld (Limburg) den 31 Maart 1903, 
hulp-mijnopzichter, wonende te Geleen, pro
vincie Limburg; 

9 °. Erich J ansen, geboren te Schöneberg, 
Berlijn-Schöneberg (Duitschland) den 22 
F ebrua ri 1908, ink ooper, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

10°. Ludovicus Jacobus A/phonsus Kems, 
geboren te Borgerhout (België) den 27 Au
gustus 1914, kantoorbediende en reiziger, 
wonende te Tilburg, provincie Noordbra
bant; 

,1 ° . Peter Mathias Maassen, geboren te 
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Heerlen (Limburg) den 27 Augustus 1912, 
chauffeur-monteur, wonende te Heerlen, 
provincie Limburg; 

12 ° . Anna Nowicki, geboren te V ienen
burg (Duitschland) den 29 Maart 1897, 
huishoudster, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

13 ° . Franz Rossmeissl, geboren te Gras
litz (Duitschland) den 29 Maart 1895, mu
ziekinstrumentmaker en winkelier, wonende 
te Tilburg, provincie Noordbrabant; 

14 °. Bernard Ger hard Heinrich Schwar
te, geboren te Münster (Duitschland) den 5 
Augustus 1874, zonder beroep, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

15 ° . Mor Josif Singer, geboren te Ro
muli (Roemenië) den 15 Januari 1901, koop
man, wonende te Tilburg, provincie Noord
brabant; 

16° . Franz Georg Stad/er, geboren te 
Zara ( Italië) den 19 October 1899, schei
kundige, wonende te Semarang (Neder
Jandsch-Jndië); 

17° . A lexander Stapff, geboren te Rot
terdam (Zuidholland) den 14 October 1896, 
koopman, wonende te Wassenaar, provincie 
Zuidholland; 

18° . Petrus Gerardus Antonius Verhelst, 
geboren te Loon op Zand (Noordbrabant) 
den 17 Augustus 1917, zonder beroep, wo
nende te Loon op Zand, provincie Noord
brabant; 

19° . Ermenegi/do Pietro Vettorato, ge
boren te Bovolenta (Italië) den 4 Augustus 
1890, aannemer, wonende te Eindhoven, pro
vincie Noordbrabant; 

20 ° . Theodor Otto Winther, geboren te 
Makassar (Nederlandsc-h-lndië) den 3 De
cember 1912, welkzaam bij den P ost-, Tele
graaf- en Telefoondienst, wonende te Ban
doeng (Nederlandsch-lndië). 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n ° . 268) , op het Nederlander
schap en het ingezet enschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 D ecember 1938 
(Staatsblad n ° . 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van N ederlander verleend aan: 

1°. Franz Caumo, geboren te Ubach over 
Worms (Limburg) den 21 April 1918, mijn
werker , wonende te Ubach over Worms, p ro
vincie Limburg; 

2°. Martin Caumo, geboren te Ubach 
over Worms (Limburg) den 7 September 
1916, leerling-zadelmaker, wonende te Ubach 
over Worms, provincie Limburg; 

3 °. Steven von Eije, geboren te Grams
bergen (O verijssel) den 29 Mei ,916, land
bouwersknecht, wonende te Gramsbergen, 
provincie Overijssel ; 

4 °. Vester Arnold von Eije, geboren te 
Gramsbergen ( Overijssel) den 8 D ecember 
1917, landbouwersknecht, wonende teBrr.tch
terveld, gemeente Ambt-Hardenberg, pro
vincie Overijssel. 

3. D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag n a dien harer afkondiging. 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3osten De

cember 1939. 

s. 1501 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 9 Januari 1940.) 

29 December 1939. WET, houdende rege
len tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erf
dienstbaarheden en andere zakelijke 
rechten, noodig voor het uitbreiden van 
het artillerie-schietterrein der Leger
plaats bij Oldebroek, met perceelen ge
legen in de gemeenten Oldebroek en 
Doornspijk. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 178. 
Hand. II 1939/40, bladz. 861; 
Bijl. Hand. I 1939/40, 178. 

Hand. I 1939/40, bladz. 128. 

s. 1502 

30 December 1939 . WET tot verklaring 
van het algemeen nut der onteigening 
van perceelen, erfdienstbaarheden en 
andere zakelijke rechten, noodig voor 
het verkrijgen van een hoofdoefenterrein 
in de gemeenten Anlo en Zuidlaren voor 
het garnizoen te Zuidlaren. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 221. 
Hand. II 1939/40, bladz. 1027. 
Bijl. Hand. l 1939/40, 221. 
Hand. I 1939/40, bladz. 129. 

s. 1503 

30 December 1939. WET, houdende kwijt
schelding van boete aan: a. Thomas 
Draisma te Arnhem en b. de N . V. Sta
lenrameniabriek "M.H. B ." te Herveld. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 220. 
Hand. II 1939/40. bladz. 1027. 

Bijl. Hand. I 1939/40, 220. 
Hand. I 1939/40, bladz. 129 .. 

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

dat het billijk is om, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 28, 2e lid, der Comp
tabiliteitswet 1927 (Staatsblad n °. 259), 
kwijtschelding van boete te verleenen aan 
Thomas Draisma te Arnhern, t e n bedrage 
van f 7500, en aan de N. V. Stalenramenia
briek " M. H. B." te Herveld, ten bedrage 
van f 15,300; 

Zoo is het, datWij , denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Kwijtschelding van boete wordt 

verleend aan: 
a. Thomas Draisma te Arnhem, ten be

drage van f 7500, verbeurd ter zake van te 
late oplevering van een gedeelte van een te 
Apeldoorn gebouwd kazernement volgens 
bestek N ° . 192/1938 (dienst der Genie), 
goedgekeurd door den Minister van D efen-
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sie onder dagteekening van 19 Mei 1938, 
Vde Afdeeling N °. 9; 

b. de N. V. Stalenramenlabriek " M. H . 
B ." te Herveld, ten bedrage van f 15,300. 
zijnde 90 pct. van de opgelegde boeten, be
loopende in totaal f 17,000, in verband met 
te late opleveringen van de stalen ramen, 
deurkozijnen en deuren, omschreven in de 
bestekken Nos. 384 en 413/1938 (dienst der 
Genie), goedgekeurd door den Minister van 
Defensie onder dagteekening van respectie
velijk 5 November 1938, Vde Afdeeling N °. 
16 en 29 November 1938, Vde Afdeeling N °. 
20. 

2 . Deze wet treedt in werking op den 
dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3osten 

D ecember 1939. 

s. 1521 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, 

A. Q .• H . DIJXHOORN. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën , 

D E GEER. 
(Uitgeg. 3 Januari 1940.) 

30 November 1939. WET tot bekrachti
ging van eene overeenkomst betreffende 
den naastingsprijs van den Noord-Frie
schen locaalspoorweg. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 348; 1939/40, 6u. 
Hand. II 1939/40, bladz. 14-19. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 60. 
Hand. I 1939/40, bladz. 28. 

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

dat de naastingsprijs van den Noord-Frie
schen locaalspoorweg bij overeenkomst is 
vastgesteld en deze overeenkomst ingevolge 
artikel 1, tweede lid, der wet van 2 Juli 1934 
(Staatsblad n °. 346) bekrachtiging bij de 
wet behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, denRaadvanState,enz. 
Eenig artikel. 

Wordt bekrachtigd de in afschrift hij deze 
wet gevoegde overeenkomst, door de N . V. 
Nederlandsche Spoorwegen aangegaan onder 
dagteekening van 21 D ecember 1938 met de 
Noord-Friesche Locaalspoorweg Maatschap
pij N. V. in liquidatie omtrent de spoorwe
gen van Leeuwarden over Stiens en Dok
kum naar Metslawier, van Metslawier naar 
Anjum en van Stiens over Sint Jacobi Pa
rochie naar Harlingen met zijtak naar Fra
neker. 

Lasten en bevelen, e nz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3osten 

November 1939. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J. W . ALBARDA 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

D E GEER. 
(Ui tgeg. 12 D ecember 1939.) 
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AFSCHRIFT. 

De N . V. Nederlandsche Spoorwegen, ge
vestigd te Utrecht, hieronder verder aange
duid als " N.S.", vertegenwoordigd door h a re 
Directie, 

en 
de Noord-Friesche Locaal-Spoorweg-Maat

schappij N . V. in liquidatie, gevestigd te 
Leeuwarden, hieronder verder aangeduid als 
"N.F.L .S .", vertegenwoordigd door haren 
eenigen liquidateur, den Heer G. Leopold, 
wonende te Driebergen- Rijsenburg, vroeger 
Directeur dezer Maatschappij en als zooda
nig op grond van hare statuten belast met de 
liquidatie blijkens besluit van de Algemeene 
Vergadering van Aandeelhouders van 16 Au
gustus 1934, waarin tot de liquidatie beslo
ten werd , te dezen handelende met machti
ging van den Raad van Commissarissen dier 
Vennootschap verleend bij besluit van 12 
Dece mber 1938; • 

overwegende: 
dat krachtens de wet van 2 Juli 1934 

(Staatsblad n °. 346) op 1 J anuari 1935 de 
spoorwegen van Leeuwarden over Stiens en 
Dokkum naar Metslawier, van Metslawier 
naar Anjum en van S tiens over Sint J acobi 
Parochie naar H arlingen met zijtak naar 
Franeker zijn genaast, 

dat ingevolge de wet van 26 Mei 193 7 
(Staatsblad n ° . 520) tot reorganisatie van 
het spoorwegbedrijf de eigendom van de nog 
in exploitatie zijnde gedeelten van genoemde 
spoorwegen door het Rijk is overgedragen 
aan N .S. , en de verplichting tot betaling van 
den naastingsprijs van genoemde spoorwegen 
op N. S. is komen te rusten, 

zijn, onder voorbehoud van bekrachtiging 
door de wet, het volgende overeengekomen: 

Art. 1. Partijen stellen vast, dat krach
tens de op 1 Januari 1935 piaats gehad h eb 
bende naasting van d e hierboven verm elde 
spoorwegen, voornoemde spoorwegen met in
gang van genoemden datum in vollen en 
vrijen eigendom zijn overgegaan aan het 
Rijk. 

Tot die spoorwegen behooren alle onroe
rende goederen welke aan N.F.L.S. toebe
hoorden of als werken tot wijziging, verbete
ring of uitbreiding of als nieuwe werken deel 
van die spoorwegen uitmaakten , benevens 
a lle aan N.F.L.S. toebehoorende roerende 
goederen, welke aan de exploitatie van die 
spoorwegen dienstbaar waren. 

N.F.L .S . verbindt zich, voor zoover zulks 
nog noodig mocht zijn, hare medewerking te 
verleenen tot den overgan g van genoemde 
spoorwegen en over te dragen de in haar be
zit zijnde eigendomsbewijzen v an bedoelde 
onroerende goederen , zoomede alle in haar 
archief zijnde stukken betreffende den aan 
leg van die spoorwegen en v erdere voor de 
exploitatie daarvan van belang zijnde be
scheiden. 

Art. 2. N .S. verbindt zich als naastings
prijs bedoeld in artikel 49 der S poorwegwet 
aan N .F.L.S . te betalen eene som van één 
millioen twee honderd vijftig duizend gul-
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den (f 1 250 ooo) onder bijberekening van 
eene rente van 4 pct. 's jaars sedert 1 J anu
ari 1935 tot den dag der betaling. 

N.S. zal op de ingevolge het eerste lid te 
betalen som inhouden de navolgende op 1 
Januari 1935 opeischbare bedragen, wegens 
overgenomen vorderingen van de N .V. Hol
landsche IJzeren Spoorweg Maatschappij op 
N .F .L.S. ter zake als daarbij v ermeld, te we
ten: 

a . negen honderd veertien duizend zeven 
honderd gulden ( f 914 700) zijnde een be
drag van f 914 672,02 door N.F.L .S. op 1 Ja
nuari 1935 verschuldigd wegens door haar 
onder hypothecair verband op de bovenver
melde genaaste spoorwegen geleende en n iet 
t erugbetaalde gelden, blijkens akten van 
geldleening met hypotheekstelling den 29en 
Juni 1905 en den 21en April 1917 voor No
taris A. Andringa te L eeuwarden verleden, 
alsmede wegens door N.F.L.S. verschuldig
de kosten van doorhaling der te d ezer zake 
ten hypotheekkantore te Leeuwarden geno
m en hypotheca ire inschrijvingen; 

b. acht en dertig duizend twee honderd 
negent ien gulden en acht en zestig cent 
(f 38 219,68) door N.F.L .S . op 1 Januari 
1935 verschuldigd wegens door haar ingevol
ge overeenkomst d .d. 12 Juli 1907 geregis
treerd te L eeuwarden den 16en Juli 1907 
deel 145, folio 125 verso, vak 7 op onderpand 
van rollend mater ieel geleende en nog niet 
terugbetaalde gelden; 

c. zes duizend acht honderd drie en veer
tig gulden drie en veertig en een halve cent 
(f 6 843,43½) wegens: 

1° . achterstallige rente ad f 5 314.64½ 
op 1 Januari 1935 door N.F.L.S. verschul
digd over ingevolge de onder b bedoelde 
overeenkomst ter leen ontvangen gelden ; 

2° . op 1 Januari 1935 door N .F.L.S . ver
schuldigde rente à 4 pct. 's jaars over het 
jaar 1934, ad f 1528.79 van het onder b ge
noemde bedrag van f 38 219.68 ; 

onder bijberekening van eene rente van 4 
pct. 's jaars sedert 1 Januari 1935 van d e 
onder a, b en c genoemde bedragen tot den 
dag van betaling van rien naastingsprijs. 

N.F.L.S. verklaart den genoemden naas
tingsprijs te aanvaarden. 

Art. 3. D e kosten dezer in tweevoud op
gemaakte ove ree nkom s t zijn voor rekening 
van N.S. 

Aldus gedaan en geteekend te 
Utrecht 
--------- den 21 December 1938. 
Driebergen-Rijsenburg 

Noord-Friesche Locaal-Spoorweg
Maatschappij N. V . in liquidatie, 

D e Liquidateur, LEOPOLD. 

N. V . Nederlandsche Spoorwegen_. 
De D irectie, J . GOUDRIAAN. 

D e Secretaris , Ch. BODEME IJER, plv. 

Voor eensluidend afschrift, 
D e Secretaris-Generaal van het 

Departement van Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 
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s. 1522 

22 December z939. WET, houdende goed
keuring van de oprichting van de Geo
logische Stichting, alsmede vaststelling 
van een regeling als bedoeld in artikel 
89a van de Comptabiliteitswet 1927 
(Staa tsblad n ° . 259) ten aanzien van 
die Stichting. 

Bijl. Hand. Il z938/39, 428; z939/40, 67. 
Hand. Il z939/40, bladz. 605. 
Bijl. Hand. I z939Î40, 67. 
Hand. I z939/40, bladz. 93. 

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

dat goedkeuring noodig is van de oprichting 
van de Geologische Stichting, aan welke 
wordt opgedragen : 

a. het voltooien van de geologische kaart 
des Rijks , op de schaal van 1 : 50.000, zooals 
deze door den voormaligen Rijks Geologi
schen Dienst werd bewerkt en het v e rzame
len en bewaren van alle gegevens, welke voor 
deze kaart van belang zijn; 

b. he t verrichten van geologisch onder
zoek in het Nedc;rlandsch mijngebied; 

c . het uitvoeren van opdrachten en het 
geven van adviezen op haar gebied 

en dat het in verband daarmede noodig is 
een regeling te treffen als bedoeld in artikel 
89a der Comptabilite itswet 1927 (Staatsblad 
n ° . 259), zooals deze is gewijzigd bij de wet 
van 21 Maart 1935 (Staatsblad n °. 145) ; 

Zoo is het, dat Wij , denRaadvanState, enz. 
Art. 1. 1. De oprichting van de Geolo

gische Stichting met ingang van 1 Januari 
1936 overeenkomstig de bepalingen van den 
in afdruk bij deze wet gevoegden Stichtings
brief wordt goedgekeurd. 

2 . De Stichting wordt opgericht voor on
bepaalden tijd. 

2 . Ten laste van het Rijk komt een bij
drage aan de Stichting tot een zoodanig be
drag, dat de exploitatierekening jaarlijks 
zonder nadeelig saldo sluit. 

3. Aan de door Onze Ministers van Wa
terstaat en van Financiën aan te wijzen 
ambtenaren, zoomede aan de Algemeene Re
kenkamer, wordt telkens wanneer zulks 
wordt verlangd, inzage in de boekhouding 
der Stichting gegeven en worden alle daar
omtrent gevraagde inlichtingen verstrekt. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten De-

cember 1939· WILHELMINA. 
De Minister van Wate rstaat, 

]. W . ALBARDA 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 9 Januari z940.) 

DE MINISTER VAN WATERSTAAT, 
t e dezen handelende namens het Rijk, ver

klaart, dat door het Rijk, door afzondering 
van een bedrag van duizend gulden (f 1000), 
behoudens de goedkeuring van de W etge
vende Macht, met ingang van 1 Januari 1936 
een stichting is opgericht, overeenkomstig 
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de bepalingen van den volgenden Stichtings
brief. 

Stlchtln gsllrle f voor 1l e Geologische 
St ichtin g·. 

Art. 1. 1. Door het Rijk der Nederlan
den wordt een bedrag van duizend gulden af
gezonderd met het doel , dat wordt opgericht 
de stichting "Geologische Stichting" welke 
zal zijn gevestigd te 's-Gravenhage. ' 

2 . W a ar in dezen stichtingsbrief wordt 
vermeld "de Minister", wordt daarmede de 
Minister van Waterstaat bedoeld. 

Art. II . De Stichting -heeft ten doel: 
a . het voltooien van de geologische kaart 

des Rijks, op de schaal van 1 : 50.000, zooals 
deze door den voormaligen Rijks Geologi
schen Dienst werd bewerkt en het verzame
len en bewaren van alle gegevens, welke voor 
deze kaart van belang zijn; 

b. het verrichten van geologisch onder
zoek in het Nederlandsch mijngebied; 

c . het uitvoeren van opdrachten en het 
geven van adviezen op haar gebied. 

Art. III. De Stichting bestaat uit twee 
afdeelingen t.w. : 

a. de afdeeling Geologische kaart; 
b. de afdeeling Geologisch Bureau voor 

het mijngebied. · 
Art. IV. 1. De geldmiddelen ten be

hoeve van de Stichting worden verkregen 
uit: 

a. vergoedingen voor bewezen diensten · 
b. bijdragen van het Rijk; ' 
c. bijdragen van andere instellingen en 

van natuurlijke personen; 
d. renten als bedoeld in het tweede lid 

van dit artikel; 
e. toevallige baten. 
2. De Stichting kan onder meer door het 

aanvaarden van schenkingen, erfstellingen 
en legaten en door de daarvan en van het 
stichtingskapitaal gekweekte renten haar 
vermogen vermeerderen. 

Art. V . Het beheer der Stichting wordt 
gevoerd overeenkomstig een door het Be
stuur, onder goedkeuring van den Minister , 
vast te stellen reglement. 

Art. Vl. I. De Stichting wordt beheerd 
door een bestuur, bestaande uit negen leden, 
waarvan vijf door den Minister worden be
noemd, twee door de Directie van de Staats
mijnen worden aangewezen en twee door het 
bestuur van de Vereeniging tot behartiging 
van de belangen der Limburgsche mijn
industrie. 

2 . D e Voorzitter wordt door den Minis
ter benoemd. Behalve bij de instelling van de 
Stichting geschiedt zoodanige benoeming uit 
de leden van het Bestuur op een aanbeve
ling van dit college. 

3. Het Bestuur wijst uit zijn midden een 
ondervoorzitter aan, die den Voorzitter bij 
ontstentenis vervangt, alsmede een secreta-
ris-penningmeester. · 

Art. VII. 1. Om de twee jaar op 31 De
cember, voor het eerst op 31 December 1937, 
treedt het Bestuur in zijn geheel af. 

2. Alle aftredende bestuursleden zijn ter
stond weder benoembaar. 



1939 

A rt. VIII. r. Wanneer een vacature ont
staat onder de leden, door den Minister be
noemd, zendt het Bestuur onverwijld een 
aanbeveling van twee personen betreffende 
de vervulling van die vacature aan den Mi
nister. Bij het ontstaan van een vacature 
onder de andere leden doet het Bestuur daar
van mededeeling aan dengene, die dit lid 
heeft aangewezen. 

2. H angende de benoeming of aanwijzing 
van een nieuw bestuurslid in een vacature 
vormen de overige leden het Bestuur. 

Art. I X. 1. De Voorzitter vertegenwoor
digt met den secretaris-oenningmeester de 
Stichting in en buiten rechte. 

2. Elke afdeeling wordt beheerd door een 
dagel ijksch bestuur. 

Het dagelijksch bestuur voor de geologi
sche kaart wordt gevormd door de vier door 
den Minister benoemde leden en den Voor
zitter van het Bestuur. 

Het dagelijksch bestuur voor het geolo
gisch bureau voor ·het mijngebied wordt ge
vormd door de vier door de mijndirecties 
aangewezen leden en den Voorzitter van het 
Bestuur. 

D e Voorzitter van het Bestuur is tevens 
voorzitter van elk dier dagelijksche besturen, 
welke elk een ondervoorzitter, een secretaris 
en een penningmeester uit hun midden aan
wijzen. 

3 . Het Bestuur kan de uitvoerin g v an 
verschillende uit zijn taak voortvloeiende 
werkzaamheden opdragen aan uit zijn mid
den aan te wijzen commissies. Het Bestuur 
blijft voor de uitvoer ing van deze werkzaam
heden verantwoordelijk. 

Art. X. r. Het Bestuur vergadert ten
minste een maal per jaar en verder zoo vaak 
als de Voorzitter dit noodig acht, of ten 
minste t wee leden b lijkens een schriftel ij ke 
aanvrage zulks wenschen. 

2. De leden van het Bestuur genieten 
vergoeding v oor reis- en verblijfkosten voor 
elke vergadering van het Bestuur, van het 
dagelijksch bestuur of van een commissie, 
welke zij hebben bijgewoond, zoomede ook 
voor reizen ten behoeve van de Stichting 
met machtiging v an den Voorzitter gedaan. 

3. Het Bestuur stelt een huishoudelijk 
reglement voor zijn vergaderingen vast. 

Art. X I. r. Onder het gezag van het Be
stuur en het toezicht van elk der dagelijk
sche besturen berust de leiding van de werk
zaamheden van elk der beide afdeelingen, 
genoemd in a rt ikel III, bij een Di recteur. 

2. D e Directeuren worden door het Be
stuur benoemd, geschorst en ontslagen. 

3. H un salaris, de besluiten tot benoe
ming en tot schorsing, a lsmede het besluit 
betreffende ontslag ingeval dit niet op ver
zoek van den betrokkene wordt genomen, 
behoeven de goedkeuring van den M in ister . 

4. Van d e schorsing geschiedt onverwij ld 
schri ftelijk e kennisgeving aan den D irec
teur, met vermeld ing van de redenen der 
schorsing. 

5. I ngeval van schorsing is het Bestuur 
verplicht hiervan binnen ach t dagen aan den 
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Minister kennis te geven met opgave van 
redenen. 

6. I ndien niet binnen drie maanden na
dat de schorsing is ingetreden onder goed
keuring van den Minister de schorsing is 
opgeheven of de Directeur is ontslagen, ver
valt de schorsing van rechtswege. 

7. D e werkkring van de Directeuren 
wordt geregeld bij eene instructie, vast te 
stellen door het Bestuur. 

8. Bij ontstentenis van een D irect eu r 
wordt deze vervangen op de wijze, door het 
Bestuur te bepalen. 

9. D e Directeur wordt in de uitoefening 
van zijn taak bijgestaan door het noodige 
personeel. 

ro. De D irecteur kan geen lid zijn van 
het Bestuur. 

Art. XII. Het in artikel XI, negende lid, 
bedoelde personeel wordt door het betrokken 
dagelijksch bestuur, den Directeur gehoord, 
benoemd, geschorst en ontslagen. 

Art. XIII. Het Bestuur neemt, voor zoo
veel deze stichtingsbrief en het in art ikel V 
bedoelde reglement geen bepalingen bevat, 
een beslissing in alle gevallen, welke de or
ganisatie van de Stichting en de uitvoering 
van de genomen besluiten betreffen . 

Art. XIV. r. JaarliJks vóór 1 Mei dient 
het Bestuur bij den Minister een begrootin g 
van de lasten en baten van elke a fdeeling 
voor het volgend dienstjaar in. 

2. Het Bestuur stelt jaarlijks vóór 1 M ei 
verslagen samen omtrent de verrichtingen 
van elke afdeeling der Stichting gedurende 
het vorige jaar. D aarin wordt tevens opge
nomen voor elke afdeeling afzonderlijk de 
rekening van lasten en baten over dat jaar 
en de staat van bezittingen en schulden per 
31 D ecember. 

3. Het Bestuur legt jaarlijks rekening en 
v erantwoording van zijn beheer af aan de 
Ministers van Waterstaat en van Financiën. 

Art . XV. De S tichting wordt opgericht 
voor onbepaalden tijd. 

Art. XVI. Aanvulling of wijzigin g v a n 
d ezen stichtingsbrief geschied t niet , d an na
dat de Minister daarom trent het oordeel v an 
h et B estuur heeft ingewonnen. 

Art. XVII. Bij opheffing van de Stich
ting geschiedt verevening volgens door den 
M inister te stellen regelen. 

Art. XVIII. D e kosten van deze akte en 
a lle rechten en kosten, ter zake de afzond e
ring verschuldigd, kom en ten laste van de 
Stichting. 

Aldus vastgesteld te 's-Gravenhage, 21 

Januari 1936. 
D e M inister van Waterstaat, 
VAN LIDTH D E JEUDE. 

Behoort bij de wet van 22 D ecember 1939 
(S taatsblad n ° . r 522 ) . 

Ons bekend, 
De Minis ter van Waterstaat, 

] . W. ALBARDA 

De Minister van S taa t, 
Minister van Financiën, 

D E GEER . 
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MINISTERIE 
VAN WATERSTAAT. 

29 Mei 1937. 

La. R. I 
Directie van den Waterstaat. 

D e Minister van Waterstaat, 
Overwegende, dat wijziging noodig is van 

den door hem bij zijn beschikking van 2 1 

Januari 1936, La. S. , Directie van den Wa
terstaat vastgestelden stichtingsbrief voor de 
Geologische Stichting; 

Gehoord het Bestuur van die Stichting: 
Heeft goedgevonden: 

te bepalen, dat de artikelen VI, VII en IX 
van dien Stichtingsbrief zullen worden ge
lezen als volgt: 

Art. Vl. 1. De Stichting wordt beheerd 
door een bestuur, bestaande uit een Voorzit
ter en een even aantal, doch tenminste acht 
andere leden. De Voorzitter benevens de 
helft der andere leden worden door den Mi
nister benoemd. De andere helft der andere 
leden wordt door de Directie van de Staats
mijnen en door het bestuur van de Vereeni
ging tot behartiging van de belangen der 
Limburgsche mijnindustrie in onderling 
overleg aangewezen. 

2 . Behalve bij de instelling van de Stich
ting geschiedt de benoeming van den Voor
zitter uit de leden van het Bestuur op een 
aanbeveling van dit college. 

3 . Het Bestuur wijst uit zijn midden een 
ondervoorzitter aan, die den Voorzitter bij 
ontstentenis vervangt, alsmede een secreta
ris-penningmeester. 

Art. VII. 1. Om de vijf jaar op 31 De
cember, voor het eerst op 31 December 1940, 
treedt het Bestuur in zijn geheel af. 

2. Alle aftredende bestuursleden zijn ter
stond weder benoembaar. 

Art. IX. 1. De Voorzitter vertegenwoor
digt met den secretaris-penningmeester de 
Stichting in en buiten rechte. 

2 . Elke afdeeling wordt beheerd door een 
dagelijksch bestuur. 

Het dagelijksch bestuur voor de geologi
sche kaart wordt gevormd door de door den 
Minister benoemde leden en den Voorzitter 
van het Bestuur. 

H et dagelijksch bestuur voor het geolo
gisch bureau voor het mijngebied wordt ge
vormd door de door de mijndirecties aange
wezen leden en den Voorzitter van het Be
stuur. 

De Voorzitter van het Bestuur is tevens 
voorzitter van elk dier dagelijksche besturen, 
welke elk een ondervoorzitter, een secretaris 
en een penningmeester uit hun midden aan
wijzen. 

3. Het Bestuur kan de uitvoering van 
verschillende uit zijn taak voortvloeiende 
werkzaamheden opdragen aan uit zijn mid
den aan te wijzen commissies. Het Bestuur 
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blijft voor de uitvoering van deze werkzaam
heden verantwoordelijk. 

's-Gravenhage, 29 Mei 1937. 

s. 1602 

De Minister voornoemd, 
VAN LIDTH DE JEUDE. 

16 November 1939. WET, houdende ver
klaring van het algemeen nut der ont
eigening van onroerend goed onder de 
gemeente Heerlen, ter bewaring van 
natuurschoon, gevormd door bosschen 
en andere houtopstanden. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 24. 
Hand. II 1939/40, bladz. 201. 
Bijl. Hand. l 1939/40, 24 . 
Hand. l 1939/40, bladz. 26. 

s. 180 1 

29 December 1939. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke - rechten, noodig voor uitbrei
ding van het waterwinningsgebied van 
de N . V. Waterleiding Maatschappij 
voor Zuid-Limburg, gevestigd te Maas
tricht, over de gemeenten Ambij en 
Meerssen en in de gemeente Wittem. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 510; 1939/40, 95. 
Hand. II 1939/40, bladz. 863. 
Bijl. Hand. l 1939/40, 95. 
Hand. l 1939/40, bladz. 128. 

s. 1900 

15 December 1939. WET, houdende na
dere verlenging van den termijn der op
schorting van de betaling van rente en 
aflossing ter zake van de Surinaamsche 
Spoorwegleening. 

Bijl. Hand. II 19.w/40, 15. 
Hand. II 1939/40, bladz. 3I7· 
Bijl. Hand. l 1939/40, 15. 
Hand. l 1939/40, bladz. 87. 

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

dat het wenschelijk is den termijn te ver
lengen, waarvoor , ingevolge de wetten van 
22 December 1919 (Staatsblad n ° . 822, Gou
vernementsblad 1920 n °. 5), 30 April 1927 
(Staatsblad n°. 121, Gouvernementsblad n°. 
50), 12 December 1929 (Staatsblad n°. 526, 
Gouvernementsblad 1930, n ° . 19) en 7 D e
cember 1934 (Staatsblad n ° . 648, Gooverne
mentsblad 1935, n °. 28), de betaling van 
rente en aflossing ter zake van de Surinaam
sche Spoorwegleening werd opgeschort; 

Zoo is het, dat Wij , den RaadvanState,enz. 
Eenig artikel. 

In artikel 1 der wet van 22 December 1919 
(Staatsblad n °. 822, Gouvernementsblad 
1920, n°. 5), zooals dat artikel gewijzigd is 
bij de wetten van 30 April 1927 (Staatsblad 
n°. 121, Gouvernementsblad n °. 50), 12 De-
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cember 1929 (Staatsblad n °. 526, Gouverne
m entsblad 1930, n °. 19) en 7 December 1934 
(S taatsblad n °. 648, Gouvernementsblad 
1935, n°. 28), wordt in plaats van de woor
den "twintig jaren" gelezen "vijf en twintig 
jaren". 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's- Gravenhage, den 15den De

cember 1939. 

s. 2319 J 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, 

CH. WELTER. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 

(Uitgeg. 29 December 1939.) 

23 November 1939. BESLUIT tot schor
sing van het besluit van Gedeputeerde 
Staten der Provincie Utrecht, van 10 
October 1939, afdeeling 3, No. 3793/ 
2665, waarbij goedkeuring werd ver
leend aan het besluit van den Raad der 
gemeente Zuilen van II Mei 1939, tot 
het vaststellen van een verordening, re
gelende het verleenen van wachtgeld, 
respectievelijk pensioen aan de wethou
ders en van pensioen aan de weduwen 
en (of) weezen van de wethouders of de 
gepensionneerde oud-wethouders der 
gemeente Zuilen. 

Geschorst tot 1 Maart 1940. 

S. 2319 K 

27 November 1939. BESLUIT, tot verlen
~ing van de schorsing van het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuidhol
land d .d. 14 Juni 1939, N °. 20/1, strek
kende tot goedkeuring van het besluit 
van den raad der gemeente Voorschoten 
d.d. 17 Februari 19.39, voor zoover be
treft den aankoop van de daarin onder 
I, a en b, vermelde eigendommen en tot 
goedkeuring van het besluit van voorge
noemden raad d.d. 10 Maart 1939. 

Verlengd tot 1 Augustus 1940. 

S. 2319 L 

29 November 1939. BESLUIT, tot ver
lenging van de schorsing van een besluit 
van den raad van Wijchen, betreffende 
bouwvergunning. 

Verlengd tot 16 Mei 1940. 

S. 2319 M 

23 December 1939. BESLUIT, tot schor
sing van het besluit van den raad de~ 
gemeente Castricum van 30 November 
1939, strekkende tot aanstelling van 
Mej. J. H. Kloes als gemeentevroed
vrouw. 

Geschorst tot 1 Juli r940. 
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s. 2319 

23 December 1939. BESLUIT, tot schor
sing van het besluit van burgemeester 
en wethouders der gem eente Beerta van 
6 D ecember 1939 strekkende tot het ver
leenen van een voorschot van f 100 aan 
B. Martens, winkelier, aldaar. 

Geschorst tot r Juli ;:940. 

s. 2319 0 

30 December 1939. BESLUIT, tot schor
sing van een besluit van den raad van 
Harmelen, tot het verleenen van vrij
stelling van een eisch der bouwverorde
ning voor die gemeente. 

Geschorst tot 1 Juli 1940. 

s. 2321 

23 December 1939. BESLUIT, tot verlen
ging van de schorsing van het besluit 
van den gemeenteraad van Franeker 
d.d. 27 Juni 1939, betreffende afvoering 
van den gevel Godsacker No. 14 aldaar 
van de gemeentelijke monumentenlijst. 

Verlengd tot 1 Mei 1 940. 

s. 2350 

10 November 1939. BESLUIT, tot vernie
tiging van het besluit van den raad der 
gemeente Gorinchem van 10 Juni 1938, 
strekkende tot aanvulling van de a lge
meene politieverordening dier gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 20 October 1939, 
N ° . 23644, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
tot vernietiging van het besluit van den 
raad der gemeente Gorinchem van 10 Juni 
1938, strekkende tot aanvulling van de al
gemeene politieverordening der gemeente 
met een bepaling inzake het bijwonen van 
openbare bioscoopvoorstellingen; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Gorinchem bij zijn voormeld besluit hoofd
stuk VI van de algemeene politieverorde
ning heeft aangevuld met een artikel 125bis, 
luidende als volgt: 

,,Het is aan een ieder v erboden een open
bare bioscoopvoorstelling bij te wonen of 
zich daartoe toegang te verschaffen, indien 
deze, blijkens de ingevolge artikel 17 der 
Bioscoopwet bij den ingang aangebrachte 
mededeeling, voor hem niet toegankelijk is."; 

dat artikel 127 der algemeene politiever
ordening op overtreding van bepalingen van 
hoofdstuk VI hechtenis van ten hoogste een 
maand of geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden stelt; 

Overwegende, dat artikel 125bis zich richt 
tegen kinderen, die krachtens de Bioscoop-
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wet op grond van hun leeftijd niet tot be
paalde voorstellingen mogen worden toege
laten en ten doel heeft de Rijksregeling op 
dit punt aan te vullen; 

dat de Rijkswetgever echter welbewust -
met het oog op de daaraan in zijn oogen ver
bonden bezwaren - geen regeling heeft ge
troffen met betrekking tot de strafbaarheid 
van kinderen, die voor hen niet toegankelijke 
voorstellingen bezoeken ; 

Overwegende, dat het onder deze omstan
digheden den gemeenteraad - afgezien van 
de vraag of de Bioscoopwet aanvullende re
geling door den plaatselijken wetgever toe
laat - niet vrij staat met betrekking tot dit 
punt regelen te stellen; 

dat een gemeenteraad, dus doende, de 
grenzen van zijn bevoegdheid overschrijdt en 
mitsdien in strijd met de wet handelt ; 

Gelet op artikel 185 van de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

31 October 1939, N °. 37); 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 6 November 
1939, N °. 24289 afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den raad der 

gemeente Gorinchem van ro Juni 1938 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, den roden November 1939. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BOEYEN. 

(Uitgeg . 24 November r939.) 

s. 2351 

6 December 1939. BESLUIT, tot vernieti
ging van het besluit van den raad der 
gemeente H oogeveen van 5 September 
1939, tot benoeming van D . van Dijk 
tot wethouder dier gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 18 November 
1939, N °. 24860, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Hoogeveen van 5 
September I939 tot benoeming van D. van 
Dijk tot wethouder dier gemeente; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Hoogeveen bij zijn voormeld besluit D. van 
Dijk heeft benoemd tot wethouder dier ge
meente; 

dat deze als zoodanig is benoemd na drie 
vrije stemmingen, een "tusschenstemming" 
tusschen hem en J. Veenstra en een vijfde 
stemming tusschen hem en H. Dekker; 

dat aan vorenbedoelde "tusschenstem
ming" van Dijk en Veenstra in strijd met het 
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verbod, v ervat in artikel 52 van de gemeen
tewet, hebben deelgenomen; 

dat, gelet op den uitslag dezer stemming, 
rekening dient t i, worden gehouden met de 
mogelijkheid, dat het medestemmen daarop 
van invloed is geweest; 

dat het besluit van den raad der gemeente 
Hoogeveen van 5 September 1939 mitsdien 
in strijd met de wet moet worden geacht; 

Gelet op artikel I85 der gemeentewet; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

28 November 1939, N °. 30); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van r December I939, N °. 
25986, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Bovenvermeld besluit van den raad der 

gemeente Hoogeveen van 5 September I939 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, den 6den December I939-

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

. VAN BoEYEN. 

(Uitgeg. I9 December r939.) 

s. 2352 

29 December r939. BESLUIT, tot vernie
tiging van het besluit van den raad der 
gemeente Vierlingsbeek van 5 Septem
ber I939 tot benoeming van L. G . Ger
rits tot wethouder dier gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 6 December 1939, 
N °. 27021, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Vierlingsbeek van 5 
September 1939 tot benoeming van L . G. 
Gerrits tot wethouder dier gemeente; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Vierlingsbeek bij zijn besluit van 5 Septem
ber 1939 L. G. Gerrits heeft benoemd tot 
wethouder dier gemeente ; 

dat eerst twee vrije stemmin gen zijn ge
houden, bij de tweede waarvan op L.G. Ger
rits drie, op J. A. Stevens t wee en op J . Hen
driks twee stemmen werden uitgebracht; 

dat vervolgens niet overeenkomstig het 
bepaalde in a rtikel 2 5 van het reglement van 
orde voor de vergaderingen van den raad 
loting tusschen S tevens en Hendriks heeft 
plaats gevonden teneinde te doen uitmaken 
wie in aanmerking zou komen voor herstem
ming met Gerrits, doch - in afwijking van 
het aldaar bepaalde - een tusschenstem
ming tusschen deze beide personen is gehou
den, waarbij Stevens vier stemmen en Hen
driks één stem kreeg; 

dE1.t , waar de raad zonder dat daartoe een 
gegronde reden bestond, is afgeweken van de 



1939 

door hem zelf vastgestelde verordening en 
rekenjng dient te worden gehouden met de 
mogelijkheid, dat door de gevolgde handel
wijze de belangen van Hendriks zijn ge
schaad, het besluit van 5 September 1939, 
waarbij L. G. Gerrits tot wethouder is be
noemd verklaard, als in strij d met het alge
meen belang voor vernietjging in aanmer
king komt ; 

Gelet op artikel 185 van de gemeentewet; 
D en R aad van State gehoord (advies van 

19 D ecember 1939, N ° . 22); 
Gezjen het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 23 D ecember 1939, 
N ° . 28391, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit v an den raad der 

gemeente Vier!jngsbeek van 5 September 
1939 te vernietigen wegens strijd m et het al
gemeen belang. 

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

's-Gravenhage, den 19sten December 1939. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN B OEVEN. 

(Uitgeg . 12 januari 1940. 

s. 2843 

.25 Novemb er 1939. BESLUIT, tot vernie
tiging, wegens strijd met het algemeen 
belang, van het besluit van den raad 
der gemeente Vreeswijk van 3 Novem
ber 1938, strekkende tot het aangaan 
van een overeenkomst m et het bestuur 
van het Waterschap Zandve/d inzake 
de bemaling van de sloot achter langs 
de Handelskade. 

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

S ociale Zaken van 19 Augustus 1939, n ° . 
1137 P, afdeeling Volksgezondheid, en van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 2 October 1939, n ° . 19763, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, d a t de raad der gemeente 
Vreeswijk bij besluit van 3 November 1938 
heeft besloten een overeenkomst aan te gaan 
met het bestuur van het Waterschap Zand
veld, waarbij de gemeente Vreeswijk ver
plicht wordt f 3000 bij te dragen in de stich
tingskosten van een door het Waterschap 
Zandveld te bouwen inrichting tot bemaling 
van de sloot achter langs de Handelskade al
daar; dat verder is overeengekomen, dat 
door de gemeente jaarlijks f ISO zal worden 
bijgedragen in de kosten van bemaling en 
onderhoud en het waterschap van zijn ver
plichting tot bemaling van bedoelde sloot 
ontheven zal zijn, indien eenige daartoe ge
rechtigde autoriteit uitloozing van het water 
in het Menvedekanaa/ zoude verhinderen; 
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Overwegende, dat slechts het uitslaan van 
volstrekt schoon polderwater op het P.1er-
wedekanaa / toegestaan kan worden en der
halve het daarin uitloozen van het vervuilde 
water van bedoelde sloot, waarin riool- en 
afvalwater v an de aangrenzende bebouwing 
wordt geloosd, ontoelaatbaar moet worden 
geacht; 

Overwegende, dat zelfs indien de uitloo
zing van het slootwater in het Merwedeka -
naa/ door het maken van een zuiverings
inrichting aanvaardbaar zoude worden, de 
overeengekomen bemaling geen afdoende 
verbetering kan brengen in den bestaanden 
toestand, die gevaar zal blijven opleveren 
voor de volksgezondheid; 

Overwegende, dat de bemalingsinrichting, 
desnoods zonder medewerking van de ge
meente Vreeswijk, toch zal worden gebouwd; 
dat door de opofferingen, welke de gemeente 
is overeengekomen zich voor deze bemaling 
te getroosten, niet een aannemelijke oplos
sing zal worden verkregen voor een toestand, 
die strijdig is met de belangen van de volks
gezondheid, doch het tot stand komen van 
een betere oplossing hierdoor slechts zal wor
den vertraagd; dat mitsdien deze overeen
komst, die he t door de gemeente beoogde 
voordeel niet zal kunnen opleveren, strijdig 
is met het a lgemeen belang; 

Gelet op Onze besluiten van 7 D ecember 
1938 (Staatsblad n °. 2319 J) en van 15 Mei 
1939 (Staatsblad n ° . 23u), waarbij voor
noemd besluit van den raad der gemeente 
Vreeswijk van 3 November 1938 is geschorst 
tot 1 Juni 1939 respectievelijk 1 November 
1939; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

31 October 1939, n °. 34); 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Sociale Zaken van 16 November 
1939, n ° . 2010 P , afdeeling Volksgezondheid, 
en van Onzen Ministe r van Binnenlan dsche 
Zaken van 22 November 1939, n ° . 25175, 
afdeeling Binnenlandsch B estuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van den raad der ge

meente Vreeswijk van 3 November 1938 te 
vernietigen wegens strijd m et het algemeen 
belang. 

Onze Minister van Social e Zake n is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 25sten November 1939. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Sociale Zaken, 

J . VAN DEN T EMPEL. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. ,2 December 1939.) 
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S. 679 XX 

19 December 1939. BESLUIT tot toepas
sing van artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 op visch. (Vischvervoer
besluit 1939). 

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

Economische Zaken van den 7den December 
1939, N °. 25827, afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden en Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 en op de Wet van 30 Septem
ber 1938 (Staatsblad N °. 639 C) ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 2 7 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 24sten November 1939, 
N °.n20); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 12 D ecember 1939, N °. 54); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 16 December 
1939, N °. 26464, afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden en Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. l. Dit besluit verstaat onder: 
,,visch": door Ons aan te wijzen rondvisch-

soorten; 
,,Minister": de met de zaken van den land

bouw belaste Minister; 
"Centrale": de Stichting Nederlandsche 

Visscherijcentrale, gevestigd te 's-Graven
hage. 

2 . 1. Het is verboden visch, welke op door 
Ons aan te wijzen afslagplaatsen is verkocht, 
vandaar te vervoeren of te doen vervoeren. 

2. Het in het vorige lid vermelde verbod 
geldt niet, indien hetzij ten genoegen van de 
Centrale is aangetoond, dat het vervoeren 
plaats vindt naar één der andere krachtens 
het 1ste lid van dit artikel aangewezen af
slagplaatsen, hetzij de visch, overeenkomstig 
door de Centrale te stellen eischen, is ont
daan van den kop. 

3 . De ingevolge het bepaalde in het 2de 
lid van het vorige artikel verkregen visch
koppen moeten door de koopers ter afslag aan 
de Centrale in eigendom worden overgedra
gen tegen een door den Minister te bepalen 
prijs , welke verschillend kan worden vastge
steld voor verschillende soorten rondvisch en 
voor verschillende tijden des jaars, en voorts 
naar gelang van de afslagplaats vanwaar de 
visch wordt vervoerd. 

4. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel "Vischvervoerbesluit 1939". 

5 . r. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging en is geldig tot 1 Januari 1941. 

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

3. Van het bepaalde in artikel 2 kan door 
Ons, al dan niet onder daarbij te stellen voor
waarden, geheel of gedeeltelijk ontheffing 
worden verleend. 

L. & S. 1939. 
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Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afschrift zal worden toegezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den December 1939. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Ui tgeg. 26 Maart 1940.) 

s. 3100 

2 December 1939. WET, tot vaststelling 
van het eerste hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1940, be
treffende het Huis der Koningin. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 2 . 
Hand. II 1939/40, bladz. 188. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 2. 
Hand. I 1939/40, bladz. 62. 

Titel A . Gewone dienst . 
Titel B. Kapitaaldienst . 

Ge heele dienst . 

s. 3101 

f 1,560,000 
Nihil. 

f 1,560,000 

2 December 1939. WET tot vaststelling 
van het tweede hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1940, be
treffende de Hooge Colleges van Staat 
en het Kabinet der Koningin. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 2. 
Hand. II 1939/40, bladz. 205. 
Bijl. Hand. l 1939/40, 2. 
Hand. l 1939/40, bladz. 62. 

Titel A G ewone dienst . 
Titel B. Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 3102 

f 1,906,430 
Nihil. 

f 1,906,430 

2 D ecember 1939. WET tot vaststelling 
van het tweede hoofdstuk A der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1940. 
(Departement van Algemeene Zaken). 

Bijl. Hand. II 1939/40, 2. 
Hand. II 1939/40, bladz. 205- 207. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 2. 
Hand. l 1939/40, bladz. 62. 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

. 3103 

f 88,268 
Nihil 

f 88,268 

14 December 1939. WET tot WtJztgmg en 
verhooging van het tweede hoofdstuk A 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaa, 
1939. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 40. 
Hand. II 1939/40, bladz. 317. 
Bijl. Hand. l 1939/40. 40. 
Hand. I 1939/40, bladz. 71. 
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s. 3104 

2 I December I939· WET tot wijziging van 
het tweede hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II I939/40, I57• 
Hand. II I939/40, bladz. 498. 
Bijl. Hand. I z939/40, z57. 
Hand. I z939/40, bladz. 9z. 

s. 3105 

2I D ecember I9J9- WET tot wijziging van 
het tweede hoofdstuk A der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II z939/40, z58. 
Hand. II I939/40, bladz. 498. 
Bijl. H and. I z939/40, z58. 
H and . I I939/40, bladz. 9z. 

s. 3142 

2I December z939. WET tot wijziging en 
verhoogin g van het derde hoofdstuk der 
Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. 

Bijl. Hand. II z939/40, z8o. 
Hand. II z939/40, bladz. 7z3. 
B ijl. Hand. I z939/40, z8o. 
Hand. I z939/40, bladz. 9z. 

s. 3202 

2I December z939. WET tot wijziging en 
verhoogin g van het vierde hoofdstuk 
der Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. 

Bijl. Hand. II z938/39, 5II; z939/40, 96. 
Hand. II z939/40, bladz. 605. 
Bijl. Hand. I z939/40, 96. 
Hand. I I939/40, bladz. 9z. 

s. 3203 

2 I December z939. WET tot wijzigin g en 
verhooging van het vierde hoofdstuk der 
R ijksbegrooting voor het dienstjaar 
1939. ( Vorderingen alge_sloten dienst
jaren.) 

Bijl. Hand. Il I939/40, z48. 
Hand. II I939/40, bladz. 605. 
Bijl. H and. I I939/40, z48. 
Hand. I 1939/40, bladz. 9z. 

s. 3204 

23 December 1939. WET tot wijziging van 
het vierde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor he t dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II I939/40, I89 . 
Hand. II I 939/40, bladz. 856. 
B ijl. H and. I 1939/40, I89. 
Hand. I 1939/40, bladz. I I7/8. 
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. 3205 

30 December I939- WET tot wijziging en 
verhooging van het vierde hoofdstuk 
der R ijksbegrooting voor het dienstjaar 
1939. 

Bijl. Hand. II z939/40, 84. 
Hand. II I939/40, bladz. 857. 
Bij l. Hand. I 1939/40, 84. 
Hand. I 1939/40, bladz. 140. 

s. 3280 

30 D ecembe_r 1939. BESLUIT, waarbij met 
toepassmg van artikel 24 d er Compta
biliteitswet 1927 (Staatsblad n ° . 259) 
restanten op enkele artikelen van het 
IVde H oofdstuk der Rij ksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938 worden toege
voegd aan overeenkomstige artikelen 
van het JVde Hoofdstuk der Rijk sbe
grooting voor het dienstjaar 1939. 

s. 3306 

30 N ovember I939· WET tot vaststelling 
van de begrooting van de ontvangsten 
en uitgaven van het Algemeen Burger
lijk P ensioenfonds voor het dienstjaar 
1940. 

Bijl. Hand. II I939/40. 2B. 
Hand. II z939/40, bladz. 286. 
Bijl. Hand. I I939/40, 2B. 
H and. I 1939/40, bladz. 28. 

Titel A. Gewone dienst 
T itel B . Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 3307 

f 259,2 74,462 
Nihil. 

z4 December 1939. WET tot vaststelling 
van de begrooting van het Staatsbedrij f 
der Algemeene Landsdrukkerij voor het 
dienstjaar 1940. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 2 K . 
Hand. II I939/40, bladz. 3z8. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 2K. 
Hand. I 1939/40, b ladz. 7z. 

s. 3308 

2z December 1939. WET tot w11z1gmg en 
verhooging van het vijlde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. 

Bijl. Hand. Il I939/40, 103. 
Hand. II z939/40, bladz. 7I3. 
Bijl. Hand. I I 939/40, zo3. 
Hand. I I939/40, bladz . 9I /2. 

s. 3309 

22 D ecember I939. WET, houdende vast
stelling van de begrooting van het 
Staatsbedrij f der Posterijen , Telegrafi e 
en T elefonie voor het dienstjaar 1940. 
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Bijl. Hand. Il z939/40, 2 L. , 
Hand. Il z939/40, bladz. 263- 270, 272-

286. 
Bijl. Hand. 1 z939/40, 2 L. 
Hand. 1 z939/40, bladz. 93-97. 

s. 3310 

30 December z939. WET tot verhooging 
van de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Algemeene Landsdrukkerij voor het 
dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il z939/40, z76. 
Hand. Il z939/40, bladz. 945/6. 
Bijl. Hand. 1 z939/40, z76. · 
Hand. 1 1939/40, bladz. 129. 

S, 3341 

30 December 1939. WET tot wijziging en 
verhooging van het zesde hoofdstuk 
(Departement van Onderwijs , Kunsten 
en Wetenschappen) der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 143. 
Hand. Il 1939i40, bladz. 1053/4. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 143. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 129. 

s. 3342 

30 December 1939. WET tot wijziging van 
het zesde hoofdstuk (Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 217. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 1054. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 217. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 129. 

s. 3382 

30 D ecember 1939. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Compta
biliteitswet (Staatsblad 1927, n °. 259), 
restanten op enkele artikelen van het 
Vde H oofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938 worden toege
voegd aan overeenkomstige artikelen 
van het Vde Hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1939. 

s. 3390 

30 Decembe: 1939. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Compta
biliteitswet 1927 (Staatsblad n ° . 259) 
restant en op enkele artikelen van het 
Vide Hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938 worden toege
voegd aan overeenkomstige artikelen 
van het Vide Hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1939. 

1939 

s. 3413 

2 December 1939. WET tot vaststelling 
van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van het gemeentefonds voor 
het begrootingsjaar 19.io/1941. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 2 H. 
Hand. Il z939l40, bladz. 286. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 2 H. 
Hand. 1 z939/40, bladz. 67. 

Titel A . Gewone dienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 3414 

f 84,391,325 
2,724,325 

f 87,n5,650 

22 December 1939. WET tot verhooging 
van het zevende Hoofdstuk B der Rijks
begrooting voor h et dienstjaar 1939. 
(Verhooging crediet voor werkverrui-
ming.) · 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 367; 1939/40, 61. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 207-220, 221-

244, 246. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 61. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 101-107. 

s. 3415 

23 December 1939. WET tot vaststelling 
van het slot der algemeene rekening 
van Rijksontvangsten en -uitgaven, het 
slot der rekeningen, bedoeld in artikel 
87, derde lid , en het slot der rekeningen 
van takken van Rijksdienst, bedoeld in 
artikel 88 de r Comptabiliteitswet 192 7 
(Staatsblad no. 259) over het dienstjaar 
1936. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 174. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 860. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 174. 
Hand. 1 1939/40, bladz. II7/8 . 

s. 3416 

29 December 1939. WET tot wijziging en 
verhooging van het zevende hoofdstuk 
A der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1938. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, Z9{). 

Hand. Il 1939l40, bl<1áz. 860/1. 
Bij l . Hand. I 1939Î40, z90. 
Hand. 1 z939/40, bladz. 127/8 . 

s. 3417 

30 December 1939. WET tot wijziging en 
verhooging van het zevende hoofdstuk 
B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1938. 

Bijl. Hand. Il z939/40, z95. 
Hand. Il z939/40, bladz. 936. 
Bijl. Hand. I z939/40, z95. 
Hand. I z939l40, bladz. z29. 



1939 

s. 3418 

30 D ecember 1939. WET, houdende wijzi
ging der wet van den 16den December 
1937 ( Staatsblad no. 3413) tot aanwij
zing v an de middelen tot dekking van 
de uitgaven, begrepen in de Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1938. 

B ijl. Han d . II 1939/40, :n5. 
H and. II 1939/40, b ladz. 936. 
B ijl. Hand. 1 1939/40, 215. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 129. 

s. 3419 

30 D ecember 1939. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van in
kom sten en uitgaven van het Werkloos 
heidssubsidiefonds voor het d ienstjaar 
:r938. 

Bijl. H and. II 1939/40, 206. 
Hand . II 1939/40, bladz. 1027. 
Bijl . Hand. I 1939/40, 206. 
Hand . 1 1939/40, bladz. 129. 

. 3481 

29 December 1939. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabi
liteitswet 1927 ( Staatsblad no. 259) het 
restant op artikel 152 van het Vlle 
hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938, wordt toegevoegd 
aan het overeenkomstig artikel van het 
Vlle H oofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1939. 

s. 3508 

21 D ecember 1939. WET tot wijziging en 
verhooging van het achtste hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1939. 

B ij l. H and. II 1939/40, II2. 
Hand. II 1939/40, bladz. 605. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, II2, 
Hand. 1 1939/40, bladz. 91/2. 

. 3509 

21 December 1939. WET tot verhooging 
van de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen voor het 
dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand II 1939/40 , 159. 
Hand. II 1939 /40, b lad z. 498. 
Bijl. Hand. 1 1939/40 . 159. 
Hand. I 1939/40, b ladz. 92. 

s. 3510 

21 December 1939. WET tot verhooging 
van de begrooting v an het Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen voor het 
dienstjaar 1938. 

Bijl, Hand. II 1939/40, 159. 
Hand. II 1939/40, bladz. 498 . 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 159. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 92 . 

s. 3511 

868 

29 D ecember 1939. WET tot w1Jzigm g en 
verhooging van het achtste hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaa r 
1939 (Buitengewoon krediet). 

Bijl. Hand. II 1939/40, 94 
Hand. II 1939/40, b lad z. 795. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 94. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 128. 

s. 3 5 1 2 

30 D ecember 1939. WET tot wijziging en 
verhooging van het achtste hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. 

Bijl. Hand. II 1939/40, .202. 
Hand. II 1939!40, bladz. 1027 . 
Bijl Hand. 1 1939/40, 202. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 129. 

s. 3550 

21 December 1939 . WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van de 
Staatsmijnen in Limburg voor het 
dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 35. 
Hand. II 1939/40, bladz. 317. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 35. 
H and. I 1939/40, blad z. 92. 

s. 355 1 

21 December 1939. WET tot wijziging van 
de begroeting van inkomsten en uitga
ven van de Rijksafdeeling van het open
baar lichaam " de Wieringermeer" voor 
het dienstjaar 1938. 

Bijl Hand. II 1939/40, 101. 

Hand. Il 1939/40, bladz. 501. 
Bijl. Hand. I z939/40, zoz. 
Hand. I 1939/40, bladz. 92 . 

s. 3552 

21 December 1939. WET tot wijziging en 
verhooging van de begroeting van het 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmui
den voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il , 939/40, zzo. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 713. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 1 co. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 92 . 
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s. 3553 

21 December 1939. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van in
komsten en uitgaven van het Verkeers
fonds voor het dienstjaar 1938. 

Bijl Hand. II 1939/40, 145. 
Hand. II 1939/40, bladz. 713. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 145. 
Hand. I 1939/40, bladz. 92. 

s. 3554 

21 December 1939. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van in
komsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor het dienstjaar 1938. 

Bijl Hand. II 1939/40, ,45. 
Hand. II 1939/40, bladz. 713. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 145. 
Hand. 1 ,939/40, bladz. 92. 

s. 3555 

21 December 1939. WET tot wijziging en 
verhooging van het negende hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. 

Bijl Hand. II 1939/40, 145. 
Hand. II 1939/40, bladz. 713. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, r45. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 92. 

s. 3556 

22 December ,939. WET, houdende wijzi
ging van het negende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. ( Geologische Stichting.) 

Bijl. Hand. II 1938/39, 428; 1939/40, 67. 
Hand. II 1939/40, bladz. 605. 
Bijl. Hand 1 r939/40, 67. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 93. 

s. 3583 

30 December ,939. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabi
liteitswet 1927 (Staatsblad n °. 259) 
restanten op enkele artikelen van de 
begrooting van het Defensiefonds voor 
het dienstjaar 1938 worden toegevoegd 
aan gelijksoortige artikelen van het 
VIIIste Hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1939. 

s. 3584 

30 December 1939. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabi
liteitswet 1927 (Staatsblad n °. 259) 
restanten op enkele artikelen van het 
VIIIste Hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938 worden toege
voegd aan gelijksoortige artikelen van 

19'39 

het VIIIste H oofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1939. 

s. 3590 

23 December 1939. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabi
liteitswet 1927 (Staatsblad n °. 259) 
restanten op enkele artikelen van het 
IXde Hoofdstuk der Rijksbegrooting en 
van de begrooting van uitgaven van het 
Verkeersfonds, beide voor het dienst
jaar 1938 worden toegevoegd aan de 
overeenkomstige artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting en van 
de begrooting van uitgaven van het 
Verkeersfonds , beide voor het dienst
jaar 1939. 

s. 360 4 

15 December 1939. WET tot WtJztgmg en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 515; 1939/40, zoo. 
Hand. II r939/40, bladz. 380/r. 
Bijl. Hand I 1939/40, zoo. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 85. 

s. 360 5 

30 December 1939. WET tot w1Jz1gmg en 
verhooging van het tiende hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. 

Bijl. Hand. II ,939/40, 205. 
Hand. II 1939/40, bladz. ro3r .l2. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 205. 
Hand. I 1939/40, bladz. r29. 

s. 360 6 

30 D ecember r939. WET, houdende wijzi
ging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Landbouw-Crisis
fonds voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II ,939/40, 207. 
Hand. II 1939/40, bladz. 1032. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 207. 
Hand. I 1939/40, bladz. 129. 

s. 3680 

30 December r939. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabi
liteitswet 1927 (Staatsblad n °. 259) de 
restanten op enkele artikelen van hoofd
stuk X der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938 worden toegevoegd aan 
de overeenkomstige artikelen van hoofd
stuk X der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1939. 



1939 

s. 3802 

23 December 1939. WET tot wijziging van 
het elfde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 192. 
Hand. II 1939/40, bladz. 863. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 192. 
Hand. I 1939/40, bladz. II7/8. 

s. 3803 

29 December 1939. WET tot WtJzigmg en 
verhooging van het elfde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. 

Bijl. Hand. II 1938/39, 513; 1939/40, 98. 
Hand. II 1939/40, bladz. 861-863. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 98. 
Hand. I 1939/40, bladz. 128. 

s. 3880 

30 December 1939. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabi
liteitswet 1927 (Staatsblad n °. 259) de 
restanten op twee artikelen van Hoofd
stuk XI der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938 worden toegevoegd aan 
de overeenkomstige artikelen van 
Hoofdstuk XI der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1939. 

870 

S. 3979 I 

21 December 1939. WET, houdende wijzi
ging en verhooging van het twaalfde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 102. 
Hand. II 1939/40, bladz. 695/6. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 102. 
Hand. I 1939/40, bladz. 92. 

s. 3979 J 

30 December 1939. WET, houdende goed-
- keuring van een besluit van den Gou

verneur-Generaal van Nederlandsch
Indië tot wij_ziging en aanvulling van 
Afdeeling 111 der begrooting van Ne
derlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1939. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 105. 
Hand. II 1939/40, bladz. 668-679. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 105. 
Hand. I 1939/40, bladz. 130-132. 

S. 3979 K 

30 December 1939. WET, houdende wijzi
ging van de Surinaamsche begrooting 
voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 216. 
Hand. II 1939/40, bladz. 1032. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 216. 
Hand. I 1939,140, bladz. 130. 

VERBETERINGEN STAATSBLAD 

s. 356 

Op blz. 515, 2e kolom, regel 17 van boven, 
staat: wachter:" na de inschrijving enz. 

Het woord wachter:" moet hier vervallen. 
Op blz. 516, 1e kolom, staat onder het

zelfde Staatsblad : (Uitgeg. 27 October 1939). 
Lees: (Uitgeg. 17 October 1939.) 

s. 585 

Op bladzijde 51, 2e kolom, regel 25 van 
boven 

staat: (Staatsblad n ° . 264), 
lees : (Staatsblad n °. 246), 

S. 679 FF 

Op bladzijde 456, 2e kolom, regel 18 van 
boven 

staat : B. In het v ierde lid van artikel 4 
lees : B . In het vierde lid van artikel 3 

S.842 

In artikel 1, onder m , op bladz. 56, 1e ko
lom, regel 22 van onderen, moet in plaats 
van "artikel 9, eerste lid, onder 1 ° .," worden 
gelezen: .,artikel 9, eerste lid, onder 3 ° .," 
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INHOUD STAATSBLAD 

Datum I Bladz. 1 N°. • Datum I Bladz. 1 N°. Datum I Bladz. 

10 16 I 3 280 25 II 16 387 10 VIII 394 
11 21 I 4 281 15 IV 304 388 2X 522 
12 23 I 5 282 lVII 305 389 23 X 535 
13 9 II 8 283 4IX 392 389A 3 XI 642 
14 13 II 117 284 21 X 508 390 26 IV 194 
15 13 II 11 285 23 XI 641 400 17 III 195 
16 24 II 12 28/i 21 XII 739 401 25III 740 
17 4 III 155 300 27 IV 182 402 27 IV 311 
18 16III 159 301 16 V 184 403 17 V 197 
19 25III 166 320 11 III 307 404 12 VIII 522 
20 1 IV 171 340 13 II 185 405 6IX 394 
21 17 V 172 341 8 III 16 406 2 XI 642 
22 22V 173 342 23 III 187 407 · 2 XII 642 
23 31 V ,285 343 28III 307 408 14 XII 772 
24 24 VI 285 344 14 IV 189 409 30XII 740 
25 24 VI 288 345 211V 190 440 18 III 198 
26 27 VI 297 346 27 IV 190 441 23III 199 
27 10 VIII 529 347 4V 308 442 llIV 201 
28 2IX 530 348 4V 309 443 241V 206 
29 4IX 531 349 6 VI 508 444 2IX 522 
30 2XI 625 350 lOVI 309 445 22XI 643 

. 31 2 XI 628 351 ~ 13 VI 510 446 19 XII 741 
32 16XI 631 352 13 VI 514 480 16 II 18 
33 16 XI 635 353 23 VI 309 481 4 III 18 
34 28 XII 735 354 26 VII 310 482 24III 207 
35 29XII 737 355 5X 514 483 27 IV 207 

160 8 VII 298 356 6X 514 484 17 VII 312 
180 25 III 116 357 4XII 641 500 12 VIII 394 
181 lOIV 181 360 17 I 190 501 12 VIII 395 
182 lOIV 182 361 17 I 191 502 12 VIII 395 
183 24 VIII 388 362 17 I 191 503 12 VIII 396 
184 25 VIII 388 363 17 I 192 504 6IX 397 
185 28 VIII 388 364 28 I 193 505 6IX 397 
186 28 VIII 389 365 8VI 516 506 14 XII 741 
187 lIX 389 366 8VI 517 507 21 XII 742 
188 3IX 389 367 8 VI 518 508 29 XII 742 
189 1 XI 532 368 8 VI 518 509 29 XII 743 
189A 6XI 534 369 26VI 519 520 9 II 19 
189B 12 XII 738 370 6 VII 520 521 1111 207 
190 19 IX 446 371 21 VII 310 . 522 11 III 207 
200 13 V 299 372 3 VIII 520 523 17 V 208 
201 24 VI 487 373 10 VIII 535 524 17 V · 209 
202 24 VI 300 374 10 VIII 535 525 26 V 210 
203 16 IX 446 375 10 VIII 392 526 31 V 313 
204 16 IX 446 376 25 VIII 393 527 24 Vl 313 
205 16 IX 447 377 28 VIII 521 528 16 IX 448 
206 30XI 640 378 13XII 739 529 22 XII 743 
207 30 XII 739 380 41 193 540 16 I 19 
240 3V 301 381 41 17 541 3 II 20 
241 12 V 303 382 2011 17 542 12 IV 210 
242 7 VI 303 383 2411 17 543 18IV 211 
243 17 VI 304 384 4 III 193 544 3V 397 
244 22 VIII 507 385 12 IV 194 545 23 V 214 
245 lOX 621 386 8 VII 311 546 21 VII 402 
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Datum I Bladz. , N°. Datum I Bladz. , No. Datum j Bladz. 

547 30 VIII 535 639A 1 VII 360 655 4 III 53 
548 16X 536 639B 10 VIII 403 656 11 III 227 
560 13 II 43 639c 12 VIII 403 657 17 III 228 
561 4 III 21 639D 12 VIII 404 658 6IV 230 
562 14 VI 449 639E 12 VIII 404 659 llIV 230 
563 17 VI 523 639F 12 VIII 404 660 14IV 230 
564 10 VIII 325 6390 12 VIII 404 661 26 IV 231 
565 lIX 541 639H 12 VIII 404 662 26IV 232 
566 6X 541 6391 12 VIII 404 663 

! 
26IV 232 

567 21 X 542 639J 12 VIII 404 664 29 IV 234 
568 2 XII 643 639K 12 VIII 404 665 6V 237 
569 2 XII 672 639L 12 VIII 404 666 17 V 238 
570 27 XII 811 639M 12 VIII 405 667 22V 238 
580 201 21 639N 12 VIII 405 668 31 V 239 
581 27 I 22 6390 12 VIII 405 669 31 V 241 
582 27 III 214 639P 12 VIII 405 670 31 V 244 
583 l0IV 216 639Q 12 VIII 405 671 8VI 246 
584 15 IV 50 639& 9IX 405 672 l0VI 360 
585 15 IV 51 639s 16IX 450 673 14 VI 361 
586 21 VII 339 639T 16IX 451 674 24 VI 361 
587 2VIII 339 639u l6IX 451 675 24 VI 362 
588 24 VIII 340 639v 16 XI 744 676 24 VI 362 
589 24 VIII 340 639w 14XII 745 677 4 VII 362 
589A 14IX 403 639x 14XII 745 678 12 VII 363 
589B 23IX 449 639Y 15 XII 747 679 18VII 364 
589c 29IX 450 639z 15 XII 747 679A 18 VII 364 
589D lOXI 686 639AA 15 XII 748 679B 21 VII 364 
590 6XII 686 639BB 15 XII 748 679c 21 VII 367 
600 23 II 22 639cc 15XII 748 679D 25 VII 368 
601 16 III 216 639DD 15 XII 749 679E 2VIII 370 
602 16 III 217 639EE 15 XII 749 679F 2VIII 373 
603 16 III 217 639FF 15 XII 749 6790 2VIII 373 
604 16 III 217 63900 15XII 749 679H 16 VIII 374 
605 16 III 217 639HH 15 XII 750 6791 26 VIII 375 
606 16 III 218 639u 15 XII 750 679J 28 VIII 375 
607 16 III 218 639JJ 15 XII 750 679K 28 VIII 377 
608 16 III 218 639KK 15XII 751 679L 28 VIII 378 
609 16III 219 639u 15XII 751 679M 28 VIII 378 
610 16 III 219 639MM 15 XII 751 679N 28 VIII 379 
611 16 III 219 639NN 15 XII 751 6790 28 VIII 379 
612 16 III 219 63900 23 XII 752 679P 28 VIII 379 
613 16 III 220 639PP 29 XII 752 679Q 28 VIII 380 
614 16 III 220 639QQ 29 XII 752 679& 28 VIII 380 
615 16 III 220 639RR 29 XII 753 679s 29 VIII 381 
616 16III 221 639ss 29 XII 753 679T 29 VIII 381 
617 16III 221 639TT 29 XII 753 679u 29 VIII 383 
618 16III 221 639uu 29 XII 754 679v 29 VIII 383 
619 16 III 221 639vv 29XII 754 679w 29 VIII 384 
620 16 III 222 639ww 29 XII 754 679x 29 VIII 385 
621 20III 224 639xx 29 XII 754 679IJ 29 ,VIII 386 
622 27IV 225 639TJIJ 29 XII 755 679z 29 VIII 451 
623 12V 225 639zz 29 XII 755 679AA 29 VIII 452 
624 17 V 225 639AAA 30XII 755 679BB 31 VIII 386 
625 17 V 226 640 12 I 22 679cc 9IX 453 
626 17 V 226 641 12 I 28 679DD 12 IX 453 
627 17 V 226 642 20 I 28 679EE 16 IX 454 
628 31 V 226 643 20 I 31 679FF 28IX 456 
629 31 V 227 644 21 I 33 67900 29IX 456 
630 24 VI 340 645 25 I 37 679HH 4X 457 
631 24 VI 343 646 27 I 38 679u 9X 457 
632 24 VI 346 647 10 II 38 679JJ 9X 458 
633 24 VI 348 648 10 II 39 679KK 9X 458 
634 24 VI 351 649 13 II 40 679LL 12X 542 
635 24 VI 354 650 16 II 41 679MM 18X 543 
636 24 VI 356 651 17 II 42 679NN 23.X 5~!> 
637 24 VI 358 652 20 II 43 67900 25X 1546 
638 1 VII 359 653 21 II 51 679PP 26X .547 
639 1 VII 359 654 25 II 52 679QQ 15 XI 687 
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679RR 25XI 687 884 30V 485 12390 9XI 573 
679ss 2XII 688 885 8 VI 486 1239D 9 XI 573 
679TT 16 XII 756 886 19VI 486 1239E 9 XI 574 
679nu 18 XII 756 887 11 VII 487 1239F 9XI 575 
679vv 18 XII 758 888 17VII 487 12390 9XI 576 
679ww 19 XII 759 889 8 VIII 487 1239H 9XI 577 
679xx 19 XII 865, 890 2IX 487 12391 9XI 578 
679IJIJ 19 XII 760 891 25X 557 1239J 9XI 579 
679zz 22XII 760 892 6XI 719 1239K 9XI 579 

679AAA ~2 XII 761 93 29 XI 828 l239L 9XI 580 
679BBB 22 XII 762 894 5XII 832 1239M 9 XI 581 
679000 23 XII 763 895 5 XII 832 1239N 9XI 582 
679DDD 29XII 77'J 900 27 IV 558 12390 9 XI 583 
679EEE 29XII 771 901 31 V 558 1239P 16 XI 846 
680 24 II 53 902 21 XII 832 1239Q 16XI 847 
681 24III 247 903 21 XII 832 1239R 16 XI 848 
682 19IV 247 904 21 XII 833 1239s 16 XI 849 
683 2 VIII 387 905 21 XII 721 1239T 16 XI 850 
684 lIX 387 906 23 XII ' 721 1239u 16 XI 851 
685 6IX 406 940 14X 558 1239v 16 XI 852 
686 12XII 689 941 16X 559 1239w 16 XI 853 
687 23 XII 772 942 31X 561 1239x 30XII 854 
800 27 IV 247 943 21 XII 721 1239Y 30 XII 855 
801 13 V 248 944 21 XII 722 1239z 30 XII 856 
802 6IX 407 980 16X 562 1280 28 VI 584 
803 19X 547 1140 3 VIII 562 1281 4XII 722 
804 19X 550 1200 9 II 70 1300 25 III 252 
805 22XII 845 1201 9 II 71 1301 17 V 252 
806 23 XII 690 1202 9 II 72 1302 2 XI 584 
840 17 I 5::J 1203 25 III 269 1303 16XI 722 
841 13 II 55 1204 25III 270 1304 16 XI 723 
842 17II 55 1205 25 III 271 1305 16 XI 723 
843 25 II 64 1206 25III 272 1306 14XII 723 
844 25 Il 65 1207 25 III 272 1307 21 XII 723 
845 11 III 65 1208 25 III 273 1360 31 73 
846 24III 67 1209 25 III 274 1361 31 73 
847 15 IV 68 1210 25 III 275 1362 16 I 74 
848 20IV 249 1211 25III 276 1363 16 I 74 
849 12 V 249 1212 25 III 277 1364 16 I 75 
850 23V 459 1213 25 III 278 1365 4 III 75 
851 19VI 462 1214 27 IV 279 1366 4 III 75 
852 20VI 462 1215 31 V 280 1367 2V 252 
853 20VI 463 1216 31 V 281 1368 2V 252 
854 23 VI 464 1217 31 V 281 1369 27 VI 584 
855 24 VI 465 1218 31 V 282 1370 5 VII 585 
856 11 VII 465 1219 31 V 282 1371 7X 585 
857 11 VII 467 1220 31 V 283 1372 9X 585 
858 Il VII 468 1221 31 V 284 1373 lOX 586 
859 11 VII 472 1222 31 V 425 1374 10 X 586 
860 11 VII 474 1223 31 V 426 1375 10 X 586 
861 11 VII 477 1224 31 V 427 1376 lOX 587 
862 11 VII 480 1225 31 V 427 1377 lOX 587 
863 15 VI 408 1226 31 V 428 1378 28 XII 833 
864 17VII 481 1227 31 V 429 l;,80 25 I 76 
865 8VIII 482 1228 31 V 430 1381 27V 253 
866 21 VIII 483 1229 24 VJ 431 1382 7VI 253 
867 8IX 484 1230 24 VI 432 1383 8IX 587 
868 6X 552 1231 10 VIII 563 1384 15IX 588 
869 16X 553 1232 9XI 564 1385 31 X 588 
870 17 X 553 1233 9XI 565 1386 lOXI 834 
871 2 XI 702 1234 9XI 566 1387 15 XII 834 
872 6XI 717 1235 9XI 566 1388 20XII 834 
873 22XI 718 1236 9XI 567 1390 21 III 254 
874 30XII 823 1237 9XI 568 1400 17 V 255 
880 26 I 68 1238 9 XI 569 1401 1 VII 588 
881 lOII 70 1239 9XI 570 1402 12 VIII 589 
882 20 IV 555 1239A 9XI 571 1403 12 VIII 590 
883 27V 484 1239B 9XI 572 1404 12 VIII 592 
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1405 12 VIII 593 2350 lOXI 862 3413 2 XII 867 
1406 12 VIII 595 2351 6XII 863 3414 22 XII 867 
1407 16 XI 835 2352 29 XII 863 3415 23 XII 867 
1408 16 XI 838 2380 4 III 77 3416 29 XII 867 
1409 13 XII 839 2381 14 VI 433 3417 30 XII 867 
1410 14XII 840 2382 lOX 601 3418 30 XII 868 
1411 23 XII 843 2389 lOVII 607 3419 30 XII 868 
1500 25 III 844 2390 19 I 81 3480 28X 618 
1501 29 XII 857 2391 19 I 87 3481 29 XII 868 
1502 30 XII 857 2392 19 I 93 3500 9 II 112 
1503 30XII 857 2393 19 I 99 3501 24 II 112 
1520 9XI 723 2394 19 I 105 3502 24 II 113 
1521 30 XI 857 2520 251 111 3503 24 II 113 
1522 22XII 859 2590 7 VI 438 3504 24 VI 264 
1540 3 VII 597 2591 5IX 723 3505 l VII 618 
1600 16 III 257 2640 23 I 111 3506 12 VIII 618 
1601 17 V 258 2800 25 Il 111 3507 16XI 734 
1602 16 XI 861 2840 4V 443 3508 21 XII 868 
1800 10 VIII 597 2841 5 VI 444 3509 21 XII 868 
1801 29 XII 861 2842 5 VJ 445 3510 21 XII 868 
1900 15 XII 861 2843 25XI 864 3511 29 XII 868 
2300 UI 76 3100 ·2xII 865 3512 30 XII 868 
2301 30I 76 3101 2XII 865 3540 25 III 264 
2302 Vervallen 3102 2XII 865 3541 25III 264 
2303 4 III 76 3103 14 XII 865 3542 25III 264 
2304 18 III 260 3104 21 XII 866 3543 25III 264 
2305 13IV 260 3105 21 XII 866 3544 25III 264 
2306 18IV 260 3140 4 III 111 3545 25III 264 
2307 22IV 260 3141 4III 112 3546 25III 264 
2308 Vervallen 3142 21 XII 866 3547 25III 264 
2309 29IV 260 3200 11 III 112 3548 9 XI 734 
2310 8V 260 3201 27 IV 263 3549 9 XI 734 
2311 15 V 260 3202 21 XII 866 3550 21 XII 868 
2312 16 V 261 3203 21 XII 866 3551 21 XII 868 
2313 26V 261 3204 23 XII 866 3552 21 XII 868 
2314 14 VI 261 3205 30 XII 866 3553 21 XII 869 
2315 1 VII 597 3280 30XII 866 3554 21 XII 869 
2316 10 VII 597 3300 20 II 112 3555 21 XII 869 
2317 15 VII 597 3301 20 II 112 3556 22 XII 869 
2318 26 VII 597 3302 20II 112 3580 24 VI 264 
2319 26 VII 597 3303 27 IV 263 3581 26 VIII 619 
2319A 27VII 597 3304 24 VI 618 3582 26VIII 619 
2319B 2 VIII 597 3305 16 XI 733 3583 30XII 869 
23190 21 VIII 598 3306 30XI 866 3584 30 XII 869 
2319D 4IX 598 3307 14 XII 866 3590 23 XII 869 
2319E 7IX 598 3308 21 XII 866 3600 16 III 265 
2319F 8IX 598 3309 22 XII 866 3601 18 III 265 
2319G 14 IX 598 3310 30XII 867 3602 18III 265 
2319H 19 IX 598 3340 17 II 112 3603 6IX 446 
23191 1 XI 598 3341 30 XII 867 3604 15 XII 869 
2319J 23 XI 862 3342 30 XII 867 3605 30XII 869 
2319K 27 XI 862 3380 13 VII 618 3606 30XU 869 
2319L 29 XI 862 3381 11 IX 618 3680 30XII 869 
2319M 23 XII 862 3382 30XII 867 3800 16 III 265 
2319N 23 XII 862 3390 30 XII 867 3801 25III 265 
23190 30 XII 862 3400 13 II 112 3802 23 XII 870 
2320 4 VIII 598 3401 11 III 263 3803 29 XII 870 
2321 23XII 862 3402 31 V 263 3880 30 XII 870 
2340 3 II 76 3403 1 VII 618 3900 · 9 II 113 
2341 16 III 261 3404 12 VIII 618 3901 9 II 113 
2342 24III 261 3405 12 VIII 618 a902 9 II 113 
2343 18 IV 262 3406 16XI 734 3903 9 II 113 
2344 13 V 262 3407 30XI 734 ;J904 9 II 113 
2345 31 V 263 3408 2XII 734 3905 9 II 113 
2346 5IX 598 3409 2XII 734 3906 9 II 113 
2347 6X 598 3410 2XII 734 3907 9II 114 
2348 14X 599 3411 2XII 734 3908 9 II 114 
2349 28X 600 3412 2XII 734 3909 9 II 114 
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3910 9 II 114 3938 
1 

31 V 266 3965 10 VIII 619 
3911 9 II 114 3939 31 V 266 3966 10 VIII 619 
3912 9 II 114 3940 31 V 266 3967 10 VIII 619 
3913 9II 114 3941 31 V 266 3968 10 VIII 619 
3914 9 II 114 3942 31 V 267 3969 JO VIII 619 
3915 9 II 114 3943 31 V 267 3970 10 VIII 619 · 
3916 9 II 114 3944 31 V 267 3971 10 VIII 620 
3917 9 II 115 3945 31 V 267 3972 10 VIII 620 
3918 9 II 115 3946 31 V 267 3973 10 VIII 620 
3919 9 II 115 3947 31 V 267 3974 JO VIII 620 
3920 9 II 115 3948 31 V 267 3975 10 VIII 620 
392] 9 II 115 3949 31 V 267 3976 10 VIII 620 
3922 9 II 115 3950 31 V 267 3977 10 VIII 620 
3923 9 II 115 3951 31 V 268 3978 JO VIII 620 
3924 9 II 115 3952 31 V 268 3979 10 VIII 620 
3925 9II 115 3953 31 V 268 3979A 10 VIII 620 
3926 9 II 115 3954 31 V 268 3979B 10 VIII 621 
3927 9 II ll6 3955 31 V 268 3979c JO VIII 621 
3928 9II ll6 3956 31 V 268 3979D 10 VIII 621 
3929 11 III 265 3957 31 V 268 3979E 10 VIII 621 
3930 27 IV 265 3958 31 V 268 3979F 10 VIII 621 
3931 13 V 265 3959 31 V 268 39790 JO VIII 621 
~932 26V 265 3960 31 V 269 
3933 31 V 266 3961 31 V 269 39791 21 XII 870 
3934 31 V 266 3962 31 V 269 3979J 30XII 870 
3935 

1 

31 V 
1 266 3963 10 VIII 619 3979K 30 XII 870 

3936 31 V 266 3964 10 VIII 619 3980 24 VI 621 
3937 31 V 266 
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2 januari z939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Warenwet artt. 10 en 15; Melk
verordening van 's-Gravenhage art. 1.) 

De op 29 Nov. 1937vastgesteldeHaag
sche verordening betreffende de aan 
melk en als melk aangeduide waar te 
stellen eischen, is niet alleen blijkens 
hare considerans, doch ook blijkens ha
ren inhoud, eene verordening als bedoeld 
in art. 15, lid 3, der Warenwet S. 1935, 
waarbij door den Raad krachtens bij 
K. B. gegeven machtiging, eischen zijn 
gesteld, waaraan een bepaalde waar moet 
voldoen . Voor zoodanige verordening is 
een bepaald formulier van afkondiging 
niet voorgeschreven. 

Mitsdien moet het vonnis van den 
Kantonr., waarbij werd aangenomen, 
dat de bedoelde verordening verbin
dende kracht mist, daar het afkondi
gingsformulier niet beantwoordt aan de 
eischen van art. 10 lid 1 der Warenwet, 
worden vernietigd. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0 . M . 
bij het Kantongerecht te 's-Gravenhage, re
quirant van cassatie tegen een mondeling 
vonnis van gemeld Kantongerecht van 22 
Sept. 1938, waarbij de gerequireerde J. W . 
R., melkhandelaar te 's-Gravenhage, van 
alle rechtsvervolging is ontslagen. (Gepleit 
voor gereq. door Mr. A. de Lauwere). 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur: 
"S., althans v. t. van de artt. 351 en 352 

in verband met 398 Sv., 15 lid 3 der Wa
renwet, 4 en 6 der Verordening van de Ge
meente 's-Gravenhage op de Keuring van 
Waren en 1 van de Verordening dier ge
meente van 29 November 1937, bekend ge
maakt als "1938 N °. 7", dit alles door het 
overeenkomstig de telastelegging bewezen
verklaarde feit niet strafbaar te achten en 
op dien grqnd verdachte van rechtsvervol
ging te ontslaan", en op de bestrijding daar
van namens gerequireerde ; 

0. dat, blijkens de aanteekening van het 
bestreden vonnis, overeenkomstig de dag
vaarding, ten laste van den gerequireerde is 
bewezen verklaard, dat hij te 's-Gravenhage 
op 22 Juni 1938 voor den handel en de 
menschelijke consumptie bestemde melk ten 
verkoop in voorraad heeft gehad, waarvan 
het procentisch vetgehalte der droogrest 
minder dan 27 bedroeg; 

0. dat de Kantonrechter dat bewezene 
niet strafbaar heeft geacht, met ontslag van 
rechtsvervolging als voormeld, op grond "dat 
de melkverordening voor 's-Gravenhage ver
bindende kracht mist, daar het afkondi
gingsformulier niet beantwoordt aan de 
eischen gesteld in art. 10 lid 1 der Waren
wet S. 1935 n °. 793"; 

0 . dat bedoelde Verordening "krachtens 
art. 15, lid 3 der Warenwet (S. 1935 N °. 
793), betreffende aan melk en als melk aan
geduide waar te stellen eischen" in art. 1 
bepaalt: 

Melk en als melk aangeduide waar moe
ten, behalve aan de eischen, gesteld in het 
Melk besluit (S. 1929, N °. 43), zooals dit 
nader is of mocht worden gewijzigd, ook 
voldoen aan den eisch, dat het procentisch 
vetgehalte van de droogrest niet lager mag 
zijn dan 27. 

D eze eisch geldt niet, indien bewezen 
wordt, dat aan de melk of als melk aange
duide waar niets is toegevoegd of onttrok
ken; 

dat voorts in de verordening is vermeld, 
dat zij is vastgesteld in de vergadering van 
den Gemeenteraad van 29 November 1937 
,,zijnde deze verordening aan de Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holland, volgens 
hun bericht van 10/13 Mei 1938 G.S. N °. 
259/1 in afschrift medegedeeld . En is hier
van afkondiging geschied, waar het behoort, 
den 24sten Mei 1938", terwijl nog in een 
Noot is vermeld : Goedgekeurd door den 
Minister van Sociale Zaken bij beslu"it van 
den 18den Maart 1938 N °. 397 D , afd. 
Volksgezondheid"; 

0. dat requirant tot toelichting van het 
cassatiemiddel heeft gesteld: 

De Verordening N °. 7 van 1938 is niet 
een der verordeningen, waarvoor het voor
schrift van art. 10 der Warenwet geldt. Dit 
voorschrift geldt voor "verordeningen op de 
keuring van waren". Welke verordeningen 
dit zijn, moet naar het ondergeteekende 
voorkomt gelezen worden uit art. 6 lid 1 
der Wet. Zou men de Verordening N° . 7 
onder de in dat laatste artikel gegeven om
schrijving willen brengen, dan zou zij moe
ten zijn een verordening "ter wering van 
waren, die niet voldoen aan de eischen ge
steld krachtens deze wet, met uitzondering 
van art. 16". Zij is echter niet zulk een ver
ordening, maar daarentegen een verordening, 
waarbij eischen krachtens de Warenwet ge
steld worden. Ter wering van aan die eischen 
niet voldoende waren dient niet zij, maar 
de algemeene Verordening op de Keuring 
van Waren der gemeente 's-Gravenhage, die 
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in art. 4 het verbod tot verkoop dier waren 
en in art. 6 de strafsanctie op dit verbod 
bevat. Ten aanzien van deze laatste veror
dening echter is art. 10 der Warenwet wel 
nageleefd. 

0. dat namens gerequireerde is aange
voerd, dat de onderhavige Verordening wel 
degelijk is eene Verordening als bedoeld bij 
art. 10 der Warenwet S. 1935 n °. 793, zoo
dat de beslissing van den Kantonrechter 
juist is; 

0. aangaande een en ander : 
dat de hierbedoelde op 29 November 1937 

vastgestelde Verordening, niet alleen blij
kens hare considerans, doch ook blijkens 
haren inhoud, is eene verordening als be
doeld in art. 15 lid 3 der Warenwet S. 1935 
N °. 793, waarbij door den gemeenteraad 
krachtens bij Koninklijk Besluit gegeven 
machtiging, eischen zijn gesteld, waaraan 
eene bepaalde waar moet voldoen en voor 
zoodanige verordening een bepaald formu
lier van afkondiging niet is voorgeschreven; 

0. dat het middel van cassatie derhalve 
gegrond is; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve 
wat de bewezenverklaring betreft; 

En Rechtdoende krachtens art. 105 der 
Wet R. 0 .: 

Verklaart het bewezene strafbaar als op
leverende: te 's-Gravenhage waren t en ver
koop in voorraad hebben, die niet voldoen 
aan de eischen gesteld krachtens de Waren
wet S. 1933 n °. 793 met uitzondering van 
art. 16 dier wet; 

Verklaart verdachte strafbaar, zijnde niet 
gebleken van eenigen grond, waarom zijn 
strafbaarheid zoude zijn uitgesloten; 

0. dat na te noemen straf moet geacht 
worden te zijn in overeenstemming met aard 
en ernst van het feit; 

Gezien de artt. 4 en 6 van de Keurings
verordening voor 's-Gravenhage, 23, 91 Sr.; 

Veroordeelt den verdachte tot eene geld
boete van vijf en twintig gulden bij gebreke 
van betaling of verhaal te vervangen door 
vijf dagen hechtenis. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Rombach, die 
t. a . v. een tweede tegen art. x door gereq. 
aangevoerd bezwaar nog opmerkt: 

"Art. I der Haagsche melkvcrordening zou 
volgens gereq. een bepaling bevatten om
trent het bewijs der strafbare feiten en om 
die reden onverbindend zijn. Het is m.i. 
duidelijk dat dit bezwaar niet gegrond is. 
De lagere wetgever mag den rechter niet 
voorschrijven hoe het bewijs van een straf
baar feit geleverd moet worden. Hij mag 
echter wel bepalen dat een element van het 
strafbaar feit aanwezig is indien zekere fei
ten niet bewezen worden of omgekeerd, zoo
als in dit geval, dat een element van het 
strafbaar feit niet aanwezig is, indien zeker 
feit wel bewezen wordt." Red.] 

(N. J.) 

s Januari 1939. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 1). 

De vroedvrouw, van wie destijds reeds 
was beslist, dat zij niet is ambtenaar in 
den zin der Pensioenwet 1922, kan niet 
worden aangemerkt als ambtenaarinden 
zin der Ambtenarenwet 1929. Zij behoort 
dus niet-ontvankelijk te worden ver
klaard in haar beroep. 

Uitspraak in zake: 
Het College van Burgemeester en Wet

houders van Melick en Herkenbosch, eischer 
in hooger beroep, vertegenwoqrdigd door 
den Burgemeester, Mr. Th. J. H. van Gel
drop, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, 

tegen: 
M. B . Geerlings-Ummels, wonende te S t. 
Odiliënberg, gedaagde in hooger beroep, in 
persoon ter openbare terechtzitting versche
nen, bijgestaan door haar raadsman Jhr. Mr. 
M. van der Goes van Naters, advocaat te 
Wassenaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat Jhr. Mr. M . van der Goes van 

Naters voornoemd namens gedaagde tot 
Burgemeester en Wethouders van Melick 
en H erkenbosch een brief heeft gericht, 
welke was gedateerd 15 Maart 1938 en op 
18 Maart d.a.v. door hem is verzonden, lui
dende als volgt : 

,,Namens mijn cliënte, Mevrouw M. B. 
Geerlings-Ummels, vroedvrouw, wonende te 
St. Odiliënberg, heb ik de eer, Uw College 
van het navolgende in kennis te stellen. 
Cliënte is in het jaar 1921 aangesteld als 
vroedvrouw, belast met de armenpractijk, 
door en voor de Gemeenten Melick-Herken
bosch, St. Odiliënberg, en Posterholt, met 
standplaats te St. Odiliënberg, welke be
noeming later (als in strijd met art. 135 -
oud 122e - der Gemeentewet geschied) 
volgens in kracht van gewijsde gegane uit
spraak van het Ambtenarengerecht te Roer
mond d.d. 15 Februari 1937 geacht werd te 
zijn geschied door de betreffende Gemeen
ten afzonderlijk, waar cliënte sinds 1923 de 
armenpractijk heeft uitgeoefend. Inderdaad 
hebben jaren lang de betrokken Gemeenten 
de bezoldiging van mijn cliënte uitbetaald 
de Gemeenten Melick-Herkenbosch met ee~ 
bedrag van f 358.33 per jaar. Echter is de 
Gemeente Melick-Herkenbosch over de ja
ren 1935, 1936 en 1937 met de betaling in 
gebreke gebleven. Ook is het cliënte opge
vallen, dat zij nimmer een aanstelling als 
ambtenares heeft ontvangen - ook niet, na 
opgemelde procedure voor het Ambtenaren
gerecht - noch een exemplaar van het 
Ambtenarenreglement, waarop cliënte even
eens recht heeft. Op deze gronden heb ik de 
eer aan Uw College te verzoeken, binnen 
acht dagen na heden de gemelde uitbetalin-
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gen aan cliënte te doen en haar een aanstel
ling en Ambtenarenreglement te verstrek
ken, bij gebreke waarvan wij het er voor 
moeten houden, dat afgifte en betaling door 
U wordt geweigerd."; 

0. dat eischer dezen brief niet heeft be
antwoord en aan het daarin vervatte ver
zoek ook niet heeft voldaan; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Roer
mond op het ter zake namens gedaagde, 
toenmaals klaagster, ingediende klaagschrift 
bij uitspraak van 15 October 1938 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
heeft nietig verklaard de weigering van het 
College van Burgemeester en Wethouders 
van Melick en Herkenbosch tot uitreiking 
aan thans-gedaagde van een bewijs van aan
stelling als ambtenaar en van een exem
plaar van het Ambtenarenreglement voor 
die gemeente, alsmede tot het doen uitbe
talen van haar salaris als vroedvrouw over 
de jaren 1935, 1936 en 1937; en heeft ver
staan, dat het College van Burgemeester en 
Wethouders van Melick en Herkenbosch 
aan thans-gedaagde moet uitreiken een be
wijs van aanstelling en een exemplaar van 
het Ambtenarenreglement, als vorenbedoeld, 
alsmede aan thans-gedaagde haar salaris als 
vroedvrouw der gemeente l\l[elick en Her
kenbosch over de jaren 1935, 1936 en 1937 
moet doen uitbetalen; 

O . dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen en op
nieuw rechtdoende alsnog klaagster, thans 
gedaagde, niet-ontvankelijk althans onge
grond te verklaren in haar beroep met ont
zegging van het gevorderde; 

In rechte: 
0. dat allereerst behoort te worden be

antwoord de vraag of gedaagde ter zake van 
haar werkzaamheden als vroedvrouw in de 
gemeente Melick en Herkenbosch was amb
tenaar in den zin van art. 1 der Ambtena
renwet 1929, bij ontkennende beantwoording 
waarvan immers het instellen van beroep 
bij het Ambtenarengerecht te Roermond 
was uitgesloten; 

0. dat derhalve behoort te worden nage
gaan of gedaagde als vroedvrouw in voren
bedoelde gemeente is aangesteld om in 
openbaren dienst hier te lande werkzaam te 
zijn; 

0. dat gedaagdes raadsman zulks wèl 
aanneemt en daarvoor mede een beroep 
heeft gedaan op de uitspraak van dezen 
Raad van 6 Januari 1938 (A.W. 1929, 1937, 
B . 35, C . V. 1938, blz. 18, Red.) in zake 
het geding tusschen het College van Burge
meester en Wethouders van Posterholt te
gen Mw. M. B. Geerlings-Ummels voor
noemd, doch de Raad moge opmerken, dat 
in die zaak op grond van de in kracht van 
gewijsde gegane . - tusschen diezelfde par
tijen gewezen - uitspraak van het Ambte
narengerecht te Roermond van 15 Februari 
1937 - waartegen beroep bij dezen Raad 

niet was ingesteld - het ambtenaarschap 
van gedaagde in de gemeente Posterholt als 
vaststaande moest worden aangenomen; 

0. dat, gelijk in de thans beroepen uit
spraak terecht is overwogen, het besluit van 
den Raad der gemeente St. Odiliënberg van 
26 Augustus 1921, houdende benoeming van 
Mej . Ummels, thans gedaagde, tot vroed
vrouw der gemeente St. Odiliënberg, Me
lick en Herkenbosch, en Posterholt, met 
standplaats St. Odiliënberg - welk besluit 
kennelijk was bedoeld als een gemeenschap
pelijke regeling ingevolge art. 12 1 ( oud) der 
Gemeentewet - nietig was, omdat de bij 
dat artikel voorgeschreven machtiging en 
goedkeuring van Ged. Staten van Limburg 
hebben ontbroken; 

0 . nu dat deze Raad niet aanneemt, dat 
gedaagde, die sindsdien niet uitdrukkelijk 
is aangesteld, als vroedvrouw in de ge
meente Melick en Herkenbosch, niettemin 
geacht zou moeten worden als zoodanig te 
zijn aangesteld door die gemeente; 

0. toch dat de Raad, gelet op de uitspraak 
van 13 October 1936 (A. B. 1937, blz. II, 
Red.), gegeven in het naar aanleiding van 
het door den P ensioenraad bij brief van 12 
Augustus 1936 ingevolge art. 29, lid 2, der 
P ensioenwet 1922 gedane verzoek om te oor
deelen over het tusschen dien Raad en on
der meer het gemeentebestuur van Melick 
en Herkenbosch gerezen geschil omtrent de 
vraag of aan thans-gedaagde met ingang 
van 1 Juli 1922 door die gemeente een aan
stelling behoorde te worden uitgereikt -
blijkens welke uitspraak een ambtelijk 
dienstverband van thans-gedaagde, als 
vroedvrouw, ten opzichte van de gemeente 
Melick en Herkenbosch op 1 Juli 1922 niet 
aanwezig werd geacht - geen reden heeft 
thans ter zake anders te oordeelen, zijnde 
niet gebleken, dat sinds 1 Juli 1922 in we
zen een verandering is ingetreden, welke tot 
het aannemen van ambtelijk dienstverband 
zoude nopen ; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat van 
de ten deze door het Ambtenarengerecht 
aangenomen "weigering" beroep voor toen
maals-klaagster, als zijnde niet-ambtenaar, 
noch gewezen ambtenaar, niet open stond, 
zoodat, met vernietiging van de beroepen 
uitspraak, zij alsnog in haar bij dat Gerecht 
ingesteld beroep moet worden verklaard 
niet-ontvankelijk; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan hooger 

b eroep; 
Verklaart M . B . Geerlings-Ummels voor

noemd alsnog niet-ontvankelijk in haar ten 
deze bij het Ambtenarengerecht te Roer
mond ingesteld beroep. 

(A. B .) 
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9 Januari z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Van "afschuiving" kan slechts sprake 
zijn, wanneer invloed van het bestuur 
van de bestaande verblijfplaats van een 
arme heeft medegewerkt tot de komst 
van dien arme in een nieuwe verblijf
plaats. Daarvan is in casu geen sprake, 
nu de arme is verwezen naar het bestuur 
der gemeente, waar hij zijn verblijfplaats 
had. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, inb"esteld 

door burgemeester en wethouders van Sleen 
tegen de beslissing van Ged. Staten van 
Drenthe van 27 Juli/5 Augustus 1938, n ° . 
52, waarbij, met toepassing van art. 40 der 
Armenwet is bepaald, dat de kosten van 
ondersteuning van Johann A. F. A. Korte 
van 21 Februari 1938 af komen ten laste 
van de gemeente Sleen; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 21 December 1938, n °. 626; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 3 Januari 
1939, n ° . 13874, afd. Armwezen; 

0. dat Ged. Staten van Drenthe bij hun 
evenvermeld besluit hebben overwogen, 
dat J. A. F. A . Korte, van beroep straat
muzikant, komende uit de gemeente Coe
vorden, zich op 5 October 1936, den dag, 
waarop hij huwde met M . L. Blanket, ves
tigde ten huize van zijn schoonvader J. 
Blanket te Veenoord, in de gemeente Sleen; 
dat Korte op 17 D ecember 1937 uit Veen
oord is vertrokken na ontvangst van ge
meentewege van een steunuitkeering in 
voorschot over drie weken met de bedoe
ling, dat hij met dat geld de reparatie
kosten van zijn trekharmonica zou betalen, 
ten einde met dat instrument den kost te 
kunnen verdienen voor zich, zijne beide 
kinderen en zijn schoonvader, zijnde zijn 
vrouw inmiddels overleden ; dat Korte daar
op Veenoord heeft verlaten, het gezin on
verzorgd achterlatend, dat daarop verder 
door het gemeentebestuur van Sleen is on
dersteund; dat Korte daarna eerst weer op 
21 Februari 1938 gemeentelijke ondersteu
ning heeft gevraagd en wel ten gemeente
huize van Sleen, doch dat hem aldaar is te 
kennen gegeven, dat hij zich moest wenden 
tot het gemeentebestuur van Coevorden, 
omdat hij daar woonachtig was en dat hij 
in verband daarmede tevens zijn verhuis
biljet naar Coevorden had over te brengen; 
dat Korte daarop achtereenvolgens steun 
heeft gevraagd ter secretarie van Coevor
den en ter secretarie van Sleen en dat hem 
beide keeren steun is geweigerd, doch dat 
ten slotte aan zijn op 29 Maart 1938 ter 
secretarie van Coevorden gedaan verzoek 
om ondersteuning gevolg is gegeven; dat 
burgemeester en wethouders van Sleen, 
blijkens hunne genoemde ambtsberichten, 
uitgaan van de veronderstelling, dat Korte 
zich op 21 Februari 1938 metterwoon te 

Coevorden had gevestigd; dat deze ver
onderstelling evenwel niet juist is, dat Kor
te namelijk blijkens zijn door het bestuur 
van het Gasthuisfonds overgelegde schrifte
lijke verklaring, geenszins van plan was 
zich te Coevorden te vestigen en dat deze 
verklaring ook overeenstemt met het feit, 
dat Korte tusschen 17 December 1937 en 
21 Februari 1938 slechts korten tijd te 
Coevorden heeft vertoefd; dat het dan ook 
volkomen begrijpelijk is , dat Korte zich 
het eerst om steun wendde tot het bestuur 
der gemeente Sleen, in welke gemeente hij 
thuis hoorde en in het bevolkingsregister 
stond ingeschreven; en dat de afwijzing 
van zijn steunverzoek op 21 Februari 1938 
onder verwijzing naar het gemeentebestuur 
van Coevorden en gepaard gaande aan het 
medegeven van het verhuisbiljet naar die 
gemeente, mitsdien moet worden aange
merkt als afschuiving in den zin van het 
eerste lid van art. 40 der Armenwet; 

dat burgemeester en wethouders van 
Sleen in beroep in hoofdzaak aanvoeren, 
dat zij bij h et vertrek van Korte uit Veen
oord op 17 December 1937 niet het minste 
belang hadden, omdat daardoor de moge
lijkheid, dat hij nog eens den kost voor het 
gezin Blanket zou kunnen verdienen, met
een verdween; dat zij op het vertrek van 
Korte dan ook niet den minsten invloed 
hebben uitgeoefend of doen uitoefenen, ja 
zelfs op dat oogenblik, indien zij daartoe 
bij machte waren geweest, het vertrek van 
Korte zouden hebben verhinderd; d at van 
7 Januari 1938 af wederom ondersteuning 
wordt verstrekt aan het gezin Blanket, 
thans op naam van Jacob Blanket; 

dat Korte 14 Januari 1938 in hechtenis is 
genomen als verdacht van het plegen van 
ontucht met een 4-jarig - door hem bij 
zijn huwelijk erkend - kind; dat hij in 
verband daarmede in het huis van bewa
ring te Assen is ingesloten van 14 Januari 
1938 tot 19 Februari 1938, dat hij 19 Fe
bruari 1938 op vrije voeten is gesteld, 
onder voorwaarde, dat hij zich niet te 
Veenoord bij de familie Blanket zou mogen 
ophouden; dat Korte zich van 19 Februari 
1938 af weer heeft gevestigd bij zijn zwa
ger te Coevorden; dat Korte op Maandag, 
2:1 Februari i:938, vergezeld van zij n zwa
ger uit Coevorden, op de tweede afdeeling 
ter secretarie te Sleen ondersteuning kwam 
vragen; dat deze aanvrage om ondersteu
ning is afgewezen, omdat Korte te Coevor
den woonachtig was, waarbij hem tevens 
door den betrokken afdeelingschef is ge
wezen op zijn verplichting zijn verhuisbil
jet op te vragen en dat in Coevorden in te 
leveren; dat Korte op 21 F ebruari 1938 op 
de eerste afdeeling ter secretarie zijn ver
huisbiljet heeft opgevraagd, waarbij hij als 
vestigingsadres heeft opgegeven Gasthuis
straat 10, Coevorden; dat qet bedoelde ver
huisbiljet door de gemeente Coevorden is 
teruggezonden den 14n Maart 1938, met de 
mededeeling, dat Korte zich niet in Coe
vorden wenschte te vestigen; dat na eenige 
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briefwisseling met de gemeente Coevorden 
door hen is gevraagd aan Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, om te willen 
beslissen, waar Korte in het bevolkings
register behoorde te worden ingeschreven; 
dat daarna door bemiddeling van het hoofd 
der Inspectie der bevolkingsregisters te 
's-Gravenhage door de gemeente Coevor
den den 25n Mei 1938 de persoons- en 
verhuiskaart van Korte is aangevraagd; 

0. dat blijkens de stukken de armlastige 
Korte na zijn vertrek uit de gemeente 
Sleen op 17 December 1937 verblijf heeft 
gehouden in de gemeente Coevorden, welk 
verblijf werd onderbroken door zijne in
sluiting in het Huis van Bewaring te Assen 
van 14 Januari tot 19 Februari 1938; 

dat, daargelaten, of de gemeente Coe
vorden zijn woonplaats in den zin van het 
Burgerlijk Wetboek was geworden, deze 
gemeente in ieder geval zijn verblijfplaats 
was, ook toen hij zich op 21 Februari 1938 
van uit Coevorden met zijn aldaar wonen
den zwager naar de gemeente-secretarie 
van Sleen begaf om ondersteuning te vra
gen; 

dat het ook geenszins zijn bedoeling was 
om op dien datum zijn verblijf te Coevor
den te beëindigen en zich weer in de ge
meente Sleen te vestigen, zooals moet wor
den afgeleid uit het feit, dat hij, kennelijk 
in verband met de voorwaarde, waaronder 
hij uit het Huis van Bewaring te Assen 
was ontslagen, zich slechts met het even
bedoelde verzoek naar de gemeente-secre
tarie te Sleen begaf en niet naar zijn, in 
deze gemeente wonenden schoonvader, bij 
wien hij van den dag van zijn huwelijk af, 
te weten s October 1936, tot zijn vertrek 
uit de gemeente Sleen op 17 December 
1937 verblijf had gehouden; 

dat derhalve moet worden aangenomen, 
dat niet Sleen, doch Coevorden op 2 1 Fe
bruari 1938 de verblijfplaats van den arm
lastige was, waaraan niet kan afdoen, <lat 
blij kens een nader op verzoek van de Af
deeling van den Raad van State voor de 
geschillen van Bestuur, door den Inspecteur 
van de Bevolkingsregisters overgelegd 
ambtsbericht Korte eerst op dien datum is 
opgenomen in het bevolkingsregister der 
gemeente Coevorden; 

dat zulks medebrengt, dat, al heeft het 
gemeentebestuur van Sleen op den even
vermelden datum aan Korte ondersteuning 
geweigerd en hem naar het gemeentebe
stuur van Coevorden verweze n , het eerst
genoemde gemeentebestuur zich niet aan 
afschuiving, als bedoeld in art. 40 der 
Armenwet, heeft schuldig gemaakt; 

dat daarvan toch slechts sprake kan zijn, 
wanneer invloed van het bestuur van de 
bestaande verblijfplaats van een arme heeft 
medegewerkt tot de komst van dien arme 
in een nieuwe verblijfplaats, welk geval 
zich hier juist niet heeft voorgedaan, door
dat, zooals uit het bovenstaande blijkt, de 
gemeente Coevorden zelve op 2 1 Februari 
1938 de verblijfplaats van Korte was en hij 

zich vandaar uit slechts voor een bezoek 
aan de gemeentesecretarie naar de gemeen
te Sleen heeft begeven; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Ged. Staten van Drenthe te be
slissen, dat een geval, als bedoeld in art. 
40 der Armenwet zich hier niet voordoet, 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot 
dit geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken is belast enz. 

(A.B.) 

10 Januari 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 22bis). 

In het feit, dat het dorp, waar de op 
te heffen school is gelegen, een min of 
meer eigen karakter bezit, kan geen vol
doende aanleiding worden gevonden, om 
aan te nemen, dat zich hier voordoet een 
,,bijzonder geval" als bedoeld in art. 
22bis 6e lid. Ook de vrees, dat het plaat
selijk vereenigingsleven van de ophef
fing der school nadeel zou ondervinden, 
kan een beroep op deze wetsbepaling 
niet rechtvaardigen. Bovendien zal in
standhouding der school niet onaanzien
lijke kosten voor verbetering vergen, ter
wijl de instandhouding van één school 
voor de gemeente voordeeliger zal uit
komen dan de instandhouding van twee 
scholen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Oterleek tegen 
de beschikking van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
14 October 1938, n °. n650/1, afdeeling 
L . 0 . waarbij krachtens art. 22bis, zesde lid, 
der Lager Onderwijswet 1920 afwijzend is 
beschikt op zijn verzoek, vervat in zijn be
sluit van 24 Augustus 1938, om ten aanzien 
van de openbare lagere school in het dorp 
Oterleek het voormelde art. 22bis, zesde lid, 
toe te passen, in dier voege, dat die school 
met minder dan 50 leerlingen tot wederop
zegging in stand mag worden gehouden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 December 1938, n°. 771; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onder.wijs, K unsten en Wetenschappen, 
van 6 Januari x939, n °. 83, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de beschikking van Onzen Minis
ter steunt op de overweging, dat niet ge
bleken is van een bijzonder geval, op grond 
waarvan tot wederopzegging ware te be
palen, dat deze school wordt in stand ge
houden; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat het dorp Oterleek, met zijn eigen karak
ter en zijn eigen historie, bij opheffing van 
de genoemde school zijn middelpunt van 
onderwijs en cultuur zou verliezen; dat een 
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gezonde dorpsgemeenschap nu eenmaal 
moeilijk denkbaar is, wanneer die gemeen
schap niet over een eigen school kan be
schikken ; dat opheffing der school zou in
grijpen in het historisch gegroeide op een 
wijze, welke het dorp Oterleek zou degra
deeren tot een gemeenschap, waarin elke 
belangstelling voor cultureelen vooruitgang 
verloren dreigt te gaan; dat de ingezetenen 
vrij algemeen de opheffing zullen beschou
wen als een verarming, een achteruitgang 
van hun dorp ; dat bij verlies v an elke on
derwijsinrichting in dit dorp, het dorp zeer 
zeker zal achteruitgaan in zijn beteekenis 
als woongelegenheid, en daardoor minder 
nieuwe bewoners zal trekken en minder ge
makkelijk oude bewoners zal behouden, 
waardoor terecht door vele middenstanders 
achteruitgang in zaken wordt gevreesd ; dat 
bovendien het plaatselij k vereenigingsleven 
den nadeeligen invloed van de opheffing zal 
ondervinden ; dat bij opheffing van de ge
noemde school de kinderen weliswaar zullen 
kunnen worden geplaatst op de openbare 
lagere school te Stompetoren, in de ge
meente Oterleek, welke voor dat doel zal 
moeten worden uitgebreid, doch dat dan de 
kinderen uit het dorp Oterleek gebruik zullen 
moeten maken van den totaal onbeschutten 
weg Oterleek-Stompetoren ; dat met het oog 
hierop vele ouders bezwaren hebben hun 
kinderen bloot te stellen aan de vaak gure 
weersomstandigheden, terwijl bovendien deze 
weg aan beide kanten door een vrij diep en 
breed water begrensd wordt en er voorts 
langs dezen weg eenig snelverkeer plaats 
vindt; dat het dorp Oterleek en de buurt
schap Stompetoren twee gemeenschappen 
zijn, welker bevolking in aard en karakter 
groote verschillen vertoont, zoodat ook daar
om reeds gewenscht is op beide plaatsen een 
school in stand te houden ; dat de school te 
Oterleek, indien deze in stand kan worden 
gehouden, wel algeheele verbetering zal be
hoeven, doch dat de kosten h iervan nog be
neden die van schooluitbreiding te Stompe
toren zullen blijven; dat de plannen· tot ver
betering van de school reeds zijn goedge
keurd door Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen , b ij beschikking 
van 14 D ecember 1936, N °. 12782, afdeeling 
L .O . ; dat voorts gelet m oet worden op de 
waarschijnlijkheid, dat b ij opheffing van de 
school de bewoners van het dorp zullen over
gaan tot het oprichten van een schoolver
eeniging, hetgeen voor de gemeente tot be
langrijke uitgaven zal kunnen leiden ; dat 
weliswaar het aantal leerlingen der openbare 
lagere school in het dorp de laatste jaren is 
teruggeloopen, doch dat, gezien de geboorte
cijfers der laatste jaren, in de naaste toe
komst weer vermeerdering is te verwachten ; 
dat, terwijl het gemiddeld aantal leerlingen 
in 193 7 nog 34 bedroeg, het leerlingental 
thans 40 bedraagt; dat met ingang van het 
volgend schooljaar t en minste 10 leerlingen 
zullen worden ingeschreven en ten hoogste 
3 leerlingen de school zullen verlaten; dat 
het te verwachten aantal leerlingen in 1939 

gemiddeld dus meer dan 40 zal bedragen, 
zoodat de school in 1940 weer een twee
mansschool zal zijn; dat dit een omstandig
heid te meer is om het dorp Oterleek zijn 
school te doen behouden; 

0 . dat, al moge het dorp Oterleek een min 
of meer eigen karakter bezitten, daarin geen 
voldoende aanleiding kan worden gevonden 
om aan te nemen, dat zich hier een bijzon
der geval voordoet, op grond waarvan ten 
aanzien van de bovengenoemde school aan 
art. 22bis, 6e lid der Lager Onderwijswet 
1920 toepassing ware te geven ; 

dat het plaatselijk vereenigingsleven van 
de opheffing van deze school niet noodzake
lijkerwijze zoodanigen nadeeligen invloed 
behoeft te ondervinden, dat deswege een be
roep op de voormelde wetsbepaling gerecht
vaardigd zou zij n; 

dat voorts, blijkens het overgelegde ambts
bericht van den hoofdinspecteur van het 
Lager Onderwijs in de 2e Hoofdinspectie b ij 
instandhouding van de school in het dorp 
Oterleek deze oude en ondoelmatig inge
richte school niet onaanzienlijke kosten voor 
verbetering zou vergen, terwijl de exploi
tatie van één school voor de gemeente voor
deeliger zal uitkomen dan de instandhouding 
van twee scholen; 

dat reeds bij Ons besluit van 25 Juli 1938, 
N ° . 1 68, is beslist, dat aan het bezoeken van 
de openbare lagere school te Stompetoren 
voor de kinderen uit het dorp Oterleek niet 
dermate klemmende bezwaren zijn verbon
den, dat de zich in dit dorp bevindende 
openbare lagere school niet zou kunnen wor
den opgeheven; 

dat de afwijzende beschikking van Onzen 
Minister mitsdien behoort te worden ge
handhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

n Januari z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 38 j 0 • art. 3 7). 

Wel staat krachtens art. 38 in verband 
met het tweede lid van art. 3 7 geen be
roep op de Kroon open van besluiten 
van Ged. Staten tot goedkeuring van 
de intrekking van uitbreidingsplannen, 
doch daar het in casu betreft de intrek
king van slechts een gedeelte van uit
breidingsplannen, hetgeen in wezen niet 
is aan te merken als intrekking van een 

uitbreidingsplan doch als een herziening 
daarvan in den zin van art. 37, kunnen 
appellanten ten dezen aan art. 38 recht 
van beroep op de Kroon ontleenen. 
Daaraan staat niet in den weg, dat ap
pellanten niet overeenkomstig art. .'17 
tweede lid bij den raad bezwaren heb
ben ingebracht, daar het gemeentebe
stuur heeft verzuimd, hun daartoe ge
legenheid te geven. 
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Het bestreden besluit tot intrekking 
behoort te worden vernietigd, aangezien 
het is genome,n. zonder dat de in art. 3 7 
derde lid gegeven voorschriften inzake 
het ter inzage leggen en het bieden van 
gelegenheid aan belanghebbenden tot 
het indienen van bezwaren zijn nage
leefd. 

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

door r O
• H. Smolenaars c.s ., te Bloemen

daal, en 2 °. P . Hoogeveen, te Haarlem, c.s., 
tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noordholland van 6 Juli 1938, re afdeeling, 
N °. 264, waarbij goedkeuring is verleend aan 
het besluit van den raad der gemeente Haar
lem, van 23 Februari 1938, N °. 24, voorzoo
ver daarbij onder I een aantal partieele uit
breidingsplannen der gemeente Haarlem ge
heel of gedeeltelijk zijn ingetrokken ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 December 1938, N°. 729; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 Januari 1939, 
N °. r 54 M /P .B .R., afdeeling Volkshuisves
ting; 

0. dat Ged. Staten van Noordholland bij 
besluit van 6 Juli 1938, re afdeeling N °. 
z64, goedkeuring hebben verleend aan het 
besluit van den raad der gemeente Haarlem 
van 23 Februari 1938, N °. 24, voorzoover 
daarbij onder I een aantal partieele uitbrei
dingsplannen der gemeente Haarlem geheel 
of gedeeltelijk zijn ingetrokken; 

dat bij dit raadsbesluit onder I o. a. zijn 
ingetrokken: 

c. het met een roode bies op de bij dit be
sluit behoorende teekening, gemerkt I, om
rand gedeelte van het uitbreidingsplan, wij
ziging N °. 13 van Noord, vastgesteld bij 
raadsbesluit van 24 Januari 1934, N °. 13, 
goedgekeurd door Ged. Staten van Noord
holland bij besluit van 15 Augustus 1934, 
N °. 153, en welk gedeelte omvat de gron
den, gelegen ten noorden van de Jan Gijzen
vaart, ten oosten van de Delft, ten zuiden van 
de hiervoor onder b genoemde gronden en 
ten westen van de Vechtstraat en het ont
worpen Flevoplein; 

h. de met een roode bies op de bij dit be
sluit behoorende teekening, gemerkt VI, om
rand gedeelte van het uitbreidingsplan Zuid
Oost, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 
April 1934, N °. 30, goedgekeurd door Ged. 
Staten van Noordholland bij besluit van xo 
April 1935, N °. 213, en welke gedeelten om
vatten het gedeelte van genoemd uitbrei
dingsplan, gelegen ten oosten en ten zuiden 
van den ontworpen verkeersweg van de Am
sterdamsche vaart naar de Buitenrustbrug, 
met uitzondering van het ten oosten van 
dien verkeersweg ontworpen plantsoen; 

dat van het genoemd besluit van Ged. 
Staten H . Smolenaars en J. Bal, te Bloe
mendaal, alSU1ede P. Hoogeveen, te Haar
lem, e.a. bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat H. Smolenaars en J. Bal in hoofdzaak 

aanvoeren, dat zij eigenaren zijn van de 
boerderij met aanhoorigheden, wei- en hooi
land, te Haarlem, kadastraal bekend ge
meente Schoten, sectie A, nummers 93 en 
299 en sectie B , nummers I , 1098 en 1099, 
tezamen groot omstreeks 9.53.90 ha; dat 
deze gronden zijn gelegen binnen het uit
breidingsplan, in het raadsbesluit onder I, 
sub c bedoeld, hetwelk gedeeltelijk is inge
trokken; dat dit raadsbesluit in strijd is met 
de wet en met het algemeen belang; dat 
weliswaar door de Kroon onlangs is beslist, 
dat geen beroep openstaat tegen een besluit 
van Ged. Staten tot intrekking van een uit
breidingsplan, doch dat het onderhavige 
raadsbesluit in wezen strekt tot herziening 
van uitbreidingsplannen; 

dat een gedeeltelijke intrekking van een 
plan een wijziging van dit plan is; dat im
mers het complex van gronden, waarop het 
aanvankelijke uitbreidingsplan betrekking 
heeft, niet zonder plan geraakt, doch een 
ander plan krijgt, nog slechts geldende op 
een gedeelte van het grondcomplex; dat er 
dus een herziening van het plan plaats heeft, 
waarvoor echter de plannen ter inzage moe
ten worden gelegd, hetgeen in casu niet is 
geschied; dat het raadsbesluit onder I strekt 
tot gedeeltelijke intrekking van uitbreidings
plannen, doch onder II strekt tot het aan
kondigen van een in voorbereiding zijnd 
plan; dat de gemeenteraad dus wenscht, dat 
de gronden niet zonder uitbreidingsplan ge
raken en derhalve een ander plan in voor
bereiding heeft genomen; dat dit in wezen 
niet anders is dan een herziening langs een 
omweg, waarbij men tracht te ontkomen 
aan het aanhooren der bezwaren van be
langhebbenden en hen opzettelijk bij de 
nieuwe vaststelling van een ander plan in 
ongunstiger positie brengt; dat, vermits geen 
ter inzage leggen van plannen heeft plaats 
gehad, het raadsbèsluit op onwettige wijze 
tot stand is gekomen; dat zij geen gelegen
heid hebben gehad, tijdig bij den gemeente
raad bezwaren in te brengen; dat de voor
schriften der wet (ter inzage leggen van 
plannen enz.) niet door het gemeentebestuur 
in acht zijn genomen, zoodat het raadsbe
sluit niet had mogen zijn goedgekeurd; dat 
voorts het raadsbesluit strijdt met art. 36, 
onder 3, der Woningwet; dat eene bestem
ming in onderdeelen - terecht - in 1934 
voor het plan onder c was vastgesteld; dat 
thans in 1938 niet alleen in de eerstvolgende 
jaren, maar zelfs onmiddellijk met bebou
wing van de onderhavige gronden zou kun
nen worden aangevangen; dat het a fortiori 
wettelijk ongeoorloofd is, om, nu er een plan 
in onderdeelen bestaat dit in te trekken ; dat 
het alleen wettelijk geoorloofd is, op het 
onderhavige complex een ander plan in on
derdeelen te ontwerpen, zulks op de bij de 
wet voorgeschreven wijze; dat zij zeer ern
stige schade zullen ondervinden; dat hun 
grond van waardevol bouwterrein wordt tot 
weiland; dat het gemeentebestuur het vol
komen in de hand heeft, zijn doel langs an
deren weg te bereiken, namelijk door toe-
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passing van de Haarlemsche verordening, 
houdende algemeene voorwaarden nopens de 
aanvaarding door de gemeente Haarlem van 
gronden, bestemd voor den openbaren dienst; 
dat de onderhavige gronden onmiddellijk 
grenzen aan de bestaande bebouwing; dat 
op deze gronden onmiddellijk gebouwd kan 
en zal worden; 

dat P. Hoogeveen e. a. aanvoeren, dat zij 
eigenaren zijn van gronden, gelegen in de 
gemeente Haarlem ten zuiden van den ge
projecteerden verkeersweg Amsterdamsche 
Vaart-Buitenrustbrug; dat alle bovenge
noemde gronden vallen in de ingetrokken 
uitbreidingsplannen; dat enkelen hunner bij 
den gemeenteraad en allen bij Ged. Staten 
te dezer zake bezwaren hebben ingebracht; 
dat in het adres aan Ged. Staten mede be
zwaar is gemaakt tegen hetgeen onder II in 
het besluit van den gemeenteraad werd vast
gesteld, luidende: ,,te bepalen, dat voor de 
gronden, hiervoren sub ra tot en met h be
doeld de vaststelling van een uitbreidings
plan in voorbereiding is"; dat zij meenen, 
in hun beroep ontvankelijk te zijn, aange
zien het hier inderdaad niet betreft intrek
king van detailplannen, doch wijziging van 
detailplannen, door bepaalde gronden, welke 
daarin opgenomen waren, er aan te onttrek
ken; dat gedeeltelijke intrekking in wezen 
neerkomt op wijziging van de uitbreidings
plannen; dat ook overigens uit verschillende 
bescheiden blijkt, dat het hier wijziging van 
uitbreidingsplannen betreft; dat, aangezien 
geen tervisielegging van de plannen heeft 
plaats gehad, in strijd met de wet is gehan
deld; dat voorts intrekking van de uitbrei
dingsplannen in strijd is met art. 36, sub 3°, 
der Woningwet, dat voorschrijft, dat op de 
gronden, waarop in de eerstvolgende jaren 
de bebouwing zich zal uitbreiden, een be
stemming in onderdeelen moet worden vast
gesteld; dat de bebouwing van deze gronden 
onmiddellijk zou kunnen aanvangen; dat zij 
ernstige schade door de intrekking van de 
plannen lijden, daar hunne gronden hierdoor 
ten zeerste in waarde dalen; dat bovendien 
het belang der gemeente Haarlem de ont
trekking van de gronden aan het plan aller
minst noodzakelijk maakt; dat toch aan de 
gemeente andere middelen ten dienste staan 
om verspreide bebouwing tegen te gaan; 

0 . dat de beroepen moeten geacht worden 
slechts te zijn gericht tegen de goedkeuring 
van het raadsbesluit, voorzoover daarbij de 
daarin onder c en h van punt I vermelde 
gedeelten van uitbreidingsplannen zijn inge
trokken; 

dat toch uit de beroepschriften niet vol
doende blijkt, dat de appellanten ook om
trent de goedkeuring van de bij het genoemd 
raadsbesluit bewerkstelligde intrekking van 
de overige geheele of gedeeltelijke uitbrei
dingsplannen, ten aanzien waarvan niet van 
een ig belang der appellanten is gebleken, en 
omtrent de goedkeuring van het onder II 
in dat raadsbesluit bepaalde, waarbij is ver
klaard, dat de vaststelling van een uitbrei
dingsplan in voorbereiding is en ten opzichte 

waarvan het besluit tot goedkeuring van 
Ged. Staten niet aan beroep op Ons kan 
worden onderworpen, een uitspraak zouden 
hebben verlangd; 

0. dat de appellanten aan art. 38 der 
Woningwet ten deze recht van beroep op 
Ons kunnen ontleenen; 

dat weliswaar krachtens de genoemde 
wetsbepaling in verband met het tweede lid 
van art. 3 7 geen beroep op Ons openstaat 
van besluiten van Ged. Staten tot goedkeu
ring van de intrekking van uitbreidingsplan
nen, doch dat het hier betreft de intrekking 
van slechts een gedeelte van uitbreidings
plannen, hetgeen in wezen niet is aan te 
merken als intrekking van een uitbreidings
plan, doch als herziening van een uitbrei
dingsplan, een en ander in den zin van het 
evenvermeld art. 3 7 der wet; 

dat immers een uitbreidingsplan, waarvan 
door gedeeltelijke intrekking de omvang is 
beperkt geworden, niet meer gelijk is aan 
het oorspronkelijke plan en dus geacht moet 
worden te zijn gewijzigd; 

dat deze wetsuitlegging te eer moet wor
den aanvaard, wijl aangenomen mag worden, 
dat de wetgever de mogelijkheid tot het vra
gen van hoogere voorziening niet zal hebben 
willen uitsluiten in gevallen, waarin, zooals 
in het onderhavige, door de op de plannen 
toegepaste omvangsbeperking de samenhang 
tusschen de destijds aan de gronden gegeven 
bestemmingen wordt verbroken en ook ove
rigens kans op benadeeling van belangheb
benden bestaat; 

dat derhalve de appellanten, wier beroe
pen tijdig zijn ingesteld, daarin kunnen wor
den ontvangen; 

dat aan die ontvankelijkheid niet in den 
weg kan staan de omstandigheid, dat de ap
pellanten niet overeenkomstig art. 37, twee
de lid, der wet bij den raad bezwaren heb
ben ingebracht, aangezien het gemeentebe
stuur heeft verzuimd, hun daartoe gelegen
heid te geven; 

0. dat thans moet worden beslist, of het 
bestreden besluit, voorzoover in geding, al 
dan niet kan gehandhaafd worden; 

dat het bestreden besluit, voorzoover in 
geding, behoort te worden vernietigd, aan
gezien het is genomen zonder dat de in art. 
37, derde lid, der wet gegeven voorschriften 
inzake het ter inzage leggen en het bieden 
van gelegenheid aan belanghebbenden tot 
het indienen van bezwaren zijn nageleefd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Ged. Staten te 
vernietigen, voorzoover daarbij goedkeuring 
is verleend aan de gedeelten van het boven
genoemd raadsbesluit, strekkende tot in
trekking van de gedeelten van uitbreidings
plannen, vermeld onder c en h van punt I 
van dat raadsbesluit. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 
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z2 Januari z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Merkenwet art. 3). 

[Na doorhaling van haar merk op ver
zoek van I. G. Farbenindustrie wordt 
dit ingeschreven op naam van haar doch
termij. Nedigepha. Verkoop enz. door 
verweerder van waren, vervaardigd door 
I. G . F . en voorzien van het merk, doch 
niet afkomstig van N. Inbreuk op het 
merkenrecht van N.? 

Rechtb. : N. heeft geen recht op het 
merk, daar overdracht van een merk 
zonder overdracht van de zaak rechtens 
niet mogelijk is. 

Hof: De wettelijke bescherming van 
merken houdt verband met hun doel, 
het waarborgen dat een in den handel 
gebrachte waar het echte voortbrengsel 
is van een bepaalde herkomst. I. c. moet 
het merk echter een geheel ander doel 
dienen - verzekering alleen-verkoop 
door dochtermij. en voorkoming prijsda
ling door invoer buiten fabrikant om 
-, zonder eenig verband met bestem
ming Merkenwet. Dit is misbruik van 
die wet.] 

H. R. : Bij de onderstelling van het 
Hof dat Nedigepha rechthebbende op 
het merk is geworden, maakte verweer
der inbreuk op N.'s recht, onverschillig 
of éénzelfde fabrikant de door verweer
der verkochte waar en de waren, die N. 
in den handel brengt, heeft geprodu
ceerd, en onverschillig of die fabrikant 
zijn producten van het merk voorziet en 
in het buitenland tot gebruik van het 
merk gerechtigd is. 

N . maakt van haar recht het gebruik, 
waarop de Merkenwet het oog heeft, en 
ter behartiging van haar oorbaar belang. 
Van misbruik van recht is geen sprake, 
ook niet indien dit belang een ander 
mocht zijn dan het belang, dat den wet
gever voor oogen stond, toen hij aan het 
merk zijn bescherming verleende. 

Zie concl. adv.-gen. over de vraag, of 
de handelingen van doorhaling van het 
merk en nieuwe inschrijving misbruik 
van de merkenwet opleveren. 

Kosten van cassatie t. 1. v . de partij, 
die bij de einduitspraak in het ongelijk 
zal worden gesteld. 

De N.V. Handelmaatschappij Nedigepha, 
gevestigd te Amsterdam, eischeres tot cas
satie van het op 18 Februari 1938 door het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage tusschen par
tijen gewezen arrest, adv. Jhr. Mr. J. H. de 
Brauw; gepleit door Mr. A . C. W . Beerman, 

tegen: 
A. J . van Soest, koopman, wonende te Rot
terdam, verweerder in cassatie, adv. Mr. A. 
F . Visser van IJzendoorn. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Eischeres - Nedigepha - heeft bij inlei
dende dagvaarding gesteld rechthebbende te 
zijn op een merk, bestaande uit een cirkel 

bevattende in kruisvorm het woord Bayer, 
zulks ter onderscheiding van door haar in 
den handel gebrachte pharmaceutische pro
ducten, geneesmiddelen en chemische mid
delen. 

Verweerder van Soest zou soortgelijke wa
ren, voorzien van hetzelfde merk, doch niet 
van N edigepha afkomstig, ten verkoop in 
voorraad hebben, verkoopen en afleveren. 

Deze feiten leverden grond op voor Nedi
gepha bÎj de Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
r O

• te vragen onrechtmatig verklaring der 
handelingen van van Soest, 2 °. schadever
goeding te vorderen voor geleden schade, 3 °. 
een verbod te verlangen van verdere inbreu
ken op haar merk op straffe van een dwang-

som. 
Van Soest stelde hier tegenover, dat Nedi

gepha niet de rechthebbende op het merk 
zou zijn, al stond het sinds 25 November 1932 
ten haren name hier te lande ingeschreven, 
doch dat het merk zou toebehooren aan de 
I. G. Farbenindustrie A.G. te Leverhusen , te 
wier name het merk tot 29 October 1932, den 
dag waarop de inschrijving was doorgehaald, 
ingeschreven was geweest. 

Bij vonnis van rr December 1936 ver
klaarde de Rechtbank Nedigepha niet-ont
vankelijk in hare vordering, daarbij overwe
gend, dat uit de feiten, in het vonnis ver
meld, in onderling verband en samenhang 
beschouwd, meer dan duidelijk volgt, dat er 
zulk een nauwe samenhang bestaat tusschen 
het verzoek van I. G . tot doorhaling van 
haar merk en van eischeres tot inschrijving 
van datzelfde merk, dat niet anders is aan te 
nemen dan dat b eide N . V. dit in gemeen
schappelijk overleg hebben gedaan, met de 
bedoeling, dat het merk van de eene N. V. op 
de andere zou overgaan, met andere woorden 
dat de eene N. V . haar merk op de andere 
heeft overgedragen, zij het dan in dien vorm, 
dat de I. G. eerst haar merk deed doorhalen, 
om op die wijze den weg tot inschrijving van 
dit merk door eischeresse open te stellen; dat 
dit ook daaruit blijkt, dat anders niet is aan 
te nemen, dat de I. G. zulk een economisch 
belangrijk merk zou prijs geven en stellen ter 
beschikking van een willekeurigen derde, die 
dit merk het eerst zou doen inschrijven; dat 
eenig gevaar aan die wijze van overdracht 
zelfs niet verbonden was, juist doordien de 
I. G. wist, dat ongeveer tegelijk met haar 
verzoek tot doorhaling haar "vertegenwoor
diging" in Nederland het eerst het verzoek 
tot inschrijving deed, zoodat gevaar voor in
schrijving van een derde niet te duchten was. 

Voorts zegt de Rechtbank dat uit al die 
feiten en uit de noodzakelijk daaraan te ver
binden gevolgen niet anders kan volgen, dan 
dat de I. G. haar merk aan eischeres heeft 
overgedragen; dat echter een overdracht van 
een merk, zonder overdracht van de zaak 
zelve rechtens niet mogelijk is, ingevolge het 
van openbare orde zijnde art. 20 der Merken
wet; dat men echter niet straffeloos zulk een 
wetsvoorschrift kan ontduiken en doet men 
dit niettemin, zulk een handeling verricht in 
strijd met de wet, als niet bestaande moet 
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worden aangemerkt, zoodat daaraan rechts
gevolgen niet verbonden kunnen zijn. 

Na haar gevolgtrekking uit het vorenstaan
de, welke tot de niet ontvankelijkverklaring 
leidde, geeft de Rechtbank nog eenige be
schouwingen "volledigheidshalve en ten over
vloede" welke ik, hoewel met den inhoud 
daarvan slechts ten deele instemmend, niet 
zal bespreken, daar zij in cassatie geen rol 
spelen. 

Het Gerechtshof te 's-Gravenhage beves
tigde bij arrest van 18 Februari 1938 (gepubl. 
1938, n °. 659) vorenstaand vonnis, doch op 
geheel andere gronden. 

Het Hof overweegt betreffende de vast
staande feiten in de drie eerste rechtsover
wegingen, dat Nedigepha tot grondslag harer 
vordering heeft gesteld, dat zij is uitsluitend 
rechthebbende op het merk, bestaande uit 
een cirkel bevattende in kruisvorm het woord 
"Bayer", zulks ter onderscheiding van door 
haar in den handel gebrachte pharmaceuti
sche producten, geneesmiddelen en chemi
sche middelen van die van anderen , welk 
merk te haren name is ingeschreven bij het 
Merkenbureau te 's-Gravenhage; dat van 
Soest aspirinetabletten niet van haar afkom
tig, voorzien van genoemd merk, ten verkoop 
in voorraad heeft, te koop aanbiedt, verkoopt 
en aflevert, en dat zij dientengevolge schade 
lijdt; 

dat van Soest betwist, dat Nedigepha uit
sluitend rechthebbende zoude zijn op dit 
merk, doch de boven gestelde feiten overi
gens tusschen partijen vaststaan; 

dat bovendien is gebleken, dat het merk 
op 17 Oct. 1932 door Nedigepha bij het Mer
kenbureau is ingezonden, alwaar het op 25 
Nov. 1932 te haren name werd ingeschreven; 
dat het tevoren was ingeschreven geweest -
en wel voor aspirintabletten - ten name van 
de I.G. Farbenindustrie A.G., te wier ver
zoeke het op 29 Oct. 1932 was doorgehaald ; 
dat het kapitaal van Nedigepha, eene Neder
landsche Naamlooze Vennootschap, grooten
deels in handen is van evengenoemde Duit
sche Vennootschap, en dat deze sinds 1932 
het merk is blijven gebruiken, maar hare pro
ducten - door haar voorzien van het merk 
- niet zelf meer in Nederland afzet, ,loch 
daar uitsluitend levert aan Nedigepha, die 
ze te eigen name aan den man bre ngt; dat de 
door van Soest verkochte tabletten van ge
noemde Duitsche vennootschap afkomstig 
waren , zij het dat hij ze niet rechtstreeks van 
haar heeft betrokken; 

Uit deze feiten leidt het Hof af, dat de 
I.G. Farbenindustrie A .G. haar verzoek tot 
doorhaling van haar waardevol merk enkel 
kon doen, wijl hare dochtermaatschappij ge
reed stond om het merk tegelijkertijd in te 
zenden ter inschrijving op haar naam; 

dat ook de strekking hiervan duidelijk is, 
n.l. het tegengaan - onder bescherming door 
de Merkenwet - van prijsdaling van het 
echte product als gevolg van invoer buiten 
den fabrikant om en het verzekeren aan de 
dochtermaatschappij van den alleenverkoop 
daarvan in Nederland: 

dat deze strekking ook helder uitkomt in 
appellantes aangeteekend schrijven aan ge
ïntimeerde van 14 Mei 1935, welks inhoud 
zij hem, nadat hij het schrijven had gewei
gerd, bij exploit van 23 Mei 1935 heeft laten 
beteekenen; 

Na deze beschouwing der feiten zegt het 
Hof dan, dat naar zijn oordeel de Merkenwet 
op die wijze wordt misbruikt. 

Het Hof ziet dit misbruik hierin, dat de 
wettelijke bescherming van merken verband 
houdt met hun doel, het waarborgen dat een 
in den handel gebrachte waar het echte 
voortbrengsel is van eene bepaalde herkomst, 
maar het merk in gevallen als het onderha
vige een geheel ander doel moet dienen, zon
der eenig verband met de bestemming der 
Merkenwet, ook als de bestreden waar de 
èchte waar is; 

dat derhalve, daargelaten of Nedigepha 
wel rechthebbende op het merk is geworden, 
of haar gebruik van het merk wel een gebruik 
is als waarop de Merkenwet het oog heeft, en 
of eene scheiding van hetzelfde merk in een 
fabrieks- en een handelsmerk, als ten deze 
door haar verdedigd, rechtens wel mogelijk 
is, in ieder geval hare stellingen in het licht 
der overige t en processe gebleken feiten hare 
vordering niet wettigen; 

dat Nedigepha zich nog heeft beroepen op 
een door haar in het geding gebracht schrij
ven van van Soest van 23 Mei 1935, waarbij 
deze zich tegenover haar zou hebben ver
bonden om hoofdpijnmiddelen als de onder
havige hier te lande slechts te verkoopen 
wanneer zij door haar in den handel waren 
gebracht; 

dat deze brief echter blijkens zijn inhoud 
werd geschreven naar aanleiding van Nedi
gepha's bovengenoemd exploit van dienzelf
den dag, en van Soest daarin meldt, dat het 
hem niet bekend was, dat buitenlandsche as
pirin hier niet mag worden verkocht, en dat 
hij in verband met appellantes, in het exploit 
opgenomen, schrijven besloten heeft den ver
koop te staken; 

dat het Hof in deze mededeeling van van 
Soest geen verbintenis kan zien als door Ne
digepha beweerd, te minder nu zij geschiedde 
onder den indruk van eene waarschuwing, 
welker motiveering geen steun vindt in de 
Merkenwet. 

Hiermede heb ik de gronden weergegeven 
welke het Hof vermeldt om tot niet-ontvan
kelijkverklaring van eischeres in hare vorde
ring te komen en dus tot bevestiging van het 
Rechtbankvonnis. 

In cassatie stelt Nedigepha hiertegenover 
als middelen: 

,,S. of v . t. van de artt. 3, 20 der Merken
wet, 1401, 1402 B . W ., 48 Rv., 

doordat het Hof heeft bevestigd met ver
oordeeling van eischeresse in de proceskosten 
het vonnis van eersten aanleg tusschen par
tijen gewezen, waarbij eischeres niet-ontvan
kelijk werd verklaard in hare vordering tot 
onrechtmatig verklaring van de handelingen 
van verweerder, tot schadevergoeding we
gens die ten processe vaststaande handelin-
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gen en tot veroordeeling van verweerder om 
zich op verbeurte van een dwangsom van 
f 2 50 voor elke overtreding van het plegen 
der geïncrimineerde handelingen voortaan te 
onthouden, 

hoewel door het Hof is daargelaten of 
eischeres rechthebbende is geworden op het 
merk, bestaande uit een cirkel bevattende 
in kruisvorm het woord "Bayer", zulks ter 
onderscheiding van door haar in den handel 
gebrachte pharmaceutische producten, ge
neesmiddelen en chemische middelen van die 
van anderen, en hoewel vaststaat, dat ver
weerder aspirin-tabletten niet van eische
resse afkomstig, voorzien van genoemd merk, 
ten verkoop in voorraad heeft, te koop aan
biedt, verkoopt en aflevert en dat eischeresse 
dientengevolge schade lijdt, 

hebbende het Hof op grond van de in het 
arrest vermelde omstandigheden geoordeeld, 
dat de stellingen van eischeresse hare vorde
ring niet wettigen, 

zulks op overwegingen, welke 's Hofs oor
deel en beslissing niet rechtvaardigen en ook 
zelve met de aangehaalde wetsartikelen in 
strijd zijn, daar 

a. het doel van het handelsmerk is te 
waarborgen, dat de gemerkte waar is of wordt 
verhandeld door den gerechtigde op het merk 
en het merk van eischeresse in casu in ieder 
geval niet een geheel ander dan het werke
lijke doel van merken moet dienen zonder 
eenig verband met de bestemming der Mer
kenwet, zoodat de wettelijke bescherming 
niet deswege aan het recht op het merk van 
eischeresse ontho4den had mogen worden, 
zijnde ook zonder belang dat de bestreden 
waar de " echte waar" is, waarmede het Hof 
blijkbaar bedoelt, waar van denzelfden fa
brikant afkomstig als waarvan de met het 
handelsmerk voorziene waar afkomstig is; 

b. ook al ware juist 's Hofs meening, dat 
in het onderhavige geval het merk een geheel 
ander doel dan het doel van merken moet 
dienen, zulks geene aanleiding mocht zijn 
om eischeresse, rechthebbende op het han
delsmerk, niet ontvankelijk te verklaren in 
hare vordering strekkende tot onrechtmatig 
verklaring van de handelingen van verweer
der (benevens tot veroordeeling tot schade
vergoeding en onthouding in het vervolg) 
waardoor inbreuk op het handelsmerk van 
eischeresse wordt gemaakt, immers tot scha
de van eischeresse pharmaceutische produc
ten, geneesmiddelen en chemische middelen 
niet van eischeresse afkomstig, voorzien van 
haar handelsmerk ten verkoop in voorraad 
gehouden, te koop aangeboden, verkocht en 
afgeleverd worden". 

Van Soest antwoordde hierop slechts, dat 
's Hofs beslissing steunt op andere gronden 
dan door hem te zijner verdediging zijn aan
gevoerd; 

dat hij zich t en aanzien van de vraag of 
de door het Hof aangevoerde gronden 's Hofs 
beslissing kunnen dragen en het daartegen 
aangevoerde cassatiemiddel deugdelijk is , 
naar het oordeel van Uwen Raad wenscht te 
gedragen; 

dat hij - voor het geval Uw Raad tot cas
satie besluit en de zaak ter onderzoeking van 
de dezerzijds aangevoerde, maar door het Hof 
niet onderzochte, weren naar het Hof terug
wijst - protesteert tegen veroordeeling in de 
kosten van cassatie, die naar hij meent als
dan zullen moeten worden gebracht ten laste 

·van de partij, die uiteindelijk in het ongelijk 
zal worden gesteld, en zegt dat h ij zich refe
reert, kosten rechtens. 

Uit het boventsaande blijkt, dat het Hof 
een geheel andere redeneering volgt dan de 
Rechtbank. 

Het arrest acht ik niet bepaald duidelijk. 
Zooals ik het lees, en om daarvoor de gron
den aan te geven, nam ik de overwegingen 
over, zegt het Hof dat het niet van belang 
acht (de 9de rechtsoverweging: ,,daargela
ten, enz.) 

1°. of Nedigepha rechthebbende op het 
merk is, 

2 °. of N edigepha het merk gebruikt, zoo
als de Merkenwet zich een gebruik voorstelt, 

3 °. of een scheiding van hetzelfde merk 
in een fabrieks- en een handelsmerk mogelijk 
is. 

De beantwoording dezer belangrijke vra
gen, waarvan het Hof de eerste intusschen 
bevestigend beantwoord heeft, door in de 
tweede rechtsoverweging te zeggen, dat vast
staat, dat, ondanks de betwisting van van 
Soest, Nedigepha rechthebbende op het merk 
is, komt dus niet aan de orde. Het Hof toch 
grondt zijn niet-ontvankelijkverklaring op de 
overweging, dat de wettelijke bescherming 
van merken verband houdt met hun doel, het 
waarborgen, dat een in den handel gebrachte 
waar het echte voortbrengsel is van een be
paalde herkomst. 

Dit doel zegt het Hof, is hier blijkens de 
feiten niet aanwezig, want uit de doorhaling 
der inschrijving van het merk op verzoek van 
den fabrikant, de I.G. Farbenindustrie A.G. 
en de daarop gevolgde inschrijving van het
zelfde merk ten name van haar dochtermaat
schappij, de Nedigepha, leidt het Hof af, dat 
de eenige strekking van deze handelingen is, 
onder bescherming van de Merkenwet, prijs
daling van het echte product - als gevolg 
van invoer buiten den fabrikant om - tegen 
te gaan, en den alleenverkoop door de Nedi
gepha in Nederland te verzekeren. 

Dit noemt het Hof misbruik van de Mer
kenwet, tevens daarmede kennelijk bedoe
lend "misbruik van recht", want zooals ik 
reeds opmerkte, stelt het Hof vast, dat Nedi
gepha recht op het merk heeft, al wil het dit 
verder "daarlaten". 

Met het eerste onderdeel van het middel 
instemmend, kan ik mij met dezen gedachten
gang niet vereenigen. 

De vereischten, welke artt. 3 en 4 der Mer
kenwet stellen aan een merk, spreken niet 
van echte voortbrengselen van een bepaalde 
herkomst. 

Er is i.c. geen twijfel aan, dat de waren 
echt, d.w.z. niet valsch zijn. Zij zijn vervaar
digd door de I.G. F a rbenindust rie A.G ., ter
wijl Nedigepha in die waren krachtens haar 
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overeenkomst hier te lande handelt, onder 
het merk, waarop zij hier te lande het uit
sluitend recht heeft. 

Het begrip "herkomst" wordt door het Hof 
gesteld op een wijze welke m.i. tot verwar
ring leidt. Art. 3 der Wet eischt alleen, dat 
het merk worde gebruikt om iemands waar 
van die van anderen te onderscheiden. 

Zooals de H. R. besliste (25 Juli 19n, W . 
9248, m .o. van Prof. Meijers) moet die onder
scheiding nu wel worden teruggebracht op de 
herkomst der waar uit fabrieks- of handels
inrichting, maar het merk zelf geeft die her
komst niet noodzakelijk te kennen. Deze be
hoort slechts te kunnen worden gezien uit de 
bekendmaking der inschrijving, welke de 
aanduiding bevat van dengene, te wiens be
hoeve zij geschiedt. 

Ik wil hier de aandacht vestigen op de 
woorden "fabriek- of handelsinrichting". 
Het Hof denkt alleen aan de fabriek. De 
waren, welke hier een rol spelen, zijn her
komstig uit de handelsinrichting van Nedi
gepha, de uitsluitend rechthebbende op het 
op die goederen gevoerde merk. Wel bevat
t en de verdragen verschillende bepalingen 
omtrent de plaats van herkomst. Zoo maakt 
art. 6 van het Unie-Verdrag van Parijs het 
mogelijk de inschrijving van fabrieks- of 
handelsmerken te weigeren, die uitsluitend 
bestaan uit de plaats der herkomst (lieu 
d'origine) , maar deze en andere bepalingen 
hebben niets te maken met het begrip 
"merk" volgens Nederlandsch recht. De 
Merkenwet, het recht op een handelsmerk 
beschermend, geeft alleen de bevoegdheid 
aan den rechthebbende op te komen tegen 
het in den handel brengen van gelijksoor
tige waren door anderen met hetzelfde of 
in hoofdzaak daarmee overeenstemmend 
merk. 

Men mag dus aannemen, dat de rechtheb
bende op het merk de waren in omloop 
brengt, dat men bij hem de herkomst er
van moet zoeken, maar dat wil nog niet 
zeggen, dat hij er ook de vervaardiger van 
moet zijn. 

Het standpunt van het Hof t .a .v . het be
grip "herkomst", gaat m . i . in tegen de 
rechtspraak van den Hoogen Raa d. Zoo be
sliste U w C ollege op 1 Mei 19II (W. 9180) 
dat de omstandigheid, dat iemand voor 
Duitschland het recht op een fabrieksmerk 
(Greif) heeft, niet verhindert, da t een an
der voor Nederland recht kan hebben op 
een handelsmerk "Greif" voor dezelfde waar. 

In gelijken zin vindt men een beslissin g 
omtrent het merk 47n voor E au de Co
logne in het arrest van 24 Mei 1929 (W. 
n990; N. J. 192g, 15,2) , een arrest w aar-· 
uit de strekking der Merkenwet in het bij
zonder blijkt, en welk afwijkt van de in 
deze zaak vermelde opvatting van het Haag
sche H of . 

Het Hof acht de doeleinden waartoe de 
bovenomschreven handelingenmethetBayer
m erk verricht zijn, nl. voorkoming van prijs
daling en het verzekeren van alleenverkoops
recht onjuist. 

Daaromtrent merk ik slechts op, dat ik 
integendeel van meening ben, dat daarin 
juist gewoonlijk de doeleinden van elke in
schrijving van een merk, aanvrage van een 
octrooi e. d. gelegen zijn. Men wil zich voor 
zijn waar, voor zijn uitvinding een zeker 
monopolie verschaffen. 

H et Hof zegt met zijn overweging dat de 
wettelijke bescherming van merken verband 
houdt met het doel - het waarborgen, dat 
een in den handel gebrachte waar het ech
te voortbrengsel is van een bepaalde her
komst, eigenlijk hetzelfde, maar eenerzijds 
stelt het, zooals ik meen te hebben aange
toond, beperkingen van "echtheid" en "her
komst", welke de wet niet kent, anderzijds 
trekt het niet de gevolgtrekkingen, welke 
uit merkenbescherming voortvloeien, nl. mo
gelij kheid van prijsvaststelling en alleenver
koop. 

Hiermede kom ik vanzelf tot het tweede 
onderdeel van het middel, dat de Hoo_~e 
Raad niet zal behandelen, wanneer mtJn 
opvatting, dat de gronden van het Hof on
juist zijn, aanvaardbaar is. 

Het Hof noemt de handelingen van door
haling en nieuwe inschrijving misbruik van 
de M erkenwet, m . a . w . het gebruik door 
Nedigepha der rechten, welke de wet haar 
toekent als voortvloeiende uit de inschrij 
ving, misbruik van recht. 

M. i. is hier geen sprake van misbruik 
van recht, een begrip, dat tegenwoordig dik
wijls wordt aangewend om onbillijk geachte 
handelingen te beletten. 

De bekende arresten van Uw College be
treffende de vraag, wanneer misbruik van 
recht aanwezig geacht moet worden, n.l. die 
van 15 Juni , 928 (W. n856, ·7; N . J . 1928, 
604) , 13 Maart 1936 (,g36, n ° . 415) sa
m enhangend met dat van 2 April 10:> '> 
( 19_17, n °. 639) , en van 2 Dec. 1937 (1938 , 
n °. 35_, ) leeren , dat om van misbruik van 
recht te kunnen spreken, feitelijk moet vast
staan, dat zonder redelijk belang is gehan
deld ; 

Prof. Meij ers in het door den geachten 
pleiter voor Nedigepha aangehaalde artikel 
,,Misbruik van recht en wetsontduiking", 
(Annales de Droit et de Sciences Polit i
ques, - annalen voor Rechtsgeleerdheid en 
Staatswetenschappen - , deel V, n °. 23 van 
Juli 19:-,7 ) stelt daarbij nog als vereischte, 
dat h et b elang van h em die handelt moet 
getoetst worden aan de schade die anderen 
daarvan zullen ondervinden. 

Ik kan in dit verband ook nog wijzen op 
de b eschouwingen van Mr. W . C . L . van der 
Grin ten in het Ned. Juristenblad (,9, 8, 
8 < ~) , doch meen in verband met hetgeen 
ik hierboven heb uiteengezet , niet ver te 
moeten ingaan op de vraag of hier sprake 
is van misbruik van recht. Ik acht dit niet 
aanwezig nu Nedigepha een redelijk belang 
heeft zich t e v erzetten tegen den verkoop 
der merkartikelen buiten haa r om. Zooals 
Meijers in zijn artik el zegt, vormen mis
bruik van recht en wetsontduiking slechts 
twee rubrieken van het veelzijdige begrip 
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,,onrechtmatige daad". Ik breng hiertoe ook, 
om de omschrijving van het Hof te volgen, 
,,misbruik van de (Merken)wet". 

Iets onredelijks kan ik in de handelingen 
van Nedigepha niet zien, en van oordeel, 
dat de beoordeeling, of een redelijk belang 
tot handelen aanwezig was, ook aan het 
oordeel van den Hoogen Raad is onderwor
pen, meen ik, dat op grond van de feiten, 
ook Uw College tot die slotsom zou komen, 
wanneer niet reeds krachtens hetgeen bij het 
eerste onderdeel van het middel gesteld is, 
het arrest vernietigd moet worden. De 
gronden van 's Hofs beslissing toch acht ik 
niet houdbaar. 

Het Hof heeft geen beslissing gegeven 
over de gronden in het Rechtbankvonnis 
vermeld, v.n.l. deze, dat hier een overdracht 
zou hebben plaats gehad in strijd met art. 
20 der Merkenwet, maar zelfstandige gron
den aangevoerd. Dit punt komt dus in cas
satie niet ter sprake. 

Ik acht het middel juist, met conclusie, dat 
het bestreden arrest worde vernietigd, en te
ruggewezen naar het Gerechtshof te 's-Gra
venhage teneinde met inachtneming van 
's Hoogen Raads arrest op het bestaande 
hooger beroep verder te worden berecht en 
afgedaan. 

Gezien de referte van verweerder in cassa
tie concludeer ik voorts, dat de kosten dezer 
procedure worden gereserveerd tot uiteinde
lijk beslist zij, wie de in het ongelijk gestelde 
partij is. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit de bestreden uitspraak, voor

zoover thans van belang, blijkt: 
dat partij Nedigepha bij inleidende dag

vaarding heeft gesteld, dat zij uitsluitend 
rechthebbende is op het merk, bestaande uit 
een cirkel bevattende in kruisvorm het 
woord "Bayer" zulks ter onderscheiding van 
door haar in den handel gebrachte pharma
ceutische producten, geneesmiddelen en che
mische middelen van die van anderen, en 
dat partij van Soest inbreuk op dat merk 
maakt, immers een geneesmiddel ten ver
koop in voorraad heeft, te koop aanbiedt, 
verkoopt en aflevert, hoewel dat geneesmid
del niet afkomstig is van Nedigepha; 

dat deze op voormelde gronden met ne
venvorderingen voor de Arr.- Rechtb. te Rot
terdam vergoeding heeft gevorderd van de 
haar daardoor berokkende schade; 

dat van Soest heeft betwist, dat Nedige
pha recht heeft op voormeld merk en de 
Rechtbank bij vonnis van II December 1936 
deze betwisting gegrond heeft geoordeeld en 
mitsdien de eischeres niet-ontvankelijk in 
haar vordering heeft verklaard; 

dat het Hof op het door Nedigepha inge
stelde hooger beroep het vonnis heeft be
vestigd, na te hebben overwogen: 

,,dat gebleken is, dat het merk op 17 0c
tober 1g32 door appellante bij het Merken
bureau is ingezonden, alwaar het op 25 No
vember 1912 te haren name werd ingeschre
ven; dat het tevoren was ingeschreven ge-

weest - en wel voor aspirintabletten - ten 
name van de 1. G. Farbenindustrie A. G., 
te wier verzoeke het op 29 0ctober 1932 
was doorgehaald; dat het kapitaal van ap
pellante, eene Nederlandsche N. V., groo
tendeels in handen is van evengenoemde 
Duitsche Vennootschap, en dat deze sinds 
1932 het merk is blijven gebruiken, maar 
hare producten - door haar voorzien van 
het merk - niet zelf meer in Nederland 
afzet, doch daar uitsluitend levert aan ap
pellante, die ze te eigen name aan den man 
brengt; dat de door geïntimeerde verkochte 
tabletten van genoemde Duitsche vennoot
schap afkomstig waren, zij het dat hij ze 
niet rechtstresks van haar heeft betrokken; 

"dat uit een en ander de gevolgtrekking 
voor de hand ligt, dat de 1. G. Farbenin
dustrie A. G. haar verzoek tot doorhaling 
van haar waardevol merk enkel kon doen, 
wijl hare dochtermaatschappij gereed stond 
om het merk tegelijkertijd in te zenden ter 
inschrijving op haar naam; 

,,dat ook de strekking hiervan duidelijk is, 
nl. het t egengaan - onder bescherming 
door de Merkenwet - van prijsdaling van 
het echte product als gevolg van invoer bui
ten den fabrikant om en het verzekeren aan 
de dochtermaatschappij van den alleenver
koop daarvan in Nederland; 

dat deze strekking ook helder uitkomt in 
appellantes aangeteekend schrijven aan ge
ïntimeerde van 14 Mei 19_,5, welks inhoud 
zij hem, nadat hij het schrijven had gewei
gerd, bij exploit van 23 Mei 1935 heeft la
ten beteekenen; 

,,dat nu naar 's Hofs oordeel de Merken
wet aldus wordt misbruikt; 

,,dat de wettelijke bescherming van mer
ken verband houdt met hun doel, het waar
borgen dat een in den handel gebrachte 
waar het echte voortbrengsel is van eene 
bepaalde herkomst, maar het merk in ge
vallen als het onderhavige een geheel an
der doel moet dienen, zonder eenig ver
band met de bestemming der Merkenwet, 
ook als de bestreden waar de èchte waar 
is· 

•,,dat derhalve, daargelaten of appellante 
wel rechthebbende op het merk is gewor
den, of haar gebruik van het merk wel een 
gebruik is als waarop de Merkenwet het 
oog heeft, en of eene scheiding van hetzelf
de merk in een fabrieks- en een handels
merk, als ten deze door haar verdedigd, 
rechtens wel mogelijk is, in ieder geval ha
re stellingen in het licht der overige ten 
processe gebleken feiten hare vordering niet 
wettigen"; 

0. dat Nedigepha tegen deze uitspraak 
het volgende middel van cassatie heeft aan
gevoerd: (Zie concl. adv.-gen.) 

0. daaromtrent: 
dat het Hof daarlaat, of en dus bij zijn 

beslissing uitgaat van de onderstelling, dat 
Nedigepha rechthebbende op het merk is 
geworden en dit gebruikt ter onderscheiding 
van door haar in den handel gebrachte phar
maceutische producten, geneesmiddelen en 
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chemische middelen van soortgelijke waren 
van anderen; 

dat echter bij die onderstelling van Soest 
door hier te lande een geneesmiddel ten 
verkoop in voorraad te h ebben , te koop 
aan te bieden , te verkoopen en af te leve
ren voorzien van dat Merk, hoewel h et ge
neesmiddel niet van Nedigepha afkomstig 
is , inbreuk maakt op haar uitsluitend recht, 
onverschillig, of éénzelfde fabrikant dit ge
neesmiddel en de waren, welk e Nedigepha 
in den handel brengt, heeft geproduceerd, 
en onverschillig ook, of die fabrikant zijn 
producten van het merk voorziet en in het 
buitenland tot gebruik van het merk ge
rechtigd is; 

dat het Hof desalniettemin aan het merk 
van Nedigepha de wettelijke b escherming 
heeft onthouden, omdat -zij die b escherming 
inroept om zich, als dochtermaatschappij 
van bovenbedoelden fabrikant , den alleen
verkoop hier te lande van het product t e 
verzekeren en prijsdaling van dat product 
door invoer buiten den fabrikant om tegen 
te gaan, waarin het Hof een misbruiken van 
de Merkenwet ziet; 

dat het middel terecht hiertegen opkomt; 
dat toch Nedigepha, doende als voormeld, 

van haar recht ook naar 's Hofs onderstel
ling het gebruik maakt, waarop de Merken
wet het oog heeft, en dit slechts doet ter 
behartiging van haar oorbaar belang, maar 
dan van misbruik van recht geen sprake 
kan zijn, ook niet, indien dit belang een 
ander mocht zijn dan het belang, dat den 
wetgever voor oogen stond, toen hij aan het 
merk zijn bescherming verleende; 

0 . dat 's Hofs beslissing rust op andere 
gronden dan door partij van Soest tot haar 
verweer aangevoerd en deze partij zich ten 
aanzien van het voorgestelde cassatiemid
del heeft gedragen naar het oordeel van den 
Hoogen Raad ; 

Vernietigt het bestreden arrest ; 
Verwijst het geding naar het Gerechts

hof te 's-Gravenhage ten einde met inacht
neming van dit arrest de zaak verder te 
behandelen en te beslissen; 

Verstaat, dat de kosten van het geding in 
cassatie komen ten laste van de partij , die 
bij de einduitspraak in het ongelijk zal wor
den gesteld (Salaris aan de zij de v . eische
res f 450, aan de zijde van verweerde r f 200 

Red.) . (N. J.) 

z 6 januari z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Drankwet art. 59) . 

V astst aat dat req. den st erken drank 
t e IJmuiden in voorraad had, opdat 
daaruit zijne aldaar wonende klanten, 
door bemiddeling van zijn filiaalhouder 
0 ., die evenmin als req. te IJmuiden 
eene v ergunning tot verkoop van ster
ken drank in h et klein bezat, van ster
ken drank zouden worden voorzien . 

Onder deze omstandigheden ha d req. 
- onverschillig of req. dan welde filiaal-

houder als verkooper in den zin der 
Drankwet m. b. t . de betrokken flesch 
cognac moet worden beschouwd - den 
ste1ken d rank t en verkoop in voorraad; 
immers hij had dien drank in voorraad, 
opda t daaruit, van zijn filiaal uit, zonder 
dat daartoe vergunning was verleend, 
aan het publiek zou worden verkocht. 
[Aldus ook Adv.-Gen. Rombach, die 
nog opmerkt, dat de filiaalhouder stellig 
de verkooper, in den zin van de Drank
wet, v an d e in de dagv. bedoelde cognac 
was]. 

Op het beroep van Th. S.J. H., drankhan 
delaar, te Haarlem, requirant van cassatie 
tegen een te zijn en laste gewezen vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te Haarlem van 19 Mei 
1938, waarbij in hooger beroep, met vernie
tiging van eene door het Kantongerecht te 
Haarlem op 14 Maart 1938 gedane uitspraak, 
requirant, ter zake van "zonder de vereischte 
vergunning sterken drank in voorraad hebben 
ten verkoop in het klein". met aanhaling van 
de artt. 1, 59 sub 1, 65 der Drankwet S . 1931 
N °. 476, 23, 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van tien gulden en zes dagen ver
vangende hechtenis, met verbeurdverklaring 
van de in beslag genomen flesch cognac; ( Ge
pleit door Mr. Dr. F. A. Bijvoet) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Rechtbank te Haarlem heeft bij haar 
vonnis van 19 Mei 1938, waartegen dit cas
satieberoep is gericht, ten laste van den re
quirant bewezen verklaard, dat hij op 31 
December 1937 in de gemeente Velsen, in een 
perceel, plaatselijk bekend Julianakade 71 te 
IJmuiden, zonder de vereischte vergunning 
in een kelder, waarin zich nog meer sterken 
drank bevond, in een flesch een hoeveelheid 
cognac in voorraad heeft gehad voor den ver
koop bij hoeveelheden van minder dan tien 
liter, en hem deswege enz. 

Ter zitting van Uwen Raad van 28 Nov. 
j.l. heeft requirants raadsman de volgende 
cassatiemiddelen voorgesteld en toegelicht: 

I. S., althans v. t. van de artt. 338, 339, 
342,350, 351,352,358,359, 415,423,425 Sv. 
en van art. 59 der Drankwet 1931 S. 476, om
dat de · Rechtbank het ten laste gelegde be
w e zen h eeft verklaard, 

daarbij overwegende : 
"dat daargelaten of onder omstandigheden 

volgens het gewone spraakgebruik ook de
gene, die namens en voor rekening van een 
ander verkoopt, die waren "verkoopt" in 
ieder geval hij verkoopt, die - zooals ver
dachte - ten behoeve van zijn zaak, adver
teert in de' nieuwsbladen, daarbij sterken 
drank te koop in het klein aanbiedend, welke 
mede op zijn naam en voor zijn rekening 
wordt verkocht door een bij hem in dienst 
zijnden filiaalhouder, die den koopprijs ten 
behoeve van genen int en met den naam van 
genen kwiteert", 

t en onrechte, omdat aangenomen al, dat 
requirant in burgerrechtelijken zin zou heb-
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ben verkocht, zulks onder de door de Recht
bank als bewezen aangenomen omstandig
heden stellig niet het geval is in den zin van 
de Drankwet en derhalve de opvatting van 
de Rechtbank betreffende de beteekenis van 
de uitdrukking verkoopen niet op de wet is 
gegrond, zoodat de bewezenverklaring, die 
op deze opvatting is gebaseerd, niet behoor
lijk met redenen is omkleed; 

II. S., althans v . t. van de aangehaalde 
artikelen, omdat niet uit de bewijsmiddelen 
kan worden afgeleid dat verdachte den ster
ken drank ten verkoop in het klein in voor
raa,d heeft gehad. 

Zooals We zien wordt dus bij beide cas
satiemiddelen gesteld, dat niet voldoende 
met redenen zou zijn omkleed de bewezen
verklaring: dat requirant zonderdevereischte 
vergunning een hoeveelheid cognac in voor
raad heeft gehad voor den verkoop bij hoe
veelheden van minder dan tien liter. 

Gaan Wij na. welke bewijsmiddelen de 
Rechtbank op dit punt heeft gebezigd. 

I. Requirant verklaarde blijkens het vonnis 
als volgt: 

"Ik heb en had op 31 December 1937 geen 
vergunning van B. en W. van Velsen voor 
den verkoop van sterken drank in het klein 
voor gebruik elders dan ter plaatse van ver
koop. Ik exploiteer te IJmuiden-Oost, ge
meente Velsen, aan den Wijk aan Zeeërweg 
n °. 4 7 als filiaal een winkel, waarin zwak 
alcoholische dranken worden verkocht, waar
voor door mij als filiaalhouder is aangesteld 
getuige 0. In November 1937 ben ik met 
vrouw B. overeengekomen, dat ik in den kel
der van perceel Julianakade 71 te IJmuiden 
een hoeveelheid sterken drank zou opslaan, 
waarop ik eenigen tijd daarna vóór 31 Dec. 
1937 in dien kelder een hoeveelheid sterken 
drank heb opgeslagen, welke mij toebehoorde, 
o. a. cognac. Ik heb de bedoelde overeen
komst gesloten teneinde de bij mijn zaak van 
klanten te IJmuiden inkomende bestellingen 
voor levering in het klein van sterken drank, 
die tot dusverre door mijn filiaal in Haarlem
Noord waren uitgevoerd, in den vervolge uit 
den door mij bij getuige B. opgeslagen voor
raad sterken drank te doen uitvoeren. Het is 
mij bekend, dat getuige 0. daarna uit dien 
voorraad aan klanten te IJmuiden sterken 
drank in het klein heeft afgeleverd. Door mij 
zijn in het Dagblad voor IJmuiden-Egmond 
aan Zee-Katwijk advertenties geplaatst, 
waarin onder meer het publiek wordt opge
wekt om in den winkel van H. (requirant) 
aan den Wijk aan Zeeërweg 47 te IJmuiden
Oost sterken drank in het klein te koopen of 
te bestellen." 

2 ° . Getuige O. verklaarde, voorzoover hier 
van belang: 

,,Ik ben als filiaalhouder in dienst van ver
dachte en beheer diens winkel. gelegen aan 
den Wijk aan Zeeërweg n °. 47 te IJmuiden, 
gemeente Velsen, in welken winkel zwak al
coholische dranken worden verkocht en voor 
welken winkel geen vergunning is verleend. 
Op 31 Deecmber 1937 heb ik getuige B. op
gedragen om een flesch sterken drank (cog-
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nae) te gaan halen uit den kelder, zich be
vindende in perceel Julianakade n ° . 71 te 
IJmuiden, gemeente Velsen, uit den voor
raad sterken drank, welken verdachte aldaar 
in opslag had, en die flesch te bezorgen Tuin
derstraat 22 te IJmuiden, welke flesch bij 
mij was besteld. Bedoelde flesch had een in
houd van 9 deciliter en een alcoholgehalte 
van 35 %. Ik haalde ook zelf meermalen 
flesschen sterken drank uit den voorraad, 
dien verdachte in den kelder van getuige B. 
had opgeslagen, teneinde die in het klein te 
leveren aan klanten, die in mijn winkel die 
flesschen sterken drank besteld hadden en 
inde bij die klanten de daarvoor verschuldig
de gelden ten behoeve van de zaak van ver
dachte. Bij de door mij afgeleverde flesschen 
sterken drank wordt door mij steeds een nota 
gevoegd, aan het hoofd waarvan staat: ,,De
bet aan Th. S. J. H ., waarop door mij de 
kwijting wordt gesteld: Voldaan Th. H. p.o. 
J. 0." 

Het betoog van requirants raadsman, dat 
het bewezenverklaarde uit deze bewijsmid
delen niet kan worden afgeleid komt hierop 
neer. 

Voorop wordt gesteld dat de in de dag
vaarding genoemde drank in den zin der 
Drankwet verkocht werd niet door requirant, 
maar door den getuige 0 .. den filiaalhouder. 
Dan volgt deze redeneering: Slechts hij die 
zelf in het klein verkoopt, kan ten verkoop 
in het klein in voorraad hebben. Uitgesloten 
is dat hij, die niet verkoopt, de voorraad wel 
en hij, die wel verkoopt, de voorraad niet ten 
verkoop in het klein in voorraad heeft. Met 
andere woorden slechts strafbaar is hij, die 
in voorraad heeft om zelf in het klein te ver
koopen. 

Om deze reden heeft 0. en in ieder geval 
niet requirant de bedoelde hoeveelheid cog
nac ten verkoop in het klein in voorraad 
gehad. 

De praemisse is juist. In den zin der 
Drankwet was 0. inderdaad de verkooper 
van de in de dagvaarding genoemde cognac 
(c.f. arrest H.R. 31 Januari 1938, N. J. 1938 
n °. 691). De verkoop had immers niet over 
de zaak van requirant in Haarlem geloopen, 
maar alleen over het filiaal in IJmuiden en 
requirant wist van den verkoop niets af. Is 
het nu echter daarom uitgesloten dat requi
rant de flesch in voorraad had ten verkoop in 
het klein? Volgens het betoog van requirants 
raadsman zou de verkooper steeds dezelfde 
moeten zijn als degene die in voorraad heeft, 
zoodat men dus nooit, vóórdat de verkoop 
heeft plaats gehad, zou kunnen zeggen wie 
deze sterken drank in voorraad had ten ver
koop in het klein. Dit kan toch zeker niet 
juist zijn. Uit niets blijkt dat de Drankwet 
aan het begrip sterken drank in voorraad 
hebben ten verkoop in het klein een andere 
beteekenis wil hechten, dan die welke het 
gewone spraakgebruik meebrengt, d. w. z. de 
beteekenis van sterken drank in voorraad 
hebben met de bedoeling dezen hetzij zelf, 
hetzij door tusschenkomst van anderen in het 
klein te verkoopen. Ook de kleinhandelaar in 

2 
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sterken drank die de bedoeling heeft om 
nimmer zelf in den winkel te staan, heeft 
zijn voorraad ten verkoop in het klein. 

Dat de uitlegging die requirant geeft aan 
het begrip "ten verkoop" in het klein in 
voorraad hebben" in art. 59 der Drankwet 
niet juist kan zijn, volgt m. i. ook duidelijk 
uit die bepaling zelf. Het zou immers geen 
zin hebben om zoowel het in het klein ver
koopen als het in voorraad hebben ten ver
koop in het klein te verbieden en strafbaar 
te stellen wanneer het ten verkoop in het 
klein in voorraad hebben van eenig deel van 
den voorraad pas geconstateerd kon worden 
als de verkoop in het klein daarvan had 
plaats gehad. 

Van dezen requirant. die immers erkend 
heeft, dat hij de overeenkomst omtrent de 
opslagplaats gesloten had teneinde de bij zijn 
zaak van klanten te IJmuiden inkomende be
stellingen voor levering in het klein van ster
ken drank, uit den door hem bij getuige B . 
opgeslagen voorraad sterken. drank te doen 
uitvoeren, kon de Rechtbank als bewezen 
aannemen, dat hij den sterken drank, dien hij 
in zijn opslagplaats had en dus ook de be
wuste flesch cognac in voorraad had ten ver
koop in het klein. 

De bedoeling van requirant was om uit den 
voorraad die hij in Velzen had rechtstreeks in 
het klein aan de klanten van zijn zaak te 
leveren. Dit mocht hij niet zonder vergun
ning van B. en W . van Velsen. 

Vanuit de localiteit in Haarlem waarvoor 
hij van het gemeentebestuur aldaar vermoe
delijk wel vergunning heeft, mocht hij zijn 
klanten in de gemeente Velsen bedienen (ar
rest H.R. van 13 Maart 1933 N. J. 1933 blz. 
574). 

Ook mocht · hij overal waar hij wilde, dus 
ook te IJmuiden zonder vergunning een op
slagplaats hebben van sterken drank, mits hij 
deze opslagplaats ·maar niet gebruikte voor 
de uitoefening van zijn bedrijf d.w.z. voor 
de rechtstreeksche aflevering van sterken 
drank in het klein aan zijn klanten. 

Dit laatste mag volgens het systeem van 
de Drankwet (art. 27) alleen geschieden van 
de localiteit, waarvoor de vergunning geldt, 
uit. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: zie 
conclusie) ; 

Ten aanzien van de middelen van cassatie: 
0. dat bij het bestreden vonnis, overeen

komstig de dagvaarding, ten laste van requi
ran t is bewezen verklaard, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld, dat hij enz. 
(zie conclusie) ; 

O. dat in cassatie niet meer - gelijk voor 
de Rechtbank - is betwist, dat het requirant 
is, die op plaats en tijd als voormeld, genoem
de hoeveelheid sterken drank in voorraad 

heeft gehad. doch aan de cassatiemiddelen de 
stelling ten grondslag ligt, dat slechts hij, die 
zelf verkoopt, den sterken drank ten verkoop 
in voorraad kan hebben, terwijl dan voorts is 
aangevoerd, dat de Rechtbank ten onrechte 
requirant als verkooper in den zin van de 
Drankwet heeft beschouwd, met betrekking 
tot den sterken drank, welke van genoemden 
voorraad aan koopers werd afgeleverd; 

0. dat inderdaad de Rechtbank heeft aan
genomen, dat, in den zin van de Drankwet, 
requirant als verkooper moet worden be
schouwd en niet zijn filiaalhouder, die de bij 
dagvaarding bedoelde flesch cognac van re
quirants voorraad aan een kooper wilde doen 
afleveren; 

0 . aangaande een en ander: 
dat ten deze vaststaat, dat requirant den 

sterken drank te IJmuiden in voorraad had, 
opdat daaruit zijne aldaar wonende klanten, 
door bemiddeling van zijn filiaalhouder 0., 
die evenmin als requirant te IJmuiden eene 
vergunning tot verkoop van sterken drank 
in het klein bezat, van sterken drank zouden 
worden voorzien; dat onder deze omstandig
heden, onverschillig, of requirant of wel zijn 
filiaalhouder als verkooper in den zin der 
Drankwet met betrekking tot voormelde 
flesch cognac moet worden beschouwd, requi
rant vorenbedoelden sterken drank zonder 
de vereischte vergunning ten verkoop in 
voorraad had, immers dien drank in voorraad 
had, opdat daaruit, van zijn filiaal uit, zonder 
dat daartoe vergunning was verleend, aan 
het publiek zou worden verkocht; 

0. dat uit het bovenstaande volgt, dat, 
daargelaten de al of niet juistheid van het in 
het bijzonder bij het eerste cassatiemiddel 
aangevallen betoog der Rechtbank, de be
slissing in elk geval op grond van de niet be
twiste feiten, juist is, zoodat de voorgestelde 
middelen niet tot cassatie kunnen leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

18 Januari 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280). 

Het perceel van belanghebbende, be
lendend aan een weg, welke de grens
scheiding uitmaakt tusschen de gemeen
ten Beek en Schimmert, voldoet aan den 
in de verordening gestelden eisch van 
belending aan een openbaren weg in de 
gem. Beek, en de vraag wie dien weg 
onderhoudt is daarbij zonder belang. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

A. te Beek tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Roermond van 23 Mei 1938 betreffende den 
hem over het belastingjaar 1937 opgelegden 
aanslag in de straatbelasting der gem. Beek; 

Gezien de stukken; 
0 . dat belanghebbende, na vruchtelooze 

reclame, in beroep is gegaan bij den ge
noemden Raad, die evenwel den aanslag 
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heeft gehandhaafd, zulks op de volgende 
gronden: 

"dat appellant tijdig in beroep is gekomen 
tegen den hem opgelegden aanslag in de 
Straatbelasting der gem. Beek, daarbij aan
voerende, dat de -weg, waaraan zijn perceel 
gelegen is toebehoort aan de gem. Schim
mert, terwijl ook de verlichting geschiedt 
door de gem. Schimmert; 

dat de Secretaris der gem. Beek aanvoert, 
dat de weg ter plaatse grensscheidend is en 
gedeeltelijk wordt onderhouden door de gem. 
Beek, gedeeltelijk door de gem. Schimmert, 
terwijl de electrische verlichting ter plaatse 
is aangesloten aan het net der gem. Schim
mert; dat uit een ingesteld onderzoek is ge
bleken, dat de weg ter plaatse waar appel
lants perceel, dat gelegen is in de gem. 
Beek, aan den weg belendt, wordt onderhou
den door de gem. Beek; 

dat blijkens de desbetreffende verordening 
onder den naam van straatbelasting eene 
belasting wordt geheven ter verkrijging van 
eene billijke bijdrage in de kosten van aan
leg en onderhoud van straten, wegen en 
trottoirs, hunne verlichting en voor den 
afvoer van water en vuil, welke belasting 
geheven wordt: a. wegens gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erven, die 
belenden aan of in de onmiddellijke nabij
heid gelegen zijn van openbare wegen in de 
gemeente en b. wegens ongebouwde eigen
dommen, die aan deze wegen belenden of op 
deze wegen uitgang hebben; 

dat, waar vaststaat, dat het desbetreffend 
gedeelte van den weg door de gem. Beek 
wordt onderhouden, en appellants eigendom 
voldoet aan de omschrijving welke in de 
verordening wordt gegeven van perceelen, 
ter zake waarvan belasting wordt geheven, 
de aanslag terecht is opgelegd; 

dat, ter zake van de verlichting, waar 
appellants eigendom gelegen is aan een weg, 
die verlicht is, ook terecht belasting wordt 
geheven, en het blijkens de verordening van 
geen belang is, wie de kosten der verlich
ting draagt, of op welk net de desbetreffen
de verlichting is aangesloten; 

dat de opgelegde aanslag derhalve behoort 
te worden gehandhaafd"; 

O. dat belanghebbende, zonder een be
paald voorschrift als verkeerd toegepast of 
geschonden te noemen, in cassatie aanvoert, 
dat de R. v. B. ten onrechte heeft aange
nomen, dat de weg ter plaatse waar zijn 
perceel gelegen is, wordt onderhouden door 
de gem. Beek, wordende toch, naar hij be
weert, dat onderhoud verricht door de gem. 
Schimmert; 

0 . dat dit beroep niet tot cassatie kan 
leiden; 

dat immers het perceel, waartoe de aan
slag betrekking heeft, voldoet aan den in de 
verordening gestelden eisch van belending 
aan een openbaren weg in de gem. Beek, en 
dat de vraag, wie dien weg onderhoudt, 
daarbij zonder belang is; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

19 Januari 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40). 

Een geval van "afschuiving" doet zich 
voor, nu aan de armlastige door het ge
meentebestuur van R. wel ondersteu
ning was toegezegd, doch deze onder
steuning, met behulp waarvan zij haar 
intrek had genomen in het Volkshuis te 
Z., zijnde de eenige mogelijkheid, waar 
zij onderdak kon krijgen, haar na een 
week niet meer werd uitbetaald, de bur
gemeester van R. daarna bleef weigeren 
haar ondersteuning te verleenen of on
derdak te verschaffen, en een wethouder 
van R . haar heeft aangeraden zich te Z. 
te vestigen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het burgerlijk armbestuur, te Zutphen, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Gelderland 
van 25 October 1938, n ° . -285, waarbij op het 
verzoek van het genoemde armbestuur om 
toepassing van art. 40 der Armenwet met 
betrekking tot de kosten van ondersteuning 
van Mej . E. G . Ahlers ten aanzien van de 
gemeente Ruurlo, is beslist, dat voor toe
passing van art. 40 der Armenwet in casu 
geen aanleiding bestaat; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Januari 1939, n °. 2; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 Januari 1939, 
n °. 469, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Ged. Staten van Gelderland bij 
hun evenvermeld besluit hebben overwogen, 
dat het burgerlijk armbestuur, te Zutphen, 
toepassing van art. 40 der Armenwet ver
zoekt op grond van de meening, dat invloed 
van den burgemeester der gemeente Ruurlo 
heeft medegewerkt tot de komst van Mej. 
Ahlers in de gemeente Zutphen; dat het 
voornoemde armbestuur hiervoor aanvoert 
in de eerste plaats, dat de aanvankelijke 
weigering van het gemeentebestuur van 
Ruurlo om Mej. Ahlers te ondersteunen, 
waarvan het gevolg is geweest, dat zij uit 
haar woning is gezet, haar heeft gedwongen 
zich naar elders te begeven en in de tweede 
plaats, dat, nadat Mej. Ahlers opnieuw in 
de gemeente Ruurlo verblijf hield, haar eene 
ondersteuning van f 7 per week werd toe
gezegd, waar zij zich ook vestigde, welke 
toezegging er toe heeft geleid, dat zij ander
maal in het Volkshuis te Zutphen haar in
trek nam; dat, wat het eerste betreft, Mej. 
Ahlers, nadat zij gedurende een paar dagen 
in het voornoemde Volkshuis te Zutphen 
had vertoefd, weder naar Ruurlo is vertrok
ken, waar haar door een bevriende familie 
onderdak was aangeboden, terwijl haar daar
na, toen zij door omstandigheden niet langer 
bij de genoemde familie kon verblijven, door 
de gemeente Ruurlo een ondersteuning van 
f 7 per week werd toegezegd, zoodat aan dit 
argument, voor de nadien gevolgde vesti
ging van Mej. Ahlers te Zutphen, waar het 
hier om gaat, geen waarde kan worden toe-
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gekend; dat, wat het tweede aangaat, vol
gens verklaring van burgemeester en wet
houders van Ruurlo aan Mej. Ahlers eene 
ondersteuning van f 7 per week is toegezegd, 
zoolang zij in die gemeente zou blijven; dat 
weliswaar door burgemeester en wethouders 
voornoemd wordt erkend, dat bij een later 
gevolgd telefonisch onderhoud tusschen Ds. 
B. G. Visser te Vorden - bij wien Mej . 
Ahlers zich om raad had vervoegd - en een 
der wethouders door den laatstgenoemde is 
gezegd, dat aan Mej. Ahlers de bovenbe
doelde ondersteuning zoude zijn toegekend, 
waar zij zich ook vestigde; dat echter dit 
gezegde, hoewel het tot de daarna gevolgde 
vestiging van Mej. Ahlers te Zutphen kan 
hebben bijgedragen, naar de meening van 
Ged. Staten niet kan worden beschouwd als 
een poging tot afschuiving, aangezien ui t de 
stukken niet is kunnen blijken, dat daarbij 
de bedoeling heeft voorgezeten de betrokken 
armlastige te verwijderen, teneinde de kos
ten van ondersteuning van de gemeente 
Ruurlo af te schuiven, nog afgezien ervan, 
of deze mededeeling door één der wethou
ders zoude kunnen worden beschouwd als 
invloed van of vanwege den burgemeester 
of burgemeester en wethouders; dat onder 
deze omstandigheden naar het oordeel van 
Ged. Staten niet is komen vast te staan, 
dat eenige invloed, als bedoeld in art. 40, 
1e lid, der Armenwet, tot de komst van Mej . 
Ahlers in de gemeente Zutphen heeft mede
gewerkt; 

dat het burgerlijk armbestuur, te Zutphen, 
in beroep aanvoert, dat door zijn bestuur 
sedert II Juni 1938 worden ondersteund 
Emelia Geertruida Ahlers en haar kind 
Emelia Geertruida, die sedert 29 Mei 1938 
in de gemeente Zutphen verblijven, komen
de van de gemeente Ruurlo; dat volgens 
mededeeling van Mej. Ahlers zij zich in de 
maand October 1937 te Ruurlo vestigde, 
komende uit de gemeente Lochem; dat zij 
meende met nachtverpleging en breien voor 
anderen in haar onderhoud en dat van haar 
kind te kunnen voorzien; dat dit echter 
mislukte en zij genoodzaakt was zich om
streeks 1937 om steun tot burgemeester en 
wethouders van Ruurlo te wenden; dat op 
hare herhaalde verzoeken en die van ande
ren haar steeds steun is geweigerd, waarop 
zij dd. 9 Mei 1938 wegens huurschuld uit 
haar woning is gezet; dat Mej. Ahlers de 
toezegging heeft ontvangen van den wet
houder der gemeente Ruurlo, dat, waar zij 
zich ook vestigde, haar f 7 steun per week 
zou worden verleend; dat, Mej. Ahlers zich 
in de week van 6 tot en met II Juni 1938 
ten raadhuize te Ruurlo vervoegde om den 
haar toegezegden steun in ontvangst te ne
men, haar deze werd geweigerd onder mede
deeling van den burgemeester van Ruurlo, 
dat hij geen steun mocht verstrekken vol
gens ontvangen inlichtingen der Provinciale 
Griffie van Arnhem; dat Mej . Ahlers zich 
nogmaals op II Juni 1938 tot den burge
meester van Ruurlo heeft gewend, bij welke 
gelegenheid haar door den wethouder, Baron 

van Heeckeren van Kell, in overweging 
werd gegeven zich te Zutphen te vestigen; 
dat de autoriteiten dan wel zouden uitma
ken, wie moest betalen; dat de lange ont
houding van steun aan Mej. Ahlers haar 
dermate heeft geschokt, dat zij voorloopig 
nog niet in staat zal zijn in haar eigen on
derhoud en dat van haar kind te voorzien; 
dat het burgerlijk armbestuur te Zutphen 
reeds een bedrag van f 245.02 aan onder
steuning aan Mej. Ahlers en haar kind heeft 
verleend; 

0. dat Wij , in tegenstelling met Ged. Sta
ten van Gelderland, op grond van de in de 
stukken vermelde en door burgemeester en 
wethouders van Ruurlo niet wedersproken 
feiten, van oordeel zijn, dat tot de komst 
van Mej. Ahlers in de gemeente Zutphen 
invloed van burgemeester en wethouders 
van Ruurlo heeft medegewerkt; 

dat toch, nadat de armlastige uit het 
Volkshuis te Zutphen - naar welke inrich
ting zij zich had moeten begeven, toen zij 
te Ruurlo uit haar woning werd gezet -
weder te Ruurlo was teruggekeerd ten huize 
van een bevriende familie, haar weliswaar 
door het gemeentebestuur van Ruurlo on
dersteuning werd toegezegd, toen zij wegens 
haar optreden genoodzaakt werd de woning 
dezer familie te verlaten, doch dat deze 
ondersteuning, met behulp waarvan zij we
derom haar intrek nam in het Volkshuis te 
Zutphen, zijnde de eenige mogelijkheid, 
waar zij onderdak kon krijgen, haar na een 
week niet meer werd uitbetaald; 

dat, toen zij zich in verband daarmede op 
II Juni 1938 tot den burgemeester van 
Ruurlo wendde, deze niet alleen bleef wei
geren haar ondersteuning uit te keeren, doch 
tevens haar verzoek om onderdak afwees, 
althans haar naar het arrestantenlokaal van 
de marechaussee-kazerne verwees; 

dat t en slotte, toen zij na afloop van het 
evenbedoelde onderhoud met den burge
meester van Ruurlo door de politie naar 
een wethouder dezer gemeente werd ge
bracht, deze haar aanried, zich te Zutphen 
te vestigen; 

dat er in verband met het vorenstaande 
aanleiding bestaat, met toepassing van art. 
40, 2e lid, der Armenwet de kosten van 
ondersteuning van Mej. Ahlers voor d e n tijd 
van ten hoogste één jaar ten laste van de 
gemeente Ruurlo te brengen; 

Gezien de evengenoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Gelderland te bepalen, 
dat de kosten van ondersteuning van Mej. 
Ahlers door het burgerlijk armbestuur te 
Zutphen van II Juni 1938 af voor den tijd 
van ten hoogste een jaar komen ten laste 
van de gemeente Ruurlo. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 
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z9 Januari z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 205ter). 

Er bestaat geen voldoende zekerheid, 
dat de school niet binnen afzienbaren 
tijd zal worden opgeheven. Een uitkee
ring in eens moet voor de gemeente na
deelig worden geacht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep·, ingesteld 

door den raad der gemeente Heerlen tegen 
het besluit van Ged. Staten van Limburg 
van 30 September 1938, xe afdeeling, La. 
n558/3 A, waarbij , met vernietiging van het 
besluit van den raad der gemeente Heerlen 
van 24 Mei 1938, is beslist, dat de door het 
bestuur der Vereeniging tot stichting en in
standhouding van Hervormde scholen te 
Heer1en, gevraagde uitkeering ineens, be
doeld in art. 205ter der Lager-Onderwij swet 
1920, ter vervanging van de tot dusver ge
noten vergoeding ex art. 205, eerste lid, dier 
w·et ten behoeve van zijn schoolgebouw, 
Ruys de Beerenbroucklaan, aldaar, alsnog 
moet worden verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Januari 1939, n °. 770 (1938); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
16 Januari 1939, n ° . 535, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Heerlen in 
zijne openbare vergadering van 24 Mei 1938 
afwijzend heeft beschikt op het verzoek van 
het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van Hervormde scholen , al
daar, om ter vervanging van de jaarlijksche 
vergoeding, als bedoeld in het 1e lid van 
art. 205 der Lager-Onderwijswet 1920, welke 
door de gemeente wordt uitgekeerd, t en aan
zien van het gebouw c.a., gelegen aan de 
Ruys de Beerenbroucklaan, en waarin ge
vestigd is de Christelijke School voor ge
woon lager onderwijs, overeenkomstig art. 
205ter van de genoemde wet, eene uitkee
ring te mogen ontvangen van eene som in
eens, gelijkstaande met 80 t en honderd v an 
de in lid 1 van art. 205 dier wet bedoelde 
geschatte waarde; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft over
wogen, dat het leerlingenaantal van de in 
het schoolgebouw gevestigde school sterk 
achteruitgaande is; dat immers het gemid
deld leerlingen-aantal in het jaar 1922 232 
bedroeg en naar den toestand van 16 Mei 
r938 nog s lechts 79 bedraagt ; dat het der
halve geenszins uitgesloten is, dat na een 
betrekkelijk klein aantal jaren de school zal 
worden opgeheven ; dat derhalve het belang 
der gemeente meebrengt, dat de voorkeur 
wordt gegeven aan het blijven doorbetalen 
van de jaarlijksche vergoeding gedurende 
den tijd, dat het gebouw als school in ge
bruik is, boven het uitbetalen van eene som 
ineens, als in art. 205ter bedoeld; dat daar
om het belang der gemeente vordert, dat 
op een verzoek als het onderhavige, waaraan 
een groot financieel risico voor de gemeente 

verbonden is, niet wordt ingegaan; 
dat, nadat het schoolbestuur van dit be

sluit in beroep was gekomen bij Ged. Staten 
van Limburg, dit College het beroep ge
grond heeft verklaard en heeft bepaald, dat 
de gemeente Heerlen alsnog behoort over 
te gaan tot het uitkeeren van de evenbe
doelde som, daarbij overwegende, dat uit 
een door het Rijksschooltoezicht ingesteld 
onderzoek gebleken is, dat sinds 1935 het 
leerlingenaantal inderdaad wederom stijgen
de is; dat voorts de onderwerpelijke school 
voor het jaar 1919 in aanmerking is geko
men voor de gedeeltelijke vergoeding, be
doeld in art. 59 der wet van 1878; dat zij 
mitsdien valt onder de bepalingen van art. 
206, 4e lid der Lager-Onderwijswet 1920, 
zoodat het voortbestaan der bedoelde school 
eerst zou kunnen bedreigd worden , indien 
het leerlingenaantal daalt tot beneden 25; 
dat mitsdien naar het oordeel van hun col
lege voor opheffing der onderwerpelijke 
school in de naaste toekomst geen vrees 
behoeft te bestaan en de raad der gemeente 
Heerlen dan ook ten onrechte op de aange
voerde gronden op het verzoek afwijzend 
heeft beschikt; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houders van Heerlen, handelende ter uit
voering van het krachtens art. 212 der ge
meentewet genomen besluit van den raad 
der gemeente Heerlen van 22 October 1935, 
goedgekeurd door Ged. Staten bij besluit 
van 31 October 1935, La. 13613/5 W , 2e af
deeling, bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat het schoolbestuur als leer
lingenaantal in 1934 aangeeft het laagste 
aantal, hetwelk de school in den loop van 
dat jaar oooit heeft gehad, namelijk 59; dat 
als leerlingenaantal in 1938 echter wordt 
aangegeven het hoogste aantal in den loop 
van dat jaar ooit bereikt, namelijk 79; dat 
zoodoende over het tijdvak 1934-1938 aan
gewezen kan worden eene toeneming van 20 
leerlingen; dat zij deze wijze van vergelij
king minder juist achten ; dat een m eer juist 
beeld zou worden verkregen door vergelij
king van het gemiddeld leerlingenaantal in 
1934, zijnde 64¾ met dat van 1938, zijnde 
772/3 ; dat deze vergelijking dan eene toe
neming aangeeft van gemiddeld slechts 
12ll/i2 leerling; dat, indien de stijging van 
gemiddeld 12ll/i2 leerling in de genoemde 4 
jaren wordt vergeleken met de daling van 
gemiddeld 167¼ leerling in de periode van 
1922 tot en met 1934, daaruit dan volgt, dat 
die kleine stijging in verhouding tot de ge
noemde groote daling geheel in het niet 
valt; dat zij dan ook reeds op dezen grond, 
in tegenstelling met Ged. Staten, v an oor
deel zijn, dat voor opheffing der betrokken 
school in de naaste toekomst groote vrees 
dient te bestaan; dat deze vrees te meer 
gegrond is, nu de feiten aantoonen , dat zich 
wederom eene daling in het leerlingenaantal 
afteekent; dat dit aantal namelijk op 20 
Juni 1938 79 en op 30 September 1938 -
tijdstip der onderhavige beslissing van Ged. 
Staten - nog slechts 75 was; dat naast de 



1939 23 JANUARI 22 

daling in de jaren 1922 tot en met 1934 van 
gemiddeld 167¼ leerling, tegenover eene 
toeneming van gemiddeld slechts 1211/12 
leerling in vier jaren, dus thans wederom 
eene daling staat van 4 leerlingen in een 
tijdsbestek van nog geen 3½ maand; dat, al 
geeft de laatstgenoemde daling niet aan het 
gemiddeld leerlingenaantal, omdat zulks in 
dit geval niet mogelijk is, het echter veel 
zegt, dat zij zich voordoet in het begin van 
het nieuwe schooljaar, zijnde voor het school
bestuur het meest gunstige tijdstip ten aan
zien v.h. aantal leerlingen; dat zij voorts ver
wijzen naar een, door hun college tot Ged. 
Staten gericht schrijven, waarin uitvoerig is 
uiteengezet, dat het schoolbestuur practisch 
gedwongen zal zijn tot opheffing der school 
over te gaan, alvorens zich eene daling van 
het leerlingenaantal tot beneden 25 zal heb
ben voltrokken; dat het hun college zelfs 
wil voorkomen, dat deze school, die plaats 
biedt aan circa 300 leerlingen en welke thans 
nog slechts 7 5 leerlingen telt, zelfs bij hand
having van de tegenwoordige schoolbezet
ting moeilijk zal kunnen worden in stand 
gehouden; 

0. dat blijkens de stukken het gemiddeld 
aantal leerlingen der onderwerpelijke school 
in het tijdperk 1922-1938 van 232 is ge
daald tot 772/3; 

dat, gelet op deze omstandigheid, geen 
voldoende zekerheid bestaat, dat de school 
niet binnen afzienbaren tijd zal worden op
geheven, in welk geval de omzetting van de 
jaarlijksche vergoeding, bedoeld in het eer
ste lid van art. 205 der Lager-Onderwijswet 
1920, in een uitkeering ineens, op den voet 
van art. 205ter, eerste lid, dier wet voor de 
gemeente nadeelig moet worden geacht; 

dat in verband hiermede Ged. Staten ten 
onrechte hebben beslist, dat de gemeente 
Heerlen tot het doen van deze uitkeering 
ineens behoort over te gaan; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Limburg van _, o September 1938, 
re afdeeling, La. n558/3A, het door het be
stuur der Vereeniging tot stichting en in
standhouding van Hervormde scholen te 
Heerlen tegen het besluit van den raad de
zer gemeente van 24 Mei 1938 bij Ged. 
Staten van Limburg ingesteld beroep alsnog 
ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

23 Januari I939· ARREST van den Hoogen 
Raad. (Visscherijwet art. 17; B. W. art. 
577). 

De overweging van den Kantonr. is al
dus te lezen, dat de Poldervaart niet 
alleen is een vaarwater, dat bestemd is 
ten algemeenen dienst, maar ook een 
vaarwater, dat geregeld als algemeene 
verkeersweg te water wordt gebruikt. 
Deze kenmerkende eigenschappen van 

de Poldervaart heeft de Kantonr. uit de 
in het vonnis opgenomen getuigenver
klaringen kunnen afleiden. [Anders 
Adv.-Gen. Holsteyn.J 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van gemelde 
Rechtbank van 3 Oct. 1938, houdende be
vestiging, in hooger beroep, van een door 
het Kantongerecht te Schiedam op 30 Maart 
1938 gedane uitspraak, waarbij C. M., hout
bewerker te 's-Gravenhage, ter zake van 
het te zijnen laste bewezen verklaarde, van 
alle rechtsvervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

De Kantonrechter te Schiedam heeft bij 
schriftelijk vonnis van 30 Maart 1938 bewe
zen verklaard, overeenkomstig de telastleg
ging, dat verdachte te Kethel en Spaland 
op 18 Februari 1938, omstreeks 15 uur in 
het binnenwater de Poldervaart, waarin bin
nenvisscherij werd uitgeoefend, terwijl op 
het vischrecht van dat water een ander dan 
verdachte rechthebbende was, een hengel, 
geaasd met deeg, te water heeft gehad zon
der dat hij voorzien was van een schrifte
lijke vergunning van den rechthebbende, 
vermeldende de dagteekening der uitreiking, 
den geldigheidsduur en de opgave van het 
water en de visscherij, waarvoor die ver
gunning gold; en voorts enz. 

De Officier van Justitie bij die Recht
bank heeft tegen het vonnis der Rechtbank 
beroep in cassatie ingesteld; bij tijdig inge
diende schriftuur heeft requirant, onder uit
voerige toelichting, als middel van cassatie 
voorgesteld : 

S., althans v. t. van art. 17 der Visscherij
wet (S. 1931, N °. 410) . 

Blijkens de toelichting is het voorgestelde 
middel hierop gebaseerd, dat de Rechtbank 
ten onrechte het vonnis van den Kanton
rechter heeft bevestigd, omdat de Kanton
rechter ten onrechte heeft beslist, dat de, in 
het bewezen verklaarde, genoemde Polder
vaart was een bevaarbare en vlotbare stroom 
en daarom het bewezenverklaarde feit krach
tens genoemd art. 1 7 der Visscherijwet niet 
strafbaar is. 

De Kantonrechter heeft op grond van den 
in het door hem gewezen vonnis vermelden 
inhoud van ter zijner terechtzitting afgelegde 
getuigenverklaringen als vaststaande aan
genomen eenige feiten, te weten: dat de P ol
dervaart door allerlei vaartuigen van diverse 
afmetingen bevaren wordt en kan worden, 
terwijl alleen de vaste bruggen , die over de 
Poldervaart liggen, in verband met de 
hoogte van de onderzijde dier bruggen tot 
aan de oppervlakte van het water in die 
vaart, daarin - al is het ook in geringe 
mate - eene belemmering voor de scheep
vaart vormen; dat verder de diepte van de 
Poldervaart schepen van groote afmetingen 
kan toelaten; en dat de motorvaart met 
vergunning van Delflánd kan geschieden. 
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Op grond dier feiten heeft de Kanton
rechter beslist, dat is gebleken, dat de Pol
dervaart een vaarwater is bestemd ten alge
meenen dienst en derhalve een bevaarbare 
en vlotbare stroom. Deze beslissing kan 
echter, naar mijne meening, niet door ver
melde feiten worden gedragen; uit die feit~n 
toch blijkt, of volgt mijns inziens niet, dat 
de Poldervaart een vaarwater is bestemd ten 
algemeenen dienst, zeker niet in dezen zin 
dat die vaart is aan te merken als een ver
keersweg te water tot algemeen gebruik, 
hetgeen, naar mij voorkomt, volgens de ju
risprudentie van den Hoogen Raad als cri
terium moet gelden of een water behoort 
tot de bevaarbare en vlotbare stroomen, ge
noemd in art. I7 der Visscherijwet S. I93I 
n°. 410 j 0

• art. 577 B. W . Hierom ben ik 
van oordeel dat de Rechtbank het vonnis 
van den Kantonrechter niet had mogen be
vestigen en het voorgestelde middel gegrond 
is. Ik concludeer tot vernietiging van het 
vonnis der Rechtbank en verwijzing der 
zaak naar het Gerechtshof te 's-Graven
hage ter berechting en afdoening op het 
bestaande hooger beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur: S., althans v. t. van art. I7 der 
Visscherijwet S. I93I N °. 410; 

O. dat bij het bevestigde vonnis, overeen
komstig de dagvaarding, ten laste van den 
gerequireerde is bewezenverklaard, dat hij 
enz. (zie conclusie); 

0 . dat het vonnis o. m. inhoudt de ver
klaringen van de navolgende getuigen: 

Ie. Dolk: Ik ben sinds IgI8 secretaris van 
het Hoogheemraadschap van Delfland. De 
onder de gemeenten Kethel en Spaland, 
Vlaardinger-Ambacht en Schiedam gelegen 
Poldervaart is een verbindingswater tus
schen de Schie en de Maas en dient tot het 
inlaten en loozen van boezemwater van 
Delfland van en naar de Maas, hetwelk ge
schiedt door middel van de sluiswerken de 
zoogenaamde Vijfsluizen te Schiedam. Het 
scheepvaartverkeer in de Poldervaart is vrij, 
behoudens dat voor het varen met motor
schepen vergunning moet zijn verleend. De 
motorvaart wordt zeer beperkt toegestaan. 
In zeer exceptioneele gevallen wordt ver
gunning verleend voor het bevaren van de 
Poldervaart met motorbooten. Deze beper
king houdt verband met de hooge boezems 
van de Poldervaart, die tamelijk zwak zijn. 
Het water van de Poldervaart ligt boven het 
landpeil. Het scheepvaartverkeer op de Pol
dervaart kan gewoon plaats vinden, behou
dens de beperking voor motorvaart en de 
belemmering, welke veroorzaakt wordt door 
de vaste spoorbruggen. Het water van · de 
Poldervaart staat in open verbinding met 
de Schie en door middel van de Vijfsluizen 
met de Maas. Wanneer het water in de Pol
dervaart en in de Maas op gelijke hoogte is, 

zou men vanaf de Maas door de Vijfsluizen 
in de Poldervaart kunnen varen. Op de Pol
dervaart kan de scheepvaart plaats vinden 
met zeer sterke beperkingen. 

2e. van der Heiden: De te Kethel en Spa
land gelegen Poldervaart ken ik. Op dat 
water heb ik zoogenaamde Westlanders zien 
varen of aan den wal liggen. De Polder
vaart staat in open verbinding met de Schie. 
De scheepvaart op de Poldervaart wordt 
eenigszins belemmerd door de over dat wa
ter liggende spoorbruggen, waarvan er een 
een doorvaarthoogte heeft van ongeveer I.50 
meter. De zoogenaamde Westlanders komen 
wel in de Poldervaart voor het brengen en 
halen van mest, bouwmaterialen enz. Meer
dere malen heb ik motorbootjes met het 
merk D.L. in de Poldervaart · aan den wal 
gemeerd zien liggen. 

3e. de Lange: Ik blijf geheel volharden 
bij het door mij en den rijksveldwachter 
Jacob Braam op ambtseed d.d. 28 Februari 
1938 opgemaakt proces-verbaal, welks in
houd mij thans door den Kantonrechter is 
medegedeeld. De laagste brug over de Pol
dervaart heeft nog een doorvaarthoogte van 
1.50 meter. De gemiddelde diepte van de 
Poldervaart is 2 meter terwijl er verschil
lende gedeelten zijn waar de diepte onge
veer 3½ meter is. Het is mij bekend, dat 
er geregeld schepen in de Poldervaart varen, 
waarvan de grootte varieert van I7 tot 23 
ton. Ook heb ik er wel een schip zien varen 
van 30 ton. De schepen die geregeld in de 
Poldervaart varen vervoeren grint, mest, 
steenkolen enz. De steenkolen zijn b.v. be
stemd voor de kleinere in de polders zich 
bevindende gemalen. In de gemeente KethP! 
en Spaland zijn twee los- en aanlegplaatsen 
aan de Poldervaart gemaakt, welke door de 
gemeente worden onderhouden; 

dat de Kantonrechter voorts heeft over
wogen: 

dat uit de verklaringen van de getuigen 
is komen vast te staan, dat de Poldervaart 
door allerlei vaartuigen van diverse afme
tingen bevaren wordt en kan worden, terwijl 
alleen de vaste bruggen, die over de Polder
vaart liggen, in verband met de hoogte van 
de onderzijde dier bruggen tot aan de op
pervlakte van het water in die vaart, daarin 
- als is het ook in geringe mate eene be
lemmering voor de scheepvaart vormen; dat 
verder de diepte van de Poldervaart sche
pen van groote afmetingen kan toelaten; 
dat de motorvaart met vergunning van Delf
land kan geschieden; dat alzoo is gebleken, 
dat de Poldervaart een vaarwater is be
stemd ten algemeenen dienst en derhalve 
een bevaarbare en vlotbare stroom; dat 
dientengevolge krachtens het aangehaalde 
artikel der Visscherijwet het door verdachte 
gepleegde feit niet strafbaar is en hij be
hoort te worden ontslagen van rechtsver
volging; 

0. dat requirant tot toelichting van het 
cassatiemiddel o. m . heeft aangevoerd: 

"dat van een bevaarbare en vlotbare 
stroom in den zin der jurisprudentie van 
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Uwen Raad slechts dan sprake is, indien het 
desbetreffende water: 

a. in het algemeen bruikbaar is om als 
algemeen verkeerswater te worden aange
merkt en 

b. een verkeersweg tot algemeen gebruik 
bestemd is; 

Toetst men nu de Poldervaart aan deze 
twee vereischten, dan blijkt - mede uit de 
in het onderwerpelijke strafgeding afgelegde 
verklaringen - dat gemeld water in het 
algemeen niet als algemeen verkeerswater 
bruikbaar is en evenmin tot algemeen ge
bruik bestemd is. 

Als algemeen verkeerswater is de Polder
vaart niet bruikbaar, aangezien de water
staatkundige toestand van dit water zoo
danig is, dat motor- of stoomvaart daarin 
niet kan plaats hebben. Waar tegenwoordig 
het verkeer te water bijna uitsluitend met 
behulp van motor- en stoomschepen plaats 
vindt, is dus de Poldervaart slechts bruik
baar als vaarwater voor zeil- en roeivaar
tuigen. Doch ook voor deze kleine kategorie 
verkeersmiddelen te water is de Poldervaart 
in het algemeen niet bruikbaar; over dit 
water toch zijn vier vaste bruggen en twee 
vaste spoorwegbruggen gebouwd, met een 
doorvaart van 1.45 m N.A.P. Deze bruggen 
vormen een belemmering voor het verkeer 
met eenigszins omvangrijke zeilschepen. 
Daarenboven wordt de Poldervaart aan de 
zijde van de rivier de Nieuwe Maas afge
sloten met een sluis, die voor het doorlaten 
van vaartuigen slechts gebezigd wordt, in
dien deze vaartuigen ten behoeve van het 
Hoogheemraadschap Delfland van de Pol
dervaart gebruik moeten maken. Uit alles 
vloeit voort, dat de Poldervaart geenszins 
als een algemeen verkeerswater bruikbaar 
is. Zij is, gezien haar waterstaatkundige toe
stand, slechts bruikbaar voor roei- en zeil
vaartuigen, de laatste alleen, indien zij van 
geringen omvang zijn. Zou dit laatste op 
zichzelve reeds voldoende zijn om een wa
ter tot een bevaarbaren en vlotbaren stroom 
in den zin van het B . W. te stempelen, dan 
is bijna elke poldersloot van eenigen diep
gang, waarop geroeid en gezeild kan worden, 
een bevaarbare en vlotbare stroom in even
gemelden zin. 

Evenmin is de Poldervaart bestemd tot 
algemeen gebruik, of, wat hetzelfde is, ten 
algemeenen dienste. De Rentmeester van 
het Hoogheemraadschap Delfland, bij welk 
lichaam dit water in onderhoud is, ver
klaarde ten processe, dat de Poldervaart 
reeds in de 14de eeuw diende tot afwatering 
van de toenmalige vijf Ambachten. 

Zij, de Poldervaart, heeft deze bestem
ming tot op den huidigen dag behouden. 
Ook al moge incidenteel op de Poldervaart 
eenig scheepvaartverkeer plaats hebben, 
haar bestemming is niet gelegen in het die
nen van het verkeer te water, doch in het 
dienen van waterschappelijke belangen. Deze 
laatste bestemming is zelfs primair." 

0. aangaande een en ander: 
dat de Hooge R aad de hiervoren aange-

haalde overweging van het bevestigde von
nis aldus leest, dat de Poldervaart niet al
leen is een vaarwater, dat bestemd is ten 
algemeenen dienst, maar ook een vaarwater, 
dat geregeld als algemeene verkeersweg te 
water wordt gebruikt; dat voorts de Kan
tonrechter deze kenmerkende eigenschappen 
van de Poldervaart uit de in het vonnis 
opgenomen getuigenverklaringen heeft kun
nen afleiden; 

0. dat hieruit volgt, dat de Kantonrechter 
terecht de Poldervaart heeft gerekend tot 
de bevaarbare en vlotbare stroomen als in 
art. 577 B. W. bedoeld en hetgeen door re
quirant daartegen is aangevoerd, hetwelk 
deels steunt op eene andere lezing van voren
bedoelde overweging en deels op eene van 
die des Kantonrechters afwijkende feitelijke 
waardeering van bedoelde getuigenverkla
ringen, niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

23 Januari 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919, art. 2). 

E en duin is niet aan te merken als 
een grondwerk in den zin van art. 2 aan
hef en onder c der Arbeidswet 1919. Van 
een grondwerk in dien zin is eerst dan 
sprake, indien het door 's menschen toe
doen is tot stand gekomen. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Middelburg, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van voormel
de Rechtbank van 30 Sept. 1938, waarbij 
W. J . M. K ., bestuurder der N. V ....... wee 
genbouw te Oss, in hooger beroep, met ver
nietiging van een door het Kantongerecht 
te Zierikzee te zijnen laste op 15 Juni 1938 
gewezen vonnis, van het hem telastegelegde 
is vrijgesproken. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

"S., althans v. t . van de artt. 350, 35x en 
352 Sv., 1, 2, 24 tweede lid, 68 eerste lid en 
83 der Arbeidswet 1919, vermits de Recht
bank, na het vonnis van het Kantongerecht 
te Zierikzee van 15 Juni 1938, rol n °. 249, 
te hebben vernietigd, opnieuw rechtdoende 
den verdachte heeft vrijgesproken in stede 
van hem te veroordeelen, zulks op grond 
van een door de Rechtbank gegeven onjuiste 
uitleg van de bepaling van art. 2 eerste lid 
aanhef en sub c der Arbeidswet 1919, voor
zoover deze luidt : ,,Onder fabrieken of 
werkplaatsen verstaat deze wet in slooping 
zijnde grondwerken";" 

0 . dat bij de inleidende dagvaarding aan 
den gerequireerde is te laste gelegd, dat hij 
op 9 April 1938, des voormiddags omstreeks 
6¼ uur, te Haamstede als hoofd en be-
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stuurder van eene wegenbouwonderneming, 
in welke onderneming op dat tijdstip in een 
aldaar aan den Moolweg gelegen duinzand
afgraving, zijnde een grondwerk, arbeid werd 
verricht bestaande in het afgraven en op 
een vrachtauto scheppen van zand door J. 
v. d. Slikke, J. W. Vroegop en L. W. v. d. 
Donk, niet heeft gezorgd dat gemelde arbeid 
door genoemde personen toen aldaar niet 
werd verricht, niet heeft gezorgd dat in die 
inrichting op eene plaats, die vrij toegan
kelijk was voor alle arbeiders in de inrich
ting werkzaam, eene gedagteekende en door 
hem onderteekende arbeidslijst, voldoende 
aan de in art. 68 der Arbeidswet 1919 ge
geven voorschriften was opgehangen, zoo
danig, dat daarvan gemakkelijk kon worden 
kennis genomen, niet heeft gezorgd dat in 
die inrichting een arbeidsregister aanwezig 
was, dat voldeed aan de in art. 68 der Ar
beidswet 1919 gegeven voorschriften; 

0. dat in het bestreden vonnis is over
wogen: dat de dagvaarding blijkbaar heeft 
bedoeld, dat in deze sprake is van een "fa
briek of werkplaats", waar de bedoelde 
duinzandafgraving zoude zijn "een in sloo
ping zijnd grondwerk" als bedoeld in art. 2 
sub c der Arbeidswet 1919; 

dat dil echter onjuist is; 
dat immers blijkens het proces-verbaal 

zand is afgegraven ter plaatse uitsluitend 
met de bestemming dat afgegraven zand 
naar elders te vervoeren voor een aldaar in 
aanbouw zijnd werk, 

voorts, dat een duin niet kan worden be
schouwd als "een grondwerk" door men
schenhanden tot stand gekomen en derhalve 
door eene afgraving daarvan, van "slooping" 
in deze geen sprake kan zijn. 

0. dat allereerst, daar het hier een vrij
spraak betreft, dient te worden beslist of 
het beroep in cassatie ontvankelijk is; 

0. dat derhalve de vraag is of de recht
bank door als voormeld een duin niet aan 
te merken als een grondwerk in den zin van 
art. 2, aanhef en onder c, der Arbeidswet 
1919, in welken zin dit woord in de telaste
legging is gebezigd, van een onjuiste opvat
ting omtrent de beteekenis van het woord 
,,grondwerk" heeft blijk gegeven; 

dat zulks niet het geval is, daar met de 
Rechtbank moet worden aangenomen, dat 
van een grondwerk in voormelden zin eerst 
dan sprake is, indien het door 's m enschen 
toedoen tot stand is gekomen; 

Verklaart het beroep niet ontvankelijk. 

[ Gewezen overeenkomstig de 
van den Adv.-Gen. Holsteijn.] 

conclusie 

(N. J.) 

23 Januari 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Jachtwet 1923 artt. 16 en 51 ; 
Sv. art. 424) . 

Ambtshalve : E en klem is volgens art. 
16, lid r, sub f der Jachtwet een verbo
den middel tot het opsporen, bemach
tigen of dooden van wild. Het zich met 

een dergelijk middel in het veld buiten 
openbare wegen en voetpaden bevinden 
is krachtens lid 2 van dat artikel straf
baar zonder eenige beperking, dus ook al 
geschiedt dit niet tot een dier genoem
de doeleinden. 

De kantonr. heeft - hoewel in art. 51, 
lid r en onder a verbeurdverklaring van 
een dergelijk middel dwingend is voor
geschreven - nagelaten de klem ver
beurd te verklaren. [Aldus ook Adv.
Gen. Holsteijn.] 

H. R. spreekt, na vernietiging van het 
vonnis, alsnog de verbeurdverklaring 
uit. [De Adv.-Gen. concludeert echter 
tot verwijzing der zaak, in de meening 
dat art. 424, lid 2 Sv. den H. R. belet de 
verbeurdverklaring zelf uit te spreken]. 

Op het beroep van C. d. B ., landbouwer, 
te Eede, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Middel
burg van s Oct. 1938, in hooger beroep be
vestigende een vonnis van het Kantonge
recht te Oostburg op 23 Juni 1938 tegen 
requirant gewezen, waarbij hij ter zake van: 
"zich met een klem bevinden in het veld 
buiten openbare wegen en voetpaden", met 
aanhaling van de artt. 16 en 46 der Jacht
wet 1923 en 23 en 91 Sr. is veroordeeld tot 
eene geldboete van vijftien gulden, bij ge
breke van betaling en verhaal te vervangen 
door tien dagen hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

Requirant heeft voor het Kantongerecht 
te Oostburg terechtgestaan, verdacht dat hij 
op of omtrent den 2 rsten April 1938, des 
voormiddags, te Eede zich met een veóo
den jachtmiddel in den zin van artikel 16 
van de Jachtwet 1923, te weten een ijzeren 
klem, bevonden heeft op een perceel erwten
land, gelegen in den Beoostereedepolder, 
zijnde in het veld, buiten de openbare we
gen of voetpaden. De Kantonrechter te 
Oostburg heeft bij op tegenspraak gewezen, 
mondeling vonnis van 23 Juni 1938 het te
lastegelegde feit bewezen verklaard met 
dien verstande dat het feit gepleegd is op 
den 2rsten April 1938, voorts het bewezen
verklaarde gequalificeerd "zich met een 
klem bevinden in het veld, buiten openbare 
wegen of voetpaden", en deswege, met toe
passing van de artt. 16 en 46 der Jachtwet 
1923 en 23 en 91 Sr., verdachte strafbaar 
verklaard en hem veroordeeld tot eene geld
boete van vijftien gulden, bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door tien 
dagen hechtenis . Tegen dat vonnis stelde 
verdachte hooger beroep; in hooger be
roep heeft de Arr.-Rechtbank te Middelburg 
bij vonnis van s October 1938 het beroepen 
vonnis bevestigd. Tegen het vonnis der 
Rechtbank is door verdachte beroep in cas
satie ingesteld; echter is door of vanwege 
requirant geen middel van cassatie aange
voerd. 

Ambtshalve merk ik het volgende op. 
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Blijkens de vonnissen is niet uitgesproken 
de verbeurdverklaring van het in de be
wezenverklaring genoemde verboden middel, 
te weten een ijzeren klem, hoewel art. 51 
der Jachtwet 1923 de verbeurdverklaring 
imperatief voorschrijft. Uit het ter terecht
zitting van de Rechtbank voorgelezen pro
ces-verbaal van den wachtmeester der Ko
ninklijke Marechaussee P. de Bakker blijkt, 
dat de klem niet in beslag is genomen; dus 
had de klem verbeurdverklaard en tevens 
art. 34 Sr. toegepast behooren te worden. 
Art. 424, tweede lid, van genoemd Wetboek 
belet, meen ik, dat de verbeurdverklaring 
door den H. R., ten principale rechtdoende, 
zal worden uitgesproken. Het vonnis der 
Rechtbank zal niet in stand kunnen blijven. 

Ik concludeer tot vernietiging van het 
vonnis der Rechtbank en tot verwijzing der 
zaak naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
ter berechting en afdoening op het bestaan
de hooger beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
0 . dat requirant middelen tot cassatie 

niet heeft voorgesteld; 
0. echter ambtshalve: 
dat bij het bestreden vonnis, - met qua

lificatie en strafoplegging als voormeld - , 
overeenkomstig de dagvaarding ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, dat hij 
op den 21sten April 1938, des voormiddags, 
te Eede zich met een verboden jachtmiddel 
in den zin van art. 16 van de Jachtwet t923, 
te weten een ijzeren klem, bevonden heeft 
op een perceel erwtenland, gelegen in den 
Beoostereedepolder, zijnde in het veld, bui
ten de openbare wegen of voetpaden; 

dat een klem volgens art. 16, 1ste lid 
aanhef en onder f, Jachtwet 1923 is een ver
boden middel tot het opsporen, bemachtigen 
of dooden van wild, en het zich met een 
dergelijk middel in het veld buiten open
bare wegen en voetpaden bevinden krach
tens het tweede lid van genoemd artikel 
strafbaar is zonder eenige beperking, dus 
ook al geschiedt dit niet tot een dier ge
noemde doeleinden; 

dat volgens art. 51, 1ste lid aanhef en 
onder a van gezegde wet, bij overtreding 
van een der bepalingen dier wet met een 
dergelijk middel, verbeurdverklaring daar
van dwingend is voorgeschreven; 

dat de Kantonrechter in zijn voormeld 
vonnis heeft nagelaten ten deze de klem 
verbeurd te verklaren, terwijl de Rechtbank 
bij het bestreden vonnis, des Kantonrech
ters vonnis niettemin bevestigd heeft, zoo
dat deze vonnissen wegen~ schending van 
art. 51 der Jachtwet 1923 voorzooverre als 
hierna te vermelden vernietigd moeten 
worden; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch 
alleen voor zooverre aan genoemd wets
voorschrift niet is voldaan en voor zooverre 
het vonnis van het Kantongerecht niet op 
dat punt vernietigd is, 

en Rechtdoende krachtens art. 105 der 
Wet R. 0.: 

Vernietigt het door het Kantongerecht 
gewezen vonnis, voor zooverre daarbij aan 
voormeld voorschrift niet is voldaan; 

Gezien de artt. 51 der Jachtwet 1923 en 
34 Sr. ; 

Verklaart verbeurd de niet in beslag ge
nomen klem; 

Begroot de waarde daarvan op twee gul
den; 

Bepaalt, dat bij niet-uitlevering van die 
klem of niet-betaling van hare hiervoor be
groete waarde de verbeurdverklaring zal 
worden vervangen door twee dagen hech
tenis; 

· Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

25 Januari z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

Patiënt had op 13 April 1938, toen de 
rechterlijke machtiging werd aange
vraagd, woonplaats in de gemeente L ., 
daar de band met die gemeente niet 
werd verbroken tengevolge van de om
standigheid, dat hij in het voorjaar van 
1932 door een kerkelijk armbestuur werd 
uitbesteed in een inrichting te A., waar 
hij sedert dien verbleef, en hij op het 
oogenblik dier uitbesteding of daarna 
niet in staat is geweest tot het vestigen 
van een hoofdverblijf. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woon

plaats van den armlastigen krankzinnige 
Assuerus van der Woude; 

Dert Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 11 Januari 1939, n°. 17; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 21 Januari 
1939, n °. 747, afdeeling Armwezen; 

0. dat Assuerus van der Woude in het 
voorjaar van 1932 van de gemeente Leeu
warden uit, voor rekening van het Neder
landsch Israëlitisch Armbestuur aldaar 
werd opgenomen in de inrichting van de 
Joodsche Invalide te Amsterdam, waarin 
zijne echtgenoote reeds eerder werd opge
nomen ; dat hij uit deze inrichting op 15 
April 1938, krachtens een daartoe op 13 
April 1938 aangevraagde rechterlijke mach
tiging werd overgebracht naar het gesticht 
,,Het Apeldoornsche Bosch", te Apeldoorn; 

dat burgemeester en wethouders van 
Amsterdam door tusschenkomst van Ged. 
Staten van Noordholland Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken hebben verzocht 
de kosten, voortvloeiende uit de overbren 
ging van den patiënt naar en zijne verple
ging in dat gesticht voor rekening van het 
Rijk te willen nemen, er daarbij op wijzen
de, dat uit de verklaring van den Leider 
der afdeeling Geestes- en Zenuwzieken van 
den gemeentelijken geneeskundigen en ge
zondheidsdienst blijkt, dat Van der Woude 
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op het tijdstip van zijn komst in hunne 
gemeente en sindsdien niet in staat te 
achten was tot het vestigen van een hoofd
verblijf; 

dat Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken door tusschenkomst van Ged. Staten 
van Friesland aan burgemeester en wet
houders van Leeuwarden heeft doen weten, 
dat het hem voorkomt, dat de evenbedoel
de kosten zullen moeten worden voldaan 
uit de kas der gemeente Leeuwarden, zulks 
in verband met de bestaande jurispruden
tie, blijkende o.a. uit Onze besluiten van 
3 December 1923, n°. 10, 7 April 1924, 
n °. 11, 10 Januari 1925, n °. 10, 24 October 
1930, n ° . 26, en 17 April 1935, n ° . 15; 

dat het Nederlandsch Israëlitisch Arm
bestuur te Leeuwarden, door burgemeester 
en wethouders van Leeuwarden geraad
pleegd, schrijft, dat de algeheele invalidi
teit van de vrouw van Assuerus van der 
Woude in 1932 opneming in een inrichting 
wenschelijk maakte; dat zijn bestuur daar
om haar opneming in de Joodsche Invalide 
heeft bevorderd; dat voor den man zelf op 
dat oogenblik - voorjaar 1932 - geen 
plaats kon worden verkregen in de Jood
sche Invalide; dat de Joodsche Invalide 
wel wilde bevorderen om hem voorloopig 
een tehuis buiten de inrichting te bezorgen 
met het uitzicht om binnen korten tijd in 
de inrichting te worden opgenomen; dat 
de bedoelde Assuerus van der Woude toen 
voor de keus stond om te Leeuwarden een 
kosthuis te zoeken of naar Amsterdam te 
gaan met het uitzicht om binnenkort in de 
Joodsche Invalide te worden opgenomen, 
waar zijn vrouw werd verpleegd; dat Assue
rus van der Woude toen geheel eigener 
beweging gekozen heeft voor zijn vertrek 
naar Amsterdam en daar na ongeveer een 
half jaar in de Joodsche Invalide is opge
nomen; dat, toen Assuerus van der Woude 
van Leeuwarden verhuisde, hij, voorzoover 
bekend, noch lichamelijk, noch geestelijk 
invalide was; dat er geen enkele reden was 
om aan te nemen, dat zijne geestvermogens 
gestoord waren en dat hij derhalve destijds 
niet in staat zou zijn geweest om met be
grip van de omstandigheden een beslissing 
te nemen in de keuze, waarvoor de om
standigheden hem hebben gesteld, namelijk 
te Leeuwarden te blijven of naar Amster
dam te verhuizen; 

dat burgemeester en wethouders van 
Leeuwarden berichten, dat zij op grond 
van deze mededeelingen van het Armbe
stuur van meening zijn, dat de band tus
schen de gemeente Leeuwarden en den pa
tiënt bij zijn vertrek uit deze gemeente 
naar Amsterdam werd verbroken, vermits 
de patiënt uit vrijen wil zijn hoofdverblijf 
in Amsterdam vestigde, waartoe hij geeste
lijk in staat was te achten; dat, mede in 
verband met de laatste jurisprudentie, wel
ke blijkt uit Onze besluiten van 20 Juni 
1938, n°. 28 (Gemeentestem n°. 4532) 1 en 
30 Juni 1938, n °. 65 (Weekblad voor Ge
meentebelangen 1938, n°. 31) 2 betreff~nde 

het geschil tusschen de gemeenten Haren 
en Groningen, inzake de betaling van de 
kosten van verpleging van de patiënte Alida 
van Bruggen in de inrichting "Port Natal", 
te Assen, onderscheidenlijk de aanwijzing 
van een woonplaats voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet van den armlastigen 
krankzinnige K. J. W. Steenmeijer, huns in
ziens de gemeente Leeuwarden voor de toe
passing van art. 39 der Armenwet niet als 
woonplaats van den krankzinnige Assuerus 
van der Woude kan worden beschouwd en 
zij derhalve bezwaar moeten maken om de 
kosten van verpleging van dezen patiënt in 
"Het Apeldoomsche Bosch", voor rekening 
van hunne gemeente te nemen; 

0. dat blijkens een ter zake uitgebracht 
ambtsbericht van den Inspecteur van het 
Staatstoezicht op krankzinnigen de patiënt 
geacht moet worden op 12 April 1932, bij 
zijne komst in de gemeente Amsterdam, of 
later tijdens zijn verblijf aldaar, hoogstwaar
schijnlijk niet in staat te zijn geweest tot het 
vestigen van een hoofdverblijf; 

dat reeds uit dezen hoofde de gemeente 
Amsterdam niet als de woonplaats van den 
armlastige in den zin van art. 39 der Armen
wet kan worden aangemerkt; 

dat derhalve nog dient te worden beslist, 
of de patiënt op 13 April 1938, den datum, 
waarop de rechterlijke machtiging om hem 
in het gesticht "Het Apeldoomsche Bosch", 
te Apeldoorn, op te nemen werd aange
vraagd, nog woonplaats had in de gemeente 
Leeuwarden; 

dat deze vraag bevestigend moet worden 
beantwoord, daar de band met de gemeente 
Leeuwarden niet werd verbroken tengevolge 
van de omstandigheid, dat hij in het voor
jaar van 1932 door het Nederlandsch Israë
lietisch Armbestuur te Leeuwarden werd 
uitbesteed in de inrichting van de "Joodsche 
Invalide", te Amsterdam; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Leeuwarden aan te wijzen 
als de woonplaats van den armlastigen 
krankzinnige Assuerus van der Woude voor 
de toepassing van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B.) 

1 C. V. 1938 blz. 288. 
2 C. V. 1938 blz. 334. 

27 Januari 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 83). 

Wanneer, zooals in den vierden volzin 
van het vijfde lid van art. 83, aan Ged. 
Staten zelven de beoordeeling is opge
dragen, in ingeval van administratief 
beroep dit oordeel niet onaantastbaar, en 
is de Kroon, in de plaats getreden van 
Ged. Staten doende wat dit college had 
behooren te doen, verplicht omtrent de 
juistheid van dit oordeel een beslissing 
te geven. 
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Een "bijzonder geval" als in genoem
den volzin bedoeld, moet geacht worden 
slechts dàn aanwezig te zijn, wanneer 
de eigendom van het voormalig school
gebouw c.a., hetwelk voor de instelling 
of vereeniging nog bruikbaar zou kun
nen zijn, voor de gemeente niet of al
thans luttel baat zou opleveren. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van de Vereeniging voor 
Gereformeerd lager schoolonderwijs, te 
Oudeschip, gemeente Uithuizermeeden, te
gen het besluit van Ged. Staten van Gronin
gen van 29 September 1938, n°. 174 b, 3e 
afd., waarbij naar aanleiding van een door 
den appellant gedaan verzoek om toepassing 
van den vierden volzin van het vijfde lid 
van art. 83 der Lager-Onderwijswet 1920 
ten aanzien van het gebouw zijner op 31 
Maart 1938 opgeheven school voor gewoon 
lager onderwijs te Oudeschip, gemeente Uit
huizermeeden, is beslist, dat een bijzonder 
geval, als in deze wetsbepaling bedoeld, 
hier niet aanwezig is; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
II Januari 1939, n °. 18; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 24 Januari 1939, n °. 890, Afdeeling 
L.O.; 

0 . dat Ged. Staten van Groningen bij 
besluit van 29 September 1938, n ° . 174 a, 
3e afd., hebben beslist, dat de Vereeniging 
voor Gereformeerd lager schoolonderwijs 
te Oudeschip op x April 1938 blijvend heeft 
opgehouden het schoolgebouw aan de Molen
streek D 89 overeenkomstig zijne bestem
ming te gebruiken, daarbij in aanmerking 
nemende een schrijven van burgemeester en 
wethouders van Uithuizermeeden van 13 
Januari 1938, n °. 365, houdende toezending 
van een afschrift van een bij hen ingekomen 
schrijven van het bestuur van de Vereeni
ging voor Gereformeerd lager schoolonder
wijs te Oudeschip, waarin mededeeling wordt 
gedaan van het besluit om de school aan de 
Molenstreek, D 89, tegen 31 Maart 1938 op 
te heffen, alsmede een schrijven van burge
meester en wethouders van 28 April i:938, 
n ° . 11 79, waarin wordt medegedeeld, dat de 
genoemde Vereeniging met ingang van x 
April 1938 inderdaad heeft opgehouden het 
schoolgebouw D 89 overeenkomstig zijn be
stemming te gebruiken; 

dat Ged. Staten voorts bij hun besluit 
van denzelfden datum n°. 174 b, 3e afd., 
hebben beschikt op een tot hun college ge
richt verzoek van het bestuur der Vereeni
ging voor Gereformeerd lager schoolonder
wijs te Oudeschip, tot vaststelling van het 
bedrag, waarvoor de vereeniging het gebouw 
kan behouden, in dien zin, dat naar hun 
oordeel een bijzonder geval, als in den vier
den volzin van het vijfde lid van art. 83 der 
Lager Onderwijswet 1920 bedoeld, niet aan
wezig is en er derhalve geen aanleiding be-

staat tot vaststelling van het bedrag der 
vergoeding, waarvoor de vereeniging het ge
bouw der voormalige school met bijbehoo
rende grond in eigendom zou kunnen be
houden; 

dat van dit laatstgemelde besluit het be
stuur van de Vereeniging voor Gereformeerd 
lager schoolonderwijs te Oudeschip bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat het 
in het besef van eigen financieele zwakheid 
aan Ged. Staten had verzocht om vaststel
ling van het bedrag, waarvoor het bestuur 
het gebouw zou kunnen behouden, daar het 
niet wist, hoe hoog dat bedrag zou zijn 
(gaarne zou het een zeer laag bedrag zien 
vastgesteld) en het zou kunnen zijn, dat dit 
bedrag te hoog was om gedragen te worden; 
dat de reden, waarom zijn bestuur het ver
zoek volgens den vierden volzin van het 
vijfde lid van art. 83 der wet heeft gedaan, 
deze is, dat het bedoelde gebouw, al de 
jaren van zijn bestaan, week op week, ook 
werd (en wordt) gebruikt voor de (eenige) 
Zondagsschool in Oudeschip, ook wel voor 
Evangelisatie en voor andere vergaderingen, 
alsmede somwijlen voor een uitleenbiblio
theek, enz. zulks alles zonder eenig bejagen 
van geldelijk voordeel, ten algemeenen nutte 
van de Oudeschipsche bevolking; dat daar
voor zijn bestuur het gebouw gaarne zou 
willen blijven laten gebruiken; 

0 . dat art. 83, se lid, laatste zin, der 
Lager-Onderwijswet 1920 bepaalt, dat -
nadat Ged. Staten ingevolge den eersten 
zin van dit lid, o.a. hebben beslist, dat de 
instelling of vereeniging blijvend heeft op
gehouden het gebouw overeenkomstig zijne 
bestemming te gebruiken, waarop na over
schrijving van deze beslissing in de open
bare registers, bedoeld bij art. 671 van het 
Burgerlijk Wetboek, de eigendom van het 
gebouw en bijbehoorenden grond op de ge
meente zou overgaan - in bijzondere ge
vallen, ter beoordeeling van Ged. Staten, 
de instelling of vereeniging den eigendom 
van het gebouw met bijbehoorenden grond 
kan behouden tegen betaling aan de ge
meente van een door Ged. Staten vast te 
stellen bedrag; 

dat krachtens deze wetsbepaling Ged. 
Staten derhalve allereerst uitspraak hebben 
te doen over de vraag, of een bijzonder geval 
aanwezig is, welke de toepassing van de 
genoemde bepaling rechtvaardigt; 

dat Ged. Staten van Groningen hier een 
zoodanige uitspraak hebben gegeven, van 
welk besluit, zijnde een krachtens de Lager 
Onderwijswet 1920 genomen besluit, inge
volge art. x 7 dezer wet beroep op Ons open
staat; 

0 . wat de zaak zelve betreft, dat allereerst 
behoort te worden beslist de door Ged. Sta
ten in hun aan Onzen Minister uitgebracht 
advies opgeworpen vraag, of het oordeel 
omtrent de aanwezigheid van een bijzonder 
geval bij uitsluiting aan hun college moet 
worden overgelaten, zoodat Wij niet bevoegd 
zouden zijn in zoodanige beoordeeling te 
treden; 
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dat Ged. S taten zich, voor de bevestigen
de beantwoording van deze vraag, beroepen 
op de bewoordingen van de wet, waarin 
sprake is van bijzondere gevallen, ter be
oordeeling van Ged. Staten; 

dat echter de bewoordingen, waarin het 
bedoelde wetsvoorschrift is vervat, het door 
Ged. Staten ingenomen standpunt niet 
rechtvaardigen; 

dat weliswaar, wanneer een wettelijk 
voorschrift eene beslissing afhankelijk stelt 
van het oordeel van een ander orgaan dan 
hetwelk tot het nemen van de beslissing 
beroepen is, het laatstgenoemde aan dit 
oordeel gebonden is en daarvoor niet eigen 
oordeel in de plaats vermag te stellen, doch 
dat, wanneer, zooals hier, aan Ged. Staten 
zelven de beoordeeling is opgedragen, in 
geval van administratief beroep dit oordeel 
niet onaantastbaar is, en Wij, in de plaats 
getreden van Ged. Staten, doende wat dit 
college Onzes inziens had behooren te doen , 
verplicht zijn omtrent de juistheid van dit 
oordeel eene beslissing te geven; 

dat de bedoelde woorden, waarop door 
Ged. Staten een beroep wordt gedaan, ken
nelijk niet anders beoogen, dan de tot het 
nemen der beslissing bevoegde instantie 
aan te wijzen, welke aanwijzing, zonder deze 
woorden in het voorschrift zou ontbreken; 

0 . betreffende dit oordeel, dat op grond 
van de wordingsgeschiedenis van de onder
werpelijke bepaling, zooals die uit de Me
morie van Antwoord op de Lager Onder
wijswet 1920 blijkt, moet worden aangeno
men, dat een bijzonder geval, als waarvan 
hier de rede is, geacht moet worden slechts 
d àn aanwezig te zijn, wanneer de eigendom 
van het voormalige schoolgebouw c.a., het
welk voor de instelling of vereeniging nog 
bruikbaar zou kunnen zijn, voor de gemeen
te niet of althans luttel baat zou opleveren; 

dat zoodanig geval zich hier niet voor
doet, aangezien, al moge de bovengenoemde 
vereeniging het bedoelde gebouw nog voor 
zekere doeleinden, in het beroepschrift nader 
aangeduid, kunnen benutten, de gemeente 
bij het verkrijgen van den eigendom van 
het meerbedoelde gebouw met toebehooren 
alleszins belang heeft, ter vervanging van 
het, blijkens de stukken, zeer oude en in 
zeer slechten staat verkeerende gebouw, 
waarin de openbare lagere school in het 
dorp Oudeschip gevestigd is; 

dat Ged. Staten mitsdien t erecht, op 
grond, dat een bijzonder geval als boven
bedoeld niet aanwezig is, op het verzoek 
van den appellant afwijzend hebben be
schikt; 

Gezien de L ager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep -ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
(A. B .) 

30 j anuari z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 252 j 0

• art. 235) . 
Van een besluit van Ged. Staten tot 

onthouding van goedkeuring aan een 
raadsbesluit tot aanwijzing van een tak 
van dienst, als in het 1e lid bedoeld, 
staat geen beroep op de Kroon open. 

De toepasselijkverklaring van art. 235 
in den 2den volzin van het 2e lid van art. 
252 heeft kennelijk uitsluitend betrek
king op de in den 1en volzin genoemde 
raadsbesluiten tot vaststelling van rege
len omtrent het beheer der takken van 
dienst. 

Wij W ILHEL M I NA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Apeldoorn tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 14 September 1938, n °. 125, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit dd. 30 Juni 1938, voor zoover 
dit strekt tot aanwijzing van een in te stel
len leeningsfonds als tak van dienst, bedoeld 
in art. 252 der Gemeentewet ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 D ecember 1938, n °. 751; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 Januari 1939, 
n °. 253, afd. B .B .; 

0. dat va n een b esluit van Ged. Staten 
tot onthouding van goedkeuring aan een 
raadsbesluit tot aanwijzing van een tak van 
dienst, als in het eerste lid van art. 252 der 
Gemeentewet bedoeld, noch in dat artikel, 
noch in eenige andere wetsbepaling beroep 
op Ons is opengesteld; 

dat weliswaar in den tweeden volzin van 
het tweede lid van het genoemd wetsvoor
schrift o. a . art. 235 der Gemeentewet van 
t oepassing is verklaard, doch dat die toe
passelij kverklaring door hare plaats kenne
lijk uitsluitend betrekking heeft op de in 
den eersten volzin genoemde raadsbesluiten 
tot vaststelling van regelen omtrent het be
heer der takken van dienst; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

den raad der gemeente Apeldoorn niet
ontvankelijk te verklaren in zijn beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A.B.) 

1 Februari z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36 j 0

• art. 38) . 
T en onrechte hebben Ged. Staten 

goedkeuring verleend aan een gedeelte 
van een uitbreidingsplan, voorzoover 
daarin een deel van een bedrijfsterrein, 
waarop thans houtloodsen staan, tot 
speelterrein is bestemd, aangezien, wan
neer de gemeente eerlang den voorspeel
terrein bestemden grond zou onteigenen , 
het onmogelijk moet worden geacht voor 
de voor het bedrijf noodige loodsen op 
het overblijvend terrein een plaats te 
vinden. 



1939 1 FEBRUARI 30 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door H. Schuring c.s., te Nieuwe Pekela, 
t egen het besluit van Ged. Staten van 
Groningen van 21 Juli 1938, n ° . 169, re 
afdeeling, houdende goedkeuring van een 
uitbreidingsplan c. a. der gemeente Nieuwe
Pekela; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 18 Januari 1939, n ° . 33; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 28 Januari 
1939, n ° . 858 M /P . B. R., afdeeling Volks
huisvesting; 

0 . dat Ged. Staten van Groningen bij 
hun besluit van 21 Juli 1938, n ° . 169, re 
afdeeling, goedkeuring hebben verleend 
aan het door den raad der gemeente Nieu
we P ekela bij zijn besluit van 9 Juli 1937, 
n °. 1, vastgestelde plan van uitbreiding 
dezer gemeente, met daarbij behoorende 
bebouwingsvoorschriften; 

dat Ged. Staten daarbij ten aanzien van 
de door H. Schuring en de firma H . en R. 
Schuring ingebrachte bezwaren hebben 
overwogen, dat deze adressanten, na eerst 
over do~lmatigheid van het plan te hebben 
uitgeweid, er tegen opkomen, dat de bij 
den eerstgenoemden adressant in erfpacht 
zijnde perceelen sectie G, nummers 16, 760, 
820, 929, 928 en 927, op het plan zijn be
stemd voor arbeiderswoningbouw en voor 
den aanleg van wegen en van plantsoen, 
zoodat het niet mogelijk zal zijn het be
drijf van houthandelaar, dat de 2e adressante 
op een aangrenzend terrein uitoefent, zoover 
gewenscht, over de genoemde perceelen uit t e 
breiden; dat echter de tweede adressante, 
zoolang het plan ter plaatse niet wordt 
uitgevoerd, naar het oordeel van hun col
lege, van dat plan geen hinder zal onder
vinden, daar aan haar op grond van art. 8 
der Woningwet, in afwijking van het plan, 
vergunning zal kunnen worden verleend 
houtloodsen, als zij voor haar bedrijf noo
dig heeft, op de onderhavige perceelen op 
te richten of de bestaande te vernieuwen, 
terwijl zij daarop voorts vrijelijk hout zal 
mogen bergen; dat, als de gemeente zal 
wenschen over te gaan tot verwezenlijking 
van het p lan ter plaatse, zij zal moeten 
trachten door aankoop of onteigening den 
eigendom van de hier bedoelde perceelen 
te verkrijgen; dat a lsdan bij het bepalen 
van de koopsom of van de schadeloosstel
ling met de schade, welke de adressanten 
daardoor lijden, volledig rekening zal moe
ten worden gehouden; dat hun college 
daarom de bezwaren van deze adressanten 
niet deelt ; 

dat van deze beslissing H. Schuring, 
houthandelaar, t e Nieuwe P ekela, en de 
firma H. en R. Schuring, aldaar, bij Ons 
in beroep zijn gekomen , aanvoerende, dat 
Ged. S taten hunne bezwaren tegen de doel
matigheid van het genoemde plan in het 
geheel niet besproken, althans niet weer
legd hebben; dat zij ter aanvulling van 
deze bezwaren t egen de doelmatigheid nog 

opmerken, dat het zielental der gemeente 
Nieuwe Pekela in de laatste jaren geregeld 
afneemt, en, zoo al een uitbreidingsplan 
gewenscht mocht zijn, dit van veel beschei
dener afmetingen behoort te zijn , dan het 
thans goedgekeurde plan; dat het zielental 
op r Januari bedroeg: in 1925 5465, in 
1935 5602, in 1936 5609, in 1937 5576 en 
in 1938 5496; dat Ged. Staten in hun goed
keuringsbesluit te kennen geven, dat bij 
een eventueele uitbreiding van de hout
zaak voor houtloodsen een tijdelijke ver
gunning op grond van art. 8 der Woningwet 
zou kunnen verleend worden, maar dat zij, 
appellanten, willen opmerken, dat het nog 
de vraag is , of burgemeester en wethouders 
te zijner tijd houtloodsen, waarvoor met 
het oog op de veenachtigheid van den 
bodem ter plaatse een zeer zware beton
fundeering noodig is, als "hulpgebouwen 
van lichte constructie" zullen aanmerken 
(van een der bestaande houtloodsen, welke 
een betonfundeering heeft van 275 stiepen, 
elk ter lengte van 1.50 m . heeft nog een 
verzakking plaats gevonden) ; dat boven
dien aan het bouwen van dergelijke lood
sen, juist in verband met de zware fun
deering, zeer hooge kosten verbonden zijn 
en deze loodsen ingevolge art. 8 der Wo
ningwet na het verstrijken van den in de 
vergunning bepaalden termijn op eerste 
aanzegging van burgemeester en wethou
ders zonder recht op schadevergoeding zul
len verwijderd moeten worden; dat Ged. 
Staten voorts voorbijzien, dat de eventueel 
noodzakelijke uitbreiding ook met zich kan 
brengen het bouwen van nieuwe kantoren 
en/of zagerij op "verboden" grond en hier
voor in geen geval ex art. 8 der Woning
wet een tijdelijke vergunning kan verleend 
worden; dat derhalve het goedgekeurde 
plan de mogelijkheid van uitbreiding der 
bestaande houtzaak ernstig belemmert, ge
lijk zij, appellanten, reeds uitvoerig in hun 
bezwaarschrift dd. 2 September 1937 heb
ben b etoogd; dat het voorts hoogst twijfel
achtig is, of de gemeente aan het gedeelte 
van het uitbreidingsplan, waarin de per
ceelen van hen, appellanten, gelegen zijn, 
wel ooit uitvoering zal geven, gezien de 
hooge kosten van schadevergoeding, welke 
verbonden zullen zijn aan de opheffing van 
de houtzaak ter plaatse; dat de houtzaak 
65 jaar geleden - toen de arbeidsloonen 
nog zeer laag waren - is gebouwd voor 
f 80,000, terwijl de verbouwingen sedert 
dien nog ± f 40,000 hebben gekost, van 
verdere schadefactoren nog gezwegen; 

0. dat, blijkens het ingewonnen ambts
bericht van den Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting), het 
hier betreft een bedrijf van niet meer dan 
plaatselijk karakter, zoodat op een eventu
eele uitbreinding van dit bedrijf op min of 
meer groote schaal niet behoeft te worden 
gerekend ; 

dat door de bestemming tot bouwterrein 
van de aan de overzijde van het op perceel 
sectie G n °. 821 aanwezige haventje gelegen 
gronden de appellanten niet worden bena-
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deeld, aangezien dit deel van het terrein 
zoo gunstig zal worden verkaveld, dat de 
appellanten daarvan t e zijner tijd onge
twijfeld voordeel zullen genieten; 

dat echter met den genoemden Hoofd
inspecteur moet worden aangenomen, dat 
de bestemming van het deel van het be
drijfsterrein, waarop thans houtloodsen 
staan, te weten het perceel sectie G n ° . 
760, tot speelterrein voor de appellanten 
zeer bezwarend is, aangezien, wanneer de 
gemeente eerlang den voor speelterrein be
stemden grond zou onteigenen, het onmo
gelijk moet worden geacht voor de voor 
het bedrijf noodige loodsen op het over
blijvende terrein een plaats te vinden; 

dat het gedeelte van het genoemde per
ceel Sectie G n °. 760, waarop de houtlood
sen staan, gevoeglijk gerekend kan worden 
tot de bebouwde kom en d erhalve buiten 
het uitbreidingsplan had behooren te wor
den gelaten, zooals dit ook is geschied met 
de perceelen sectie G , nummers 825, 930, 
824 en 821, waarop onderscheidenlijk het 
kantoor, eenige overdekte houtloodsen, de 
schaverij en het haventje zich bevinden; 

dat aan dit deel van het plan mitsdien 
ten onrechte door Ged. Staten goedkeuring 
is verleend; 

dat voor het overige tegen het plan, dat 
Ons in tegenstelling met de meening van 
de appellanten, geenszins ondoelmatig voor
komt, bij Ons geen bezwaar bestaat; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
m et handhaving voor het overige van 

het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Groningen van 21 Juli 1938, n ° . 169, 1e 
Afd., dit besluit te vernietigen, voorzoover 
betreft het in het plan opgenomen gedeelte 
van het perceel sectie G n ° . 760, van de 
grens met de perceelen sectie G, nummers 
821, 822 en 824, af tot aan den op het plan 
ontworpen west-oost loopenden weg, en 
aan dit gedeelte van het plan alsnog de 
goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken ;s belast enz. 

(A.B.) 

z Februari 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36 j 0

• art. 38). 
Terecht is de door appellant aange

legde straat niet tot een hoofdverkeers
weg doorgetrokken, daar het aantal uit
mondingen op dien weg tot enkele be
hoort te worden beperkt, en het projec
teeren van nog een straat meer ter plaat
se een ongewenschte versnippering van 
het bouwblok tengevolge zou hebben. 

Het bezwaar van appellant, dat de 
bebouwingsvoorschriften hem te weinig 
gelegenheid voor bebouwing van zijn 
perceelen bieden, is ongegrond, daar de 
op deze perceelen toegestane bebouwing 
in den opzet van het plan volkomen past 
en den appellant niet onredelijk be
zwaart. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . A. van der Sluis, te Gorredijk, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
31 Mei 1938, n°. 2, 1e afd. B ., houdende 
goedkeuring van een uitbreidingsplan c. a. 
voor Gorredijk, in de gemeente Opsterland; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Januari 1939, n°. 28; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 Januari 1939, 
n°. 859 M./P .B.R., afd. Volkshuisvesting; 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij be
sluit van 31 Mei 1938, n °. 2, Ie afd. B., het 
plan van uitbreiding voor Gorredijk en de 
daarbij behoorende bebouwingsvoorschrif
ten, zooals deze bij besluit van den raad van 
Opsterland van 4 Mei 1937 zijn vastgesteld 
en bij besluit van dien raad van 23 Mei 
1938 zijn gewijzigd, hebben goedgekeurd; 

dat Ged. Staten daarbij ten aanzien van 
de door J . A . van der Sluis tegen het plan 
ingebrachte bezwaren hebben overwogen, 
dat deze bezwaren hierin zijn gelegen, dat 
de straat, welke hij reeds op zijn perceel 
kadastraal bekend gemeente Langezwaag, 
Sectie D, n °. 2336, heeft aangelegd, in strijd 
met indertijd door hem met het gemeente
bestuur gehouden besprekingen, niet is door
getrokken tot den Nieuwen Weg; dat op 
zijn perceel n °. 2337, gelegen naast het hier
voren genoemde perceel, aan den Nieuwen 
Weg slechts 2 woningen mogen worden ge
bouwd en dat de openstelling voor het pu
bliek van de steeg naast zijn woning, welke 
steeg volgens het plan verbinding zal geven 
tusschen het verlengde der Schoolstraat en 
den Brouwerswal gevaar voor het verkeer 
zal opleveren; dat van de zijde van het ge
meentebestuur ten stelligste wordt ontkend, 
dat aan den adressant eenige toezegging 
omtrent den aanleg van een straat op zijn 
perceel n °. 2336, uitkomende op den Nieu
wen Weg is gedaan; dat, hoe dit ook zij, zij 
- Ged. Staten - van oordeel zijn, dat met 
het oog op de belangen van het verkeer op 
den Nieuwen Weg terecht ter plaatse geen 
zijstraat op het uitbreidingsplan is gepro
jecteerd; dat inderdaad volgens de bebou
wingsvoorschriften op het perceel n °. 233 7 
aan den Nieuwen W eg maar 2 woningen 
kunnen worden gebouwd; dat het terrein is 
bestemd voor half open bebouwing B, dat is 
bebouwing met vrijstaande woningen of 
blokken van ten hoogste 3 woningen, win
kels of bijgebouwen; dat zij met den raad 
van oordeel zijn, dat ter plaatse geen <lich
tere bebouwing moet worden toegelaten dan 
volgens de eischen, waaraan bij half open 
bebouwing B volgens de bebouwingsvoor
schriften moet worden voldaan; dat de door
trekking van de steeg naast de woning van 
den adressant is ontworpen met het oog op 
de belangen van den adressant, omdat daar
door zijn achterliggende bouwterreinen een 
verbinding met den Brouwerswal verkrijgen; 

dat van dit besluit van Ged. Staten J. A. 
van der Sluis, te Gorredijk, bij Ons in be
roep is gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, 
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dat in strijd met zijn besprekingen met het 
gemeentebestuur en den Inspecteur der 
Volkshuisvesting in Friesland de door hem 
aangelegde straat op zijn perceel kadastraal 
bekend gemeente Langezwaag, sectie D, n°. 
2336, niet is doorgetrokken tot den Nieuwen 
Weg; dat hij de straat slechts heeft aange
legd om op zijn eigen terrein een tijdelijke 
verbinding te hebben; dat z.i. de bebou
wingsvoorschriften behooren toe te laten, dat 
ter weerszijden langs deze straat ten minste 
een dubbele woning wordt gebouwd; dat hij 
op het evengenoemd perceel langs den Nieu
wen Weg reeds eerder twee huizen heeft ge
bouwd, waartusschen de bedoelde straat zou 
worden aangelegd; dat deze grond thans 
waardeloos zou worden; dat hij meent, in
dien het plan wordt goedgekeurd, aanspraak 
op een schadeloosstelling van f 1500 te kun
nen maken; dat hij er tevens ernstig be
zwaar tegen heeft, dat er op zijn naastge
legen perceel n ° . 233 7 slechts twee woningen 
mogen worden gebouwd; dat dit voor hem 
een groote schade beteekent; dat hij ver
zoekt, de bebouwingsvoorschriften zoodanig 
te wijzigen, dat hier drie woningen mogen 
staan; dat z.i. de steeg naast zijn woning 
ten onrechte in het plan is opgenomen; dat 
deze steeg in de toekomst wel gevaarlijk zal 
blijken te zijn; dat hij verzoekt, de steeg van 
het plan af te voeren, opdat deze uitsluitend 
voor particulier gebruik zij; 

0 . ten aanzien van het bezwaar van den 
appellant, hierin bestaande, dat op het plan 
de door hem aangelegde straat niet tot aan 
den Nieuwen Weg is doorgetrokken, dat 
blijkens de overgelegde ambtsberichten het 
getal uitmondingen op dien weg, welke een 
belangrijke verkeersader is, tot enkele be
hoort te worden beperkt, terwijl ook overi
gens het projecteeren van nog een straat 
meer te dezer plaatse een ongewenschte ver
snippering van het bouwblok tengevolge zou 
hebben, zoodat de verlangde doortrekking 
uit stedebouwkundig oogpunt geen aanbe
veling verdient; 

dat om deze reden en mede in aanmer
king genomen, dat de appellant niet heeft 
kunnen aantoonen, dat hem destijds van de 
zijde van het gemeentebestuur een bepaalde 
toezegging ter zake is gedaan, de straat op 
het plan terecht niet is doorgetrokken; 

0 . ten aanzien van het bezwaar van den 
appellant, dat de bebouwingsvoorschriften 
hem te weinig gelegenheid voor bebouwing 
van zijn perceelen bieden, dat blijkens de 
evengenoemde ambtsberichten de op deze 
perceelen toegestane bebouwing in den op
zet van h et onderhavige plan volkomen past 
en den appellant niet onredelijk bezwaart, 
weshalve ook deze grief door Ged. Staten 
terecht ongegrond is geoordeeld; 

0. t en aanzien van het ·bezwaar van den 
appellant, betreffende de projectie op het 
plan van de steeg naast zijn woning, dat hij 
dit bezwaar niet bij den gemeenteraad heeft 
ingebracht, zoodat hij te dezen opzichte aan 
art. 38, eerste lid, der Woningwet geen recht 
van beroep kan ontleenen; 

Gezien de Woningwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. den appellant niet-ontvankelijk te ver

klaren in zijn beroep voor zoover betreft zijn 
laatstgenoemd bezwaar; 

II. het beroep voor het overige ongegrond 
te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B .) 

I Februari 1939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 286). 

Art. 286 Gem.wet gedoogt niet, dat 
een gemeenteverordening · aan het be
grip "waakhond" een beperktere betee
kenis geeft dan die van honden uitslui
tend ter bewaking van gebouwen of er
ven gehouden, zoodat een verordening 
onverbindend is voor zoover zij grootere 
beperking zou opleggen. 

De R. v. B. heeft dan ook onderzocht 
of belamrhebbende's hond beantwoordde 
aan den in art. 286 gestelden eisch, en 
de verordening (als eisch stellend: het 
uitsluitend en door/oopend waakdien
sten verrichten; Red.) slechts in zoo
verre toegepast. 

De Raad heeft ·de wet en de verorde
ning niet geschonden, door op grond van 
de vastgestelde feiten te beslissen dat 
belanghebbende's hond niet aan den 
door de wet gestelden eisch voldeed. 

D e Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

A te Amsterdam tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastin
gen te Amsterdam van 2 Dec. 1938 betref
fende den hem opgelegden navorderingsaan
slag in de hondenbelasting der gem. Am
sterdam, belastingjaar 1936; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende aanvankelijk was 

aangeslagen overeenkomstig zijn aangifte, 
wegens het houden van één luxehond en een 
waakhond; dat de Inspecteur der gemeente
belastingen hem vervolgens, nadat hij had 
vernomen, dat in het belastingjaar de beide 
honden van belanghebbende gedurende 
eenige dagen op een hondententoonstelling 
hadden gestaan, een navorderingsaanslag 
heeft opgelegd, berekend over het totaal 
bedrag der belasting verschuldigd voor twee 
luxehonden; 

dat na vruchteloos bij den Inspecteur be
zwaar te hebben gemaakt, belanghebbende 
in beroep heeft gesteld dat beide honden als 
waakhonden zijn te beschouwen, waarvoor 
belasting naar verminderd tarief verschul
digd is; 

dat de R . v. B. de beschikking van den 
Inspecteur der gemeentebelastingen heeft 
gehandhaafd, op grond: dat het verminderd 
tarief van toepassing is voor honden, die 
uitsluitend worden gehouden ten dienste 
van den landbouw of eenig bedrijf van nij
verheid, of ter bewaking van gebouwen en 
erven; 

dat de Raad uit de omstandigheid, dat 
belanghebbende zijn honden in 1936 heeft 
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ingezonden op een hondententoonstelling, 
met den Inspecteur afleidt, dat die honden 
niet alleen ter bewaking van woning en/of 
de daarbij gelegen opslagplaats worden ge
houden doch het houden der honden door 
belanghebbende mede geschiedt ter bevre
diging van een liefhebberij; 

dat het beroep dus niet gegrond is; 
0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S., althans v. t., van de artt. 185, 269, 273, 

277 en 286 der Gemeentewet, 1, 6, 7, 8 en 
19 van de Verordening op de heffing van 
de Hondenbelasting der Gem. Amsterdam, 
48 Rv. en 16 van de Wet van 19 Dec. 1914, 
S. 564, betreffende de Raden van Beroep 
voor de directe belastingen, en tot toelich
ting aanvoert: 

dat art. 6 der Verordening op de heffing 
van de Hondenbelasting der gem. Amster
dam is nietig en onverbindend, omdat het 
derde lid daarvan als waakhonden voor de 
toepassing der verordening slechts wil zien 
aangemerkt de honden welke "uitsluitend 
en doorloopend waakdiensten verrichten", 
en dus aan dat begrip eene beperking geeft, 
die art. 286 der Gemeentewet niet kent; r!at 
in elk geval de verordening nietig is, voor
zoover zij deze beperking inhoudt; 

dat voorts het inzenden van eenen waak
hond op eene tentoonstelling niet verhin
dert dat deze hond uitsluitend ter bewaking 
van gebouwen of erven wordt gehouden; 

0. dienaangaande: 
dat art. 286 der Gemeentewet inderdaad 

niet gedoogt, dat eene gemeenteverordening 
aan het begrip "waakhond" ee!\e beperktere 
bèteekenis geeft dan die van honden uit
sluitend ter bewaking van gebouwen of 
erven gehouden, zoodat eene verordening 
onverbindend is voor zoover zij grootere be
perking zou opleggen; 

dat de R. v. B. dan ook heeft onderzocht 
of belanghebbende's hond beantwoordde aan 
den in art. 286 der Gemeentewet gestelden 
eiscfi, en de verordening slechts in zooverre 
heeft toegepast; 

dat dé Raad de wet en de verordening 
niet heeft geschonden, door op grond van 
de vastgestelde feiten te beslissen dat be
langheb bende's hond niet aan den door de 
wet gestelden eisch voldeed; 

dat het middel dus niet kan opgaan; 
Verwerpt het beroep. · 

(N. J.) 

z Februari z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Successiewet art. 67.). 

Feitelijk is vastgesteld, dat tusschen 
de gedane schenkingen en het huwelijk 
van gedaagden geenerlei verband is ge
legd, zoodat op het oogenblik van de tot 
standkoming der schenkingen, zes da
gen vóór het huwelijk, niet vaststond, 
dat de geschonken gelden ten goede zou
den komen aan het door gedaagden te 
vormen gezin. 

Deze schenkingen verschillen zóó aan
L. 1939. 

merkelijk van schenkingen aan gehuwde 
personen, waarvoor de bijzondere rege
ling van art. 67 Successiewet is getrof
fen, dat deze regeling op deze schenkin
gen geen toepassing kan vinden, ook al 
zouden de betrokkenen juist met het oog 
op het bepaalde in dit art. de schenkin
gen op de onderhavige wijze vóór het 
huwelijk van begiftigden hebben doen 
plaats vinden. 

De Ontvanger der Registratie en Domei
nen te Almelo, als belast met de inning der 
schenkingsrechten, vertegenwoordigende den 
Staat der Nederlanden, eischer tot cassatie 
van een arrest van het Gerechtshof te Arn
hem den 1sten Februari 1938 tusschen par
tijen gewezen (N. J. 1938 n°. 578, Red.), 
adv. Jhr. Mr. G. W. van der Does; gepleit, 

tegen: . 
H . . Dierink en Johanna Geertruida Lenfe
rink, echtgenoote van H . Dierink voornoemd, 
beiden wonende te Geesteren, gemeente Tub
bergen, adv. Mr. J. R. H. van Schaik; (ge
pleit door Mr. J. W. M. Peek). 

Conclusie van den Adv. - G en . Wijnveldt. 

Post alia: 
In cassatie voert de Ontvanger der Re

gistratie en Domeinen tegen deze beschou
wing als middel aan: 

"S. of v . t. van de artt. 5, 11 en 14 Wet 
Alg. Bep., de artt. 1371 en 1373 B. W ., art. 
48 Rv., en de artt. 1, 11, 20, 65, 67 en 80 van 
de Successiewet, 

omdat het Hof, 
als vaststaande, althans als gesteld, aan

nemende, dat J. G. Peuver, Hendrikus Peu
ver, Hein Peuver en M. G . Peuver bij nota
rieel!'! acte dato 19 Mei 1927, ieder voor zich 
hebben geschonken een bedrag van f 2000 
aan den eersten verweerder, die toen nog 
ongehuwd was en een zelfde bedrag aan de 
tweede verweerster, thans echtgenoote van 
den eersten verweerder, doch toen nog onge
huwd, en dat de eerste verweerder is een 
zusterskind van de schenkers en ongeveer 20 
jaar tijdens zijn minderjarigheid als lid van 
het gezin van de schenkers is onderhouden 
en opgevoed en ook na zijn meerderjarigheid 
bij hen is blijven inwonen, en dat verweer
ders op 25 Mei 1927, dus 6 dagen na de 
schenkingen, zijn gehuwd, 

.en verder als vaststaande, althans als ge
steld, aannemende, dat de onderhavige schen
kingen geheel ten bate zijn gekomen van het 
door verweerders gevormde gezin, terwijl het 
eenige doel was daarmede dat gezin te be
voordeelen, dat de bijzondere wijze om dit 
doel te bereiken in casu uitsluitend geschied
de om daarmede belasting te besparen, en als 
gesteld dat de door partijen geschapen rechts
toestand zoozeer aan den door genoemd art. 
(67 van de Successiewet) aan belasting on
derworpen toestand nabij komt, dat doel en 
strekking der wet zouden worden miskend, 
indien de in fraudem legis gepleegde hande
ling van partijen niet evenzeer als de door 

3 
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de wet voorziene verrichting door de belas
ting zou worden getroffen, 

en verder nog uit het Rechtbank-vonnis 
releveerende, dat de meergenoemde broeders 
en zuster Peuver tevens bij diezelfde gele
genheid hun roerende en onroerende goede
ren aan de tweede verweerster hebben ver
kocht onder voorbehoud van vruchtgebruik, 

en als door appellant, thans eischer in cas
satie, aangevoerd, releveerende dat die schen
kingen tot doel hadden het door verweerders 
te vormen gezin te bevoordeelen en uitslui
tend om belasting te besparen zoo kort voor 
het huwelijk zijn gedaan en dat partijen geen 
ander belang hebben nagestreefd en geen an
dere bedoeling hebben gehad dan om de wer
king van art. 67 der Successiewet te ver
ijdelen en nota nemende van eischers aanbod 
om zoo noodig nog nader te bewijzen dat 
partijen zich bij de schenkings-overeenkomst 
hebben schuldig gemaakt aan wetsontdui
king en dat de door hen geschapen toestand 
practisch gelijk was aan dien, welke in de 
wet is omschreven, 

wel vervolgens terecht oordeelt, dat art. 
67 Successiewet (waarvan wordt vastgesteld, 
dat het op het oog heeft schenkingen ten ba
te van gehuwde personen) toepassing kan 
vinden, wanneer vaststaat dat de door par
tijen in het leven geroepen toestand den in 
dat artikel voorzienen toestand practisch zoo 
nabij komt, dat doel en strekking van dat 
artikel zouden worden miskend, wanneer aan 
den door de partijen in het leven geroepen 
toestand niet evenzeer als aan den in het ar
tikel voorzienen het in dat artikel genoemde 
rechtsgevolg werd verbonden doch daarna 
de mogelijkheid van het intreden van deze 
gevolgen weder beperkt tot het geval, dat 
deze schenkingen op het oogenblik der schen
king "niets anders" zouden zijn dan schen
kingen ten behoeve van het gezin, 

zulks ten onrechte, 
daar, indien niets anders aanwezig zou 

blijken dan de in art. 67 Successiewet om
schreven situatie, dit artikel reeds naar de 
letter toepassing zou moeten vinden, doch 
juist was gesteld (en terecht gesteld), dat 
art. 67 ook toepassing moet vinden indien een 
toestand bestaat, die practisch op één lijn is 
te stellen met den door de wet aan belasting 
onderworpen toestand en aan deze zoozeer 
nabijkomt, dat doel en strekking der wet 
zouden worden miskend, indien de in frau
dem legis gepleegde handeling niet evenzeer 
als de in de wet voorziene verrichting door 
de belasting werd getroffen, 

en het Hof derhalve een onderzoek naar 
den bestaanden toestand niet had mogen 
achterwege laten en een desbetreffend be
wijsaanbod niet had mogen voorbijgaan; 

en het Hof in elk geval niet het onderzoek 
had mogen beperken tot de vraag of de 
schenkingen in wezen niets anders waren dan 
schenkingen ten behoeve van het gezin, daar 
de eenige vraag is of zij daarmede niet prac
tisch op één lijn stonden en daaraan zoozeer 
nabij kwamen als hierboven omschreven". 

De in deze zaak vaststaande feiten komen 

hierop neer, dat vier leden der familie Peuver 
op I9 Mei I927 al hun roerende en onroe
rende goederen verkocht hebben aan Ja. G. 
Lenfering, de a.s. vrouw van H . Dierink, 
zulks onder voorbehoud van vruchtgebruik. 
Bij dezelfde akte scholden ieder der vier Peu
vers f 2000 van de koopsom aan genoemde 
Lenferink kwijt en schonken zij ieder voorts 
aan H. Dierink f 2000. 

H . Dierink, neef van de vier Peuvers, die 
in hun huis was grootgebracht huwde zes 
dagen later, op 25 Mei I927, met voornoemde 
Lenferink. Eischer in cassatie zegt dat Die
rink en Lenferink tijdens het opmaken der 
akte reeds ondertrouwd waren, en beroept 
zich daarbij op art. I30 lid I B. W. Hoewel 
deze bewering waarschijnlijk juist is, feite
lijke vaststelling daarvan lees ik niet in het 
thans bestreden arrest. Niet toch blijkt of 
i. c. wellicht dispensatie van den wachttijd 
verleend is krachtens lid 2 van art. I30 B . W . 

Evenmin staat in het arrest te lezen, dat 
de vier schenkingen aan Dierink niet in con
tanten geschiedde, doch plaats vonden in den 
vorm van vier maal een gedeelte (groot 
f 2000) van de vordering op Lenferink aan 
D ierink af te staan. Wel zou dit zijn af te lei
den uit de memorie van aangifte voor het 
recht van schenking, een productie van de 
verweerders bij hun repliek voor de Recht
bank. 

Zoo zouden nog eenige omstandigheden 
zijn aan te wijzen, welke in rechten niet vast 
staan, doch welke de Ontvanger gesteld heeft 
en waarvan hij uitgaat. 

Ik twijfel er niet aan dat hij in staat zou 
zijn de juistheid van zijn beweringen te be
wijzen, doch meen te kunnen volstaan met 
deze punten te laten rusten, daar zij niet den 
grondslag vormen van 's Hofs beslissing, 
waarvan ik hierboven de overwegingen weer
gaf. 

Het Hof vermeldt wel vele feiten, doch 
doet dit niet in dezen vorm, dat die feiten 
zouden vaststaan. 

Het Hof zegt alleen t. a. v. een aantal dier 
omstandigheden, dat de Ontvanger als ge
daagde in eersten aanleg die feiten gesteld 
heeft. 

Het middel drukt dit uit door te zeggen dat 
het Hof "als vaststaande, althans als gesteld, 
aannemende, dat", ,,u.it het Rechtbank- vonnis 
releveerende", en "als door appellant, thans 
eischer in cassatie, aangevoerd, releveeren
de". 

Ik meen hierop de aandacht te moeten ves
tigen, omdat wanneer men dit uit het oog 
verliest, verwarring zou kunnen ontstaan t. 
a. v. hetgeen wel en hetgeen niet feitelijk is 
vastgesteld. 

M. i. beschouwt het Hof een onderzoek 
naar al die omstandigheden als niet van be
lang, daar het op grond van de wel vast
staande feiten reeds tot bekrachtiging komt 
van het Rechtbank-vonnis. Het Hof heeft 
vastgesteld, dat Dierink en Lenferink nog 
niet gehuwd waren toen de schenkingen ge
daan werden, en acht daarom art. 67 der 
Successiewet niet toepasselijk. 
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De grief van den Ontvanger kwam zooals 
ik reeds vermeldde, hierop neer dat de Recht
bank dit artikel ten onrechte niet-toepasse
lijk had verklaard. Hij verlangde analoge 
wetsinterpretatie en heeft ter toelichting dier 
stelling, volgens het arrest aangevoerd, dat 
partijen bij de keuze van het tijdstip, waar
op zij hun schenkingsvoornemens ten uitvoer 
hebben gelegd, geen ander belang hebben 
nagestreefd en geen andere bedoeling hebben 
gehad dan om de werking van art. 67 te ver
ijdelen, terwijl desniettemin de rechtsver
houding, welke zij in het leven hebben ge
roepen, geheel overeenkomt met die, welke 
naar doel en strekking onder dit artikel valt 
en voorts dat de door partijen geschapen 
rechtstoestand practisch niet verschilt van 
de verhouding, die in art. 67 is omschreven, 
dat de Rechtbank dus dat artikel op het on- • 
derhavige geval van toepassing had moeten 
verklaren, dat de Rechtbank, hoewel blijk
baar de door appellant voorgestane methode 
van wetstoepassing geenszins verwerpelijk 
achtende, tot die toepassing niet is gekomen, 
omdat zij meende dat de door partijen ge
schapen rechtstoestand niet gelijk mag wor
den gesteld met dien in art. 67 omschreven en 
voorts, omdat de scherpe en duidelijke for
muleering der bepaling van dat artikel geen 
uitleg toelaat, waardoor die bepaling op de 
onderhavige schenkingen kan worden toege
past, zulks ten onrechte; dat toch de Recht
bank overwegende dat van een practische 
gelijkstelling slechts sprake zou kunnen zijn, 
wanneer de bij de schenking betrokken par
tijen die schenkinl!'en zouden afhankelijk heb
ben gesteld van het door geïntimeerden te 
sluiten huwelijk of eenig ander verband tus
schen die schenkingen en dat huwelijk zou
den hebben gelegd, bij de vergelijking tus
schen de beide verhoudingen slechts heeft 
gelet op hetgeen partijen hebben bedongen 
en derhalve blijkbaar alleen dan de beide 
verhoudingen gelijkwaardig acht, als deze ge
lijkstelling van uit een juridisch oogpunt te 
rechtvaardigen is, dat echter bij een verge
lijking tusschen de beide rechtsverhoudingen 
de juridische verhoudingen niet op den voor
grond dienen te worden gesteld, omdat art. 
67 blijkens de uit de wet en de geschiedenis 
blijkende strekking eveneens geen, althans 
niet in de eerste plaats met deze juridische 
bijzonderheden rekening houdt, dat blijkens 
de strekking art. 67 wenscht te treffen schen
kingen, welke aan een gezin ten goede komen, 
zoodat in het gegeven geval slechts beslist 
diende te worden of de door partijen gescha
pen rechtstoestand op zuiver practische over
wegingen gelijk gesteld kan worden met die, 
welke in het genoemde artikel letterlijk wordt 
omschreven, hetgeen volgens appellant het 
geval is, biedende hij voor zooveel noodig 
alsnog bewijs aan 1 ° van het feit dat par
tijen bij de schenkingsovereenkomst zich 
hebben schuldig gemaakt aan wetsontdui
king en 2 ° van de practische gelijkheid van 
de door hen geschapen rechtsverhouding en 
die, welke in de wet is omschreven en heb
bende hij voorts nog ten aanzien van de over-

weging der Rechtbank dat de scherpe en 
duidelijke formuleering van art. 67 geen uit
leg toelaat, waardoor die bepaling op de on
derhavige schenkingen kan worden toege
past, verwezen naar de door hem reeds in 
prima aangehaalde jurisprudentie en littera
tuur. 

Alleen op deze toelichting van de grief 
slaan de overwegingen van het Hof, welke 
ik hierboven volledig overnam (Zie daarvoor 
het arrest H.R.; Red.), en ik kom daarmede 
tot de kern van het middel en van het be
toog van den geachten pleiter voor den Ont
vanger. 

D e in gedeelten gesplitste schenkingen ge
daan enkele dagen voor het huwelijk van de 
beide begiftigden zouden opleveren een ge
val van "fraus legis", een rechtsinstituut dat 
m. i. steeds met zeer veel omzichtigheid zal 
moeten worden toegepast, evenals het opper
vlakkig bekeken en (lees er. - Red.) tegen
overstaande "misbruik van recht", waarmede 
het bij grondige beschouwing echter punten 
van overeenkomst vertoont. 

De g7s<:hiedenis van de toepassing der 
fraus leg1s 1s bekend o.a. door het artikel van 
Prof. Kosters, ,,In fraudem legis agere" (W. 
P .N.R. no. 2910 vlg.) en zijn uiteenzetting 
over wetsontduiking in "Het internationaal 
burgerlijk recht (blz. 168 vlg.). 

Voor den theoretischen kant dezer instel
ling beperk ik mij tot verwijzing naar de ook 
bij de pleidooien aangehaalde geschriften 
van Prof. B. M. Telders (Wetsontduiking, 
W. P . N. R. no. 3360 vlg.), Mr. G. Beelaerts 
van Blokland, D e Wetsontduiking in het in
ternationaal privaatrecht (een academisch 
proefschrift o. a. besproken door Mr. J. Of
ferhaus in R. M . 1934, blz. 444), Prof. Suy
ling (re stuk, re gedeelte 1927, no. 261) en de 
op dit onderwerp mede betrekking hebben
de artikelen over de Wet op de richtige hef
fing van Prof. Segers Th. 1925, 427) en Mr. 
Dubois (W.P .N.R. no. 3029). Ten slottte zijn 
voorts van veel belang de opmerkingen van 
Prof. Scholt1;n (Algemeen deel 1931 blz. 52) 
en vooral diens aanteekeningen bij de ar
resten van 26 Mei 1926 (W. n515; N. f. 
_r926, 723) en 25 April 1929 (W. 12005; N. J. 
1929, 1353), evenals de opmerkingen van Mr. 
Minderop naar aanleiding van het eerste ar
rest (in het Ned. Jur.blad, re j.g. blz. 481). 
Zooals Prof. Scholten opmerkt is om frau
dem legis te kunnen aannemen niet alleen 
noodig, dat de bedoeling bestond om de wet 
te ontduiken, doch ook dat de handeling geen 
andere bedoeling kon hebben. 

De Hooge Raad neemt in zijn arrest van 
26 Mei 1926 m. i. een nog wat ruimer stand
punt in. Daar werd uitgemaakt, dat hier 
eene periodieke uitkeering is tot stand ge
komen, die practisch op ééne lijn is te stel
len met eene die tot aan het overlijden van 
den gerechtigde voortduurt, en dan ook de 
door partijen geschapen rechtstoestand zóó
zeer aan den door de wet aan belasting on
derworpen toestand nabijkomt, dat doel en 
strekking der wet zouden worden miskend, 
indien de in fraudem legis gepleegde hande-
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ling der partijen niet evenzeer als de in de 
wet voorziene verrichting door de belasting 
werd getroffen; 

dat onder voormelde omstandigheden het 
wetsvoorschrift toepassing eischt. 

Ook in het arrest van 25 April 1929 volgt 
de Hooge Raad dezelfde opvatting, maar be
slist daar, dat de toen geschapen rechtsver
houding dergelijke verschillen opleverde, dat 
van fraudem legis geen sprake was. 

De geëerde pleiter voor den Ontvanger 
heeft op krachtige wijze de leer door (lees 
van -Red.) Prof. T elders, die in gebruikma
king van het instituut van "fraus legis" 
slechts analogisch wetstoepassing ziet, be
streden. Ik ben van meening, dat het niet 
noodig is hem op dien weg te volgen, even
min als ik in deze zaak beantwoording der 
vraag of "fraus legis" een zelfstandig bestaan 
heeft, dan wel onder andere rechtsfiguren 
als analogische wetstoepassing, ongeoorloof
de oorzaak e . d. gebracht kan of moet wor
den. 

M. i . ligt toch in deze zaak het zwaarte
punt elders. Het middel legt er den nadruk 
op, dat het geheel der schenkingen uitein~e
lijk aan het gezin, te vormen door de begif
tigden, welke weldra met elkaar zouden hu
wen, ten goede kwam. 

Dit gevolg neem ik ook aan, maar dit 
brengt nog niet mede, dat de handelingen, 
welke dit gevolg veroorzaken, vallen onder 
de werking van art. 67 der Successiewet. 

D ie bepaling toch spreekt van "gehuw
den", en vast staat, dat de begiftigden nog 
niet gehuwd waren. De geschiedenis van dit 
artikel, ingevoegd bij de Wet van 20 Januari 
1917, S . 189 en gewijzigd bij de Wet van 28 
D ecember 1926, S. 429, welke in verband met 
de wording van art. 66 moet beschouwd wor
den , (Sprenger van Eijk-de Leeuw, vijfde 
druk, blz. 738 vlg.) leert m . i . voldoende, dat 
de wetgever uitsluitend het oog had op schen
kingen door of aan gehuwde personen. Het 
betreft personen die zich in de rechtspositie 
bevinden, ontstaan door het huwelijk, en be
handelt dus een bepaald geval, zooals reeds 
b lijk t uit het ontwerp der Staatscommissie 
van 1906, waaraan de bepaling ontleend is. 

D ie bepaling wil eischer uitgebreid zien, of 
beter toepasselijk achten op een geval, als dat 
hetwelk hier aanwezig is, en waarin de schen
kingen aan ongehuwden gedaan ten goede ko
men aan hun later v olgend huwelijk en huwe
lijksgemeenschap. M . i . kan dit niet, nu de 
woorden der wet duidelijk zijn, daar fisca
le bepalingen eng moeten worden uitgelegd 
( M r. S inninghe D amsté, Inleiding tot het 
belastingrecht, blz. 62). Fraus legis is ook 
denkbaar, dit wel ik gaarne toegeven, t. a . v. 
a rt. 6 7 de r Successiewet, doch dan moet blij 
ken v an han delingen, waardoor langs welke 
omwegen ook, om belasting te ontduiken, ge
huwden bevoordeeld zijn. 

Het systeem door den Ontvanger voorge
staan leidt dan ook tot praktische bezwaren. 
De schenkers hebben hier ongetwijfeld ge
-dacht: ,,hoe kunnen wij de weldra huwenden 
zooveel mogelijk bevoordeelen, en tevens zoo 

min mogelijk belasting betalen". Art. 67 gaf 
hun daarop antwoord - zij moesten de 
schenkingen doen vóór het huwelijk. Zij de
den het i. c. zeer kort voor het huwelijk, maar 
hadden ook kunnen geven lang daarvoor, met 
dezelfde bedoeling als thans, n.l. om de gif
ten ten goede te doen komen aan de personen 
wanneer deze gehuwd waren. 

lk vraag mij echter af, hoever men de wer
king van art. 67 dan wil laten gaan. I k be
schouw den termijn vóór het huwelijk als 
een tijdvak waarin de bedoelingen van de 
schenkers verijdeld kunnen worden, en dit 
is mogelijk zoowel wanneer de giften 6 maan
den als 6 dagen voor het huwelijk worden ge
daan. Ieder d er begiftigden kan, reeds vol
daan met hetgeen hem of haar op die wijze 
is ten deel gevallen, nog op het laatste oogen
blik van het huwelijk afzien - de schenkin
gen zij n echter gedaan en blijven van kracht. 
Van voorwaardelijke schenkingen, nog daar
gelaten of deze figuur niet in strijd met de 
goede zeden zou zijn, blijkt niet. 

Daarom acht ik het ook minder juist in een 
zaak als de thans besprokene, van belasting
ontduiking te spreken. Partijen hebben een 
middel gezocht en gevonden aan de hand der 
wet zoo min mogelijk te betalen. 

Wilde de wetgever dergelijke gevallen on
der de belasting doen vallen, dan zou b.v. be
paald kunnen worden, dat giften gedaan bin
nen zes maanden (of korter of langer - het 
is volkomen willekeurig) aan person en, d ie 
na dien tijd met elkaar huwen, geacht worden 
aan gehuwden te zijn gedaan. 

Nu de wet duidelijk zegt, welke personen 
onder de belasting vallen en feitelijk vast
staat, dat het huwelijk niet gesloten was, acht 
ik dus fraus legis niet aanwezig. 

I k concludeer tot verwerping v an het be
roep en veroordeeling van eischer in de kos
ten der procedure. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat, voor zooveel thans van belang, uit 

het bestreden arrest en uit het vonnis der 
Arr.-Rechtb. te Almelo van 30 Juni 1937 N. 
J. 1938 n ° . 182; Red.), waarnaar het arrest 
verwijst, blijkt: 

dat vaststaat, dat bij notarieele akten van 
19 Mei 1929 Johannes Gerhardes P euv er, 
Hendrikus Peuver, H ein P e uver en Maria 
Geertruida Peuver, broeders en zuster, al
len ongehuwd en wonende te Tubbergen, 
hunne roerende en onroerende goederen heb 
ben verkocht aan partij Lenferink, zulks on
der voorbehoud van vruchtgebruik; dat zij 
bij dezelfde akten, waarbij de verkoop ge
schiedde, ieder van den door hem (haar) te 
vorderen koopprijs een bedrag van f 2000 
hebben kwijtgescholden aan partij Lenferink 
en bovendien ieder een bedrag van f 2000 
hebben geschonken aan partij Dierink; dat 
deze laatste een zusterskind was va,: '1e 
schenkers, gedurende vriiw-,1 .zijne 6eheele 
minderjarighei<i Joor Jezen is opgevoed en 
dat hij op 25 Mei 1927, d . i . zes dagen na 
het verlijden van de genoemde akten is ge
huwd met partij Lenferink; dat na den dood 
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van den eersten schenker, die op 29 Januari 
1935 is overleden, op vordering van den toen
maligen Ontvanger der Registratie te Alme
lo door de erfgenamen van dien schenker te
zamen met partij Dierink, die optrad voor 
zich en als in geheele gemeenschap van goe
deren gehuwd met partij Lenferink, vier aan
giften voor het recht van schenking zijn in
gediend, waarbij zij zich het recht hebben 
voorbehouden het eventueel te betalen be
drag terug te vorderen; dat partijen Dierink 
en Lenferink daarop op de vordering van den 
Ontvanger hebben betaald f 4694.88 voor 
schenkingsrechten en rente, onder voorbehoud 
van het recht van terugvordering wegens on
verschuldigde betaling; 

dat partijen Dierink en Lenferink vervol
gens als eischers bij inleidende dagvaarding 
hebben aangevoerd, dat de gedane schenkin
gen bij art. 80 der Successiewet zijn vrijge
steld van het recht van schenking, terwijl 
in een tijdsverloop van twee jaren door de 
schenkers of hunne echtgenooten aan de be
giftigden of hun echtgenoot(e) geen andere 
schenkingen zijn gedaan; dat de voornoem
de betaling van f 4694.88 aan den Ontvanger 
derhalve onverschuldigd is gedaan, weshalve 
voormelde partijen hebben gevorderd, dat de 
Ontvanger zou worden veroordeeld tot beta
ling aan hen van voormeld bedrag met ren
ten en kosten; 

dat de Ontvanger dezen eisch heeft bestre
den, voor wat de feiten betreft nog aanvoe
rende, dat Dierink ongeveer twintig jaar tij
dens zijne minderjarigheid als lid van het ge
zin der schenkers is onderhouden en opge
voed en ook na zijne meerderjarigheid bij 
hen is blijven inwonen, terwijl de Ontvanger 
verder stelde, dat de onderhavige schenkin
gen geheel ten bate zijn gekomen van het 
door partijen Dierink en Lenferink gevormde 
gezin, terwijl het eenige doel was daarmede 
dat gezin te bevoordeelen; dat de bijzondere 
wijze om dit doel te bereiken ten deze uit
sluitend geschiedde om daarmede belasting 
te besparen; 

dat de Rechtbank te Almelo bij haar ge
noemd vonnis den Ontvanger heeft veroor
deeld om aan eischers tegen behoorlijk be
wijs van kwijting te betalen het meergenoemd 
bedrag van f 4694.88 met de rente en kosten; 

dat de Ontvanger van dit vonnis hooger 
beroep heeft ingesteld en het Hof ter zake 
heeft overwogen : 

"dat de grief welke appellant tegen het 
vonnis, waarvan beroep, heeft aangevoerd, 
feitelijk hierop neerkomt, dat de Rechtbank 
ten onrechte de vordering van geïntimeerde 
niet heeft ontzegd, zulks op grond dat op de 
schenkingen in quaestievolgens de beginselen 
der analoge wetsinterpretatie art. 67 der Suc
cessiewet toepasselijk moet worden geacht ; 

"dat appellant tot toelicht ing van deze 
grief heeft aangevoerd dat partijen bij de 
keuze van het tijdstip, waarop zij hun schen
kingsvoomemens ten uitvoer hebben gelegd, 
geen ander belang hebben nagestreefd en 
geen andere bedoeling hebben gehad dan om 
de werking van art. 67 te verijdelen, terwijl 

desniettemin de rechtsverhouding, welke zij 
in het leven hebben geroepen, geheel over
eenkomt met die, welke naar doel en strek
king onder dit artikel valt en voorts dat de 
door partijen geschapen rechtstoestand prac
tisch niet verschilt van de verhouding, die 
in art. 67 is omschreven, dat de Rechtbank 
dus dat artikel op het onderhavige geval van 
toepassing had moeten verklaren, dat de 
Rechtbank, hoewel blijkbaar de door appel
lant voorgestane methode van wetstoepas
sing geenszins verwerpelijk achtende, tot die 
toepassing niet is gekomen, omdat zij meen
de dat de door partijen geschapen rechts
toestand niet gelijk mag worden gesteld met 
dien in art. 67 omschreven en voorts, omdat 
de scherpe en duidelijke formuleering der 
bepaling van dat artikel geen uitleg toelaat, 
waardoor die bepaling op de onderhavige 
schenkingen kan worden toegepast, zulks ten 
onrechte, dat toch de Rechtbank, overwe
gende dat van een practische gelijkstelling 
slechts sprake zou kunnen zijn, wanneer de 
bij de schenking betrokken partijen die 
schenkingen zouden afhankelijk hebben ge
steld van het door geïntimeerden te sluiten 
huwelijk of eenig ander verband tusschen die 
schenkingen en dat huwelijk zouden hebben 
gelegd, bij de vergelijking tusschen de beide 
verhoudingen slechts heeft gelet op hetgeen 
partijen hebben bedongen en derhalve blijk
baar alleen dan de beide verhoudingen ge
lijkwaardig acht, als deze gelijkstelling van 
uit een juridisch oogpunt te rechtvaardigen 
is, dat echter bij een vergelijking tusschen de 
beide rechtsverhoudingen de juridische ver
houdingen niet op den voorgrond dienen te 
worden gesteld, omdat art. 67 blijkens de uit 
de wet en de geschiedenis blijkende strekking 
eveneens geen, althans niet in de eerste 
plaats met deze juridische bijzonderheden 
rekening houdt, dat blijkens de strekking 
art. 67 wenscht te treffen schenkingen, welke 
aan een gezin ten goede komen, zoodat in het 
gegeven geval slechts beslist diende te wor
den of de door partijen geschapen rechtstoe
stand op zuiver practische overwegingen ge
lijk gesteld kan worden met die, welke in het 
genoemde artikel letterlijk wordt omschre
ven, hetgeen volgens appellant het geval is, 
biedende hij voor zooveel noodig alsnog be
wijs aan 1 °. van het feit dat partijen bij de 
schenkingsovereenkomst zich hebben schul
dig gemaakt aan wetsontduiking en 2 °. van 
de practische gelijkheid van de door hen ge
schapen rechtsverhouding en die, welke in 
de wet is omschreven en hebbende hij voorts 
nog ten aanzien van de overweging der 
Rechtbank dat de scherpe en duidelijke for
muleering van art. 67 geen uitleg toelaat, 
waardoor die bepaling op de onderhavige 
schenkingen kan worden t oegepast, verwe
zen naar de door hem reeds in prima aange
haalde jurisprudentie en litteratuur ; 

"dat bij de interpretatie van fiscale wetten 
dezelfde regelen gelden als ten aanzien van 
het gemeene recht, zoodat ook ten aanzien 
van de genoemde wetten, met name ook van 
het thans aan de orde zijnde art. 67 der Suc-
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cessiewet, eene analoge wetsinterpretatie 
mag worden toegepast; 

"dat, wil van eene toepassing van genoemd 
artikel in casu sprake zijn, in ieder geval zal 
moeten vaststaan dat de door partijen in het 
leven geroepen toestand den in dat artikel 
voorzienen toestand practisch zoo nabij komt 
dat doel en strekking van dat artikel zouden 
worden miskend, wanneer aan den door par
tijen in het leven geroepen toestand niet 
evenzeer ais aan den in het artikel voorzie
nen het in dat artikel genoemde rechtsgevolg 
werd verbonden; 

,,dat doel en strekking van art. 67 voor
noemd voor zoover ten deze van belang, ken
lijk zijn dat schenkingen, welke ten bate van 
gehuwde personen strekken, doch die in ver
band met progressie en vrijstelling worden 
gesplitst in afzonderlijke schenkingen aan 
ieder der echtgenooten, desniettemin als één 
schenking van het totale bedrag zullen wor
den belast; 

,,dat het Hof met de Rechtbank van oor
deel is dat gezien dit doel en deze strekking 
van art. 67 voornoemd, niet mag worden 
aangenomen dat de door partijen in het on
derhavige geval geschapen toestand prak
tisch den in dat artikel voorzienen zoo nabij 
komt als boven is vermeld; 

"dat toch het ten dezen niet de vraag is of 
de geschonken geiden per saldo aan het gezin 
van de geïntimeerden zijn ten goede geko
men, doch wel of, objectief bezien, op het 
oogenblik van de schenkingen deze in wezen 
niet anders waren dan schenkingen ten be
hoeve van dat gezin; 

,,dat dit laatste geenszins is gebleken; 
"dat toch niet is gesteld dat tusschen de 

schenkingen en het huwelijk van geïntimeer
den eenig verband is gelegd, zoodat moet 
worden aangenomen dat dit niet het geval is ; 

,,dat dus op het oogenblik van de schen
kingen, ook al geschiedden deze slechts zes 
dagen voor het genoemde huwelijk, geenszins 
vaststond dat de geschonken gelden ten 
goede zouden komen van het door de geïnti
meerden te vormen gezin, waar dezen toch 
volkomen bevoegd waren nog voor het hu
welijk over die gelden te beschikken op een 
zoodanige wijze dat dat gezin er niet van zou 
profiteeren, terwijl voorts, wanneer het hu
welijk door den dood van één der geïnti
meerden of door welke andere oorzaak ook, 
niet mocht volgen, de schenkingen toch van 
kracht bleven, hoewel zij alsdan uiteraard 
niet aan het bedoelde gezin zouden ten goede 
komen; 

"dat, waar derhalve het bovengenoemde 
ten deze in ieder geval vereischte objectieve 
element ontbreekt, de vraag, welke bedoe
ling partijen met de schenkingen in quaestie 
hebben gehad - daargelaten of dit subjec
tieve element ten dezen van 1:-elang is - bui
ten beschouwing kan blijven en derhalve het 
door appellant te dier zake zoo noodig nog 
aangeboden bewijs kan worden voorbijge
gaan; 

,,dat appellant voorts nog bewijs heeft aan
geboden van de practische gelijkheid van de 
door partijen geschapen rechtsverhouding en 

den in art. 67 Succe~diewet voorzienen, doch 
dit bewijsaanbod als zijnde te vaag eveneens 
moet worden gepasseerd"; 

dat op deze gronden het Hof, alle aange
boden bewijs passeerend, het vonnis der 
Rechtbank heeft bekrachtigd met veroor
deeling van den Ontvanger in de kosten; 

dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: (zie concl. Adv.
Gen.) ; 

0. hieromtrent: 
dat, voor zooveel ten deze van belang, 

krachtens art. 67 der Wet van 13 Mei 1859, 
S. 36, (de Successiewet) schenkingen aan ge
huwde personen, die niet van tafel en bed 
zijn gescheiden, voor de regeling van het 
recht van schenking worden aangemerkt als 
schenkingen aan één der echtgenooten, en 
wel naar de naaste verwantschap tusschen 
schenker en één der gehuwde begiftigden; 

dat feitel ijk is vastgesteld, dat tusschen de 
schenkingen en het huwelijk der partijen Die
rink en Lenferink geenerlei verband gelegd 
is, zoodat op het oogenblik van de tot stand
koming der schenkingen, zes dagen voor het 
huwelijk, niet vaststond, dat de geschonken 
geiden ten goede zouden komen aan het door 
genoemde partijen te vormen gezin, zulks 
met het oog op de bevoegdheid der begif
tigden, over die gelden op andere wijze dan 
ten bate van het te vormen gezin te beschik
ken, alsook in verband met de mogelijkheid, 
dat het huwelijk niet tot stand kwam; 

dat die schenkingen zóó aanmerkelijk ver
schillen van schenkingen aan gehuwde per
sonen, waarvoor de bijzondere regeling van 
art. 67 is getroffen, dat deze regeling op de 
hier gedane schenkingen geenetoepassingkan 
vinden, ook al zouden de betrokkenen juist 
met het oog op het bepaalde in art. 67 de 
schenkingen op voormelde wijze vóór het 
huwelijk van de begiftigden hebben doen 
plaats vinden; 

dat dus het Hof de feiten, waarop het in 
deze aankomt, heeft onderzocht, te dien aan
zien niets heeft achterwege gelaten, het des
betreffend bewijsaanbod kon voorbijgaan, en 
de wet met juistheid heeft toegepast; 

dat mitsdien het middel niet gegrond is; 
Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt den eischer in de kosten op 

het beroep in cassatie gevallen. (Salaris 
f 325). 

(N. J.) 

a Februari 1939. KONI NKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j 0

• 

art. 75). 
Nu de onderhavige school bij hare op

richting bestemd was voor 360 leerlin
gen, welk aantal thans bij lange na nog 
niet is bereikt, en destijds met een speel
plaats van ± 33 7 m 2 door het schoolbe
stuur genoegen is genomen, is uitbrei
ding van deze speelplaats thans niet 
dringend noodzakelijk, en overschrijdt de 
desbetreffende aanvrage de "normale 
eischen". 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging "De Ge
reformeerde School'', te Amsterdam, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noordhol
land van I2 October I938, n °. 204, 4e af
deeling, tot ongegrondverklaring van het 
beroep van den appellant tegen het besluit 
van den raad der gemeente Amsterdam van 
II Mei 1938, n °. 29I, waarbij de overeen
komstig art. 72 der Lager Onderwijswet 
I920 gevraagde medewerking voor de uit
breiding van de speelplaats der bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs, Floris
Versterstraat Io te Amsterdam, is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Januari I939, n °. 21; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 30 Januari 1939, n °. ngo, Afdeeling 
Lager Onderwijs; 

0. dat de raad van Amsterdam in zijne 
vergadering van II Mei ,I938, onder n ° . 29I, 
afwijzend heeft beschikt op het verzoek van 
het bestuur der Vereeniging "De Gerefor
meerde School" aldaar om medewerking tot 
de u itbreiding van de speelplaats bij zijne 
school voor gewoon lager onderwijs aan de 
Floris-Versterstraat n °. I0, zulks uit over
weging, dat de speelplaats van de bedoelde 
school een oppervlakte heeft van ± 337 m 2; 
dat, wijl deze school bezocht wordt door 
ongeveer 230 leerlingen, per leerling een 
speelruimte van ongeveer I½ m2 beschik
baar is; dat een speelruimte van r½ m2 per 
leerling in het algemeen en in het bijzonder 
voor een te Amsterdam binnen de gesloten 
bebouwing gelegen school niet te gering 
moet worden geacht; dat mitsdien de onder
werpelijke aanvrage geacht moet worden de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, te overschrijden; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit bij Ged. Staten van Noordholland in 
beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 12 October 1938, n °. 204, 4e afdeeling, 
dit beroep ongegrond heeft verklaard; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat burgemeester en wethouders in hun 
ter zake aan den raad uitgebracht praead
vies hebben medegedeeld, dat voor den 
bouw van openbare en bijzondere lagere 
scholen in Amsterdam in den regel terreinen 
van dezelfde diepte, als het terrein van de 
onderhavige school heeft, worden beschik
baar gesteld, zoodat dan uit den aard der 
zaak de speelplaatsen van d eze scholen on
geveer dezelfde afmetingen hebben als die 
van de hierbedoelde school; dat dan ook in 
den regel aan de Amsterdamsche scholen 
meer dan ± I½ m 2 speelruimte per leerling 
niet beschikbaar is; dat er echter ook ver
scheidene scholen zijn, vooral onder de 
oudere, die met heel wat minder speel
ruimte per leerling genoegen moeten nemen; 
dat de Hoofdinspecteur van het Lager On
derwijs in de 2e hoofdinspectie in zijn over
gelegd advies doet opmerken, dat de speel-

plaatsen bij zeer veel Amsterdamsche scho
len geheel ontbreken en in de meeste geval
len zeer klein zijn; dat aan hun college uit 
het voorafgaande is gebleken, dat het in de 
meergenoemde gemeente regel is bij open
bare en bijzondere scholen in geen geval 
grootere speelplaatsen te maken dan die, 
welke bij de school van den appellant is 
aangelegd; dat het, in verband met dezen 
regel, de vraag is, of plaatselijke omstandig
heden bij het toetsen van de onderhavige 
aanvrage aan het begrip der "normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs 
te stellen", den doorslag moeten geven; dat 
deze vraag bevestigend moet worden beant
woord, nu o. m. Onze besluiten van 26 Oc
tober I927, n °. 8, en I8 Juli I930, n °. I94, 
betrekking hebbende op de toepassing van 
art. 72 der Lager Onderwijswet 1920, zijn 
gegrond op hetgeen in de in die besluiten 
genoemde gemeenten als regel wordt ge
volgd voor het beschikbaar stellen van gel
den voor het voor het openbaar lager on
derwijs aangegeven doel; dat derhalve de 
aanvrage reeds op deze grond moet worden 
afgewezen; dat voorts, blijkens de aan hun 
college verstrekte inlichtingen, aan de on
derhavige school zeer weinig wordt ge
speeld; dat toch voor het 4e, se, 6e en 7e 
leerjaar op den lesrooster in het geheel geen 
tijd voor verpoozing is uitgetrokken , terwijl 
de verpoozing voor het 3e leerjaar slechts 
op 1¼ uur per week, dus op nog geen kwar
tier per dag, voor het 2e leerjaar op niet 
meer dan I½ uur per week of op een kwar
tier per dag en voor het 1e leerjaar voor 
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag en 
Zaterdag op 20 minuten in den ochtend
schooltijd of in totaal op I2f3 uur per week 
is bepaald; dat het dus aan de school van 
den appellant ten hoogste op s dagen per 
week en gedurende niet langer dan een 
kwartier kan voorkomen, dat drie klassen 
tegelijk van de speelplaats gebruik moeten 
maken; dat, indien de appellant haar voor 
dit getal klassen te klein acht, de verpoozing 
voor één klasse zonder bezwaar op het vóór 
de school gelegen breede trottoir kan plaats 
hebben; dat onder deze omstandigheden 
eene vergrooting van de speelplaats onnoo
dig is, te minder, wijl de appellant in het 
gebouw, dat uitsluitend voor het lager on
derwijs is gesticht, eene klasse voor voorbe
reidend lager onderwijs heeft ondergebracht 
en voor deze fröbelklasse, die eigenlijk niet 
in het gebouw thuisbehoort, een grooten 
zandbak heeft doen aanbrengen, waardoor 
de appellant zelf, met voorbijzie n van de 
eigenlijke bestemming, de voor de lagere 
school beschikbare speelruimte heeft ver
kleind; dat eene uitbreiding van de speel
plaats in die mate, dat zij door de leerlingen 
van alle klassen tegelijk kan worden ge
bruikt, in eene stad als Amsterdam met 
hare hooge grondprijzen ten eenenmale on
mogelijk is, nu een zoodanige uitbreiding 
uiteraard consequenties ten aanzien van tal 
van andere lagere scholen in die stad zou 
medebrengen; dat verder het beroep van 
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den appellant op Ons besluit van 15 Mei 
1933, n°. 23, niet opgaat, omdat, daarge
laten, dat hierbij niet is beslist, dat eene 
speelruimte van ± 1½ m2 per kind onvol
doende zou zijn de bovenaangehaalde beslis
singen van de Kroon van 26 October 1927, 
n°. 8, en 12 Juli 1930, n°. 194, in deze rich
ting wijzen, dat bij het toetsen van een 
krachtens art. 72 der Lager Onderwijswet 
1920 ingediend verzoek aan het begrip der 
"normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen" zooveel mogelijk be
hoort te worden uitgegaan van hetgeen in 
de gemeente zelve als regel wordt gevolgd, 
derhalve niet van eene beslissing, ten aan
zien van eene school in eene andere ge
meente genomen; dat vervolgens het betoog 
van den appellant, dat juist in de groote 
steden sterke behoefte bestaat aan behoor
lijke speelruimte bij de school, veel meer 
dan ten plattelande, waar in het algemeen 
de bewegingsvrijheid en speelgelegenheid in 
ruimere mate aanwezig zijn, vrijwel geen 
beteekenis heeft; dat immers van de gele
genheid tot spelen bij de school - aan de 
onderhavige school beperkt zich het gebruik 
van de speelplaats slechts tot ten hoogste 
20 minuten per dag '-- zeer weinig gebruik 
wordt gemaakt; dat het in verband met de 
laatstgenoemde omstandigheid ook weinig 
terzake doet, dat de speelplaats, zooals de 
appellant aanvoert, vrijwel zonloos is; dat 
ten slotte de grootte van de onderhavige 
speelplaats, wanneer het onderwijs in vak j, 
bedoeld in art. 2 der Lager Onderwijswet 
1920, aan niet meer dan één klasse tegelijk 
wordt gegeven, voor het onderricht in dat 
vak geen bezwaar oplevert, terwijl boven
dien bij de school van den appellant een 
groot, ruim gymnastieklokaal aanwezig is, 
waarin het onderwijs kan worden gegeven; 
dat op de voorschreven gronden het bestre
den raadsbesluit moet worden gehandhaafd; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat Ged. Staten hunne beslissing in de eer
ste plaats baseeren op het betoog, dat voor 
de gemeente Amsterdam een speelplaats van 
337 m 2 voor 230 leerlingen voldoende is; 
dat het bestuur dit betoog echter niet ge
slaagd kan achten, omdat niet is aange
toond, waarom het voor het geheele land als 
norm aanvaarde minimum van 2 m2 per 
leerling voor de Amsterdamsche schooljeugd 
niet zou moeten worden aangehouden; dat 
het schoolbestuur op grond van zijn door 
Ged. Staten op zij geschoven argument, dat 
voor de schoolkinderen in een groote stad 
eerder méér dan minder speelruimte wen
schelijk is, op zijn minst erkenning van het 
genoemde minimum had verwacht; dat im
mers hier de kern van de onderhavige kwes
tie ligt , namelijk de vraag, of de door het 
schoolbestuur gewenschte uitbreiding op 
zichzelf de grenzen van hetgeen redelijker
wijs voor een lagere school mag worden ver
langd, overschrijdt; dat deze vraag niet be
antwoord kan worden met het releveeren 
van het feit, dat in de gemeente Amsterdam 

zeer vele, wellicht het meerendeel der lagere 
scholen over een speelruimte van minder 
dan 2 m 2 per leerling beschikken; dat im
mers al dadelijk in het oog springt, dat de 
feitelijke toestand der plaatselijke scholen 
op zichzelf nooit beslissend kan zijn ten 
aanzien van de vraag, wat in het algemeen 
voor die scholen behoorlijk en redelijk zou 
zijn; dat in de tweede plaats de toestand 
van andere scholen in de gemeente niet kan 
uitwijzen, of een voorziening voor een be
paalde school de grenzen van het normale 
overschrijdt (men denke bijvoorbeeld aan 
aansluiting bij waterleiding of electrisch net 
voor een school, die dichtbij de hoofdleidin
gen ligt, terwijl andere scholen in de ge
meente te ver van de hoofdleidingen zijn 
verwijderd om aansluiting mogelijk te ma
ken) ; dat het alzoo niet aangaat aan een 
bepaalde school een aangevraagde voor
ziening, welke men naar redelijke opvatting 
moet beschouwen als gelegen binnen de 
grenzen van hetgeen normaliter voor een 
lagere school noodig is, te weigeren, omdat 
die voorziening bij andere plaatselijke 
scholen, waarvoor zij op zichzelf beschouwd 
even redelijk en behoorlijk zou zijn, niet 
of althans niet zonder buitensporige en aan 
het nut volstrekt onevenredige lasten te 
verwerkelijken valt wegens de omstandig
heden (gesloten bebouwing enz.), waarin 
elke dier scholen concreet en individueel 
verkeeren; dat toch deze stand van zaken 
in het onderhavige geval aanwezig is; dat 
immers, naar de meening van het school
bestuur, als vaststaande mag worden aan
genomen, dat voor alle lagere scholen in de 
gemeente Amsterdam zonder uitzondering 
een speelplaats van ten minste 2 m2 per 
leerling geen onnoodige en overbodige voor
ziening zou zijn; dat, daar dit vaststaat, de 
omstandigheid, dat de verschaffing van deze 
voorziening aan andere scholen in de ge
meente wegens de situatie dier scholen op 
overwegende bezwaren afstuit, geen beslis
sende reden kan zijn die voorziening te 
onthouden aan eene school, voor welke die 
overwegende bezwaren niet bestaan; dat 
voor de onderhavige school, wat de aan
gevraagde uitbreiding betreft, zoodanige 
overwegende bezware"n niet aanwezig zijn, 
omdat de gemeente den voor die uitbrei
ding benoodigden grond direct beschikbaar 
heeft; dat, wat betreft de overige overwe
gingen van Ged. Staten, volgens welke deze 
school een grooter terrein nit. t noodig zou 
hebben in verband met de regeling der 
speelpauzen, moge worden opgemerkt, dat 
ten eerste daarin geen rekening i~ gehouden 
met de behoefte aan speelruimte vóór den 
aanvang der schooltijden en dat ten tweede 
een juist door gebrek aan speelruimte nood
gedwongen ingevoerde, doch op ziLhzelf 
onvoldoende regeling der speelpauzen geen 
argument kan zijn om de overbodigheid 
van uitbreiding der speelgelegenheid aan te 
toonen; dat voor het overige het school
bestuur verwijst naar het in zijn bij Ged. 
Staten ingediende beroepschrift gereleveer
de; 
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0. dat weliswaar, blijkens het overgelegde 
ambtsbericht van den Hoofdinspecteur van 
het Lager Onderwijs in de 2de Hoofdin
spectie, het aantal leerlingen van de onder
werpelijke in 1931 geopende school groeien
de is en thans 235 bedraagt, doch dat, naar 
van de zijde van het gemeentebestuur in de 
openbare vergadering van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, is medegedeeld, deze school bij 
hare oprichting bestemd was voor 360 leer
lingen, welk aantal dus bij lange na nog 
niet is bereikt; 

dat in verband hiermede, nu destijds met 
eene speelplaats van ± 33 7 m 2 door het 
schoolbestuur is genoegen genomen, een 
uitbreiding, als door het schoolbestuur be
oogd, Ons niet dringend noodzakelijk voor
komt, waarbij nog komt, dat, blijkens de 
stukken, een deel van de speelplaats door 
het schoolbestuur is gebezigd voor liet aan
brengen van een groeten zandbak ten be
hoeve van de in de school ondergebrachte 
fröbelklasse; 

dat onder deze omstandigheden de aan
vrage de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, geacht moet 
worden te overschrijden; 

dat Ged. Staten het besluit van den raad 
der gemeente Amsterdam van II Mei 1938, 
n °. 291, · mitsdien terecht hebben gehand
haafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

2 Februari x939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 36). 

Nu aan den Raad voor de benoeming 
van een hoofd der school een aan de 
wettelijke eischen voldoende voordracht 
van drie bevoegden was aangeboden, de 
R ad niet tot een benoeming is 
overgegaan daar alle aanwezige raads
leden vóór de stemming opzettelijk de 
vergadering verlieten en op den datum, 
waarop de in art. 36 lid 7bis genoemde 
termijn verstreek, in de vacature door 
den Raad nog niet was voorzien, hebben 
Ged. Staten terecht aan lid 7bis uitvoe
ring gegeven. In dezen is van geen be
lang de vraag, of het niet wenschelijk 
ware geweest den aan de school verbon
den onderwijzer, die tijdelijk met de 
waarneming van de functie van hoofd 
was belast, op de voordracht een plaats 
in te ruimen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Krimpen aan 
de Lek tegen het besluit van Ged. Staten 
van Zuid-Holland van 1 Maart 1938, n °. 

206/1, waarbij hem is kennis gegeven, dat 
door dit college zal worden overgegaan tot 
de benoeming van een hoofd der openbare 
lagere school n°. 2, te Krimpen aan de Lek; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Januari 1939, n °. 334 (1938) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
van 30 Januari 1939, n °. n91, Afdeeling 
Lager Onderwijs; 

0 . dat het evenvermelde besluit door 
Ged. Staten is genomen uit overweging, dat 
op 13 Augustus 1937 door overlijden van 
den functionaris is opengevallen de plaats 
van hoofd der openbare lagere school n °. 2 

te Krimpen aan de Lek; dat op 13 Februari 
1938 de raad in deze vacature nog niet had 
voorzien; dat mitsdien het geval, bedoeld 
in art. 36, lid 7bis, eerste zinsnede, der 
Lager-Onderwijswet 1920 zich voordoet, 
weshalve hun college, blijkens de bewoor
dingen van het gemelde lid 7bis, heeft te 
onderzoeken of thans , d.i. na het verstrijken 
van den gemelden termijn, blijkt van na
latigheid van den gemeenteraad om de 
plaats te vervullen; dat een op 1 7 Januari 
1938 gedateerde voordracht tot benoeming 
van een hoofd der gemelde school, met 
inachtneming van het bepaalde bij art. 36, 
tweede lid, der wet, door burgemeester en 
wethouders is opgemaakt en in de vergade
ring van 21 Januari 1938 den raad is aan
geboden; dat de raad verplicht was op 
grond van de bedoelde voordracht tot een 
benoeming over te gaan; dat echter de raad 
in gebreke is gebleven tot de vereischte 
stemming over de voordracht over te gaan, 
en zich dus aan zijn wettelijken plicht heeft 
onttrokken; dat de raad, toen in zijne ver
gadering van 28 Januari 1938 de voordracht 
dd. 1 7 Januari andermaal aan de orde werd 
gesteld, op gelijke wijze als in de vergade
ring van 21 Januari 1938 in gebreke is 
gebleven aan zijn wettelijken plicht te vol
doen ; dat deze tweede weigering niet kan 
worden gemotiveerd met een beroep op een 
mogelijk vervallen zijn der voordracht; dat 
weliswaar burgemeester en wethouders, 
blijkbaar naar aanleiding van een besluit 
van den raad van 24 Januari 1938, bij 
schrijven van denzelfden datum den betrok
ken Inspecteur hebben voorgesteld "de 
voordracht dd. 17 Januari 1938 als niet 
gedaan te willen beschouwen en de (bij dat 
schrijven, aangeboden nieuwe) concept
voordracht te willen aanvaarden", doch dat, 
waar de Inspecteur weigerde op dat verzoek 
in te gaan en burgemeester en wethouders 
niet eenzijdig tot intrekking der in over
eenstemming met den Inspecteur opge
maakte voordracht konden overgaan, de 
opgemelde voordracht ook na 24 Januari 
1938 van kracht bleef, weshalve zij in de 
gemelde vergadering van 28 Januari 1938 
niet kon worden teruggewezen; dat deze 
tweede nalatigheid ter zake van de uit
voering der wet evenmin wordt gemotiveerd 
door de verzoeken van den raad in de ge-
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melde vergadering om voortzetting van het 
overleg met den Inspecteur en om aanvrage 
der dispensatie, als bedoeld in art. 59, twee
de lid, der wet; dat immers de vraag, of 
het overleg met den Inspecteur al dan niet 
dient te worden voortgezet, uitsluitend ter 
beoordeeling staat van het college van bur
gemeester en wethouders, en de al dan niet 
indiening eener aanvrage om dispensatie ex 
art. 59 der wet geen invloed op de aan de 
orde geweest zijnde benoeming van een 
hoofd der school kan hebben; dat, nu de in 
art. 36, lid 7bis, der wet genoemde termijn 
is verstreken en daarna aan hun college is 
gebleken van in die wetsbepaling bedoelde 
nalatigheid, gelet op het daarin vervatte 
voorschrift, tot de daar bedoelde kennis
geving aan den raad dient te worden over
gegaan; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat naar zijn oordeel van nalatigheid, als 
Ged. Staten in hun besluit doen voorkomen, 
geen sprake is, gezien het feit, dat de raad 
zich reeds op 21 Januari 1938 ten aanzien 
van de door burgemeester en wethouders 
ingediende voordracht heeft uitgesproken; 
dat op dien datum door burgemeester en 
wethouders aan den raad werd voorgelegd 
eene voordracht, bestaande uit drie per
sonen; dat echter verzuimd was hierbij over 
te leggen de door de wet vereischte be
scheiden, waaruit de raad zich een oordeel 
zou hebben kunnen vormen omtrent het 
goed zedelijk gedrag enz. der op de voor
dracht voorkomende personen; dat op 21 
Januari en voorgaande dagen, overeenkom
stig het reglement van orde voor den raad 
van Krimpen aan de Lek, gelegenheid be
stond tot het inzien der raadsstukken, waar
bij zich o.m. bevond een schrijven van den 
Inspecteur van het Lager Onderwijs; dat 
echter bij monde van wethouder Roest in 
de vergadering van den raad van 21 Januari 
1938 werd gezegd, dat het vorenvermeld 
schrijven van den Inspecteur wemelde van 
onjuistheden; dat mede door wethouder 
Mijnlieff, bij schriftelijke verklaring, aan 
den raad werd medegedeeld, dat hij zich 
niet kon vereenigen met de voorstelling van 
zaken door den Inspecteur in het boven
genoemde schrijven gegeven; dat ook door 
den voorzitter te dezer zake werd opge
merkt, dat de voorstelling van den Inspec
teur, als zou de voordracht in volle over
eenstemming met het college van burge
meester en wethouders zijn opgemaakt, on
juist was; dat de raad toen eenparig van 
oordeel was niet gerechtigd te zijn een be
noeming te doen uit de aangeboden voor
dracht en wenschte, dat de Inspecteur van 
het Lager Onderwijs zou worden uitgenoo
digd, in een besloten raadsvergadering zijn 
standpunt nader toe te lichten, en de be
noeming van een hoofd zou worden aan
gehouden tot een volgende vergadering; 
dat het den raad voorkomt, dat getracht 
moet worden tot hoofd der school te be
noemen dengene, die naar zijn oordeel het 
meest daarvoor in aanmerking komt, aan-

gezien de verantwoordelijkheid voor de be
noeming rust op den gemeenteraad; dat op 
de voordracht van burgemeester en wet
houders, na herhaald overleg met den In
specteur van het Lager Onderwijs, niet 
voorkomt het waarnemend hoofd van de 
bovengenoemde school, omdat deze door 
den Inspecteur niet genoeg rijp werd ge
acht; dat ten slotte in het college van bur
gemeester en wethouders een meerderheid 
is gevonden voor de voordracht, overeen
komstig den wensch van den bedoelden 
Inspecteur en onder pressie van de moge
lijkheid van sluiting der school; dat het 
waarnemend hoofd door den Inspecteur 
toch waardig werd gekeurd om tijdens de 
vacature, derhalve voor een tijdvak van 
6 maanden c.q. langeren termijn, de functie 
van hoofd der school waar te nemen, met 
geen andere hulp dan 2 vrouwelijke leer
krachten; dat de bedoelde onderwijzer in 
het bezit is van de bij de Lager-Onderwijs
wet 1920 voorgeschreven acten om voor 
een benoeming tot hoofd eener school in 
aanmerking te komen; dat derhalve uit 
wettelijk oogpunt geen enkel bezwaar, om 
den betrokkene op de voordracht te plaat
sen, aanwezig is; dat, behalve het voor
gaande, ook overwogen diene te worden, of 
het waarnemend hoofd zich op behoorlijke 
wijze van zijne taak heeft gekweten; dat 
tot de sollicitanten voor hoofd der meer
genoemde school ook behoort het thans 
waarnemende hoofd; dat het in casu ook 
uit een oogpunt van redelijkheid billijk is 
te achten het waarnemend hoofd op de 
voordracht een plaats te geven; dat de 
raad ten slotte naar zijn oordeel in geen 
enkel opzicht nalatig is geweest ten aan
zien van deze aangelegenheid, doch inte
gendeel heeft getracht in de ·vacature in 
dien zin te voorzien, dat de belangen van 
de school worden behartigd; dat hij op 
grond van het voorgaande niet kan be
rusten in de beslissing van Ged. Staten 
van Zuid-Holland; 

0 . dat vaststaat, dat de raad der gemeen
te Krimpen aan de Lek niet binnen zes 
maanden heeft voorzien in de opçp.geval
len plaats van hoofd der openbare lagere 
school n°. 2 in zijne gemeente, zoodat uit
sluitend behoort te worden onderzocht, of 
van nalatigheid van den gemeenteraad, om 
de plaats te vervullen, is gebleken; 

0. dienaangaande, dat, blijkens de stuk
ken, aan den gemeenteraad is aangeboden 
een voordracht van drie bevoegden, opge
maakt door het college van burgemeester 
en wethouders in overeenstemming met den 
Inspecteur, waaraan uit den aard der zaak 
niet afdoet, dat één der wethouders zich 
tegen deze voordracht had verklaard; 

dat in de openbare raadsvergadering van 
28 Januari 1938 de raad niet tot een be
noeming is overgegaan, daar alle aanwezige 
raadsleden vóór de stemming opzettelijk 
de vergadering verlieten; 

dat op 13 Februari 1938, datum, waarop 
de in art. 36, lid 7bis, der Lager-Onder-
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wijswet 1920 genoemde termijn verstreek, 
in de bestaande vacature door den raad 
nog niet was voorzien; 

dat onder deze omstandigheden Ged. 
Staten terecht hebben geoordeeld, dat de 
raad in het vervullen van de plaats nalatig 
is gebleven; 

dat hetgeen in het beroepschrift door den 
raad, ter verdediging van zijne houding in 
deze, is aangevoerd, als niet ter zake die
nende behoort te worden gepasseerd; 

dat in het bijzonder in deze van geen belang 
is de vraag, of het niet wenschelijk ware ge
weest den aan de voormelde school ver
bonden onderwijzer, die tijdelijk met de 
waarneming van de functie van hoofd der 
school was belast, op de voordracht een 
plaats in te ruimen ; 

dat in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, van de zijde 
van den gemeenteraad nog is aangevoerd, 
dat in de raadsvergadering van 28 J anuari 
1938 het in art. 35, 1e lid, onder b , der 
Lager-Onderwijswet 19:rn verplichtend ge
stelde bewijs van goed zedelijk gedrag t en 
name van een der op de voordracht voor
komende sollicitanten, B . Niemantsverdriet, 
over het tijdvak van 29 December 1936 
tot 30 Maart 1937 zou hebben ontbroken, 
doch dat op grond van door den Inspec
teur van het Lager Onderwijs in de inspec
tie Gorinchem nader verstrekte inlichtin
gen, ingewonnen naar aanleiding van een 
schrijven van de voornoemde afdeeling, 
moet worden aangenomen, dat het voor
melde, aanvankelijk ontbrekende bewijs in 
de bedoelde raadsvergadering wel degelijk 
aanwezig is geweest ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

3 Februari r939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet op sera en vaccins art. 2) . 

De wet eischt niet, dat de vertrekken, 
waarin de bewerkingen, die noodig zijn 
tot het verkrijgen van het product, zul
len plaats hebben, en die ingevolge het 
Sera- en Vaccinsbesluit S . 1934 n °. 104 
aan bepaalde eischen moeten voldoen, 
reeds op het tijdstip van het aanvragen 
van de vergunning ter beschikking van 
den verzoeker moeten zijn. 

De enkele overweging in het weige
ringsbesluit van den Minister, dat de 
bereiding van het vaccin moet worden 
geacht in strijd te zij n m et de belangen 
der volksgezondheid, zonder vermelding 
van de redenen, waarom deze strijd aan
wezig is, voldoet niet aan het voor
schrift van den tweeden volzin van het 
tweede lid van art. 2. 

Een schrijven van den voorzitter van 
den Gezondheidsraad, waarbij deze be
richt, dat de bij de onderhavige aange
legenheid betrokken leden van dien 
raad hem op zijn verzoek schriftelijk hun 
meening omtrent de aanvrage hebben 
medegedeeld, is niet aan te merken als 
een advies van den Gezondheidsraad als 
bedoeld in het 4e lid van art. 2, nu het 
niet als vrucht van een beraadslaging 
van dit college is tot stand gekomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Dr. Ir. J . Pohlmann, te Leiden, tegen 
de beschikking van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 2 September 1938, n °. 
1665 H, afd. Volksgezondheid, waarbij hem 
een vergunning, als bedoeld in art. 2, eerste 
lid, van de Wet op Sera en Vaccins, S. 1927, 
n °. 91, voor de bereiding van een vaccin, 
genaamd "Tuberculo-baciline", is geweigerd; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
II Januari 1939, n °. 26 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Sociale Zaken van 6 Februari 1939, n °. 
n7 H, afd. Volksgezondheid; 

O. dat Onze Minister van Sociale Zaken 
bij zijn evenvermelde beschikking heeft 
overwogen, dat de verzoeker niet de be
schikking heeft over localiteiten, waar de 
bereiding van het vaccin kan plaats hebben 
overeenkomstig de bepalingen, welke _ten 
aanzien van die bereiding zijn gesteld in 
het Sera- en Vaccinsbesluit, S. 1934, n °. 
104, en dat de bereiding van het hierbe
doelde vaccin moet worden geacht in strijd 
te zijn met de belangen van de volksgezond
heid; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hem reeds tevoren bekend was, dat het ad
vies van den Gezondheidsraad ongunstig 
zou luiden, gezien de slechte beoordeeling 
van het werkje Tuberculose en Vaccinatie 
door Prof. J . J . van Loghem, lid van dien 
raad, in het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde 1936, aflevering 7, in tegen
stelling met de vele buitenlandsche genees
kundige tijdschriften, welke alle gunstig lui
den ; dat de resultaten met het tuberculo
baciline, verkregen door Dr. A. K. Bosman, 
arts te 's-Gravenhage, Dr. W. F . Enklaar, 
arts te Amsterdam, en anderen hem deden 
besluiten van de afwijzende beschikking van 
Onzen Minister van Sociale Zaken in be
roep te gaan; dat de bereiding toch wegens 
de bovengenoemde verkregen resultaten niet 
geacht kan worden in strijd te zijn met de 
belangen der volksgezondheid , zooals Onze 
Minister meent ; 

0. dat ingevolge den eersten volzin van 
het tweede lid van art. 2 der wet op sera 
en vaccins, S . 1927, n ° . 91, Onze, met de 
uitvoering van deze wet belaste Minister de 
vergunning voor het bereiden van sera en 
vaccins, bestemd voor gebruik bij den 
mensch, slechts kan weigeren in het belang 
der volksgezondheid, terwijl de tweede vol-
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zin van hetzelfde lid bepaalt, dat het be
sluit tot weigering der vergunning de gron
den moet bevatten, waarop het steunt ; 

dat deze laatste bepaling, in verband met 
de eerder genoemde, niet anders kan betee
kenen, dan dat het besluit van Onzen Mi
nister moet aangeven, om welke redenen de 
gevraagde vergunning in het belang van de 
volksgezondheid moet worden geweigerd; 

dat in het onderwerpelijke geval het be
streden besluit van Onzen Minister in de 
eerste plaats steunt op de overweging, dat 
de verzoeker niet de beschikking heeft over 
localiteiten, waar de bereiding van het vac
cin kan plaats hebben overeenkomstig de 
bepalingen, welke ten aanzien van die be
reiding zijn gesteld in het Sera- en Vaccins
besluit, S. 1934, n ° . 104; 

dat nu weliswaar het, krachtens art. 3 der 
hiervoor genoemde wet vastgestelde Sera
en Vaccins besluit, S . 1934, n °. 104, kenne
lijk met het oog op de v olksgezondheid, 
o. m. eischen stelt met betrekking tot de 
vertrekken, waarin de bewerkingen, die noo
dig zijn tot het verkrij gen van het product, 
zullen plaats hebben, doch dat de meer ge
noemde wet niet eischt, dat zoodanige ver
trekken reeds op het tijdstip van het aan
vragen van de vergunning ter beschikking 
van den verzoeker moeten staan ; 

dat het ook hierom in strijd zou zijn met 
het stelsel der wet om door het weigeren 
van de gevraagde vergunning het bereiden 
van sera en vaccins in lokalen , welke niet 
voldoen aan het bepaalde in het Sera- en 
Vaccinsbesluit, tegen te gaan, aangezien de 
wet in de, in haar art. 8 vervatte strafbe
paling daartoe het middel geeft; 

dat in verband met een en ander de hier
bedoelde overweging van Onzen Minister 
als niet ter zake dienende moet worden ter 
zijde gesteld; 

dat Onze Minister in de tweede plaats 
overweegt, dat de bereiding van het, door 
den aanvrager bedoelde vaccin moet worden 
geacht in strijd te zijn met de belangen van 
,:ie volksgezondheid, zonder dat hij daarbij 
echter de redenen vermeldt, waarom deze 
strijd aanwezig is; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, 
dat het bestreden weigeringsbesluit niet vol
doet aan het hiervoor genoemde voorschrift 
van den tweede n volz in v an h e t tweede lid 
van art. 2 der wet op sera en vaccins, S. 
1937, n o. y1; 

0 . dat ingevolge het vierde lid van dit
zelfde art. 2 Onze Minister, alvorens te be
slissen omtrent een aanvrage tot het ver
krijgen van een vergunning als hierbedoeld, 
het advies van den Gezondheidsraad moet 
inwinnen; 

dat in het on derwerpelijke geval Onze 
M inister , vóórdat hij zijn beslissing nam, 
wel een schrijven blijkt te hebben ontvan
gen van den Voorzitter van den Gezond
heidsraad, waarbij deze bericht, dat de bij 
deze aangelegen heid b etrokken leden van 
dien raad hem op zijn verzoek schriftelijk 
hun meening omtrent de aanvrage hebben 

medegedeeld, doch dat zulks reeds hierom 
niet als een advies van den Gezondheids
raad kan worden aangemerkt, nu het niet 
als vrucht van een beraadslaging van dit 
college is tot stand gekomen; 

dat mitsdien ook aan het voorschrift van 
art. 2, lid 4, der meergenoemde wet niet is 
voldaan; 

dat, gelet op het vorenstaande, het bestre
den besluit niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de wet op sera en vaccins, S. 
1927, 0°. 91; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van Onzen 11/[inister van So

ciale Zaken van 2 September 1938, n ° . 
1665 H, afd. Volksgezondheid, te vernie
tigen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last enz. 

(A. B .) 

4 Februari 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 205 ter) . 

Nu de resteerende gebruiksduur van 
het schoolgebouw op 25 à 30 jaar kan 
worden gesteld, zal omzetting van de 
jaarlijksche gebruiksvergoeding in een 
ui tkeering ineens voor de gemeentevoor
deel opleveren, weshalve het desbetref
fend verzoek van het schoolbestuur ten 
onrechte is afgewezen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging tot stich
ting en instandhouding van een school met 
den Bijbel, te Vries, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Drenthe van 23 Juni 1938, 
n °. 178, tot ongegrondverklaring van het 
beroep van den appellant tegen het besluit 
van den raad der gemeente Vries van 7 
Maart 1938, houdende afwijzing van het 
verzoek om overeenkomstig art. 205ter der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor het school
gebouw, A 229, te Vries, eene uitkeering 
ineens van 80 % van de geschatte waarde 
van dat schoolgebouw te ontvangen ter ver
vanging van de tot dusver genoten ver
goeding ex art. 205, eerste lid, dier wet; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
G eschillen v an B est u ur, g e hoord , advies 
van 18 Januari 1939, n °. 503 (1938); 

Op de voordracht van Onzen Minister 
v an Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 1 F ebruari 1939, n °. n89, Afdeeling 
Lager Onderwijs ; 

0. dat de raad der gemeente Vries in 
zijne openbare vergadering van 7 Maart 
1938 afwijzend heeft beschikt op het ver
zoek van het bestuur der Vereenigirig tot 
stichting en instandhouding van een school 
met den B ijbel, te Vries, om ter vervanging 
van de jaarlijksche vergoeding, bedoeld in 
het eerste lid van art. 205 d er Lager-Onder
wijswet 1920, in het genot te worden gesteld 
van een uitkeering ineens tot een bedrag, 
gelijkstaande met 80 % van de in dat lid 
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bedoelde geschatte waarde van terrein en 
gebouw (inbegrepen de meubelen) der bij
zondere lagere school te Vries, zulks con
form art. 205ter der aangehaalde wet, welke 
som naar 80 % van f 6820 uitmaakt f 5456; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft over
wogen, dat bij de opneming van art. 205ter 
in de Lager-Onderwijswet 1920 de bedoeling 
voorzat, de gemeente tegemoet te komen, 
zoodat, indien het belang der gemeente 
meebrengt de uitbetaling der jaarlijksche 
vergoeding te continueeren, daartoe behoort 
te worden besloten; dat de (verlaagde) jaar
lijksche vergoeding bedraagt f 341; dat een 
te sluiten leening tot betaling der afkoop
som een looptijd zou moeten hebben van 
ten hoogste 15 jaren, en de uitgaven voor 
rente en aflossing gedurende dien tijd aan
merkelijk méér zouden bedragen dan de 
voormelde som; dat daardoor in een voor 
de gemeentelijke financiën zeer moeilijk 
tijdsgewricht een extra-last op de gemeente 
wordt gelegd, terwijl dan nog het risico zou 
worden geloopen, dat binnen den tijd, waar
voor de leening wordt aangegaan, de wet 
een hertaxatie van de indertijd geschatte 
waarde, waarnaar de jaarlijksche vergoeding 
wordt berekend, of wel een lagere jaarlijk
sche rentevergoeding, zou kunnen voor
schrijven; dat het voorts de gemeente, gelet 
op haar schuldenlast ad ± f 240,000 buiten 
dien voor woningbouw c.a., zeer ongelegen 
komt, binnen betrekkelijk korten tijd na het 
aangaan eener leening ad f 30,000 opnieuw 
gelden op te nemen; dat bovendien reke
ning moet worden gehouden met de moge
lijkheid, dat gedurende den looptijd der te 
sluiten leening de voormelde school ten 
koste der gemeente door een nieuw gebouw 
zou moeten worden vervangen, in welk 
geval de uitbetaling der jaarlijksche ge
bruiksvergoeding een einde zou nemen, ter
wijl daarentegen rente en aflossing van een 
leening, gesloten tot betaling der afkoop
som, zou doorloopen; dat een aanvraag om 
een nieuw gebouw op kosten der gemeente 
te mogen stichten binnen afzienbaren tijd 
niet denkbeeldig is, in aanmerking nemen
de, dat de Hoofdinspecteur van het Lager 
Onderwijs te Groningen na ingesteld onder
zoek van gevoelen is, dat het bestaande ge
bouw van binnen en van buiten niet in 
goeden staat verkeert en dat, indien het 
onderhoud op dezelfde wijze plaats vindt 
als in de afgeloopen jaren, de levensduur 
van het gebouw op niet meer dan 10 tot· 15 
jaar kan worden gesteld, en dat, indien het 
gebouw grondig zou worden nagezien en 
verder goed zou worden onderhouden, de 
levensduur weliswaar op meer dan 15 jaar 
kan worden gesteld, doch zeker niet op 50 
jaar (zooals gezegd wordt in een verklaring 
van den architect A. Smallenbroek Jzn. te 
Assen, afgegeven op verzoek van het school
bestuur) ; dat derhalve blijkens het voor
gaande het belang der gemeente meebrengt 
niet tot betaling der afkoopsom over te 
gaan; dat ten slotte, daar de school voor 
een klein bedrag in 1906 is gesticht, daarop 

zeer zeker geen schuld rust (mede in aan
merking genomen, dat reeds 14 X f 423.80 
van de gemeente is genoten krachtens het 
ongewijzigd art. 205 der Lager-Onderwijswet 
1920 en nog 2 X f 341 overeenkomstig het 
nieuwe art. 205, zooals het luidt conform 
de wet van 22 Februari 1936), weshalve aan 
de gevraagde gelden geen behoefte bestaat 
voor aflossing, terwijl ook overigens uit de 
bekomen inlichtingen niet gebleken is, dat 
het schoolbestuur bepaalde behoefte heeft 
aan deze gelden, zoodat het bestuur door 
een weigering in elk geval niet wordt gedu
peerd; 

dat, nadat het schoolbestuur van deze 
beslissing in beroep was gekomen bij Ged. 
Staten van Drenthe, dit college bij zijn 
besluit van 23 Juni 1938, n°. 178, het beroep 
ongegrond heeft verklaard, daarbij overwe
gende, dat bij een vanwege hun college in
gesteld onderzoek ter plaatse de indruk 
we.rd verkregen, dat de staat, waarin het 
gebouw van de bijzondere school te Vries 
verkeert, het noodzakelijk maakt, dat bin
nen enkele jaren daaraan vrij belangrijke 
onderhoudswerken worden verricht en dat 
het bedoelde schoolgebouw anders vrij zeker 
binnen 25 jaar niet meer als zoodanig zal 
kunnen worden gebruikt; dat de kosten van 
de bedoelde onderhoudswerken weliswaar 
te zijner tijd als kosten van instandhouding 
overeenkomstig art. 103 der wet aan de 
gemeente zouden kunnen worden gedecla
reerd,_ doch dat de vergoeding dier kosten 
gesc_h1edt op den voet van art. 101 j 0

• art. 
;;5bis der wet en derhalve beperkt blijft tot 
een bedrag per leerling aan de onderwerpe
lijke school in verband met de kosten per 
leerling van instandhouding van het over
eenkomstig openbaar lager onderwijs in de 
gemeente. _Yries; dat het aantal leerlingen 
van de b11zondere school te Vries op de 4 
teldata van 1937 onderscheidenlijk bedroeg 
42, 49, 41 en __ 40 en op 15 Januari 1938 4o 
en dat het b1J een zoo gering leerlingental 
duidelijk is, dat de kosten van de voren
bedoelde buitengewone onderhoudswerken 
niet door de uitkeering volgens art. 101 
zouden kunnen worden gedekt, doch voor 
een belangrijk deel uit de eigen middelen 
van de schoolvereeniging zouden moeten 
worden gevonden en dat hierdoor gezien 
ook de wijze, waarop het schoolgeb~uw tot 
dusver is onderhouden, een voldoend onder
houd niet voldoende verzekerd mag worden 
geacht; dat, gelet op het vorenstaande het 
fina1;1cieele risico, hetwelk voor de ge~een
te, mgeval van een uitkeering ineens is 
gelegen in een niet voldoend onderhoud ~an 
het onderwerpelijke schoolgebouw, te groot 
m~et worden geacht, zoodat de raad van 
Vnes terecht dat risico niet heeft willen 
aanvaarden; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het college van Ged. Staten blijkens 
eigen mededeeling slechts een " indruk" 
heeft verkregen nopens den termijn van 
bruikbaarheid van het gebouw; dat daaren-
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tegen in opdracht van het bestuur door 
twee bouwkundigen het gebouw aan een 
nauwkeurig onderzoek is onderworpen; dat 
bij dit nauwkeurig onderzoek is gebleken, 
dat het gebouw in elk geval nog ten minste 
30 jaren gebruikt kan worden; dat Ged. 
Staten weliswaar meenen, dat het bestuur 
niet in staat zal zijn het gebouw behoorlijk 
te doen onderhouden, maar dat hierbij 
meerdere factoren zijn voorbijgezien; dat in 
de eerste plaats, hoewel daaromtrent bij 
het bestuur wel inlichtingen zijn ingewon
nen, er geen acht op schijnt te zijn gesla
gen, dat het aantal leerlingen in den laat
sten tijd niet onbelangrijk is gestegen, op 
16 Mei 1938 tot 47, zoodat uit dien hoofde 
de exploitatievergoeding reeds ruimer zal 
vloeien; dat ten tweede blijkbaar uit het 
oog is verloren, dat ingevolge de sinds 1 

Januari 1938 geldende wettelijke regeling 
betreffende de exploitatievergoeding (art. 
101) deze vergoeding over een tijdvak van 
vijf jaren als één geheel kan worden be
schouwd, zoodat een extra-uitgave over de 
vergoedingen van 5 jaren kan worden ver
deeld; dat wijders is voorbijgezien, dat 
hoogere kosten van onderhoud onder som
mige omstandigheden aanleiding kunnen 
zijn voor toepassing van art. 101ter; dat 
ten slotte de middelen van het bestuur niet 
zoo gering zijn, dat uit eigen kas voor het 
onderhoud niet zoo noodig zou kunnen wor
den bijgepast ; dat het bestuur ook tot 
dusverre het gebouw in een behoorlijken 
staat van onderhoud heeft gehouden en het 
uitgesloten acht, dat met toepassing van 
art. 72 binnen 30 jaar een nieuw gebouw 
zou kunnen worden verkregen; 

0 . dat blijkens een nader, op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van S tate, voor 
de Geschillen van B estuur, ingewonnen 
ambtsbericht van den Bouwkundig Inspec
teur van het Lager Onderwijs het gebouw 
van de onderwerpelijke school weliswaar 
eenige gebreken vertoont, toch dat, mede 
in verband met het feit, dat de laatste 
jaren verschillende herstellingen zijn ver
richt, de resteerende gebruiksduur op 25 à 
30 jaar kan worden gesteld; 

dat zulks medebrengt, dat de omzetting 
van de in het eerste Jid van art. 205 der 
Lager-Onderwijswet ,920 bedoelde jaarlijk
sche gebruiksvergoeding in een uitkeering 
ineens voor de gemeente voordeel zal op
leveren; 

dat immers blijkens een door de even
genoemde Afdeeling van den Raad van 
State omtrent dit punt nader ingewonnen 
ambtsbericht de gemeente voor het doen 
van een zoodanige uitkeering een leening 
zal moeten sluiten ten bedrage van f 5456, 
welke bij een lo_optijd van 25 jaar en een 
rentevoet van 3½ %, aan rente en aflos
sing f 6932 .2 5 zal vergen, terwijl, indien de 
gemeente gedurende nog 25 jaar de jaar
lijksche vergoeding zou blijven betalen, dit 
haar zou komen te staan op 25 X f 341 
f 8525, derhalve f 1592.75 meer; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van 

Ged. Staten van Drenthe van 23 Juni 1938, 
n°. 178, en van het besluit van den raad 
der gemeente Vries van 7 Maart 1938, te 
bepalen, dat overeenkomstig het bepaalde 
in art. 205ter der Lager-Onderwijswet 1920 
aan het bestuur der Vereeniging tot stich
ting en instandhouding van een school met 
den Bijbel, te Vries, voor het schoolgebouw, 
A 229, aldaar, ter vervanging van de jaar
lijksche vergoeding, bedoeld in het eerste 
lid van art. 205 dier wet, onvoorwaardelijk 
wordt uitgekeerd een som ineens, t en be
drage van f 5456. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

6 Februari z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 168; Ver
ord. op het houden van collecten te Al
melo art. 1.) 

De woorden "collecten of andere in
zamelingen van gelden te houden of te 
doen houden" in art. 1 van de Verord. 
op het houden van collecten in Almelo 
zijn aldus te verstaan, dat daarin een 
zekere algemeenheid ligt besloten in 
dien zin dat dit artikel op het oog heeft 
inzamelingen van gelden, welke gericht 
zijn hetzij tot het publiek in het a lge
meen, hetzij tot breede kringen uit het 
publiek. 

De Rechtb., het verbod onverbindend 
verklarende, omdat het de door art. 168 
Gemeentewet gestelde perken heeft 
overschreden, wijl het ook betreft collec
ten of andere inzamelingen van gelden, 
die het karakter van openbaarheid of al
gemeenheid missen zooals een collecte 
van gelden binnen den besloten kring 
eene bepaalde vereeniging, heeft aan 
genoemde woorden niet de juiste betee
kenis toegekend en dus ook niet aan de 
t .1.1. in den zin der verordening gebe
zigde woorden. 

[Anders Adv.-Gen. Holsteyn.] 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de 
Arr.-Rechtbank te Almelo, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van die Recht
bank van II Oct. 1938, waarbij in hooger 
beroep - met vernietiging van een vonnis 
van het Kantongerecht te Almelo, op 14 
Januari 1938 tegen 1. J. t. B., timmerman, 
2. S. W ., fabrieksarbeider en 3. J . v. W ., 
magazijnbediende, allen te Almelo, gewezen 
- gerequireerden van alle rechtsvervolging 
ter zake van het hun te laste gelegde zijn 
ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

De Arr.-Rechtbank te Almelo, rechtdoen
de in hooger beroep, heeft bij op tegen
spraak gewezen vonnis van 11 October 1938 
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een op 14 Januari 1938 op tegenspraak ge
wezen, de verdachten vrijsprekend, monde
ling vonnis van den Kantonrechter te Al
melo vernietigd. De telastlegging in dezer 
voege bewezen achtende" dat de verdachten 
in de gemeente Almelo op 30 October 1937 
des namiddags omstreeks 4 uur te zamen 
en in vereeniging in hun kwaliteit van res
pectievelijk Voorzitter, Secretaris en pen
ningmeester van de afdeeling Almelo der 
Arbeiders Jeugd Centrale door Hendrika 
Vos, fabrieksarbeidster te Almelo, Maardijk 
n °. 23 op tijd en plaats voornoemd zonder 
schriftelijke vergunning van Burgemeester 
en Wethouders van Almelo een inzameling 
van geld hebben doen houden bij eenige 
bewoners van huizen aan de Beeklustlaan 
aldaar, bestaande in het in ontvangst nemen 
van eenig geld, heeft de Rechtbank, op
nieuw rechtdoende, verklaard dat verdach
ten dat bewezen geachte feit hebben be
gaan, voorts dit niet strafbaar verklaard en 
hen te dier zake van alle rechtsvervolging 
ontslagen. 

Ten aanzien van de niet-strafbaar ver
klaring en het ontslag van alle rechtsvervol
ging heeft de Rechtbank overwogen: 

0 . omtrent de vraag welk strafbaar feit 
dit bewezen geachte oplevert, 

dat dit oplevert een overtreding van het 
verbod, omschreven in art. 1 der Verorde
ning, regelende het houden van collecten in 
de gemeente Almelo, vastgesteld 8 April 
1936 en afgekondigd 28 April 1936, welke 
overtreding strafbaar is gesteld in art. 4 
dier verordening, 

dat gemeld art. 1 luidt: 
Onverminderd het bepaalde bij de Ar

menwet of bij het Koninklijk Besluit van 
22 September 1823 S. 41 , is het verboden 
zonder schriftelijke vergunning van Burge
meester en Wethouders collecten of andere 
inzamelingen van gelden te houden of te 
doen houden of daartoe lijsten van inteeke
ning aan te bieden of te doen aanbieden, 

dat dit verbod echter niet verbindend is, 
omdat het de den gemeentelijken wetgever 
in art. 168 Gemeentewet gestelde pé'rken 
heeft overschreden nu het ook betreft col
lecten of andere inzamelingen van gelden, 
die het karakter van openbaarheid of alge
meenheid missen zooals een collecte of an
dere inzameling van gelden binnen den be
sloten kring eener bepaalde vereeniging, 

dat het bewezen geachte ook niet straf
baar is krachtens eenige andere wettelijke 
bepaling, weshalve verdachten van alle 
rechtsvervolging behooren ontslagen te wor
den. 

De Officier van Justitie bij voornoemde 
Rechtbank heeft tegen het vonnis der 
Rechtbank beroep in cassatie ingesteld; 

Bij tijdig ingediende schriftuur heeft re
quirant als middel van cassatie voorgesteld: 

,,S ., althans v. t. van art. 1 en 4 der ver
ordening, regelende het houden van collec
ten in de gemeente Almelo, en van art. 168 
der gemeentewet, door te beslissen, dat het 
telastegelegde en bewezen verklaarde feit 

geen strafbaar feit oplevert, aangezien het 
in meergenoemd art. 1 van bovengenoemde 
verordening uitgedrukte verbod niet ver
bindend is, omdat het de den gemeentelij
ken wetgever in art. 168 der Gemeentewet 
gestelde perken heeft overschreden nu het 
ook betreft collecten of andere inzamelin
gen van gelden, die het karakter van open
baarheid of algemeenheid missen, zooals een 
collecte of andere inzameling van gelden 
binnen den besloten kring eener bepaalde 
vereeniging, zulks ten onrechte." 

Requirant heeft als gronden van het :nid
del aangevoerd: 

Een inzameling van gelden toch, welke 
niet op of aan den openbaren weg of zelfs 
in het geheel niet in het openbaar geschiedt, 
kan evenals het houden van zoodanige in
zameling in het openbaar geacht worden de 
huishouding der gemeente te betreffen . De 
gemeenteraad is zijns inziens bevoegd het 
houden van dergelijke inzamelingen in het 
belang der ingezetenen te controleeren en 
eventueel te beperken. E en verordening, 
volgens welker bepalingen het houden van 
al dan niet in het openbaar gehouden geld
inzamelingen slechts is toegestaan met ver
gunning van Burgemeester en Wethouders. 
kan zijns inziens dan ook zeer zeker gezegd 
worden in het belang der openbare orde te 
worden vereischt. Naar requirants meeni.1g 
moet dan ook het in genoemd art. 1 uitge
drukte verbod verbindend worden geacht. 

Naar mij voorkomt kan het middel wel
licht steun vinden in het arrest van den 
Hoogen Raad van 21 Maart 1927, N. J . 
1927 blz. 454, maar toch meen ik, mede ge
let op een ongeveer een jaar later door den 
Hoogen Raad gewezen arrest, namelijk het 
arrest van 20 Februari 1928, N. J. 1928 blz. 
371, te moeten betwij felen , dat de onder
havige verbodsbepaling door den Hoogen 
Raad zal worden gesanctionneerd. Eerstge
noemd arrest betreft een gemeentelijke ver
bodsbepaling, welke het houden van geld
inzamelingen verbiedt, zonder den eisch te 
stellen dat de verboden handeling op of 
aan den openbaren weg heeft plaats gehad ; 
toen was de onderwerpelijke vraag betref
fende al dan niet verbindend zijn van het 
verbod niet uitdrukkelijk opgeworpen. 
Laatstgenoemd arrest betreft een gemeente
lijke verbodsbepaling, verbiedende het hou
den van algemeene inzamelingen van gel
den, waaronder volgens beslissing van den 
Hoogen Raad alleen zoodanige inzamelin
gen kunnen vallen, welke zich naar haar 
opzet richten tot een ieder zonder onder
scheid, m. a.w. tot het publiek, met name 
het gemeente-publiek. Nu, in de onder
havige zaak, doet zich mijns inziens de 
vraag voor, of het door den Raad der ge
meente Almelo uitgevaardigde verbod, lu i
dende, dat het - onverminderd het be
paalde bij de Armenwet of bij het Ko
ninklijk Besluit van 22 September 1823, S . 
41 - verboden is, zonder schriftelijke ver
gunning van Burgemeester en Wethouders 
collecten of andere inzamelingen van gelden 
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te houden of te doen houden of daartoe 
lijsten van inteekening aan te bieden of te 
doen aanbieden, overschrijdt de grenzen 
welke art. 168 der Gemeentewet aan de 
verordeningsbevoegdheid van den Gemeen
teraad stelt, doordat onder dat verbod ook 
vallen collecten of andere inzamelingen van 
gelden, die het karakter van openbaarheid 
en van algemeenheid missen. De R echtbank 
is van oordeel dat het verbod bedoelde 
grenzen overschrijdt, omdat het ook betreft 
collecten of andere inzamelingen van gel
den, die het karakter van openbaarheid of 
algemeenheid missen, zooals een collecte of 
andere inzameling van gelden binnen den 
besloten kring eener bepaalde vereeniging; 
dit lijkt mij te beperkt uitgedrukt. Naar 
mijne meening omvat het verbod ook die 
geldinzamelingen, welke elk karakter van 
openbaarheid en van algemeenheid missen, 
zooals, niet alleen een geldinzameling bin
nen den besloten kring eener bepaalde ver
eeniging, maar ook een geldinzameling bin
nen den besloten kring van kennissen, van 
vrienden of van huisgenooten, dus geldin
zamelingen welke zich niet tot het publiek 
richten en absoluut niet in het openbaar 
geschieden, en kan in zooverre het verbod 
niet geacht worden het belang der openbare 
orde in de gemeente of op eenigerlei wijze 
het huishouden der gemeente te betreffen, 
zoodat het verbod het volgens art. 168 der 
Gemeentewet vereischte gemeentelijk be
lang overschrijdt. 

Derhalve ben ik van oordeel dat het aan
gevoerde middel van cassatie faalt, en ver
eenig ik mij met de beslissing van de Recht
bank dat het verbàd niet verbindend en het 
bewezen geachte niet strafbaar is. 

Ik concludeer tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de M enthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

oen requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende : (zie conclusie); 

als gronden daarvoor aanvoerend: (zie 
conclusie); 

Wat het middel betreft en ambtshalve: 
0. dat bij het bestreden vonnis van het 

te laste gelegde bewezen is verklaard, dat 
gerequireerden in de gemeente Almelo op 
30 October 1937 des namiddags enz. (zie 
conclusie); 

0. dat in h·et vonnis ten aanzien van de 
vraag, welk strafbaar feit het bewezen ver
klaarde oplevert, is overwogen: 

dat dit oplevert enz. (zie conclusie); 
0. dat in het bewezen verklaarde van de 

telastelegging de woorden "een inzameling 
van geld doen houden" dezelfde beteekenis 
hebben als in art. r der Verordening, rege
lende het houden van collecten in de ge
meente Almelo, zooals dit in de hiervoor 
aangehaalde overweging van het bestreden 
vonnis is medegedeeld; 

0 . dat de woorden " collecten of andere 

inzamelingen van gelden te houden of te 
doen houden" in dat artikel aldus zijn te 
verstaan, dat daarin een zekere algemeen
heid ligt besloten, in dien zin dat dit artikel 
op het oog heeft inzamelingen van gelden, 
welke gericht zijn hetzij tot het publiek in 
het algemeen, hetzij tot breede kringen uit 
het publiek; . 

0 . dat de Rechtbank, die woorden opvat
tende, als in de hiervoor aangehaalde over
weging van het bestreden vonnis is geschied, 
daaraan niet de juiste beteekenis heeft toe
gekend - en dus ook niet aan die in de 
telastelegging in den zin der verordening 
gebezigde woorden ; 

0. dat de Rechtbank derhalve ten deze 
niet heeft beraadslaagd en beslist op den 
grondslag der telastelegging, zooals in de 
art• ., 350, 358 2de lid en 359 in verband 
mel: 415 en 425 Sv. op straffe van nietig
heid is voorgeschreven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, 
en rechtdoende krachtens art. 106 der 

Wet R. 0 . : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Arnhem ten einde haar op het bestaande 
hooger beroep verder te berechten en af te 
doen. 

(N. J.) 

6 F ebruari I939· ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet ártt. 168 en 
221; · verordening op de speelapparaten 
van Rotterdam, art. r; Loterijwet 1905, 
art. r re lid). · 

Het bewezen verklaarde houdt in, dat 
het spel ten doel heeft het mededingen 
"naar prijzen, althans premiën, te weten 
speel penningen", van welke speel pen
ningen de beteekenis bij hetbewezenver
klaarde is aangegeven. Deze voorwerpen 
vallen" naar hun aard onder het begrip 
,,goed . 

Req's grief , dat de bewezenverklaarde 
feiten niet inhouden, dat de deelnemers 
als winnaars worden aangewezen van de 
uitgeloofde premiën, d . w. z. als door het 
toeval aangewezen rechthebbende op 
eenig goed of geld, kan niet tot cassatie 
leiden daar art. i: van de Rotterdamsche 
verordening op de speelapparaten in het 
midden laat in hoeverre bij het door den 
speler te bereiken resultaat het toeval 
een rol speelt, zulks in tegenstelling met 
art. 254bis Sr., naast welk voorschrift 
deze latere verordening een aanvullende 
regeling geeft, waartoe de gemeenteraad 
ex art. 168 Gemeentewet bevoegd was. 

Art. r der verordening verbiedt blij
kens zijn aanhef niet watkrachtenseenig 
wetsvoorschrift, zooals die der Lóterij
wet, bepaaldelijk is toegelaten. 

De in het tweede lid van art. I der 
Verordening bedoelde verleening van 
vergunningen tot het deelnemen aan de 
openbare vermakelijkheid het apparaat
spel, betreft de uitvoering dier verorde-
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ning en is in strijd met art. 221 Gemeen
tewet aan B. en W. opgedragen. 

Nu de gemeentelijke wetgever niet 
een absoluut verbod heeft willen geven, 
doch de mogelijkheid van vrijstelling 
van dat verbod heeft willen openlaten, 
brengt de onwettigheid van de regeling 
dier vrijstelling mede, dat ook het daar
mede één ondeelbare wilsverklaring vor
mende verbod, als bindende kracht mis
send buiten toepassing moet worden ge
laten. 

Op het beroep van P. S., huisvrouw van 
M. de R., winkelierster te Rotterdam, re
quirante van cassatie tegen een schriftelijk 
vonnis van het Kantongerecht te Rotter
dam van 1 Sept. 1938, waarbij requirante 
ter zake van: ,,het binnen een voor het 
publiek toegankelijke besloten ruimte te 
Rotterdam aanwezig hebben van eenig toe
stel met het kennelijk doel aan het publiek 
gelegenheid te geven om tegen voldoening 
aan zekere voorwaarden mede te dingen 
naar prijzen of premiën in geld of go.:!d, 
uitgeloofd ten behoeve van de deelnemers, 
die door gebruikmaking van dit toestel als 
winners worden aangewezen", met aanha
ling van de artt. 1 en 2 der Verordening op 
de speelapparaten van Rotterdam, 23 en 91 
Sr., is veroordeeld tot een geldboete van 
één gulden en één dag vervangende hech
tenis. (Gepleit door Mr. S. van Oven). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Bij op tegenspraak gewezen, schriftelijk 
vonnis van 1 September 1938 heeft de K :m
tonrechter te Rotterdam het aan verdachte 
te lastegelegde bewezen verklaard, aan het 
bewezene de benaming gegeven ,,het bin
nen een voor het publiek toegankelijke be
sloten ruimte te Rotterdam aanwezig heb
ben van eenig toestel met het kennelijk doel 
aan het publiek gelegenheid te geven om 
tegen voldoening aan zekere voorwaarden 
mede te dingen naar prijzen of premiën in 
geld of goed uitgeloofd ten behoeve van de 
deelnemers, die door gebruikmaking van dat 
toestel als winners worden aangewezen", en, 
met toepassing van de artikelen 1 en 2 der 
Verordening op de speelapparaten van Rot
terdam en de artikelen 23 en 91 van het 
Wetboek van Strafrecht, deswege verdachte 
strafbaar verklaard en haar veroordeeld tot 
een geldboete van èen gulden, bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door 
hechtenis van een dag. 

Tegen het vonnis heeft verdachte beroep 
in cassatie ingesteld; namens requirante zijn 
bij pleidooi als middelen van cassatie voor
gesteld en toegelicht vijf middelen, luiden
de: 

,,I. S ., althans v. t. van de artt. 350, 
351, 398 Sv., 1 en 2 der Verordening op de 
speelapparaten van Rotterdam, 

door het bewezenverklaarde strafbaar te 
oordeelen, hoewel niet bewezen verklaard 
is dat medegedongen werd naar prijzen of 
premiën in geld of goed. 

L. 1939. 

II. S.,althans v. t. der genoemde arti
kelen, 

omdat de bewezenverklaarde feiten niet 
inhouden, dat de deelnemers als winnaar 
worden aangewezen van de uitgeloofde pre
miën, d.w.z. als door het toeval aangewezen 
rechthebbende op eenig geld of goed, nu 
uit die bewezen verklaarde feiten geenszins 
volgt dat de invloed van den speler op het 
resultaat was uitgesloten. 

III. S., althans v. t. der genoemde ar
tikelen en van artikel 168 en 169 der Ge
meentewet, 

omdat de toegepaste gemeentelijke veror
dening onverbindend is, immers in strijd 
is met de Loterijwet 1905, nu zij het ;ian
wezig hebben van het benoodigde toestel 
verbiedt, behalve wanneer dit dienstbaar 
is aan een loterij, waarvoor krachtens arti
kel 3 der Loterijwet toestemming ,s ver
lee'nd en dus ook voor alle toestellen dienst
baar aan een geoorloofde premieleening 
krachtens art. 2bis der Loterijwet en krach
tens art. II der overgangsbepaling dier wet 
en voor de Staatsloterij (art. 9 der Loterij
wet). 

IV. S., althans v. t. der voormelde arti
kelen en van de artt. 76, 209, 221 Gemeen
tewet, 

omdat de toegepaste verordening der Ge
meente Rotterdam onverbindend is nu het 
eerste lid van art. 1 der verordening niet 
van toepassing is voor zoover gehandeld 
wordt krachtens een algerneene of bijzon
dere vergunning van B. en W. en de daarbij 
gestelde voorschriften worden in acht ge
nomen, wordende hier metterdaad wetge
vende bevoegdheid overgedragen aan dit 
orgaan, in ieder geval de uitvoering van de 
verordening en de politie over voor het pu
bliek openstaande gebouwen onttrokken aan 
den Burgemeester. 

V. S., althans v. t. van de artt. 168, 169 
Gemeentewet, 254bis Sr., 

omdat de toegepaste verordening onver
bindend is, vermits zij hetzelfde onderwerp 
regelt als in art. 254bis Sr. vermeld." 

Het eerste middel is naar mijne meening 
ongegrond, omdat wel bewezen verklaard is, 
dat medegedongen werd naar prijzen of 
premiën in geld of goed. Immers de geheele 
telastelegging is bewezen verklaarn en in de 
telastelegging komt onder meer voor, dat 
requirante het toestel, een zoogenaamde 
fruitautomaat, aanwezig heeft gehad, met 
het kennelijk doel aan het publiek gelegen
heid te geven om tegen voldoening aan een 
zekere voorwaarde, te weten het aankoopen 
van zoogenaamde speelpenningen tegen be
taling van 2½ cent, althans een zeker 
geldsbedrag per stuk, mede te dingen naar 
prijzen, althans premiën, te weten speel
penningen, welke door het gebruik maken 
van bedoeld toestel ter beschikking konden 
komen van en aldus uitgeloofd waren ten 
behoeve van de deelnemers, die door ge
bruikmaking van dat toestel als winners 
werden aangewezen; hieruit blijkt de bewe
zenverklaring, dat medegedongen werd naar 

4 
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prijzen of prem1en, bestaande in speelpen
ningen, en m . i . dus ook dat medegedongen 
werd naar prijzen of premiën in geld of 
goed, daar toch speelpenningen, zoo al niet 
onder geld, vallen onder "goed", omdat, 
ook al hadden zij - zooals bij de toelich
ting van het middel is aangevoerd maar 
m. i . volstrekt niet vaststaat - geen zoo
genaamde objectieve waarde, die speelpen
ningen wel hadden z.g.n. subjectieve waar
de, namelijk waarde voor de winners, die 
- zooals in de telastlegging is te lezen, uit 
den inhoud der in het vonnis gebezigde be
wijsmiddelen blijkt, in het vonnis is over
wogen en trouwens bij de toelichting van 
het middel is medegedeeld - de gewonnen 
speelpenningen mochten gebruiken voor het 
verder spelen met het toestel en hiertoe 
dan niet een of meer speelpenningen had
den aan te koopen. 

Het tweede middel faalt, omdat de toe
gepaste verordening van de gemeente Rot
terdam op de speelapparaten, met name de 
verbodsbepaling (art. I, eerste lid dier ver
ordening) inhoudt, dat de winners moeten 
worden aangewezen "door gebruikmaking 
van dat toestel", hetgeen niet insluit dat 
de winners zouden moeten worden aange
wezen door het toeval en dus de verorde
ning slechts zou betreffen speelapparaten 
waarbij de invloed van den speler op het 
resultaat is uitgesloten. Uit de bewezen ver
klaarde feiten behoeft m . i. dan ook niet te 
volgen, dat de invloed van den speler op 
het resultaat was uitgesloten. 

Zou echter uit de woorden "door gebruik
making van dat toestel" wel volgen dat de 
invloed van den speler op het resultaat uit
gesloten moet zijn, dan zou ook uit de be
wezenverklaarde telastlegging, waarin die 
woorden kenlijk in den zin der verbodsbe
paling zijn gebezigd, wel volgen dat de in
vloed van den speler op het resultaat was 
uitgesloten. 

Het derde middel faalt, omdat ingevolge 
de toegepaste gemeentelijke verordening -
al werd in het tweede lid van art. I niet het 
in het eerste lid van dat artikel vervatte 
verbod buiten toepassing verklaard t en aan
zien van eenig toestel of voorwerp, uitslui
tend dienstbaar aan een loterij waarvoor 
krachtens art. 3 der Loterijwet I 905 toe
stemming is verleend - het verbod ten 
aanzien van zoodanig toestel of voorwerp 
toch niet van toepassing zou zijn wegens de 
in het eerste lid van art. I voorkomende 
woorden "onverminderd het bij eenig wets
voorschrift bepaalde" en door deze woorden 
het verbod ook niet van toepassing wordt 
verklaard ten aanzien van de andere in het 
middel bedoelde toestellen, daar immers die 
woorden beteekenen "behoudens het bij 
eenig wetsvoorschrift bepaalde", waaruit 
volgt dat het verbod niet van toepassing is 
indien het aanwezig hebben enz. krachtens 
het bij eenig wetsvoorschrift bepaalde ge
oorloofd is te achten. 

Alvorens het vierde middel te behande
len, zal ik eerst omtrent het vijfde middel 

mijn meening mededeelen. Het vijfde mid
del acht ik niet juist, reeds omdat, indien 
de toegepaste gemeentelijke verordening 
hetzelfde onderwerp regelt als in art. 254bis 
Sr. is vermeld, naar mijn inzicht dan toch 
de regeling in die na art. 254bis Sr. tot 
stand gekomen verordening is aan te mer
ken als een aanvullende regeling, welke een 
gemeentebelang, met name het belang der 
openbare orde en zedelijkheid betreft of 
tenminste kan betreffen. 

Nu het vierde middel. Dit middel is naar 
mijn gevoelen onjuist inzooverre, dat de 
Gemeenteraad, door - zooals deze in het 
tweede lid van art. I zijner onderhavige 
verordening m . i. heeft gedaan - aan Bur
gemeester en Wethouders de bevoegdheid 
toe te kennen een algemeene of bijzondere 
ontheffing, onder (eventueel) door hen te 
stellen voorwaarden, van het in het eerste 
lid van dat artikel uitgevaardigde verbod 
te verleenen, aan B. en W. niet heeft over
gedragen wetgevende bevoegdheid (art. I6g 
der Gemeentewet), maar heeft opgedragen 
een bevoegdheid die te beschouwen is als 
uitvoering der verordening. Het middel acht 
ik echter wel juist inzooverre, dat het op
dragen dier uitvoeringsbevoegdheid aan 
Burgemeester en Wethouders in strijd is 
met art. 22I der Gemeentewet. Naar het 
mij toch wil voorkomen, heeft de onder
havige verordening, verbiedende het op of 
aan den openbaren weg of op of binnen 
eenige voor het publiek toegankelijke open 
of besloten ruimte aanwezig hebben, doen 
hebben of laten hebben van een speelappa
raat met het in de verbodsbepaling om
schreven kennelijk doel, betrekking op de 
politie over de schouwburgen, herbergen, 
tapperijen en alle voor het publiek open
staande gebouwen en samenkomsten en over 
openbare vermakelijkheden. In de onder
havige zaak is telastegelegd en bewezen 
verklaard het aanwezig hebben van een 
speelapparaat met het in de verbodsbepaling 
omschreven kennelijk doel in een voor het 
publiek toegankelijke localiteit, te weten 
een winkel, hetgeen, naar mij voorkomt, 
betreft een openbare vermakelijkheid (im
mers een speelgelegenheid voor het publiek 
in een voor het publiek toegankelijke loca
liteit) of in elk geval een voor het publiek 
openstaand gebouw (winkel) . 

Ik ben dus van oordeel dat de toegepaste 
gemeentelijke verordening-, in strijd met art. 
22I der Gemeentewet, uitvoeringsbevoegd
heid, toekomende aan den Burgemeester, 
aan dezen heeft onttrokken en dat hierom 
die verordening verbindende kracht mist en 
inzooverre het voorgestelde vierde middel 
is gegrond. 

De onderhavige gemeentelijke verordening 
ten onrechte op het bewezenverklaarde toe
gepast achtende, concludeer ik, daar mij 
niet gebleken is dat het bewezen verklaarde 
bij eenige andere wettelijke bepaling straf
baar is gesteld, dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd voorzoover daarbij het 
bewezene is gequalificeerd en strafbaar ver-
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klaard, verdachte (requirante) te dezer 
zake is strafbaar geoordeeld en haar straf 
is opgelegd, en dat de Hooge Raad, recht 
doende krachtens art. 105 R. 0., requirante 
zal ontslaan van alle rechtsvervolging te 
dier zake. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens de requirante voorgesteld bij pleidooi, 
en luidende: (zie conclusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirante, - met qualificatie en straf
oplegging als voormeld -, is bewezen ver
klaard het haar bij dagvaarding te laste ge
legde, luidende: dat zij te Rotterdam op 
14 Maart 1938 omstreeks te 11.30 ure, in 
een voor het publiek toegankelijke locali
teit, te weten een winkel, gevestigd in pand 
89 aan de Lusthofstraat, van welke winkel 
zij alstoen hoofd, althans bestuurder was, 
en welke winkel alstoen door haar, ver
dachte werd beheerd, een toestel te weten 
een zoogenaamde fruitautomaat, aanwezig 
heeft gehad, met het kennelijk doel aan het 
publiek gelegenheid te geven om tegen vol
doening aan een zekere voorwaarde, te we
ten het aankoopen van zoogenaamde speel
penningen tegen betaling van 2½ cent, al
thans een zeker geldsbedrag per stuk mede 
te dingen naar prijzen, althans premiën, te 
weten speelpenningen, welke door het ge
bruik maken van bedoeld toestel ter be
schikking konden komen van en aldus uit
geloofd waren ten behoeve van de deel
nemers, die door gebruikmaking van dat 
toestel als winners werden aangewezen, zijn
de de gang van zaken bij gebruikmaking 
van dat toestel ongeveer als volgt: 

Het toestel bestaat uit een metalen om
hulsel, aan de voorzijde waarvan zich drie 
met een doorzichtige stof afgesloten ope
ningen bevinden. Achter deze openingen 
zijn een drietal ringvormige banden aange
bracht, waarvan de buitenzijde voorzien is 
van afbeeldingen van verschillende vruch
ten. Na inworp van een der eerder vermel
de speelpenningen in een daarvoor bestem
de opening kunnen door middel van een aan 
de buitenzijde van het toestel bevestigde 
handgreep die ringvormige banden gelijk
tijdig in draaiende beweging worden ge
bracht, waarna, afhankelijk van den stand, 
waarin die ringvormige banden wederom 
tot stilstand komen, hetzij geene, hetzij e e n 
of meer speelpenningen in een zich onder 
aan het toestel bevindende ruimte terecht 
komen, vanwaar uit zij door den gebruiker 
van het toestel kunnen worden weggenomen, 
terwijl de stand, waarin die ringvormige 
banden tot stilstand komen door den deel
nemer waargenomen kan worden door eerst
genoemde openingen; 

O . dat de op 3 Februari 1938 vastgestelde 
verordening van de Gemeente Rotterdam 
op de speelapparaten luidt: 

Artikel 1. 1. ,,Onverminderd het bij 

eenig wetsvoorschrift bepaalde, is het ver
boden op of aan den openbaren weg of op 
of binnen eenige voor het publiek toeganke
lijke open of besloten ruimte, eenig toestel 
of voorwerp aanwezig te hebben, te doen 
hebben of te laten hebben, met het kenne
lijk doel aan het publiek gelegenheid te 
geven, te doen of te laten geven om, tegen 
voldoening aan zekere voorwaarde, mede te 
dingen naar prijzen of premiën in geld of 
goed, uitgeloofd ten behoeve van de deel
nemers, die door gebruikmaking van dat 
toestel of dat voorwerp als winners worden 
aangewezen. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing ten aanzien van eenig toe
stel of voorwerp, uitsluitend dienstbaar aan 
een loterij, waarvoor krachtens artikel 3 der 
Loterijwet 1905 toestemming is verleend, 
noch voor zoover gehandeld wordt krach
tens een algemeene of bijzondere vergun
ning van Burgemeester en Wethouders en 
de daarbij gestelde voorschriften worden in 
acht genomen." 

Artikel 2. 1. ,,Overtreding van het be
paalde in artikel 1 wordt gestraft met een 
geldboete van ten hoogste f 25 of hechtenis 
van ten hoogste zes dagen. 

2. De toestellen en voorwerpen, waar
mede de overtreding is gepleegd, kunnen, 
voor zoover zij den veroordeelde toebehoo
ren, worden verbeurd verklaard." 

0. dat het eerste middel feitelijken grond
slag mist, daar het bewezen verklaarde in
houdt, dat het spel ten doel had het mede
dingen "naar prijzen, althans premiën, te 
weten speelpenningen", van welke pennin
gen de beteekenis bij het bewezen verklaar
de is aangegeven, en welke voorwerpen naar 
hun aard vallen onder het begrip "goed"; 

0. dat het tweede middel niet tot cassa
tie kan leiden, •daar vorenaangehaald artikel 
1 der genoemde verordening in het mid
den laat in hoeverre bij het door den spe
ler, te bereiken resultaat het toeval een rol 
speelt, zulks in tegenstelling met art. 254bis 
Sr., naast welk wetsvoorschrift deze latere 
verordening een aanvullende regeling geeft, 
waartoe de Gemeenteraad, nu de verorde
ning valt binnen het door artikel 168 der 
Gemeentewet begrensde gebied, bevoegd 
was, zoodat ook het vijfde middel niet op
gaat; 

0 . dat het derde middel niet kan slagen, 
daar art. 1 der verordening, blijkens zijn 
aanhef, niet verbiedt wat krachtens eenig 
wetsvoorschrift bepaaldelijk is toegelaten, 
waarvan het eerste deel van het tweede lid 
een geval met name noemt; 

0. ten slotte omtrent het vierde middel: 
dat de aan het publiek gegeven gele

genheid om deel te nemen aan een appa
raat-spel, als in het eerste lid van artikel 
1 der verordening bedoeld, is een openbare 
vermakelijkheid, het verleenen van bijzon
dere vergunningen, als in het tweede lid be
doeld, betreft de uitvoering der verordening 
en die uitvoering, ingevolge art. 221 der Ge
meentewet, in deze uitsluitend behoort tot 
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de taak van den Burgemeester, zoodat het 
gegeven dispensatie-voorschrift, voorzoover 
het die uitvoering opdraagt aan Burgemees
ter en Wethouders, met de wet in strijd is; 

dat, nu de Gemeentelijke wetgever niet 
een absoluut verbod, als in het eerste lid 
van artikel I geformuleerd, heeft willen ge
ven, doch de mogelijkheid van vrijstelling 
van dat verbod heeft willen openlaten, de 
onwettigheid van de regeling dier vrijstel
ling medebrengt, dat ook het daarmede 
één ondeelbare wilsverklaring vormende 
verbod, als bindende kracht missend, bui
ten toepassing moet worden gelaten; 

dat dus bij het bestreden vonnis ten on
rechte voormelde verordening is toegepast, 
terwijl het bewezen verklaarde niet bij eenig 
ander wettelijk voorschrift is strafbaar ge
steld; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voorzoover daarbij het bewezen ver
klaarde, gequalificeerd als boven, strafbaar 
is geoordeeld, requirante deswege strafbaar 
is verklaard, en haar, met aanhaling van 
bovenvermelde wetsvoorschriften, straf is 
opgelegd; 

En in zooverre rechtdoende volgens ar
tikel 105 der Wet R. 0. : 

Verklaart het ten laste van requirante 
bewezen verklaarde niet strafbaar; 

Ontslaat haar van alle rechtsvervolging te 
dier zake. 

(N. J.) 

6 Februari z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 168; Alg. 
Pol.Verord. van Duiven art. 49). 

Het eerste middel, dat steunt op de 
stelling, dat het feit [zonder vergunning 
liggen in grasland] plaats had op een bij 
een openbaren weg behoorenden berm, 
kan reeds hierom niet slagen, omdat de 
feitelijke grondslag ontbreekt. 

Het verzuim waarover req. in zijn 
tweede middel klaagt betreft een ande
ren vorm dan in art. 99 lid 2 Wet R. 0 . 
bepaaldelijk is aangewezen. 

Art. 48 der A. P. V. van Duiven lui
dende: Onverminderd het bepaalde in 
het W . v . Sr. is het verboden, zonder 
daartoe bevoegd te zijn, te liggen in 
graslanden, laat het bepaalde in het W. 
v . Sr. dus ook de artt. 460 en 461 Sr. 
onverlet, terwijl de gemeentelijke wet
gever, t. a. v. de in deze artikelen ge
geven regeling aanvullend optredend, 
het liggen in grasland aan onbevoegden 
m ocht verbieden, zulks ten einde in het 
belang der openbare orde zulk landelijk 
eigendom te beschermen. 

Wat door req. verder is aangevoerd 
houdt geen voor onderzoek in cassatie 
vatbare grief in. 

Op het beroep van M. G. M., dienstbode, 
te Arnhem, requirante van cassatie tegen 
een mondeling vonnis van het Kantonge-

recht te Arnhem van 26 Oct. 1938, waarbij 
requirante ter zake van: In de gemeente 
Duiven, zonder daartoe bevoegd te zijn, lig
gen op (lees : in) grasland, met aanhaling 
der artt. 49, 2n, re lid, 212 der Alg. Pol.
Verord. voor de gemeente Duiven 1936, 23, 
91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete van 
één gulden en vervangende hechtenis van 
één dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Bij op tegenspraak gewezen mondeling 
vonnis van 26 October 1938 van het Kan
tongerecht te Arnhem is het aan verdachte 
telastegelegde bewezen en het bewezene 
strafbaar verklaard, is aan het bewezene de 
benaming gegeven enz. 

Verd. heeft tegen dat vonnis beroep in 
cassatie ingesteld en bij schriftuur, onder 
toelichting, aangevoerd als middelen van 
cassatie: 

I. S., althans v . t . van art. 14 der We
genwet c.q. van art. 49 der Alg. Pol.-Verord. 
der gemeente Duiven. 

II. S., althans v. t. van art. 338 Sv. 
III. S. , althans v. t. van art. 461 Sr. of 

art. 168 der Gemeentewet. 
IV. Eenig bewustzijn omtrent de straf

waardigheid harer gedraging kon moeilijk 
bij requirante worden verondersteld. 

Blijkens de aanteekening van het door 
requirante bestreden mondelinge vonnis is 
overeenkomstig de dagvaarding ten laste 
van requirante, met strafbaar verklaring, 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
bewezen verklaard : 

dat zij op 17 Augustus 1938, des namid
dags omstreeks 8¾ uur, in de gemeente 
D uiven, zonder dat zij daartoe van het be
stuur dier gemeente vergunning had gekre
gen, op een perceel grasland heeft gelegen, 
in eigendom en gebruik toebehoorende aan 
de gemeente Duiven. 

Het eerste middel, dat blijkens de toe
lichting hierop is gebaseerd, dat in het von
nis geen rekening gehouden is met art. 14, 
lid 2, der Wegenwet, bepalende, dat de 
rechthebbende op en de onderhoudsplichtige 
van een tot den openbaren weg behooren
den berm alle verkeer over dien berm heb
ben te dulde n , voorzoover het door de om
standigheden wordt gebillijkt, faalt m. i. 
reeds, omdat noch uit het proces-verbaal 
der terechtzitting noch uit de aanteekeniug 
van het mondelinge vonnis blijkt of volgt, 
dat ter terechtzitting van den Kantonrech
ter is gebleken of aangevoerd dat het in de 
telastlegging en bewezenverklaring bedoelde 
perceel grasland was een tot een openbaren 
weg behoorende berm. 

Het tweede middel, waaraan blijkens de 
toelichting tot grondslag is gesteld, dat de 
Kantonrechter niet zou hebben onderzocht 
of de grond, waarop requirante zich bevond, 
was "openbare" grond en, nu dit onderzoek 
achterwege is gebleven, bezwaarlijk kan 
worden aangenomen dat de rechter uit het 
onderzoek op de terechtzitting door den 



53 6 FEBRUARI 1939 

inhoud van wettige bewijsmiddelen de over
tuiging heeft bekomen dat requirante zich 
aan een strafbaar feit heeft schuldig ge
maakt, faalt m. i . reeds, omdat noch uit het 
proces-verbaal der terechtzitting noch uit 
de aanteekening van het mondelinge vonnis 
blijkt of volgt, dat ter terechtzitting van 
den Kantonrechter is aangevoerd dat het 
in de telastlegging en bewezenverklaring be
doelde perceel grasland was "openbare" 
grond. 

Het derde middel is blijkens de toelichting 
gebaseerd op de stelling dat de toegepaste 
verbodsbepaling in strijd is met art. 46r Sr. 
of met art. 168 der Gemeentewet en dus 
onverbindend had moeten worden verklaard. 
Die verbodsbepaling, te weten art. 49 der 
Algemeene Politieverordening voor de ge
meente D uiven 1936, luidt: ,,Onverminderd 
het bepaalde in het Wetboek van Strafrecht 
is het verboden, zonder daartoe bevoegd te 
zijn, te zitten, te liggen of zich op te hou
den in hooi-, gras- of weilanden, op gazons, 
op bouwland of tuingrond". Naar mijne 
meening is deze verbodsbepaling geenszins 
in strijd met art. 461 Sr. of art. 168 der 
Gemeentewet. Met deze verbodsbepaling is 
de gemeentelijke wetgever klaarblijkelijk 
aanvullend opgetreden ten aanzien van de 
artt. 460 en 461 Sr. en hiertoe was die wet
gever bevoegd, nu deze daarbij is gebleven 
binnen de grenzen aan zijn wetgevende 
macht door art. 168 der Gemeentewet ge
steld, daar zijn verbodsbepaling ongetwijfeld 
kan dienen het belang der openbare orde en 
zedelijkheid in de gemeente en dan ook is 
geplaatst in de genoemde gemeentelijke po
litieverordening onder hoofdstuk II. dat 
blijkens den titel ervan bepalingen ter hand
having der openbare orde, veiligheid en ze
delijkheid in de gemeente bedoelt te geven . 
D erhalve acht ik ook het derde middel on
deugdelijk. 

Het vierde middel kan niet tot cassatie 
leiden, da~r, naar mij voorkomt, dit middel 
slechts berust, of op omstandigheden, waar
op in cassatie niet kan worden ingegaan om
dat zij klaarblijkelijk niet ter terechtzitting 
van den Kantonrechter werden aangevoerd, 
of op omstandigheden, die niet kunnen gel
den tegenover voormelde, door den Kanton
rechter toegepaste, door requirant e overtre
den verbodsbepaling, omdat deze verbods
bepaling duidelijk is en, als opgenomen in 
voornoemde gemeentelijke politieverorde
ning, moet worden ondersteld van algemeene 
bekendheid te zijn geweest e n te zijn . 

Geen grond tot cassatie aanwezig oordee
lende, concludeer ik tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

de requirante voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: (zie conclusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de dagvaarding ten laste van requi-

rante is bewezen verklaard, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld, dat zij enz. 
(zie conclusie); 

0. dat het ie middel, dat blijkens de toe
lichting steunt op de stelling, dat het feit 
plaats had op een bij een openbaren weg 
behoorenden berm, reeds hierom niet kun 
slagen, omdat de feitelijke grondslag ont
breekt; 

0. dat in het 2e middel wordt geklaagd 
over verzuim van een anderen vorm dan in 
het 2e lid van art. 99 der Wet R. 0. be
paaldelijk aangewezen ; 

0. omtrent het 3e middel: 
dat dit aldus is toegelicht, dat art. 49 der 

voormelde verordening in strijd zoude zijn 
met de artt. 460 en 461 Sr. , en verder gaat 
dan ter bescherming van de openbare orde, 
zedelijkheid of gezondheid ingevolge art. 
168 Gemeentewet toelaatbaar is ; 

dat dit artikel, voorzooveel thans van 
belang luidt: Onverminderd het bepaalde in 
het Wetboek van Strafrecht is het verbo
den, zonder daartoe bevoegd te zijn, te lig
gen in graslanden; 

dat het middel faalt, daar dit voorschrift 
blijkens zijn aanhef het bepaalde in het 
Wetboek van Strafrecht, dus ook de artt. 
460 en 461 , onverlet laat en de gemeentelijke 
wetgever, ten aanzien van de in deze arti
kelen gegeven regeling aanvullend optre
dend, het liggen in grasland aan onbevoeg
den mocht verbieden, zulks ten einde in het 
belang der openbare orde zulk landelijk 
eigendom te beschermen; 

0 . dat hetgeen door requirante wijders is 
betoogd geen voor onderzoek in cassatie 
vatbare grief inhoudt; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

6 Februari z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 430; Drankwet 1931 
art. 58) . 

De 0. v. J . is niet-ontvankelijk in zijn 
beroep in cassatie tegen het - de vrij
spraak door den Kantonr. bevestigend 
- vonnis, daar de t.1.1. kennelijk doelt 
op overtreding van art. 58, lid 1 der 
Drankwet 1931 en de Rechtb. , door on
der "houder van het verlof", als in dat 
artikel en in de t .1.1. vermeld, niet -
zooals req. mogelijk acht - mede te be
grijpen den plaatsvervanger van den 
houder, niet blijk heeft gegeven aan die 
woorden eene andere beteekenis te heb
ben gehecht, dan daaraan in deze moet 
worden toegekend, terwijl , bij gebreke 
van iedere motiveering daaromtrent, uit 
het vonnis niet blijkt, of de Rechtb. het 
woord "vanwege" (den houder) wel in 
den juisten zin heeft opgevat. 

Op het beroep van den 0. v . J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Maastricht, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van voor
noemde Rechtbank van 3 Oct. 1938, waarbij 
in hooger be·roep werd bevestigd een schrif-
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telijk vonnis van het Kantongerecht te 
Maastricht van 21 Mei 1938, bij hetwelk 
L. J. A., caféhouder, te Valkenburg, van het 
hem bij dagvaarding ten laste gelegde werd 
vrijgesproken. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, en 
luidende: 

,,V. t. van art. 58 Drankwet," ter toelich
ting waarvan daarbij is aangevoerd, dat ge
noemd artikel zoo zoude kunnen worden uit
gelegd, dat onder "houder van het. verlof" 
ook diens plaatsvervanger begrepen 1s; 

0. dat bij dagvaarding aan gerequireerde 
is te laste gelegd, dat hij op 27 Maart 1938 
des namiddags circa 8 uur te Valkenburg in 
een vertrek van perceel Walramplein N ° 
33, voor welk vertrek B . en W. der gemeente 
Valkenburg aan Hubert Beckers hadden 
verleend een verlof A voor den verkoop van 
zwak-alcoholischen drank in het klein, en 
welk verlof door hem, verdachte, werd uit
geoefend, zonder toestemming van den Bur
gemeester van voormelde gemeente Valken
burg, Maria Helena Smeets, althans een 
vrouwelijk persoon gedurende de uitoefening 
van het bedrijf vanwege den houder van 
voormeld verlof aanwezig heeft doen zijn; 

0. dat de Rechtbank het vrijsprekend 
vonnis van den Kantonrechter heeft beves
tigd, op grond dat de Rechtbank met den 
Kantonrechter van oordeel was: ,,dat niet 
wettig en overtuigend is bewezen hetgeen 
den verdachte bij dagvaarding is te laste 
gelegd, en wel met name, dat de verdachte 
de persoon van Maria Helena Smeets van
wege den houder van het verleende verlof 
A en derhalve vanwege Hubert Beckers aan
wezig heeft doen zijn"; 

0. dat, nu ingevolge art. 430 Sv. tegen een 
vrijspraak van den verdachte beroep in _cas
satie niet is toegelaten, te onderzoeken 1s of 
hier een vrijspraak in den zin van dat arti
kel is gegeven; 

dat dit inderdaad het geval is; 
dat toch voormelde telastelegging kenne

lijk doelt op overtreding van art. 58, eerste 
lid der D rankwet 1931, S. 476, en de Recht
bank door onder "houder van het verlof", 
als i,;_ dat artikel en dienovereenkomstig in 
de telastelegging vermeld, niet, - zooals 
requirant mogelijk acht -, mede te begrij
pen den plaatsvervanger van dien houder, 
niet blijk heeft gegeven aan vorenaange
haalde woorden een andere beteekenis te 
hebben gehecht, dan daaraan in deze moet 
worden toegekend, terwijl, bij gebreke van 
iedere motiveering daaromtrent, uit het 
vonnis niet blijkt, of de Rechtbank het 
woord "vanwege" wel in den juisten zin 
heeft opgevat; 

Verklaart het ·beroep niet-ontvankelijk. 

[ Gewezen overeenkomstig de · conclusie 
van den Advocaat-Generaal Holsteyn.] 

(N. J.) 

8 Februari x939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72). 

Het aanbrengen van een andere con
structie van het buizenstelsel der cen
trale verwarming in een schoolgebouw, 
waardoor zal worden voorkomen, dat 
een deel der buizen beneden het grond
waterpeil en derhalve te vochtig ligt, 
met de schadelijke gevolgen, daaraan 
verbonden, is te beschouwen als een ver
andering van inrichting in den zin van 
art. 72 . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Zierikzee tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zeeland 
van 30 September 1938, n ° . 181, 3e afdee
ling, waarbij, met vernietiging van _he~ be
sluit van den raad der gemeente Z1enkzee 
van 14 Juni 1938, n °. 19, is bepaald, dat de 
door het bestuur der vereeniging tot bevor
dering van Christelijk onderwijs onder het 
motto: ,,Laat de kinderkens tot Mij komen", 
gevestigd te Zierikzee, overeenkomstig art. 
72 der Lager-Onderwijswet 192_0 gevraagde 
medewerking voor de vervangmg van het 
buizenstelsel der centrale verwarming door 
een stelsel van andere constructie, alsmede 
voor het bijplaatsen van enkele nieuwe 
radiatoren in het gebouw der bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs, Het 
Vrije, te Zierikzee, alsnog moet worden ver
leend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Januari 1939, n ° . 48; .. 

Op de voordracht van Onzen M,mster van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 Februari 1939, n ° . 1409, Afdeelmg Lager 
Onderwijs; . . .. 

O. dat de raad van Zienkzee m ztJne ver
gadering van 14 Juni 1938, onder n °. 19, 
afwijzend heeft beschikt op het verzoek ".an 
het bestuur der Vereeniging tot bevordenng 
van Christelijk Onderwijs, te Zierikzee, 
onder het motto "Laat de kinderkens tot 
Mij komen", om ingevolge art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 beschikbaar te stel~en 
de gelden, benoodigd voor de vervangmg 
van het buizenstelsel der centrale verwar
ming door een stelsel v_an andere construc
tie, alsmede voor het btJplaatsen van enkele 
nieuwe radiatoren; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
reeds bij de stichting van het schoolgebouw 
in 1922 voor den aanleg van centr~~e ver
warming door de gemeente gelden z1Jn toe
gestaan en het niet aangaat om thans weder
om met een verzoek om beschikbaarstelling 
van gelden te komen, op grond, dat de con
structie van de bestaande centrale verwar
ming niet voldoet; dat de kosten van ver
vanging van dit stelsel door ~en st~lsel van 
andere constructie dan ook met ztJn te be
schouwen als stichtingskosten, bedoeld in 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 en 
alzoo deze kosten uit de exploitatievergoe
ding, bedoeld in art. 101 dier wet behooren 
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te worden bestreden, zoodat alleen voor het 
bijplaatsen van enkele nieuwe radiatoren 
en het aanbrengen van de noodige verleng
stukken de benoodigde gelden zouden wor
den toegestaan : dat het schoolbestuur bij 
schrijven van 7 Mei 1938 heeft bericht, dat 
het zijn verzoek handhaaft, zoodat hierop 
afwijzend behoort te worden bescfükt; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit bij Ged. Staten van Zeeland in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 30 
September 1938 het beroep ongegrond heeft 
verklaard en met vernietiging van het be
streden raadsbesluit heeft bepaald, dat de 
door den appellant gevraagde medewerking 
alsnog moet worden verleend; 

dat Ged. Staten daarbij hebben over
wogen, dat door den appellant gelden zijn 
aangevraagd: re. voor de vervanging van 
het buizenstelsel der centrale verwarming 
door een stelsel van andere constructie; 
2e. voor het bij plaatsen van enkele nieuwe 
radiatoren; dat, wat het re punt betreft, 
de· vervanging van het buizenstelsel dient 
tot verbetering van een bij den aanleg van 
de bestaande verwarming gemaakte con
structiefout en derhalve als een verandering 
van inrichting in den zin van art. 72 der 
wet moet worden aangemerkt: dat, wat het 
2de punt betreft, tusschen partijen vast 
staat, dat de voor de uitbreiding van de 
verwarmingscapaciteit der centrale verwar
ming benoodigde gelden langs den weg van 
art. 72 der wet kunnen worden beschikbaar 
gesteld; dat ten slotte door het inwilligen 
van de aanvrage de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, 
niet zouden worden overschreden; dat de 
raad daarom ten onrechte de gevraagde 
medewerking heeft geweigerd; 

dat van deze beslissing de raad van 
Zierikzee bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij van meening is, dat 
het verzoek niet betreft een verandering 
van inrichting, als bedoeld in art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920, en de kosten van 
verbetering der centrale verwarming dus 
behooren te worden bestreden uit de exploi
tatievergoeding, bedoeld in art. ror dier 
wet, terwijl alleen voor het bij plaatsen van 
enkele nieuwe radiatoren en het aanbrengen 
van de noodige verlengstukken de benoo
digde gelden zouden kunnen worden toe
gestaan ; dat toch de vervanging van het 
bestaande systeem door een van andere 
constructie niet geschiedt, omdat het be
staande als zoodanig niet zou voldoen , maar 
o mdat, zooals het b estuur z e lf in zij n e 
schrifturen naar voren brengt : a. in 1922 
het buizenstelsel zoodanig is gelegd, dat het 
voor een deel ligt beneden het grondwater
peil, zoodat dat gedeelte bij hoogen stand 
van het grondwater, onder water staat; 
b . daaraan overwegende bezwaren zijn ver
bonden als bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van een muffe , onfrissche lucht in het ge
bouw, als er gestookt wordt, terwijl boven
dien het buizenstelsel uiteraard tegen zulk 
een vochtige ligging niet bestand is; c. het 

derhalve in het oog springt, dat niet ouder
dom of normale slijtage hier de reden is van 
de noodzakelijke vernieuwing van het bui
zenstelsel, doch uitsluitend het feit, dat de 
huidige constructie niet deugt; dat de raad 
juist, omdat de huidige constructie niet 
deugt tengevolge van fouten, begaan bij den 
aanleg van de centrale verwarming, voor 
welken aanleg de raad reeds in 1922 gelden 
tot een bedrag van f 6314.20 toestond, van 
meening is, dat het niet aangaat om daar
voor thans wederom beschikbaarstelling van 
gelden te verzoeken, temeer niet, omdat, 
zooals het bestuur der school zelf aangeeft, 
ouderdom, of normale slijtage hier niet de 
reden is; dat bij eerder ingrijpen door het 
bestuur, door namelijk bijtijds de ligging 
der buizen te verbeteren, erger voorkomen 
had kunnen worden; dat door toestaan der 
opnieuw gevraagde gelden de gemeente aan
sprakelijk zou worden voor buiten haar toe
doen gemaakte fouten of nalatigheden , een 
standpunt, dat niet aanvaardbaar is; 

0 . dat het hier niet betreft het eenvoudig 
vervangen van het oude niet meer aan de 
eischen beantwoordende buizenstelsel der 
centrale verwarming door een nieuw, doch 
dat het schoolbestuur, blijkens de stukken, 
veeleer beoogt, naast het bijplaatsen van 
enkele nieuwe radiatoren, waardoor de ver
warmingscapaciteit wordt vergroot, het aan
brengen van een andere constructie van het 
buizenstelsel, waardoor zal worden voorko
men, dat een deel der buizen beneden het 
grondwaterpeil en derhalve te vochtig ligt, 
met de schadelijke gevolgen daaraan ver
bonden; 

dat hier mitsdien gesproken moet worden 
van verandering van inrichting, als bedoeld 
bij art. 72 , re lid, der Lager Onderwijswet 
1920, waartoe 's raads medewerking inge
volge deze wetsbepaling kan worden ge
vraagd; 

dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten moet worden aangenomen, dat 
door een en ander de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, 
niet worden overschreden; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht hebben 
geoordeeld, dat de gevraagde medewerking 
alsnog behoort te worden verleend; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

9 Februari 1939. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 58 re lid). 

Ongeschiktheid "naar het oordeel van 
B. en W."; aan den rechter is m et deze 
laatste woorden een oordeel omtrent het 
al dan niet bestaan van ongeschiktheid 
onttrokken . 

Détournement de pouvoir? B. en W. 
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waren vrij te kiezen tusschen het opleg
gen van een straf en het geven van ont
slag wegens ongeschiktheid. Zij hebben 
die vrijheid niet misbruikt (anders: het 
Sch~idsgerecht) . 

Uitspraak in zake: 
Het College van Burgemeester en Wet

houders der gemeente Arnhem, klager, ver
tegenwoordigd door den Burgemeester, voor 
wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden: J. W. J. toe Wa
ter, hoofdambtenaar ter gemeentesecretarie 
te Arnhem, 

tegen: 
X., wonende te Arnhem, verweerder, in per
soon ter openbare terechtzitting verschenen, 
bijgestaan door zijn raadsman M. C . Bolle, 
wonende te Bussum. 

D e Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aan,!laat de feiten van het twistgeding: 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

Arnhem d .d . 28 September 1938 het navol
gende besluit hebben genomen: 

.,Voorgenomen het schrijven van den D i
recteur van de L ichtfabrieken en het Tram
bedrijf d.d. 1 Juli 1937, n °. T. 223, houden
de bericht, dat in den morgen van dien da
tum in een tramwagen, bestuurd door den 
bestuurder X ., een passagier is aangetrof
fen, die voorzien was van een plaatsbewijs, 
hetwelk door den2elfden bestuurder reeds 
op een vroeger tijdstip aan een anderen 
passagier was uitgegeven; 

0 . dat genoemde X. hiervan geen bevre
d igende verklaring kon geven; 

0 . dat X . niet langer kan worden be
schouwd als geschikt om een vertrouwens
positie als die van trambestuurder te be
kleeden en op dien grond eervol dient te 
worden ontslagen; 

0 . voorts , dat een beslissing hieromtrent 
na het aangehaald schrijven van den Direc
teur voornoemd tot heden is aangehouden; 
dat X . gedurende dezen tijd in het genot is 
gebleven van zijn volle bezoldiging; en dat 
overigens de omstandigheden geen schade
loosstelling bij ontslag wegens ongeschikt
heid wettigen; 

Gelet op art. 13, lid 6, sub c, van het 
Werkliedenreglement; 

Is besloten: 
met ingang van 1 November 1938 den 

treinbeambte X. wegens ongeschiktheid eer
vol uit den dienst der Gemeente te ont
slaan."; 

0 . dat het Scheidsgerecht, bedoeld in 
hoofdstuk VIII der Verordening tot rege
ling van de arbeidsvoorwaarden van de 
werklieden in dienst der gemeente Arnhem 
(Werkliedenreglement) bij uitspraak van 
15 N ovember 1938 - naar welker inhoud 
hierbij wordt verwezen - heeft verklaard, 
dat de klacht van X. voornoemd terecht is 
ingediend in zooverre als bij het beroepen 
besluit van Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Arnhem van hun bevoegd-

heid om ter zake van de door hen gestelde 
feiten niet tot strafoplegging maar tot ont
slag wegens ongeschiktheid over te gaan 
kennelijk een gebruik is gemaakt, waartoe 
die bevoegdheid niet is gegeven; dat be
doeld besluit derhalve wordt vernietigd; 

0. dat de Burgemeester van Arnhem in 
zijn opgemelde hoedanigheid van die uit
spraak tijdig is gekomen in beroep en op 
de bij klaagschrift aangevoerde gronden 
kennelijk heeft bedoeld te vorderen, dat, 
met vernietiging van die uitspraak, het door 
X. tegen het besluit van 28 September 1938 
ingestelde beroep alsnog ongegrond worde 
verklaard; 

In rechte: 
0. dat, gelet op het bepaalde in art. roo, 

lid 3, van het Werkliedenreglement der ge
meente Arnhem, ter beslissing van het on
derhavige geschil moet worden onderzocht, 
of het bestreden besluit feitelijk of rech
tens met de ter zake toepasselijke voor
schriften strijdt, alsmede of het kennelijk 
een ander doel beoogt dan datgene, waar
voor de bevoegdheid tot het nemen van dat 
besluit is gegeven; 

0. dat krachtens het bepaalde in art. 13, 
lid 6, aanhef en sub c van het W erklieden
reglement aan den werkman - gelijk ver
weerder was - die naar het oordeel vari 
Burgemeester en Wethouders - zijnde het 
tot het gev en van zoodanig ontslag bevoeg
de College - ongeschikt is voor de hem op
gedragen werkzaamheden, ontslag kan wor
den verleend, in welk geval door Burge
meester en Wethouders naar billijkheid een 
vergoeding kan worden toegekend, worden
de krachtens art. 15 van dat reglement een 
dergelijk ontslag verleend met het praedi
caat "eervol"; 

0. dat dus het oordeel over zoodanige on
geschiktheid enkel berustte bij Burgemees
ter en W ethcuders, aan welk College nu 
eenmaal blijkens gemeld art. 13, lid 6, om 
welke reden dan ook, zoodanige beoordeeling 
is overgelaten en de administratieve rechter 
zich t en deze van een onderzoek, of inder
daad ongeschiktheid bestond, moet ont
houden; 

0. dat voor den Raad vaststaat, dat Bur
gemeester en Wethouders in werkelijkheid 
v a n oordeel waren, dat verweerder onge
schikt was voor zijn werkzaamheden als 
trambestuurder; 

0. dat mitsdien, waar het ook aan het 
beleid van Burgemeester en Wethouders 
was overgelaten of al dan niet naar billijk
heid een vergoeding zou worden toegekend 
en nu zoodanige vergoeding niet is verstrekt, 
het genomen besluit niet kan worden aan
gevochten wegens strijd, feitelijk of rech
tens, met evengenoemde artikelen, zijnde 
den Raad ook overigens niet gebleken van 
het bestaan van eenig toepasselijk voor
schrift, waarmede dat besluit zoude strijden; 

0 . alsnu ten aanzien van het door het 
Scheidsgerecht aangenomen " détournement 
de pouvoir", dat het Scheidsgerecht terecht 
heeft overwogen, dat in het onderhavige 
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geval ·voor Burgemeester en Wethouders 
formeel de bevoegdheid bestond te kiezen 
tusschen eenerzijds strafoplegging aan ver
weerder ter zake van de overtreding van de 
voorschriften van den tramdienst, respectie
velijk ter zake van zijn handelingen of ge
dragingen in het bestreden besluit omschre
ven, en anderzijds verweerders ongevraagd 
eervol ontslag, wijl dat College hem onge
schikt oordeelde voor de hem opgedragen 
werkzaamheden; 

0. dat het Scheidsgerecht echter van oor
deel is, dat van deze bevoegdheid tot keuze 
een niet bedoeld gebruik is gemaakt en dat 
de bestreden beslissing kennelijk behelst een 
verkapt ontslag ter zake van een discipli
nair strafbaar feit, zulks op grond, dat het 
ongeschiktheidsoordeel slechts op één enkel 
feit is gegrond, welk feit naar zijn aard tot 
disciplinaire bestraffing aanleiding kon ge
ven; dat Burgemeester en Wethouders in 
dit geval de strafprocedure hadden moeten 
volgen en, nu dit niet is geschied, verweer
der opzettelijk een hem toekomend rechts
middel hebben ontnomen; 

0. dat de Raad het Scheidsgerecht -
met welks standpunt verweerder zich ken
nelijk vereenigt - hierin echter niet kan 
volgen; 

0. toch allereerst dat ongeschiktheid van 
een betrokken werkman voor zijn werk
zaamheden wel degelijk kan blijken uit één 
door hem begaan feit - dat ook tot straf
oplegging aanleiding zou kunnen geven -
waardoor hij immers blijk kan geven een 
zoodanige mentaliteit te bezitten, dat het 
verrichten van zijn werkzaamheden hem 
niet meer kan worden toevertrouwd; 

0. dat voorts, waar de bevoegdheid van 
Burgemeester en Wethouders tot keuze van 
den ten deze toe te passen maatregel in 
geen enkel opzicht was beperkt - blijkende 
zulks ten overvloede nog uit art. 93 van het 
Werkliedenreglement, krachtens hetwelk 
aan Burgemeester en Wethouders uitdruk
kelijk het recht is voorbehouden een werk
man eventueel wegens ongeschiktheid te 
ontslaan in plaats van hem straf op te leg
gen - en waar zij in werkelijkheid het oor
deel toegedaan warèn, dat verweerder onge
schikt was, het geheel tot hun beleid en 
vrije goedvinden behoorde den ten deze ge
nomen maatregel en niet een anderen, waar
toe zij ook bevoegd waren, te kiezen en er 
dus geen sprake kan zijn van een verkeerd 
gebruik van bevoegdheid tot keuze, ook al 
heeft bij hen daarbij mede de gedachte 
voorgezeten om - gelijk ter terechtzitting 
van dezen Raad is gebleken - aldus het 
Scheidsgerecht den last te besparen de ge
heele zaak van verweerder, welke reeds door 
den gewonen rechter "tot in hoogsten aan
leg" was behandeld, opnieuw in vollen om
vang te moeten onderzoeken; 

0. dat dus, waar ook overigens van een 
verkeerd bevoegdheidsgebruik in casu niet 
is gebleken, ook de laatste van de in de 
eerste rechtsoverweging gestelde vragen ont
kennend moet worden beantwoord; 

0. dat mitsdien de beroepen uitspraak 
behoort te worden vernietigd en het door 
voornoemden X. tegen het bestreden besluit 
ingestelde beroep alsnog ongegrond moet 
worden verklaard, waardoor een onderzoek 
nopens de vraag, of op grond van het be
paalde in art. I03 van het Werkliedenregle
ment, j 0

• art. n2, lid 2, en II4, lid I en 2, 
van het Ambtenarenreglement voor een ver
nietiging van dat besluit, als door het 
Scheidsgerecht is uitgesproken, plaats was, 
achterwege kan blijven; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het door X. voornoemd tegen 

het besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Arnhem van 28 September I938 
ingestelde beroep alsnog ongegrond. 

De uitspraak van het Scheidsgerecht, 
voorzoover ten dezen van belang, luidt : 

0. dat mitsdien alleen nog de vraag is te 
beantwoorden of Burgemeester en Wethou
ders hier niet van een bevoegdheid gebruik 
gemaakt hebben voor een ander doel dan 
dat, waartoe die bevoegdheid hun is gege
ven, zoodat dusgenaamd "détournement de 
pouvoir" aanwezig is; 

0. dat in art. 93 van het Werkliedenre
glement wordt gezegd, dat straffen aan een 
werkman kunnen worden opgelegd wegens 
overtreding van eenig voorschrift of wegens 
onvoldoende plichtsbetrachting, terwijl in 
art. 95 wordt gesproken van "het zich 
schuldig maken aan handelingen of gedra
gingen"; dat dus in het algemeen gezegd 
kan worden, dat straffen staan tegenover 
concrete feiten, welke aan een werkman 
kunnen worden ten laste gelegd; 

0. dat die straffen naar haar aard voor 
den betrokkene beteekenen leed en schade, 
doch daarom ook voor hem van elke opleg
ging daarvan beroep openstaat op een 
Scheidsgerecht, aan hetwelk het recht is ge
geven om te beslissen, of hij strafbaar is en 
welke straf hem moet worden opgelegd (art. 
rn3 van het Werkliedenreglement j 0

• art. 
n2, lid I, van het Ambtenarenreglement 
voor ambtenaren in dienst der Gemeente 
Arnhem); 

0. dat nevens de bevoegdheid tot straf
oplegging, welke onder meer kan bestaan in 
ongevraagd eervol ontslag, staat de boven
vermelde bevoegdheid van Burgemeester en 
Wethouders om een werkman ontslag te 
verleenen, dien zij ongeschikt oordeelen, d. i. 
achten in een toestand of gesteldheid te 
verkeeren, waardoor verder in dienst blijven 
van dien werkman ongewenscht is; 

0 . dat blijkens verschillende uitspraken 
van den Centralen Raad van Beroep betref
fende gelijksoortige gevallen de administra
tie in zoodanige gevallen de bevoegdheid 
van keuze heeft om hetzij de bepalingen 
omtrent strafoplegging te hanteeren, hetzij 
die omtrent ontslag wegens ongeschiktheid, 
hetzij beide; 

0. dat wat het Werkliedenreglement der 
Gemeente Arnhem betreft, zoodanige be
voegdheid in het algemeen ook wel aanwezig 
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is te achten, gezien den inhoud van art. 13 
van bedoeld Reglement en dien van Hoofd
stuk VII betreffende straffen, waarbij wel 
in het bijzonder van beteekenis is art. 93, 
luidende: 

,,Onverminderd de bevoegdheid van Bur
gemeester en Wethouders tot het nemen van 
maatregelen in gevallen, dat de dienst door 
den werkman onvoldoende wordt vervuld 
t engevolge van gebleken ongeschiktheid of 
om andere redenen, kan de werkman we
gens overtreding van eenig voorschrift, in 
of krachtens deze verordening gegeven, of 
wegens onvoldoende plichtsbetrachting wor
den gestraft"; 

0. dat ook in het onderhavige geval voor 
Burgemeester en Wethouders formeel de 
bevoegdheid bestond, te kiezen tusschen 
eenerzijds strafoplegging aan klager terzake 
van de overtreding der voorschriften van 
den tramdienst, resp. terzake van zijn han
delingen of gedragingen in het bestreden 
besluit beschreven, en anderzijds klagers 
ongevraagd ontslag wegens een bij het Col
lege bestaand oordeel van ongeschiktheid 
(kunnende de mogelijkheid om beide maat
regelen tegelijk te nemen buiten bespreking 
worden gelaten, als niet in het geding zijn
de); 

0. dat derhalve nog slechts is te beslissen 
of van deze bevoegdheid (tot keuze) een 
niet bedoeld gebruik is gemaakt; 

0 . dat zich het bijzondere geval voordoet, 
dat het ongeschiktheidsoordeel door Burge
meester en Wethouders wordt afgeleid uit 
één enkel feit en geen enkele andere grond 
wordt aangevoerd, welke op ongeschiktheid 
zou wijzen, terwijl klager een langdurigen 
en goeden staat van dienst heeft; 

0 . dat bedoeld feit naar zijn aard tot 
disciplinaire bestraffing aanleiding kon ge
ven, waarom dan ook in gevallen van ge
lijksoortigen aard inderdaad door hetzelfde 
College tot zoodanige bestraffing is over
gegaan; 

0 . dat door nu in plaats van dat feit 
slechts de ongeschiktheid voor verdere 
dienstvervulling, die het zou meebrengen, 
als grond voor ontslag te kiezen, Burgemees
ter en Wethouders voor klager diens recht 
hebben uitgeschakeld om van het Scheids
gerecht een uitspraak te verkrijgen over het 
bestaan e n de waardeering van de h e m ten 
laste gelegde overtreding of handeling, daar 
t en aanzien van een beslissing ex art. 13, 
lid 6, sub c, voormeld, dit Gerecht alleen 
vermag te beslissen, of Burgemeester en 
Wethouders inderdaad van oordeel zijn ge
weest, dat de betrokken werkman het feit, 
dat hem ongeschikt zou maken, heeft be
gaan; niet of hij het inderdaad, ook naar 
het oordeel van het Scheidsgerecht, begaan 
heeft; 

0. dat de bestreden beslissing onder deze 
omstandigheden kennelijk behelst een ver
kapt ontslag op grond van een disciplinair 
strafbaar feit, d . i . een détournement de 
pouvoir; 

0 . dat, ware dit toelaatbaar, door Burge-

meester en Wethouders voor een ambtenaar 
of werkman zou kunnen worden weggeno
m en diens recht van beroep op een Scheids
gerecht, het sluitstuk zijner rechtspositie, in 
alle gevallen, waarin een door bedoeld Col
lege aangenomen disciplinair strafbaar feit 
tevens ongeschiktheid voor verdere vervul
ling der functie zou medebrengen; dat zulks 
nimmer de bedoeling van het Werklieden
reglement kan zijn geweest. 

(A.B.) 

zo Februari z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. artt. 1791-1806; Alg. 
R eg!. P olders Zeeland art. 50). 

Het Hof heeft feitelijk, dus in cassatie 
onaantastbaar, beslist, dat het besluit der 
ingelanden slechts machtiging gaf voor 
een geval, dat zich hier niet voordeed 
(kasgeldleening, Red.). Na deze beslis
sing kon het Hof tot geen ander oordeel 
komen dan dat het Waterschap niet ge
bonden was. 

Een te kennen geven van het bestuur, 
dat het geval in de machtiging bedoeld 
zich hier voordeed, kan daarin geen ver
andering brengen. 

L. 0. Gevens, weduwe van P. L. C. Blon
deel, wonende te M oerkerke in België, 
eischeres tot cassatie van een op 28 Februari 
1938 door het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
tusschen partijen gewezen arrest, advocaat 
Jhr. Mr. J . H . de Brauw; gepleit door Mr. 
C. R. C. Wyckerheld Bisdom, 

tegen: 
Het Waterschap "Oranje-Dierentijd" in 
rechten vertegenwoordigd door en zijn do
micilie hebbend b ij den dijkgraaf, Emile 
Haverbeke, wonende te Yzendijke, verweer
der in cassatie, advocaat Mr. F. M. West er
ouen van Meeteren; gepleit door Mr. A. H. 
Kuypers. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Eischeresse tot cassatie is het slachtoffer 
geworden van de oneerlijke praktijken van 
den toenmaligen ontvanger-griffier van het 
verwerende waterschap, doordien zij zich 
dientengevolge bedrogen heeft gezien in hare 
verwachting. dat eene, door haar gehouden, 
op dat waterschap luidende, schuldbeken
tenis aan toonder op hare vordering tot te
rugbetaling van het daarin uitgedrukte be
drag met rente door het waterschap zoude 
worden gehonoreerd. Afwijzing van deze 
vordering door Rechtbank en Hof heeft haar 
aanleiding gegeven 's Hofs arrest, waarvan 
de ten dezen van belang zijnde gronden hier
onder zijn vermeld, te bestrijden met het 
navolgende middel van cassatie: 

,,S. en/of v. t . van artt. 192 Grondwet, zoo
als deze luidde voor de wijziging bij de Wet
ten van 19 Januari 1938 (S. 100-105), 
1269, 1349, 1355, 1356, 1374, 1375, 1791, 1796, 
1800, 1902, 1903 B. W. , 48 Rv., 136, 138 
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Provinciale wet, 22, 50, 51, 65, 67, 77, 81 van 
het Algemeen Reglement voor de Polders en 
Waterschappen in Zeeland, vastgesteld bij 
Besluit der Staten van Zeeland van 19Maart 
1919, N°. 5 en goedgekeurd bij Koninklijk 
Besluit van 15 Mei 1919, N". 44, 

doordien het Hof, na overwogen te heb
ben: enz., heeft voorbijgezien, dat het be
stuur van het Waterschap dat de overeen
komst van geldleening ter uitvoering van 
het besluit der vergadering van Ingelanden 
van 16 Mei 1929 - immers met een beroep 
op de in dit besluit vervatte machtiging -
heeft gesloten, en in elk geval aldus te ken
nen heeft gegeven dat zich het in die mach
tiging bedoelde geval dat er behoefte aan 
kasgeld bestond voordeed, daarbij handelde 
binnen den formeelen kring zijner bevoegd
heden en dus het Waterschap aan deze ge
dragingen van het bestuur gebonden is, 

zoodat het Hof niet, zonder eenig nader 
onderzoek, op den enkelen grond dat uit 
niets is gebleken en ook niet is gesteld, dat 
ten tijde van het aangaan der gestelde geld
leening een behoefte aan kasgeld zich in wer
kelijkheid zou hebben voorgedaan, had mo
gen beslissen dat het Waterschap niet door 
<le overeenkomst van geldleening werd ver
bonden.· • 

D it middel zal, vrees ik, op eene nieuwe 
teleurstelling voor eischeresse uitloopen, aan
gezien het, naar het mij wil voorkomen, afstuit 
op eene feitelijke, in cassatie niet aantast
bare, beslissing. Het Hof stelt vast, dat het 
in deze bedoelde besluit van de op 16 Mei 
1929 gehouden vergadering van ingelanden 
van het als verweerder optredende Water
schap, waarop in de schuldbekentenis wordt 
gedoeld en waarbij, blijkens de overgelegde 
notulen, aan het bestuur machtiging is ver
leend tot het opnemen van "kasgeld al naar 
gelang van de behoeften", alleen een mach
tiging inhield tot het aangaan van eene kas
geldleening, dus van eene leening, welke be
stemd was om binnen betrekkelijk korten 
tijd, binnen den tijd van het loopende dienst
jaar, te worden afgelost en wel alleen indien 
en voorzoover daaraan behoefte zou bestaan 
d. w. z. indien op zeker oogenblik door het 
Waterschap uitgaven zouden moeten worden 
gedaan, waarvoor niet de noodige kasmid
delen aanwezig waren. 

Deze beslissing komt derhalve neer op 
eene uitlegging van het door de vergadering 
van ingelanden genomen besluit in dezen 
zin, dat dit slechts eene zeer beperkte mach
tiging voor het bestuur bevatte, namelijk 
eene machtiging, uitsluitend strekkende tot 
het aangaan van eene kasgeldleening en dan 
nog onder de opschortende voorwaarde, dat 
aan de op te nemen kasgelden oogenblikke
lijk behoefte zoude bestaan. Art. 50 onder e 
van het Algemeen Reglement voor de Pol
ders en Waterschappen in Zeeland bepaalt, 
dat de vergadering van ingelanden, behalve 
de elders genoemde bevoegdheden, in het 
bijzonder tot werkkring heeft o. m. het aan
gaan van geldleeningen, waaruit volgt, dat 

het bestuur van het verwerende waterschap, 
als uitvoerder van de besluiten der verga
dering van ingelanden, bevoegdheid tot het 
aangaan van de onderwerpelijke geldleening 
alleen kon ontleenen aan een besluit van de 
vergadering, waarbij machtiging daartoe was 
verleend. D e door het Hof ten dezen gegeven 
uitlegging van het door de vergadering van 
ingelanden genomen besluit, welke m. i ., als 
van feitelijken aard, in cassatie niet met 
goed gevolg kan worden bestreden (v.g. ook 
H. R. 7 Maart 1930 W. 12131 N. J. 1930, 
1049) brengt nu mede, dat de beperkte 
strekking van de daarin gelegen machtiging 
op het bestuur dit slechts bevoegd kon ma
ken, indien en voorzoover uitgaven moesten 
worden gedaan, waarvoor niet de noodige 
kasmiddelen aanwezig waren, welk geval, 
naar de evenzeer feitelijke beslissing van het 
Hof, zich ten dezen niet voordeed. Gegeven 
de feitelijke beslissing omtrent de zeer be
perkte strekking van het door ingelanden 
genomen besluit, was er dus ten dezen, bij 
niet vervulling van de gestelde voorwaarde, 
van eene machtiging op het bestuur tot het 
aangaan van de onderwerpelijke geldleening 
geen sprake. Hieruit volgt, dat het bestuur 
door het aangaan van die geldleening niet 
handelde binnen den formeelen kring zijner 
bevoegdheid, daar het ten dezen rechtens 
niet kon handelen voor het Waterschap en 
dus niet enkel te kort schoot in zijnen plicht 
om, binnen den formeelen kring van zijne 
bevoegdheid handelende, de belangen van 
het Waterschap naar behooren te behartigen. 
Waar zulks het geval is, kan. ook al ware in 
het, in de schuldbekentenis gedaan, beroep 
op de, in het besluit der vergadering van 
ingelanden van 16 Mei 1929 vervatte, mach
tiging te zien een te kennen geven van de 
zijde van het bestuur, dat zich voordeed het 
in die machtiging bedoelde geval, dat er be
hoefte aan kasgeld bestond, dit te kennen 
geven m. i. toch nimmer het Waterschap 
tegenover eischeresse binden, aangezien het 
bestuur aan zijne beperkte machtiging zeker 
allerminst de bevoegdheid kon ontleenen om, 
in strijd met de waarheid, namens het Wa
terschap te verklaren, dat het bedoelde geval 
aanwezig was. De door die verklaring bij 
derden opgewerkte schijn, als ware de be
voegdheid tot het sluiten der geldleening b ij 
het bestuur aanwezig, kan dan ook niet aan 
het Waterschap worden toegerekend in dier 
voege, dat dit daardoor zelf bij derden het 
vertrouwen zoude hebben gewekt, dat het 
bestuur in dezen tot handelen bevoegd was, 
en dat het Waterschap dientengevolge te
genover die derden zoude zijn gebonden. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep met veroordeeling van eischeresse 
tot cassatie in de daarop gevallen kosten. 

D e Hooge R aad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden arrest voor

zoover van belang in cassatie vaststaat: 
dat eischeres in cassatie houdster is van 

een schuldbekentenis, waarvan de aanvang 
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luidt: ,,Het bestuur van het waterschap 
Oranje-Dierentijd te Yzendijke, ten deze ge
machtigd door de vergadering van ingelan
den van 16 Mei 1929, verklaart schuldig te 
zijn aan toonder dezer schuldbekentenis een 
som van f 3000"; dat verder in die schuld
bekentenis onder meer is bepaald, dat het 
kapitaal eene rente zal afwerpen van ½ % 
per maand en dat het kapitaal met een ter
cnijn van 3 maanden opzegbaar zal zijn, ter
wijl de schuldbekentenis is geteekend door 
den dijkgraaf en den ontvanger-griffier; 

dat eischeres stellend, dat zij de geldlee
ning met in achtneming van gemelden ter
mijn heeft opgezegd en dat de rente sedert 
1 Juli 1931 onbetaald is gebleven, den ver
weerder voor de Arr.-Rechtbank te Middel
burg heeft gedaagd en heeft gevorderd de 
veroordeeling van verweerder tot betaling 
van f 3000 met rente; 

dat de Rechtbank, na tegenspraak der 
vordering door verv:eerder, den eisch heeft 
ontzegd; 

dat eischeres in hooger beroep tegen het 
vonnis o. a. als grief heeft aangevoerd, dat 
de Rechtbank ten onrechte heeft aangeno
men, dat het bestuur van verweerder niet 
bij besluit van de vergadering van ingelan
den tot het aangaan der geldleening ge
machtigd was; 

dat het Hof de grief verwerpend bij het 
bestreden arrest het vonnis heeft bekrach
tigd ; 

dat het Hof daarbij allereerst heeft voor
opgesteld, dat wil de vordering kunnen sla
gen, zal moeten blijken, dat het bestuur door 
de vergadering van ingelanden tot het afslui
ten der geldleening gemachtigd was; dat 
eischeres zich daartoe heeft beroepen op het 
besluit van ingelanden van 16 Mei 1929, 
maar dit besluit inhield, dat machtiging 
werd verleend tot het opnemen van "kasgeld 
al naar gelang van de behoeften" ; 

dat het Hof vervolgens overweegt : 
" dat dit besluit blijkens de aangehaalde 

woorden, alleen een machtiging inhield tot 
het aangaan van een kasgeldleening, dus van 
een leenipg, welke bestemd was om binnen 
betrekkelijk korten tijd, binnen den tijd van 
het loopende dienstjaar, te worden afgelost 
en wel alleen indien en voor zoover daaraan 
b e hoefte zou bestaan, d . w . z . indie n op zek e r 
oogenblik door het Waterschap uitgaven 
zouden moeten worden gedaan, waarvoor 
niet d e noodige kasmiddelenaanwezigwaren; 

dat nu uit niets is gebleken en ook niet is 
gesteld, dat ten tijde van het aangaan der 
gestelde geldleening een zoodanig geval zich 
zou hebben voorgedaan, zijnde immers niet 
beweerd, dat het Waterschap toen ter tijd 
betalingen zou hebben moeten doen en daar
toe buiten hetgeen in de kas aanwezig was, 
een bedrag van f 3000 noodig zou hebben 
gehad; 

dat het ook in het b ijzonder in verband 
met hetgeen later met het geld schij nt te zijn 
geschied, geenszins ondenkbaar is, dat het 
bestuur zonder eenig verband met den wer-

kelijken toestand der kas en met door het 
Waterschap te verrichten betalingen, de 
geldleening heeft gesloten, omdat uit de me
dedeelingen van partijen kan worden opge
maakt, dat het door Gevens in handen van 
den toenmaligen Ontvanger-Griffier gestorte 
bedrag niet aan het Waterschap is ten goede 
gekomen, derhalve niet tot het doen van 
betalingen te haren behoeve is aangewend, 
doch door dien Ontvanger-Griffier is ver
duisterd; 

dat het er dus voor moet worden gehou
den, dat de bewuste geldleening niet door 
een besluit van de vergadering van ingelan
den was gedekt, zoodat geïntimeerde daar
door niet werd verbonden;" 

0. dat eischeres tegen 's Hofs beslissing als 
middel van cassatie inbrengt: zie concl. 
Proc.-Gen. ; 

0. hieromtrent: 
dat het Hof feitelijk, en dus in cassatie 

onaantastbaar heeft beslist, dat het door de 
ingelanden genomen besluit aan het bestuur 
van verweerder slechts machtiging tot het 
sluiten eener geldleening verstrekte voor een 
geval, waarvan niet is gebleken, dat het zich 
bij het sluiten der onderhavige geldleening 
voordeed; 

dat na deze beslissing, nu vaststaat, dat 
zonder een besluit van ingelanden het be
stuur tot het sluiten eener geldleening on
bevoegd was, het Hof tot geen ander oordeel 
kon komen, dan dat verweerder niet gebon
den was; 

dat een te kennen geven van het bestuur, 
dat het geval in de machtiging bedoeld zich 
voordeed, hierin geen verandering kan bren
gen, omdat een dergelijk te kennen geven 
door het bestuur de machtiging van de ver
gadering van ingelanden niet kan vervangen; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 125, 
Red.). * · 

* E en zelfde beslissing is gegeven in twee 
andere zaken van gelijken aard, waarin als 
eischende partij optrad, resp. C . Blondeel en 
de Comm. Vennootschap Ls. van Waasberghe 
Janssens in liq. (Red.) . 

(N. J.) 

z3 Februari z939. ARREST van den H oo
gen Raad. (Woningwet art. 4; Sv. art. 
358, 4e lid). 

De beschikbaarheid van drink- en 
huishoudwater behoort tot de onderwer
pen, waaromtrent, ingevolge art. 4 der 
Woningwet en art. 168 Gemeentewet, de 
gemeenteraad bevoegd is voorschriften 
te geven, terwijl geenerlei wettelijke be
paling belet, dat in die voorschriften 
wordt opgenomen de verplichting tot 
aansluiting op een in de nabijheid van 
de betrokken woning aanwezige water
leiding. 

Uit den aard der zaak brengt die aan
sluiting mede de verplichting om daar
voor te betalen volgens het geldend ta-
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rief. De inhoud van dat tarief - en dus 
ook de door requiranten aangevoerde 
klacht, dat bij dat tarief rekening wordt 
gehouden met het door den aangeslotene 
houden van vee - raakt echter de gel
digheid der verordening niet. 

Een onder voorwaarde, dat aanvrager 
geen toeslag voor zijn vee zou behoeven 
te betalen, gedaan, en op dien grond 
door de waterleidingmij geweigerd, ver
zoek tot aansluiting kan de aansprake
lijkheid van requiranten voor het niet 
aangesloten zijn van hun perceelen niet 
opheffen. 

[Aldus ook Adv.-Gen. Rombach; deze 
ambtshalve: Ten onrechte is in het von
nis a quo onder de artikelen, waarop de 
oplegging van straf berust, art. 93 der 
bouwverordening niet vermeld. Anders 
implicite H . R.]. 

Op het beroep van: 1°. J. A. B., land
bouwer te Tubbergen, 2°. G. H. H ., land
bouwer te Reutum, gemeente Tubbergen, 
requiranten van cassatie tegen een vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Almelo van 11 
Oct. 1938, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van de mondelinge vonnissen, 
op 18 Februari 1938 door het Kantonge
recht te Almelo ten laste van requiranten 
gewezen, ieder der requiranten ter zake 
van: ,,in de gemeente Tubbergen handelen 
in strijd met de bepalingen van de Bouw
verordening voor de gemeente Tubbergen", 
met aanhaling van de artt. 43. 97 en · t 16 
van genoemde Bouwverordening, 23 en 91 
Sr., is veroordèeld tot eene geldboete van· 
tien gulden en eene vervangende hechtenis 
van tien dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Tegen beide requiranten werd een straf
vervolging ingesteld terzake van overtre
ding der bouwverordening van de Gemeente 
Tubbergen. Het eenige verband, dat tus
schen hun overtredingen bestond, was, dat 
zij beiden nagelaten hadden een woning, 
waarvan zij eigenaar waren, aan te sluiten 
aan de drinkwaterleiding der N. V. Water
leiding Maatschappij Overijssel. Toen ieder 
hunner tegen zijn veroordeeling door den 
Kantonrechter te Almelo hooger beroep had 
ingesteld en hunne zaken tegen dezelfde te
rechtzitting der Rechtbank te Almelo waren 
aangebracht, heeft die Rechtbank de voe
ging daarvan gelast ter zitting van 27 Sep
tember 1938 en vervolgens bij vonnis van 
II October 1938, waartegen dit beroep is 
gericht, met vernietiging der vonnissen van 
den Kantonrechter te hunnen laste bewezen 
verklaard, dat zij in de gemeente Tubber
gen onderscheidenlijk op 2 en op 13 Decem
ber 193 7 eigenaar zijn geweest van een be
staande, niet in uitvoering zijnde, woning, 
zonder dat die woning was voorzien van een 
middel tot watervoorziening, dat deugdelijk 
drink- en huishoudwater in voldoende mate 

verschafte, aangezien toch die woning, waar
van eenig deel niet meer dan 40 meter was 
verwijderd van een hoofdhuis van de drink
waterleiding of van de as van den weg, 
waarin ter plaatse zoodanige hoofdhuis aan
wezig was (zulks gemeten over den kortsten 
weg langs welke een aansluiting zonder over
wegende bezwaren kan worden gemaakt) 
niet was voorzien van een aansluiting op 
genoemde drinkwaterleiding. 

Deze bewezenverklaring was gegrond op 
de verklaringen van requiranten, dat de hun 
toebehoorende woningen niet aan de drink
waterleiding der waterleiding maatschappij 
Overijssel waren aangesloten en het proces
verbaal van een veldwachter blijkens het
welk die niet-aansluiting geconstateerd was. 
Ofschoon over de aanwezigheid uit anderen 
hoofde van een deugdelijke watervoorzie
ning niets werd vastgesteld, kwam de Recht
bank op grond van een redeneering geba
seerd op den tekst der voornoemde bouw
verordening en de beteekenis, die zij in ver
band met dien tekst aan de telastelegging 
hechtte, toch tot bovengenoemde vaststel
ling der feiten en wel: 

door aan de woorden der telastelegging 
"zonder dat die woning was voorzien van 
een middel tot watervoorziening, dat deug
delijk drink- en huishoudwater in voldoende 
mate verschafte" dezelfde beteekenis te 
hechten als aan de mede telastegelegde om
standigheid dat "die woning niet was voor
zien van een aansluiting op genoemde drink
waterleiding" zulks omdat art. 43 der Bouw
verordening voor de gemeente Tubbergen, 
waarop de telastelegging kennelijk mede in 
verband met art. 97 dier verordening be
trekking heeft, in het derde lid voorschrijft, 
dat het in het eerste lid van dit artikel be
doelde middel tot watervoorziening moet 
bestaan in een aansluiting op de drink
waterleiding, indien eenig deel van de wo
ning niet meer dan 40 meter verwijderd is 
van de hoofdhuis der waterleiding en daar
bij voorts aan te nemen, dat met de woor
den "de drinkwaterleiding" in de telaste
legging bedoeld wordt, evenals kennelijk in 
genoemd art. 43, de in de gemeente Tub
bergen aanwezige drinkwaterleiding der N . 
V . Waterleiding Maatschappij Overijssel. 

Requiranten hadden zich voor de Recht
bank er op beroepen, dat zij niet strafbaar 
waren, omdat zij aan de Waterleiding Maat
schappij hadden verzocht hun perceelen aan 
de waterleiding aan te sluiten, onder voor
waarde dat zij geen toes lag voor hun vee 
zouden moeten betalen, doch de waterlei
ding maatschappij geweigerd had hen onder 
die voorwaarde aan te sluiten. Dienaangaan
de heeft de Rechtbank overwogen, dat dit 
verweer faalt, dat het toch niet in strijd is 
met eenig wettelijk voorschrift, dat de eige
naar eener woning, wil hij niet overtreden 
de, de beschikbaarheid van water betreffen
de, bepalingen eener gemeentelijke bouw
verordening, een overeenkomst met een be
paalde waterleiding-maatschappij dient aan · 
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te gaan, ook niet indien die overeenkomst 
voor hem de verplichting tot betaling van 
een abonnementsprijs, die mede berekend 
werd op den grondslag van het aantal door 
hem gehouden stuks vee, zou inhouden. 

Na tot een geldboete ieder van f 10 te 
vervangen door ro dagen hechtenis, te zijn 
veroordeeld, hebben requiranten zich in cas
satie voorzien. De volgende gelijkluidende 
middelen worden thans bij memorie door 
ieder hunner voorgesteld : _ 

I. S., immers v. t. van art. 4 der Vvo
ningwet en van art. 151 der Grondwet, in 
verband met de artt. 97 en n6 der Bouw
verordening van Tubbergen, doordien de 
Rechtbank heeft bewezen verklaard het aan 
requirant ten laste gelegde en diens schuld 
daaraan, terwijl requirant had behooren te 
worden ontslagen van rechtsvervolging, daar 
deze verordening niet verbindend is; 

dat toch de gemeenteraad bevoegd is voor
schriften vast te stellen betreffende de be
schikbaarheid van drinkwater en de Wo
ningwet, naar haar strekking, klaarblijkelijk 
daarmede bedoelt drinkwater voor men
schen; 

dat echter de gemeenteraad door bij het 
bestreden artikel een bepaalde wijze van 
drinkwatervoorziening voor te schrijven, n.l. 
aansluiting aan de waterleidingmaatschap
pij, dwingt tot het aankoopen van leiding
water voor het vee, immers slechts op die 
voorwaarde de bepaalde wijze van aanslui
ting is te verkrijgen ; 

dat ingevolge art. 151 der Grondwet een 
verplichting tot aankoop van water voor het 
vee slechts kan worden opgelegd bij de wet; 

dat de rechterlijke macht door geen voor
schrift is ontheven van de verplichting om 
buiten toepassing te laten de bepaling eener 
verordening, waarin de gemeenteraad de 
grenzen zijner wetgevende b evoegdheid heeft 
overschreden. 

II. Subsidiair S., immers v . t. van art. 
348, althans van art. 350 Sv., doordien de 
Rechtbank haar onderzoek niet heeft uitge
strekt tot hetgeen zij behoorde te doen naar 
aanleiding van het onderzoek op de terecht
zitting, immers requirani: heeft overgelegd 
een afschrift van een door hem gedaan ver
zoek tot aansluiting, aangevuld met de me
dedeeling dat hij geen water wenscht aan te 
koopen voor het vee en een antwoord van 
de betrokken waterleidingmaatschappij dat 
zij weigerde hem aan te sluiten en voorts 
door requirant is aangevoerd dat hij weiger
de water aan te koopen voor het vee; 

dat requirant een verweer heeft gevoerd 
dat de strafbaarheid zou opheffen; 

dat de Rechtbank dat had behooren te 
onderzoeken en niet kon volstaan met een 
daarmede niet identieke en, op zich on
juiste, veronderstelling " indien de overeen
komst voor hem de verplichting tot beta
ling van een abonnementsprijs, die mede 
berekend werd op den grondslag van het 
aantal door hem gehouden stuks vee, zou 
inhouden". 

De formuleering van het cassatiemiddel 
zou doen denken dat door requiranten strijd 
werd beweerd van art. 97 der bewuste 
bouwverordening met art. 151 der Grond
wet en art. 4 der Woningwet. Intusschen 
geloof ik niet dat dit de bedoeling is . In 
ieder geval is strijd niet aanwezig. Art. 151 
der Grondwet, handelend over samenwer
king der gemeenten in bepaalde gevallen 
heeft met de vraag of een gemeente een be
paling omtrent watervoorziening in de wo
ningen mag maken in het geheel niets te 
maken en art. 4 der Woningwet, dat aan de 
gemeenten het maken van voorschriften 
omtrent drinkwatervoorziening gebiedt, be
perkt zeker de bevoegdheid de gemeente
besturen niet om zoonoodig ook bepalingen 
te maken van verdere strekking dan alleen 
voor drinkwater. De werkelijke bedoeling 
van requiranten acht ik te zijn dat de ge
meente Tubbergen volgens hen hare in art. 
168 der Gemeentewet omschreven wetge
vende bevoegdheid zou hebben overschre
den met de bepaling van art. 97 j 0

• 43 der 
Bouwverordening, waarin, onder bepaalde 
omstandigheden, voorgeschreven wordt aan
sluiting te verzoeken b ij een bepaalde wa
terleidingmaatschappij . De verplichting om 
water d . w. z. niet alleen drinkwater maar 
ook huishoudwater en dus water voor het 
vee af te nemen tegen de bestaande tarie
v en zou volgens requiranten niet door de 
gemeente mogen worden opgelegd. Als dit 
de bedoeling van requiranten is, als zij den 
strijd der verordening beweren met art. 168 
der gemeentewet, hebben zij een gevestigde 
jurisprudentie tegen zich. Bij tal van arres
ten waarvan het oudste als ik goed zie reeds 
bijna 30 jaren geleden is gewezen (ik noem 
de arresten van 31 Januari 1910 W. 8982 , 
30 Maart 1931, W . 12266, ra April 1933, 
W . 12603, N . J . 1933 blz. 1050) is reeds be
slist dat zoodanige verordenin g niet met 
eenige wetsbepaling in strijd is. Zij betreft 
zeer zeker de openbare gezondheid. 

Het subsidiaire middel heeft dezelfde 
strekking als het primaire. Als de gemeen
teverordening aan requiranten de verplich
ting vorengenoemd kan opleggen hebben zij 
zich zooals de rechtbank terecht heeft over
wogen van hunne verplichting niet gekwe
ten als zij slechts een voorwaardelijk ver
zoek tot aansluiting doen, waarvan het na
tuurlijk gevolg is dat de aansluiting gewei
gerd wordt. 

Beide middelen van cassatie acht ik on
gegrond en ik concludeer tot verwerping 
daarvan. 

Ambtshalve merk ik nog op dat naar mijn 
meening de artikelen der wet, waarop de 
oplegging van straf berust, niet volledig in 
het vonnis zijn vermeld. Als zoodanig had 
ook vermeld moeten worden art. 93 der 
bouwverordening voormeld aangezien dit de 
verbodsbepaling inhoudt, waartegen gezon
digd is. 

In zooverre concludeer ik tot vernieti
ging door aanvulling van het vonnis. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius ; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

ieder der requiranten voorgesteld bij schrif
tuur en luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qua-
. lificatie en strafoplegging als voormeld, is 

bewezen verklaard, dat requirant B. in de 
gemeente Tubbergen op 2 December 1937, 
des namiddags omstreeks 12½ uur, eige
naar is geweest van een bestaande, niet in 
uitvoering zijnde, woning, plaatselijk ge
merkt A. n °. 76, en dat requirant H. in ge
noemde gemeente op 13 December 1937, 
des namiddags omstreeks 5 uur, eigenaar is 
geweest van een bestaande, niet in uitvoe
ring zijnde, woning, plaatselijk gemerkt 
K. n ° . 55a, zulks telkens zonder dat die 
woning was voorzien van een middel tot 
watervoorziening, dat deugdelijk drink- en 
huishoudwater in voldoende mate verschaf
te, aangezien toch die woning, waarvan 
eenig deel niet meer dan 40 meter was ver
wijderd van een hoofdhuis van de drink
waterleiding of van de as van den weg, 
waarin ter plaatse zoodanige hoofdhuis aan
wezig was (zulks gemeten over den kortsten 
weg langs welke een aansluiting zonder 
overwegende bezwaren kan worden gemaakt) 
niet was voorzien van een aansluiting op 
genoemde drinkwaterleiding; 

0 . dat art. 97 van de Bouwverordening 
voor de gemeente Tubbergen, voorzooveel 
hier van belang, luidt : 

r. ,,Een woning moet voorzien zijn van 
een middel tot watervoorziening, dat deug
delijk drink- en huishoudwater in voldoende 
mate verschaft"; 

3. ,,Het bepaalde in artikel 43, 3e lid, is 
mede van toepassing op bestaande wonin
gen"; 

terwijl art. 43, lid 3, bepaalt: 
3. ,,Het in het eerste lid bedoelde middel 

tot watervoorziening moet bestaan in een 
aansluiting op de drinkwaterleiding indien 
eenig deel van de woning niet meer dan 40 
Meter verwijderd is van een hoofdhuis dier 
waterleiding of van de as van den weg, 
waarin ter plaatse zoodanige hoofdhuis aan
wezig is. Deze afstand wordt gemeten over 
den kortsten weg langs welken een aanslui
ting zonder overwegende bezwaren kan 
worden gemaakt"; 

dat voorts art. 93, lid 1, luidt: 
"Het is verboden een bouwwerk te doen 

verkeeren in een toestand, die in strijd is 
met een of meer der voorschriften in dit 
hoofdstuk" - waarin ook voormeld art. 97 
voorkomt - ,,vervat, of met eischen, krach
tens het bepaalde in dit hoofdstuk gesteld"; 

zijnde bij art. n6 het handelen, - zoowel 
doen als nalaten - , in strijd met de bepa
lingen dezer verordening, strafbaar gesteld; 

0. dat de Rechtbank in het bestreden 
vonnis heeft aangenomen, dat met "de 
drinkwaterleiding" in de telastelegging, 
evenals kennelijk in voormeld art. 43, is 

bedoeld de in de gemeente Tubbergen aan-· 
wezige drinkwaterleiding der Naamlooze 
Vennootschap Waterleiding Maatschappij 
Overijssel; 

0. dat, blijkens de in de schriftuur gege
ven toelichting, het eerste middel berust op 
de stelling, dat de gemeentelijke wetgever 
de grenzen zijner bevoegdheid heeft over
schreden door bepaaldelijk voor te schrijven 
aansluiting aan de waterleiding, en aldus te 
dwingen tot het aankoopen van leiding
water ook voor het vee, daar slechts op die 
voorwaarde voormelde aansluiting is te ver
krijgen; 

dat de beschikbaarheid van drink- en 
huishoudwater behoort tot de onderwerpen, 
waaromtrent, ingevolge art. 4 der Woning
wet en art. 168 der Gemeentewet, de ge
meenteraad bevoegd is voorschriften vast te 
stellen, en geenerlei wettelijke bepaling be
let, dat in die voorschriften wordt opge
nomen de verplichting tot aansluiting op 
een in de nabijheid van de betrokken wo
ning aanwezige waterleiding; 

dat wel uit den aard der zaak die aanslui
ting medebrengt de verplichting om daar
voor te betalen volgens het geldend tarief 
dier waterleiding, doch de inhoud van dat 
tarief, en dus ook de door requiranten aan
gevoerde klacht, dat bij dat tarief rekening 
wordt gehouden met het door den aangeslo
tene houden van vee, niet de geldigheid der 
verordening zelve raakt, en reeds om die 
reden het middel niet kan slagen; 

0 . dat ter toelichting van het tweede 
middel is gesteld, dat requiranten aldus 
hebben gevoerd een verweer, dat de straf
baarheid zou opheffen, en de R echtbank 
dit verweer niet behoorlijk heeft onder
zocht; 

dat blijkens het bestreden vonnis de 
Rechtbank het verweer van ieder der re
quiranten aldus heeft opgevat, dat hij aan 
de waterleiding-maatschappij heeft verzocht 
zijn perceel aan haar waterleiding aan te 
sluiten onder voorwaarde, dat hij geen toe
slag voor zijn vee zou moeten betalen, doch 
de waterleiding-maatschappij heeft gewei
gerd hem onder die voorwaarde aan te slui
ten; 

dat een waterleiding-tarief, waarbij het 
voor de aansluiting te betalen ~edrag mede 
wordt berekend naar het door den aangeslo
tene gehouden vee, daarmede geenszins een 
onredelijken maatstaf aanlegt; 

dat dus een slechts onder voormelde voor
waarde gedaan, en op dien grond door de 
waterleiding-maatschappij geweigerd, ver
zoek tot aansluiting de aansprakelijkheid 
van requiranten voor het niet aangesloten 
zijn van hun perceelen niet kan opheffen, 
en reeds om die reden ook dit middel niet 
tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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z3Februari z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248). 

Al moge de financieele positie der ge
meente tot voorzichtigheid manen, zoo 
is zij toch niet zoodanig, dat tegen een 
betrekkelijk geringe uitgave als de on
derwerpelijke (kosten van zwemmen 
door schoolkinderen) bezwaar zou moe
ten worden gemaakt, te minder, nu het 
hier een uitgave betreft, waarmede een 
belang als dat der volksgezondheid wordt 
gediend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Pijnacker, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuidhol
land van 2/8 Augustus 1938, B. n ° . 8957/12, 
3e afdeeling, G .S. n °. 293/1, waarbij goed
keuring is onthouden aan het raadsbesluit 
van 4 Maart 1938, tot wijziging van de be
grooting dier gemeente voor 1938; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Januari 1939, n °. 674(1938); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Februari 1939, 
n ° . 1836, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun evenvermeld besluit hebben overwogen, 
dat bij het besluit van den raad der ge
meente Pijnacker van 4 Maart 1938 op den 
gewonen dienst in uitgaaf wordt gebracht 
een bedrag van f 2 50 wegens kosten van 
zwemmen door schoolkinderen; dat deze uit
gave betreft de kosten van een generaal
abonnement met inbegrip van gratis zwem
onderricht voor alle schoolgaande kinderen 
in de gemeente, terwijl deze uitgave tevens 
ten doel zou hebben daardoor steun te ver
leenen aan de exploitatie van het zwembad 
ter plaatse; dat in de gemeente Pijnacker 
de opcenten op de Rijksbelastingen tot de 
maxima zijn opgevoerd en een straatbelas
ting wordt geheven; 

dat de uitkeering uit het Gemeentefonds 
ingevolge art. 3 onder c der wet van 1 5 Juli 
1929, S. 388, gewijzigd bij de wet van 4 
Maart 1935, S. 74, voor deze gemeente jaar
lijks met een bedrag van f 786 vermindert, 
terwijl de gemeente slechts de beschikking 
heeft over een algemeene reserve van f 4600; 
dat de financieele toestand der gemeente 
mitsdien van dien aard is, dat zij hare uit
gaven dient te . beperken tot die, welke 
strikt noodzakelijk moeten worden geacht; 
dat bij het verstrekken van een gratis zwem
abonnement aan alle schoolgaande kinderen, 
daargelaten de vraag, of zulks uit een oog
punt van algemeen b elang wel toelaatbaar 
is te achte n, geen rekening wordt gehouden 
met de financieele draagkracht van de 
ouders der kinderen, zoodat de onderhavige 
uitgave niet als strikt noodzakelijk is aan 
te merken; dat in verband hiermede bij hun 
college tegen de uitgave bezwaar bestaat; 
dat de raad der gemeente Pijnacker bij zijn 
besluit van 10 Juni 1938 geweigerd heeft de 
hierbedoelde uitgaaf af te voeren; 

dat de raad der · gemeente Pijnacker in 
beroep aanvoert, dat er te dezer plaatse be
hoefte is aan een gelegenheid voor school
gaande kinderen tot zwemmen en gratis 
zwemonderricht; dat vóór de oprichting van 
het door particulier initiatief totstandgeko
men zwembad het zwemlustige gedeelte der 
jeugd uitsluitend gebruik placht te maken 
van vaarten en slooten, een toestand, die 
verre van bevorderlijk was voor de volks
gezondheid; dat het bestaan van het zwem
bad hieraan in zekere mate een einde heeft 
gemaakt, althans wat betreft de financieel
draagkrachtige gezinnen; dat velen echter 
van deze hygiënische gelegenheid tot zwem
men niet door hunne kinderen gebruik kun
nen doen maken wegens de kosten; dat door 
deze omstandigheid het Comité, dat het 
zwembad exploiteert, ook over te weinig in
komsten beschikt; dat de raad, teneinde nu 
eenerzijds het zwemmen en het ontvangen 
van zwemonderricht door de jeugd te be
vorderen en anderzijds de exploitatie van 
het zwembad, welks opheffing een grooten 
achteruitgang in de volksgezondheid en een 
geheelen terugval in de oude ongewenschte 
toestanden zou beteekenen, te steunen, ge
meend heeft een bedrag van ten hoogste 
f 250 beschikbaar te moeten stellen voor het 
verschaffen van een generaal-abonnement 
voor zwemmen door en zwemonderricht aan 
schoolgaande kinderen; dat met de zinsnede 
in de toelichting der wijzigingsbegrooting 
" De besteding van dit bedrag zal nader 
worden geregeld" is bedoeld de vrijheid 
voor te behouden de uitkeering afhankelijk 
te stellen van nader te bepalen voorwaar
den; dat zoo gedacht is aan een verband 
tusschen het uit te keeren bedrag en het 
aantal kinderen, dat van de gelegenheid 
heeft gebruik gemaakt; dat dit voorbehoud 
ook de mogelijkheid schept voor kinderen 
uit meer draagkrachtige gezinnen een kleine 
vergoeding te vragen; dat, afgezien van het 
hoofdbezwaar van Ged. Staten, waarover 
nader hieronder, dit college tegen den be
grootingspost heeft ingebracht, dat er geen 
rekening gehouden was met de financieele 
draagkracht der ouders; dat, alhoewel een 
bepaling daaromtrent niet met zooveel 
woorden in de toelichting is aangeduid, de 
hierboven aangehaalde zinsnede omtrent de 
nadere regeling van de besteding van het 
bedrag geenszins een bepaling uitsluit, dat 
van meer draagkrachtige ouders een kleine 
vergoeding kan worden gevraagd door de 
directie van het zwembad; dat het geen 
betoog behoeft, dat een dergelijke door Ged. 
Staten gemaakte eisch gaarne door het ge
meentebestuur in overweging zou zijn ge
nomen en dat deze dus niet voetstoots als 
grond voor de weigering der goedkeuring 
had mogen gelden; dat Ged. Staten, als de 
voornaamste reden voor de weigering aan
voeren den financieelen toestand der ge
meente, welke zoodanig is, dat de belastin
gen tot de maxima zijn opgevoerd, en welke 
jaarlijks steeds ongunstiger zou dreigen te 
worden door de voortgaande vermindering 



65 16 FEBRUARI 1939 

der uitkeering uit het gemeentefonds met 
f 786 per jaar, tot een maximum van f 5502 
na zeven jaren, terwijl daartegenover slechts 
een algemeene reserve van f 4600 zou staan; 
dat hij hiertegenover in de eerste plaats 
moge opmerken, dat een beoordeeling van 
een begrootingsuitgave voor het jaar 1938 
zich beperken moet tot het aspect van de 
begrooting voor dat jaar; dat de bedoelde 
uitgaaf toch alleen voor 1938 kan gelden en 
uiteraard geen toezegging · inhoudt voor vol
gende jaren; dat zelfs een voor 1939 vast
staande inkomstenvermindering, als boven
bedoeld, bezwaarlijk zonder meer als argu
ment kan gelden tegen een begrootingsuit
gave voor 1938; dat men dan immers ook 
rekening zou moeten houden met te ver
wachten inkomstenvermeerderingen en dus 
ramingen zou moeten maken voor de eerst
volgende jaren, in het licht waarvan dan de 
bewuste post voor 1938 zou moeten worden 
beschouwd; dat, al hebben Ged. Staten een 
dergelijke vooruitziende financieele politiek 
op het oog gehad, de in hun besluit van 2/8 
Augustus 1938 aangevoerde gegevens ge"en 
aanspraak kunnen maken een eenigszins 
duidelijk beeld van de toekomstverwachtin
gen te geven; dat daaraan bijvoorbeeld ont
breken de te verwachten nieuwe baten van 
het met 1 Augustus 1938 ingestelde electri
citeits-distributiebedrijf, welke raming op 
verzoek van Ged. Staten uit de begrooting 
voor 1938 indertijd is gelicht; dat daarin 
voorts niet kon worden opgenomen de te 
verwachten vermindering der jaarlijksche 
uitgaven ad ± f 1500 wegens plaats gehad 
hebbende en voorgenomen conversies van 
geldleeningen; dat intusschen nog de vraag 
rijst, of voor een bedrag van f 250 in het 
belang der volksgezondheid een overigens 
zeer te prijzen vooruitziende financieele po
litiek wel in het geding behoeft te worden 
gebracht; 

0. dat blijkens een nader, op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, door Ged. Sta
ten van Zuid-Holland uitgebracht ambts
bericht weliswaar omtrent de door het ge
meentebestuur van Pijnacker verwachte 
financieele voordeelen nog geen definitieve 
gegevens ter beschikking staan, doch dat 
niettemin aannemelijk is, dat de financieele 
positie van deze gemeente, al moge zij tot 
voorzichtigheid manen, toch niet zoodanig 
is, dat tegen een betrekkelijk geringe uit
gave als de onderwerpelijke bezwaar zou 
moete n worde n gemaakt; 

dat daartoe te minder aanleiding bestaat, 
nu het hier een uitgave betreft, waarmede 
een belang als dat der volksgezondheid 
wordt gediend; 

dat mitsdien het bestreden besluit van 
Ged. Staten van Zuid-Holland niet behoort 
te worden gehandhaafd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van 2/8 Augustus 

L. 1939. 

lQ38, B. n ° . 8957/12, 3e afdeeling, G.S. n °. 
293/1, het besluit van den raad der gemeente 
Pijnacker van 4 Maart 1938, tot wijziging 
van de begrooting dier gemeente voor het 
jaar 1938, alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

16 Februari 1939. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 1). 

Ter beoordeeling van de vraag, of de 
eischer beschouwd moet worden als 
ambtenaar - hetgeen in dit geval be
teekent, of hij benoemd is tot gemeente
geneesheer -, moet meer waarde wor
den toegekend aan de voorstelling, die 
den gemeenteraad bij het nemen van 
het besluit, waaruit de eischer zijn be
noeming meent te mogen afleiden, voor 
oogen moet hebben gestaan, dan aan de 
dubbelzinnige bewoordingen, waarin een 
ander orgaan - B. en W. - van dat 
besluit aan den eischer heeft kennis ge
geven. In casu is het bewuste besluit, op 
grond van de omstandigheden, getoetst 
aan de bovenstaande opvatting, niet aan 
te merken als een benoemings-, maar 
slechts als een beginsel-besluit. De ei
scher is derhalve niet benoemd, dus geen 
ambtenaar, dus niet-ontvankelijk. 

Uitspraak in zake: 
C. E. Timmer, wonende te Zuidlaren, 

eischer in hooger beroep, voor wien ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden: Mr. Dr. J. E. Hesse, advocaat 
te Groningen, 

tegen: 
den Raad der gemeente Zuidlaren, gedaagde 
in hooger beroep, vertegenwoordigd door 
den Burgemeester, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. H . J. Meyeringh, advocaat te Assen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat Burgemeester en Wethouders der 

gemeente Zuidlaren aan den Heer C. E. 
Timmer, arts te Zuidlaren - thans eischer 
in hooger beroep - bij brief van 15 Juli 
I938 hebben medegedeeld : 

"Naar aanleiding van uw adres van 25 
Januari 1938 heeft de raad in zijne gisteren 
gehouden vergadering uw adres van 23 Sep
tember 1936 opnieuw in behandeling ge
nomen om uiteindelijk eene beslissing te 
verkrijgen, welke geen aanleiding kan geven 
tot moeilijkheden . 

Onder intrekking van alle vroeger ge
nomen besluiten in dezen werd thans met 
algemeene stemmen op uw adres van 23 
September 1936 afwijzend beschikt, waar-

s 
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door eerstgenoemd adres uit den aard der 
zaak als vervallen kan worden beschouwd."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Gronin
gen bij uitspraak van 10 November 1938 
- naar welker inhoud hierbij wordt verwe
zen - klager ( thans eischer in hooger be
roep) niet-ontvankelijk in het door hem 
ingestelde beroep heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
de gronden aanvoerende, waarop hij ver
zoekt de beroepen uitspraak te vernietigen 
en alsnog zijn verzoek tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Zuidlaren d.d. 14 Juli 1938 in te willigen; 

In rechte: 
0. dat de ontvankelijkheid van hem, die 

een beroep instelt bij een der gerechten, 
bedoeld in de Ambtenarenwet 1929, vóór 
alles afhangt van het antwoord op de vraag, 
of hij, die het beroep instelt, ambtenaar is, 
en wel ambtenaar in den zin van evenge
noemde wet; 

0. dat in art. 1, lid 1, dier wet als ambte
naar wordt aangewezen : hij, die is aange
steld in openbaren dienst om hier te lande 
werkzaam te zijn; 

0. dat redelijkerwijs niet voor betwisting 
vatbaar is de stelling, dat eischer, zoo hij is 
aangesteld - of "benoemd" - tot gemeen
te-geneesheer van Zuidlaren, aan het boven
gestelde criterium voldoet, doch het in deze 
juist de vraag is, of eischer wel benoemd is; 

0. dat ter beantwoording van deze vraag 
de feiten vooropgesteld dienen te worden, 
waaruit eischer zijn benoeming meent te 
mogen afleiden, welke feiten de volgende 
zijn: 

1. Eischer heeft in September 193ö tot 
gedaagde het navolgende verzoek gericht: 

0ndergeteekende, zich in 1934 als arts in 
deze gemeente gevestigd hebbende, verzoekt 
Uw College beleefd hem te willen benoemen 
tot gemeente-geneesheer. 

Met hoogachting, 
(w.g.) C . E. Timmer; 

2. Burgemeester en Wethouders der ge
meente Zuidlaren hebben dit verzoek, voor
zien van hun afwijzend prae-advies, in ge
daagde's vergadering van 23 0ctober 1936 
doen behandelen; 

3. gedaagde heeft in dezelfde vergade
ring na een vrij uitvoerige discussie het af
wijzend prae-advies van Burgemeester en 
Wethouders verworpen, terwijl de notulen 
dier vergadering, in aansluiting aan de ver
melding van dit feit, nog inhouden: ,,waar
door werd aangenomen dat het adres van 
den heer Timmer is ingewilligd. Burgemees
ter en Wethouders zullen zoo mogelijk met 
nadere voorstellen komen."; 

4. Burgemeester en Wethouders van 
Zuidlaren hebben bij brief van 30 0ctober 
1936 aan eischer bericht: 

"Bij dezen hebben wij de eer U mede te 
deelen, dat de raad dezer gemeente in zijne 
vergadering van 23 dezer gunstig heeft be
schikt op Uw hiemevensvermeld verzoek, 

gedaan bij adres van 23 September l.i.", 
welke brief in margine als onderwerp 
noemt : Verzoek om benoeming tot gemeen
te-geneesheer; 

0. dat het, vooral gelet op de formulee
ring van dezen brief d.d. 30 0ctober 1936, 
verklaarbaar is, dat eischer zich tot gemeen
te-geneesheer van Zuidlaren benoemd 
achtte, doch deze Raad voor de beoordee
ling van de beteekenis, welke aan zeker 
besluit van een gemeenteraad moet worden 
toegekend, niet beslissend acht de voor 
tweeërlei uitleg vatbare bewoordingen, 
waarin een ander orgaan - in casu het 
college van Burgemeester en Wethouders -
dat besluit aan den betrokkene kenbaar 
maakt, maar ook meent te moeten letten 
op de voorstelling, die den gemeenteraad 
zelf bij het nemen van dat besluit voor 
oogen moet hebben gestaan; 

0. nu, dat, blijkens de aan de stemming 
voorafgegane discussie, gelijk daarvan in de 
opgemelde notulen verslag is gedaan, als
mede blijkens den laatsten, uit die notulen 
hierboven aangehaalden, volzin, het voor de 
hand komt te liggen, dat de gemeenteraad 
in zijn vergadering van 23 0ctober 1936 tot 
uitdrukking heeft gebracht, dat hij in be
ginsel niet de bezwaren van Burgemeester 
en Wethouders ten aanzien van eischer's 
verzoek om benoeming tot gemeente-ge
neesheer van Zuidlaren vermocht te deelen 
en in beginsel bereid was zijn benoeming 
tot dat ambt te bewerkstelligen; dat deze 
Raad in die opvatting gesterkt wordt door 
de omstandigheid, dat op 23 0ctober 1936 
de gemeente Zuidlaren reeds een gemeente
geneesheer in haar dienst had, de in het 
genot was van een, hem persoonlijk toege
kend, salaris; dat de gemeenteraad de be
grooting van Zuidlaren niet wenschte be
zwaard te zien met een extra-salaris voor 
een tweeden gemeente-geneesheer, en dat 
een salaris-regeling voor " den" gemeente
geneesheer van Zuidlaren ontbrak, zoodat 
- ofschoon men, om ambtenaar te zijn in 
den zin der Ambtenarenwet 1929, geen sala
ris behoeft te genieten - het, gelet op den 
aard van het ambt van gemeente-genees
heer, noodzakelijk was, dat de gemeente
raad een of meer nadere besluiten nemen 
zou, alvorens van een benoeming van eischer 
tot gemeente-geneesheer sprake kon zijn; 

0. dat, nu zoodanig nader besluit nimmer 
is genomen, eischer niet gezegd kan worden 
te zijn benoemd tot gemeente-geneesheer, 
weshalve voor hem, nu hij niet was ambte
naar of gewezen ambtenaar in den zin van 
art. 1 der Ambtenarenwet 1929, beroep op 
het Ambtenarengerecht te Groningen niet 
openstond, en op dien grond de beroepen 
uitspraak behoort te worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep. 
(A.B.) 
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16Februari 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j 0

• 

art. 73). 
De aanduiding als plaats voor de te 

stichten school "in de omgeving van de 
Ned. Herv. Kerk te W. in deze gemeen
te" voldoet aan den eisch van art. 1 
tweede lid van het K. B. van 31 Dec. 
1920 s. 953. 

Art. 73 eerste lid onder c laat toe een 
lager aantal leerlingen op te geven, voor 
wie het gebouw ruimte moet bieden, dan 
het totaal aantal leerlingen, dat zou kun
nen worden geplaatst, indien het aantal 
in iedere klasse tot het toelaatbare maxi
mum werd opgevoerd. 

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

door a. den raad der gemeente Westbroek, 
b. H. Tjoelker, hoofd der bijzondere lagere 
school te Achttienhoven, P . Duynker en J. 
A. Jankers, onderscheidenlijk onderwijzer en 
onderwijzeres aan die school, en c. M. de 
Graaf en drie en twintig andere ingezetenen 
der gemeente Westbroek, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Utrecht van 4 October 
1938, 3e afd., n ° . 3622/2831, waarbij, met 
vernietiging van het besluit van den raad 
der gemeente Westbroek van 12 Mei 1938, 
is bepaald, dat de door het bestuur der Ver
eeniging "De Hervormde Christelijke School 
met den Bijbel", in die gemeente overeen
komstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 gevraagde medewerking voor de stich
ting van een bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs in de omgeving van de Ne
derlandsch Hervormde Kerk aldaar, alsnog 
moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Februari 1939, n ° . 25; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 Februari 1939, n °. 1807, Afd. L . O . ; 

O . dat de raad der gemeente Westbroek 
bij besluit van 12 Mei 1938 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van het bovenge
noemd schoolbestuur om medewerking tot 
de stichting van een bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs in de omgeving van 
de N ederlandsch Hervormde Kerk in die 
gemeente, daarbij o. a . overwegende, dat in 
het verzoekschrift als plaats van vestiging 
van de door den adressant verlangde school 
wordt aangegeven "de omgeving van de 
Nederlandsch Hervormde Kerk te West
broek", welke aanduiding evenwel als te 
vaag en te rekbaar moet worden aangemerkt 
om te kunnen dienen als nauwkeurige aan
duiding en omschrijving van het voor school
stichting aan te wenden terrein, zoodat het 
verzoek formeel niet voldoet aan de daar
aan bij de wet gestelde eischen; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit 
raadsbesluit bij Ged. Staten van Utrecht in 
beroep was gekomen, deze bij besluit van 
4 October 1938, 3e afd., n °. 3622/2831 , met 
vernietiging van het raadsbesluit, het be
roep gegrond hebben verklaard, daarbij o. a . 

overwegende, dat volgens het tweede lid 
van art. 1 van Ons besluit van 31 December 
1920, S. 953, tot vaststelling van voorschrif
ten ter uitvoering van de artt. 72 tot en 
met 86 der Lager Onderwijswet 1920, de 
aanvrage, bedoeld in art. 72 dezer wet, be
hoort te bevatten eene aanduiding van de 
plaats, waar het bestuur der instelling of 
vereeniging de nieuwe school wenscht op te 
richten; dat echter dit voorschrift in ver
band met hetgeen is bepaald in het tweede 
en derde, juncto het eerste lid van art. 77 
der Lager Onderwijswet 1920 niet vordert, 
noch kan vorderen, dat in de bedoelde aan
vrage het perceel, waarin de nieuwe school 
zal worden gevestigd of waarop het nieuwe 
gebouw zal worden gesticht, nauwkeurig 
wordt aangewezen; dat veeleer uit het ver
band, dat bestaat tusschen de vorenaange
haalde leden van art. 77 der wet en art. 1, 
tweede lid, van Ons besluit van 31 Decem
ber 1920, S. 953, moet worden afgeleid, dat 
onder de woorden "eene aanduiding van de 
plaats in de gemeente" is te verstaan een 
aanwijzing van de wijk of omgeving, waarin 
de nieuwe school zal worden opgericht; dat 
in de bestreden aanvrage, dd. 5 Maart 1938, 
van het schoolbestuur voornoemd aan den 
raad der gemeente Westbroek is medege
deeld, dat werd besloten tot "stichting van 
een bijzondere lagere school in de omgeving 
van de Nederlandsch Hervormde Kerk te 
Westbroek in deze gemeente"; dat hun col
lege van oordeel is, dat deze aanduiding 
voldoende duidelijk is en geen reden voor 
twijfel oplevert, zoodat aan den eisch, ge
steld in art. 1, tweede lid, van Ons besluit 
dd. 31 December 1920, S. 953, is voldaan; 
dat, aangezien hun college overigens niet is 
gebleken van bezwaren, op grond waarvan 
de tot den gemeenteraad gerichte aanvrage 
ingevolge de Lager-Onderwijswet 1920 had 
kunnen zijn afgewezen, de raad de gevraag
de medewerking had behooren te verleenen; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Westbroek en de evengenoemde personen 
bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat de gemeenteraad aanvoert, dat de in 
het verzoekschrift vermelde plaatsaandui
ding voor de te stichten school te rekbaar 
is om te kunnen dienen als nauwkeurige 
aanduiding van het voor schoolstichting 
aan te wenden terrein; dat alle ouders, die 
bij deze schoolstichting zijn betrokken, voor 
hunne kinderen het verlangde onderwijs 
kunnen ontvangen op scholen, welke over 
het algemeen zijn gelegen verre beneden d e n 
afstand van 4 km van hun woning ; dat het 
twijfelachtig is, of de handteekeningen der 
ouders wel alle geplaatst zijn door dengene, 
die slechts daartoe de macht bezit volgens 
de wet, terwijl mede twijfelachtig is, of de 
gronden, waarop men de ouders heeft laten 
teekenen, wel de juiste zijn, m . a. w. of niet 
verkeerde voorlichting omtrent het doel, 
dat m en beoogde, heeft plaats gehad, waar
naar een onderzoek minstens gerechtvaar
digd zou zijn; dat de bijzondere lagere school 
te Achttienhoven wel een gereformeerde 
school wordt genoemd, maar in wezen is een 
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Christelijk nationale school, wijl zij aange
sloten is bij de Vereeniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs, waarvan Ds. J . 
H. F . Remme, Nederlandsch Hervormd pre
dikant te Amsterdam, voorzitter is; dat hij 
voorts van meening is, dat door ouders, die 
- indien gereformeerden en hervormden 
alsnog komen tot een samengaan - zich 
daarmede mogelijk niet zouden kunnen ver
eenigen, voor hunne kinderen Christelijk 
onderwijs kan worden bekomen op bestaan
de scholen binnen een afstand van 4 km en 
daarom mede de stichting van een nieuwe 
school niet noodig is ; 

dat H . Tjoelker e . a . in hoofdzaak aan
voeren , dat er voor de kinderen , voor wie 
de nieuwe school zou dien en, ruimschoots 
gelegenheid bestaat om het voor hem ver
langde onderwijs op andere scholen te ge
nieten; dat de stichting van de school de 
opwachtgeldstelling van leerkrachten aan de 
bijzondere school te Achttienhoven zou ten
gevolge hebben; dat inwilliging van de aan
vrage slechts tot schade van alle daarbij 
betrokken belangen zou strekken ; 

dat M . de Graaf e . a . bezwaren tegen de 
schoolstichting aanvoeren, welke in strek
king met die van H. Tjoelker c .s. overeen
komen; 

0. dat Ged. Staten terecht op de in hun 
bestreden besluit vermelde gronden- hebben 
beslist, dat in de aanvrage van het school
bestuur de plaats, waar de school zal wor
den gesticht, voldoende is a angeduid; 

0. dat voorts nog wel van de zijde der 
appellanten in twijfel wordt getrokken, of 
de overgelegde verklaring der ouders en 
verzorgers voldoet aan de daaromtrent in 
art. 73, eerste lid, onder a, der wet gestelde 
eischen, doch dat geenszins is aangetoond, 
dat er voor dezen twijfel gegronde redenen 
zouden bestaan; 

dat evenmin opgaat de in de openbare 
vergadering van de Afdeeling van den Raad 
van State, vnor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is uitge
bracht, naarvoren gebrachte grief, dat vol
gens de overgelegde opgave, bedoeld in art. 
73, eerste lid, onder c, der wet, het school
gebouw ruimte moet bieden voor 81 leer
lingen, waarmee niet zou zijn te rij men, dat 
volgens diezelfde opgave de school drie 
klassen zal bevatten en dat per klasse ten 
hoogste 48 leerlingen zullen worden toege
laten; 

dat toch het laatstgenoemd wetsvoor
schrift blijkens zijne bewoordingen toelaat 
een lager aantal leerlingen op te geven, voor 
wie het gebouw ruimte moet bieden, dan 
het totaal aantal leerlingen, dat zou kunnen 
worden geplaatst, indien het aantal in iedere 
klasse tot het toelaatbare maximum werd 
opgevoerd; 

dat, nu ook overigens aan de in art. 73 
der wet omschreven vereischten is voldaan, 
de medewerking alsnog behoort te worden 
verleend en Ged. Staten terecht in dien zin 
.hebben beslist; 

dat hetgeen wordt aangevoerd met be-

trekking tot verweerd misbruik van recht 
van de zijde van het aanvragende school
bestuur en tot de nadeelen, welke aan de 
stichting van de school voor openbare en 
particuliere belangen verbonden zouden zijn, 
niet ter zake dienende is, aangezien de wet 
geen vrij heid laat, daarmede in een geval 
als het onderhavige rekening te houden ; 

G ezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met ongegrondverklaring van de beroepen 
te beslissen, dat de gevraagde medewerking 
door den raad der gemeente Westbroek als
nog behoort te worden verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

16 Februari 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j 0

• 

art. 75) . 
Nu van de aanwezige kachels het mee

rendeel nog behoorlijk bruikbaar is , door 
aanschaffing van twee nieuwe kachels 
de bestaande bezwaren kunnen worden 
opgeheven en ook de rookafvoer kan 
worden verbeterd, gaat het vervangen 
van de aanwezige kachels door een stel
sel van centrale verwarming, waardoor 
ook de jaarlijksche exploitatiekosten zou
den stijgen, de "normale eischen" te 
boven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door C . Hobo en A. de Hoop, respectievelijk 
burgemeester en secretaris der gemeente 
Gameren, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Gelderland van 23 November 1938, n ° . 
54, tot ongegrondverklaring van het beroep 
van de appellanten tegen het besluit van 
den raad der gemeente Gameren van 22 
Juli 193 8, waarbij is ingewilligd het verzoek 
van h et bestuur der Vereeniging tot stich
ting en instandhouding van een school met 
den Bij bel, te Gameren, om medewerking 
overeenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920 voor den aanleg van centrale ver
warming in het gebouw der bijzondere la
gere school te Gameren; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Februari 1939, n ° . 51; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 F ebruari 1939, n ° . 1808, Afd. Lager On
derwijs ; 

0 . dat de raad van Gameren in zijne ver
gadering van 22 Juli 1938 heeft ingewilligd 
het verzoek van het bestuur van de Ver
eeniging t ot stichting en instandhouding van 
een school met den Bijbel, te Gameren, om 
overeenkomstig art. 72 en volgende der 
Lager-Onderwijswet 1920 uit de gemeente
kas gelden te mogen ontvangen voor den 
aanleg van centrale verwarming in het ge
bouw van zijn school voor gewoon lager 
onderwijs te Gameren; 
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dat, nadat C . Hobo en A. de Hoop, on
derscheidenlijk burgemeester en secretaris 
van de gemeente Gameren, als ingezetenen 
dezer gemeente van dit besluit bij Ged. 
Staten van Gelderland in beroep waren ge
komen, op grond, dat door de inwilliging 
van de aanvrage de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, zouden 
worden overschreden, dit college bij besluit 
van 23 November 1938, n °. 54, dit beroep 
ongegrond heeft verklaard, uit overweging, 
dat, afgezien van de vraag, in hoever de 
thans in het schoolgebouw aanwezige kachels 
nog behoorlijk bruikbaar zijn te achten, de 
voordeelen van centrale verwarming van een 
school, met name in hygiënisch opzicht, van 
dien aard zijn, dat het aanbrengen van zoo
danige verwarming, mits het betrokken ge
bouw van niet te geringen omvang is, naar 
het oordeel van Ged. Staten niet uitgaat 
boven de normale eischen aan het geven 
van lager onderwijs te stellen; 

dat van deze beslissing C. Hobo en A. de 
Hoop bij Ons in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat als vaststaande kan worden 
aangenomen, dat de eventueele noodzake
lijke vernieuwing der kachelverwarming van 
de bedoelde school zeer weinig te beteeke
nen heeft en slechts geringe kosten met zich 
zal brengen, doch de aanleg van eene cen
trale verwarming voor de gemeente belang
rijke uitgaven zal eischen; dat de bezwaren 
tegen kachelverwarming naar hunne mee
ning zeer overdreven zijn te achten, en de 
hygiënische voordeelen eener centrale ver
warming onevenredig hoog zijn aangeslagen; 
dat ook bij Ons besluit van 19 Februari 
1937, S . 2360, werd beslist, dat door vervan
ging der bestaande kachelverwarming door 
centrale verwarming in een geval, als daarbij 
bedoeld, zijnde een betrekkelijk kleine school, 
de normale normale eischen aan het geven 
van lager onderwijs te stellen werden over
schreden; dat de school te Gameren ook 
slechts 153 leerlingen telt en vermeerdering 
van dat aantal niet te verwachten is; dat, 
wanneer alleen het hygiënisch voordeel in 
aanmerking wordt genomen, gelijk Gedepu
teerde Staten in het onderwerpelijke geval 
schijnen te doen , de grootte der gebouwen 
niet meer van eenige beteekenis is te ach
ten, daar dan evenzoo goed voor 10 als voor 
200 kinderen die voorziening behoort te 
worden getroffen; dat dit echter nimmer de 
bedoeling der wet kan zijn geweest, doch 
dat ook met de kosten behoort te worden 
ge1ekend; dat zij mee nen, dat in het besluit 
van Ged. Staten daaraan geen voldoende 
aandacht is geschonken; dat zij nog steeds 
van meening zijn, dat door de inwilliging 
der aanvrage van het schoolbestuur de nor
male eischen, aan het geven van lager on
derwijs te stellen, worden overschreden; 

0. dat, blijkens een door den Bouwkundig 
Inspecteur van het Lager Onderwijs inge
steld onderzoek, is gebleken , dat van de 
aanwezige kachels het meerendeel nog be
hoorlijk bruikbaar is; 

dat slechts twee kachels voor verder ge-

bruik ongeschikt zijn te achten, één wegens 
verregaande slijtage en één wegens onvol
doende capaciteit; 

dat door de aanschaffing van twee nieuwe 
kachels de bestaande bezwaren kunnen wor
den opgeheven; 

dat voorts aan het bezwaar betreffende 
de aanwezigheid in twee lokalen van langs 
in schuine richting aangebrachte horizontale 
pijpen voor rookafvoer, kan worden tege
moet gekomen door de kachels in deze loka
len naar den wand aan de andere zijde te 
verplaatsen, waardoor de kachelpijpen op 
dezelfde wijze op de schoorsteenen kunnen 
worden aangesloten als in de andere lokalen; 

dat onder deze omstandigheden het ver
vangen van de aanwezige kachels door een 
stelsel van centrale verwarming, waardoor, 
naar met den genoemden Inspecteur moet 
worden aangenomen, de jaarlijksche exploi
tatiekosten met f n6 zouden stijgen, de nor
male eischen, aan het geven van lager on
derwijs te stellen, te boven gaat; 

dat mitsdien de raad van Gameren ten 
onrechte de aanvrage heeft ingewilligd en 
dit besluit door Ged. Staten ten onrechte is 
gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 23 
November 1938, n ° . 54, en van het besluit 
van den raad der gemeente Gameren van 
22 Juli 1938, te beslissen, dat de aan den 
raad in deze gevraagde medewerking niet 
behoort te worden verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

20 Februari 1939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Mot.- en Rijw.wet art. 22.) 

Req. gaat er ten onrechte van uit, dat 
hij is veroordeeld ter zake van het en
kele feit, dat hij, gezeten op een rijwiel, 
twee paarden aan een halster heeft me
degevoerd. De bewezenverklaring bevat 
toch nadere omstandigheden, waaronder 
het feit is voorgevallen, in het bijzonder 
deze, dat req. de paarden onvoldoende 
in zijn macht had. Onder die omstandig
heden heeft de rechter voorzeker terecht 
geoordeeld, dat door reg.'s wijze van 
rijden de vrijheid en de veiligheid van 
het verkeer werd belemmerd en in ge
vaar gebracht. 

Op grond van dit onjuiste uitgangs
punt kan ook hetberoepopdegemeente
verordening [ welke enkel het binnen de 
bebouwde kom der gemeente "op een 
rijwiel gezeten, een of meer rij- of trek
dieren aan de hand leiden of besturen" 
verbiedt, terwijl het feit in kwestie bui
ten de kom geschiedde] req. niet baten. 

Op het beroep van C. A. v. H., landbouwer, 
te Beusichem, requirant van cassatie tegen 
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een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Utrecht 
van 25 Oct. 1938, waarbij in hooger beroep, 
met aanvulling van gronden is bevestigd een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 
Utrecht van 6 April 1938, bij hetwelk requi
rant terzake van : ,,als bestuurder van een 
rijwiel daarmede over een weg rijden op zoo
danige wijze dat de vrijheid en de veiligheid 
van het verkeer worden belemmerd en in ge
vaar gebracht", met aanhaling van de artt. 
r, 22 aanhef en onder letter a, 29, 30, 39 der 
Motor- en Rijwielwet, 23, 91 Sr., is veroor
deeld tot een geldboete van zes gulden en 
een vervangende hechtenis van drie dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op de door den requirant ingezonden 

schriftuur, waarin wordt aangevoerd, dat bij 
geen enkel wetsartikel het aan hem ten laste 
gelegde feit namelijk dat hij zich. zittende 
op een rijwiel tevens twee paarden aan een 
halster medevoerende, op den openbaren weg 
bevond, is strafbaar gesteld, met name daar
door niet de vrijheid en veiligheid van het 
verkeer in gevaar is gebracht, terwijl requi
rant zich nog in het b ijzonder beroept op de 
omstandigheid, dat te Beusichem alleen bin
nen de bebouwde kom ingevolge gemeente
lijke verordening strafbaar is het "op een 
rijwiel gezeten, een of meer rij- of trekdieren 
aan de hand leiden of besturen", zijnde het 
onderhavige feit voorgevallen buiten de be
bouwde kom; 

0 . dat bij het bevestigde vonnis van den 
Kantonrechter overeenkomstig de dagvaar
ding, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, ten laste van requirant is bewezen 
verklaard, dat hij op 9 October 1937, des 
namiddags, omstreeks te 4 uur, te Beusichem, 
als bestuurder van een tweewielig rijwiel, 
waarop hij was gezeten, daarmede heeft ge
reden over den openbaren rijweg_ den Veer
weg, en alstoen met behulp van twee halsters 
en een touw twee paarden aan de hand over 
dien weg heeft geleid, terwijl hem een vier
wielig motorrijtuig en eenige wielrijders over 
dien weg voorbijreden, waarbij dat motorrij
tuig dicht langs verdachte en langs die paar
den moest rijden, door welke wijze van rijden 
van verdachte de vrijheid en de veiligheid 
van het verkeer op dien weg werden belem
merd en in gevaar gebracht, aangezien hij die 
paarden, indien die door het overige verkeer 
op dien weg onverwachte of zijdelingsche be
wegingen zouden maken, niet voldoende in 
zijn macht zou hebben, waardoor een ongeluk 
zou kunnen plaats vinden; 

dat blijkens de aanteekening van het von
nis de Kantonrechter ten aanzien van de 
strafbaarheid nog heeft overwogen: 

dat, nu ook de in de telastlegging voor
komende woorden: ,,aan gezien hij die paar
den" tot en met "plaats vinden" als bewezen 
zijn aangenomen, bewezen is, dat verdachte 
door de in de telastlegging omschreven wijze 
van rijden de vrijheid en de veiligheid van 
het verkeer op genoemden weg heeft belem-

merd en in gevaar gebracht; dat de verdachte 
heeft ontkend, de vrijheid en de veiligheid 
van het verkeer in gevaar te hebben gebracht 
en daarvoor getuigen à décharge heeft bijge
bracht, doch het zijnerzijds gestelde niet door 
genoemde getuigen heeft bewezen; 

dat de Rechtbank - in verband met te 
harer terechtzitting afgelegde verklaringen 
- ter aanvulling nog heeft overwogen: 

dat voor de strafbaarheid van het door 
verdachte gepleegde feit niet terzake doet, 
of de paarden naast elkaar liepen of achter 
elkaar waren ,,gestaart", aangezien ook in het 
laatste geval verdachte die paarden - in alle 
geval het achterste paard - in het aan het 
slot der telastegelegde (bedoeld zal zijn: te
lastlegging) vermelde geval niet voldoende 
in zij n macht zou hebben, waardoor een on
geval zou kunnen plaats vinden; 

0 . ten aanzien van de schriftuur incassatie: 
dat daarin requirant er ten onrechte van 

uitgaat, dat hij is veroordeeld terzake van 
het enkele feit, dat hij, gezeten op een rij
wiel, twee paarden aan een halster heeft me
degevoerd, immers de bewezenverklaring na
dere omstandigheden bevat, waaronder het 
feit is voorgevallen, - in het bijzonder deze, 
dat requirant de paarden onvoldoende in zijn 
macht had - en de rechter onder die om
standigheden voorzeker terecht heeft geoor
deeld, dat door requirants wijze van rijden 
de vrijheid en de veiligheid van het verkeer 
werd belemmerd en in gevaar gebracht; 

dat reeds op grond van dit onjuiste uit
gangspunt ook het beroep op de bepaling 
van de gemeentelijke verordening requirant 
niet kan baten; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezer1 overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteyn.] 

(N. J.) 

zo Februari 1939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Armenwet artt. 1, 3 en 13). 

De meening van req. (het 0. M.), dat 
onder "instelling van weldadigheid" in 
art. 13 der Armenwet is te verstaan elke 
instelling, die op de in art. 3 dier wet 
bedoelde lijst is ingeschreven, vermits 
de inschrijving en rangschikking op die 
lijst door B . en W . een, de rechterlijke 
macht bindende, administratieve han
deling zoude zijn, is onjuist, daar uit 
art. 76 blijkt, dat de inschrijving volgens 
art. 3 niet het door de rechterlijke macht 
te eerbiedigen gevolg heeft, dat de op 
die lijst geplaatste instellingen zijn in
stellingen van weldadigheid in den zin 
van art. r. 

Op het ·beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij het Kantongerecht te Zwolle, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van dit Kan
tongerecht van 20 Oct. 1938, waarbij Mr. A. 
C. B., zonder beroep, te Velp, gemeente Rhe
den , van het hem te laste gelegde is vrijge
sproken. 
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Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

De Kantonrechter te Zwolle heeft bij con
tradictoir gewezen, schriftelijk vonnis van 20 

0ctober 1938 verdachte vrijgesproken van 
het hem telastegelegde. Tegen dat vonnis 
heeft de Ambtenaar 0. M. bij het Kanton
gerecht te Zwolle beroep in cassatie inge
steld; bij schriftuur heeft requirant als mid
del van cassatie voorgedragen: 

S., althans v. t. van de artt. 1, 3, 13 lid 1, 
en 78 lid 1 der Armenwet en de artt. 350 en 
358 juncto 398 Sv., door den verdachte vrij 
te spreken van het hem telastegelegde, in
stede van hem schuldig te verklaren. 

Blijkens requirants toelichting zou de ge
geven vrijspraak in feite een zoogenaamd 
bedekt ontslag van rechtsvervolging inhou
den, daar door den Kantonrechter aan het 
in de telastelegging voorkomende begrip "in
stelling van weldadigheid" zou zijn toege
kend een beteekenis, die niet overeenkomt 
met die welke het wettelijke voorschrift van 
art. 13 der Armenwet, aan welk artikel dat 
begrip zou zijn ontleend, daaraan zou hech
ten, moetende naar requirants meening de 
uitdrukking "instelling van weldadigheid" in 
genoemd art. 13 verstaan worden als "instel
lingen, door de inschrijving op de in art. 3 
der Armenwet bedoelde lijst gestempeld tot 
instellingen van weldadigheid in den zin der 
Armenwet". 

Aan verdachte is telastegelegd: dat hij als 
bestuurder van een gedurende het jaar 1937 
bestaande particuliere instelling van welda
digheid, welke armenverzorging in of buiten 
gestichten voortdurend ten doel had en ge
vestigd was te Kampen, genaamd "de Hil
lerijksvergadering", niet voor 1 Juni 1938 
aan Burgemeester en Wethouders dier ge
meente, alwaar geen Armenraad bestond, 
heeft gezonden opgaven van het aantal be
deelden of verpleegden. van de inkomsten 
uit bezittingen, makingen, collecten, subsi
dies of andere vrijwillige bijdragen, alsmede 
van de uitgaven voor onderstand van allerlei 
aard, voor beheer en voor andere doeleinden 
gedurende het jaar 1937, althans gedurende 
het laatst afgeloopen dienstjaar of kalender
jaar. 

De vrijspraak is door den Kantonrechter 
gemotiveerd in dezer voege; na overwogen 
te hebben dat en waarom volgens verdachte 
de in de telastlegging genoemde Hillerijks
vergadering niet is een instelling van welda
digheid volgens de Armenwet, volgen deze 
overwegingen: 

0. dat nu wel vaststaat, dat deze Hillerijks
vergadering sinds vele jaren voorkomt op de 
lijst bedoeld in art. 3 Armenwet, maar daar
door die stichting niet gemaakt wordt tot een 
instelling van weldadigheid in den zin der 
Armenwet, daar art. 1 dier wet uitdrukkelijk 
bepaalt, wat zij verstaat onder een instelling 
van weldadigheid en daarbij zwijgt over het 
al of niet voorkomen · op de lijst bedoeld in 
genoemd art. 3 ; 

0. dat uit bovenstaande feiten dus niet 

voortvloeit dat de Hillerijksvergadering is 
een instelling van weldadigheid in den zin 
van de Armenwet, terwijl overigens geen be
wijs is bijgebracht dat de Hillerijksvergade
ring een dergelijke instelling is; 

0. dat derhalve niet wettig en overtuigend 
is bewezen, hetgeen aan verdachte is ten laste 
gelegd. 

Naar mijne meening berust blijkens die 
overwegingen de gegeven vrijspraak hierop, 
dat de Kantonrecp.ter in het bijzonder niet 
bewezen heeft geoordeeld het in de telast
legging gestelde, dat de Hillerijksvergadering 
was een instelling van weldadigheid, welke 
armenverzorging in of buiten gestichten 
voortdurend ten doel had, en is hierom de 
gegeven vrijspraak een vrijspraak in den zin 
van art. 430 Sv., zoodat requirants beroep 
in cassatie moet worden verklaard niet-ont
vankelijk. Ik kan niet inzien dat de Kanton
rechter aan het in de telastelegging voor
komende begrip "instelling van weldadig
heid" een onjuiste beteekenis zou hebben 
toegekend. De Kantonrechter heeft blijkens 
zijne voormelde overwegingen dat begrip op
gevat in den zin, dien het in de Armenwet 
heeft volgens art. 1 dier wet, bepalende dat 
instellingen van weldadigheid in den zin van 
deze wet zijn die, welke armenverzorging, in 
of buiten gestichten, voortdurend ten doel 
hebben, terwijl deze omschrijving kenlijk ook 
in de telastelegging is gebezigd. Requirants 
meening dat de uitdrukking "instelling van 
weldadigheid" in art. 13 dier wet moet wor
den verstaan als "instellingen, door de in
schrijving op de in art. 3 der Armenwet be
doelde lijst gestempeld tot instellingen van 
weldadigheid in den zin der Armenwet", acht 
ik in de telastelegging niet neergelegd en 
trouwens niet juist, omdat uit de Armenwet, 
met name uit de artt. 3 en 4 in verband met 
art. 76, bepalende dat geschillen o. a. over 

de vraag of eene instelling is eene instelling 
van weldadigheid behooren tot de kennis
neming van de rechterlijke macht, volgt, dat 
door die inschrijving een instelling niet tot 
een instelling van weldadigheid in den zin 
der Armenwet wordt gestempeld, hetgeen te
meer klemt in dit geval. waarin blijkens het 
vonnis geschil bleek te bestaan over de vraag 
of de Hillerijksvergadering een instelling van 
weldadigheid in den zin der Armenwet was. 
Eene andere vraag is m.i., of in art. 13 der 
Wet onder "de instellingen van weldadigheid" 
moeten worden verstaan de op de lijst, be
doeld in art. 3, geplaatste instellingen, hoewel 
dit artikel hiervan niet, zooals art. 6 lid 3 der 
wet, uitdrukkelijk spreekt, maar deze vraag 
komt mij in deze zaak niet van belang voor, 
daar de telastlegging niet inhoudt, dat de 
Hillerijksvergadering op de lijst was ge
plaatst. 

Van oordeel dat de vrijspraak is gegeven 
op den grondslag der telastelegging, conclu
deer ik tot niet-ontvankelijk verklaring van 
het beroep. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat, aangezien het beroep is ingesteld 
tegen een vonnis, dat een vrijspraak inhoudt, 
eerst moet worden onderzocht, of dit beroep 
ontvankelijk is; 

0. dat aan gerequireerde is te laste gelegd: 
dat hij enz. (zie conclusie); 

0 . dat in het bestreden vonnis o. m. is 
overwogen: 

dat nu wel vaststaat, enz. (zie conclusie); 
0 . dat kennelijk aan den gerequireerde is 

te laste gelegd, dat hij niet heeft voldaan aan 
het voorschrift van art. 13 der Armenwet, 
waartegen in art. 78, rste lid dier wet straf 
is bedreigd; 

0 . dat ten betooge van de ontvankelijkheid 
van het beroep is gesteld, dat onder " instel
ling van weldadigheid" in art. 13 voormeld is 
te verstaan elke instelling, die op de in art. 
3 der Armenwet bedoelde lijst is ingeschre
ven, vermits de inschrijving en rangschikking 
door Burgemeester en Wethouders op die 
lijst is een administratieve handeling, waar
door op voor de rechterlijke macht bindende 
wijze wordt vastgesteld, welke instellingen 
als instellingen van weldadigheid in den zin 
dier wet moeten worden aangemerkt, en tot 
welke der in art. 2, 1ste lid dier wet genoemde 
groepen zij behooren, terwijl tegen die in
schrijving en rangschikking alleen langs den 
administratieven weg kan worden opgeko-
men; 

0. dat die opvatting onjuist is; 
0. toch, dat uit art. 76 dier wet blijkt, dat 

de inschrijving volgens art. 3 niet het door 
de rechterlijke macht te eerbiedigen gevolg 
heeft, dat de op die lijst geplaatste instellin
gen zijn instellingen van weldadigheid in den 
zin van art. I der Armenwet; 

0 . dat de Kantonrechter den in de telaste
legging en in art. 13 voorkomenden term 
"instelling van weldadigheid" dus terecht 
niet heeft opgevat als eene instelling_ die 
volgens art. 3 op de lijst is geplaatst ; 

0. dat bij het bestreden vonnis verder is 
vastgesteld, dat "ook overigens" geen bewijs 
is bijgebracht, dat de Hillerijksvergadering, 
- waarvan het doel in de telastelegging is 
omschreven met dezelfde bewoordingen, 
welke in art. x der Armenwet zijn gebezigd 
ter bepaling, wat onder een instelling van 
weldadigheid in den zin dier wet is te ver
staan, - een zoodanige instelling is; 

0 . dat de in het bestreden vonnis gegeven 
vrijspraak derhalve is gegeven op den grond
slag der telastelegging en dus is een vrij
spraak in den zin van art. 430 Sv.; 

Verklaart requirant niet-ontvankelijk in 
zijn beroep. 

(N. J .) 

20 Februari r939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Woningwet art. 4) . 

Daar de Rechtb. feitelijk heeft vast
gesteld, dat het niet t eekenen van het 
contract met de Waterleidingmaatschap
pij enkel aan den onwil van req. is te 
wijten en mitsdien vaststaat, dat voor 
req. niet eenige geldige reden aanwezig 
was de overeenkomst met de Waterlei
dingmaatschappij niet aan te gaan,heeft 
de Rechtb., req. terecht ter zake van het 
gebruik van het niet van aansluiting 
voorziene perceel strafbaar geoordeeld. 

Op het beroep van A. V. te Ter Apel, y,e
meente Vlagtwedde, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Groningen van 27 Oct .. 1938, waarbij in hoo
ger b eroep, met vernietiging van een op 10 
December 1936 door het Kantongerecht te 
Winschoten gedane uitspraak, requirant ter 
zake van: In de gemeente Vlagtwedde een 
bouwwerk gebruiken, dat verkeert in een toe
stand, die in strijd is met een der bepalingen 
vervat in Hoofdstuk VI der Bouwverorde
ning dier gemeente, met aanhaling der artt. 
104 j*. n7 dier verordening, 23 en 91 Sr. , is 
veroordeeld tot eene geldboete van vijf en 
twintig gulden en vervangende hechtenis van 
vijf en twintig dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op een door den requirant ingediende 

schriftuur, welke naast een aantal beweringen 
van feitelijken aard, die in cassatie niet kun
nen worden onderzocht, de klacht bevat, dat 
de artt. 97, 104, juncto n7 der meergenoem
de verordening en 1, 352, 358 en 359 Sv. ver
keerd zijn toegepast, daar de Rechtbank de 
verwerping van een door requirant gevoerd 
verweer hierop grondt, dat de verplichting 
tot aansluiting op de waterleiding voor requi
rant den plicht bracht om een contract met 
de Waterleiding-Maatschappij te teekenen; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de inleidende dagvaarding ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
hij te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde op 8 
April 1936, des namiddags omstreeks s¼ uur 
gebruiker is geweest van een bestaande niet 
in uitvoering zijnde woning (kadastraal be
kend gemeente Vlagtwedde Sectie H . n °. 
3922 plaatselijk gemerkt wijk H. n °. 387) 
zonder dat die woning was voorzien van een 
middel tot watervoorziening. dat deugdelijk 
drink- en huishoudwater in voldoende mate 
verschafte, bestaande in de aansluiting op de 
drinkwaterleiding, zulks terwijl eenig deel 
dier woning niet meer dan 40 meter verwij
derd was van de hoofdhuis dier waterleiding, 
gemeten over den kortsten weg, langs welken 
een aansluiting zonder overwegende bezwa
ren kon worden gemaakt; welke hoofdhuis 
der waterleiding was gelegd vóór of op 30 
November 1934 en zonder dat aan hem ver-
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<lachte, een vrijstelling was verleend als be
doeld in art. 97 der Bouwverordening der ge
meente Vlagtwedde; 

0. dat requirant blijkens dit vonnis tot 
zijne verdediging heeft aangevoerd, dat hij 
geen schuld draagt aan het feit, dat de aan
sluiting niet tot stand was gekomen, omdat 
de waterleidingmaatschappij hem niet wilde 
aansluiten, tenzij hij teekende het contract 
tot waterlevering op de algemeene voorwaar
den van de waterleidingmaatschappij, tot 
welk teekenen hij verdachte niet bereid was 
en is en welke weigering om te teekenen de 
maatschappij beantwoordde met een weige
ring tot aansluiting; 

0. dat de Rechtbank dit verweer heeft ver
worpen, daarbij overwegende dat, indien de 
waterleidingmaatschappij eischte ondertee
kening van de overeenkomst, verdachte tot 
die onderteekening verplicht was, immers hij 
tot alles, wat in zijn macht is, verplicht is, 
ten einde zijn plicht om te zorgen, dat de 
aansluiting tot stand komt, na te leven, zijnde 
aan de Rechtbank van geen enkel ander be
letsel van verdachte om te teekenen gebleken 
dan enkel zijn onwil daartoe; 

0. dat het middel tevergeefs wordt voor
gesteld; 

dat toch de Rechtbank feitelijk heeft vast
gesteld, dat het niet teekenen van het con
tract enkel aan den onwil van requirant 
is te wijten; dat derhalve vaststaat, dat voor 
requirant niet eenige geldige reden aanwezig 
was de overeenkomst met de Waterleiding
maatschappij niet aan te gaan; 

dat onder die omstandigheden de Recht
bank requirant terecht ter zake van het ge
bruik van het niet van aansluiting voorziene 
perceel strafbaar heeft geoordeeld; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Holsteyn, die 
omtrent het middel opmerkt: 

Het wil mij voorkomen, dat requirants ver
weer terecht door de Rechtbank is verwor
pen. Het was ingevolge art. 104 der Bouwver
ordening der gemeente Vlagtwedde requirant 
verboden de woning te gebruiken, daar deze 
woning verkeerde in een toestand, die in 
strijd was met een bepaling van Hoofdstuk 
VI dier verordening, namelijk met art. 97, in 
het bijzonder het derde lid van dit artikel 
(j O • art. 39, derde lid), volgens welke bepa
ling de woning moest voorzien zijn van een 
middel tot watervoorziening dat deugdelijk 
drink- en huishoudwater in voldoende mate 
verschafte, bestaande in de aansluiting op de 
drinkwaterleiding. Requirant, als gebruiker 
der woning, had krachtens voornoemde be
palingen (artt. 104 en 97) der genoemde ge
meentelijke verordening de verplichting te 
zorgen dat de aansluiting op de drinkwater
leiding tot stand kwam, welke verplichting 
medebracht de, naar mijne meening dus ook 
in die bepalingen dier gemeentelijke veror
dening vervatte, verplichting te voldoen aan 
de voorwaarde, welke door de drinkwater-

leidingmaatschappij voor het verkrijgen der 
aansluiting is of zou zijn gesteld en welke 
bestond of zou hebben bestaan in het aan
gaan of teekenen van het contract tot water
levering. Onwil of niet bereid zijn het con
tract te teekenen, nog wel een contract tot 
waterlevering op de "algemeene" voorwaarden 
van de waterleidingmaatschappij, kon reeds 
niet geacht worden requirant te ontheffen 
van schuld aan het feit dat de aansluiting 
niet tot stand was gekomen, waar blijkbaar 
requirant, als verdachte, ter terechtzitting 
van de Rechtbank geen reden van zijn onwil 
of niet-bereid zijn heeft aangevoerd, immers 
noch uit het bestreden vonnis noch uit het 
proces-verbaal dier terechtzitting blijkt, <lat 
door hem eenige reden daarvan werd aange
voerd. Iifu beweert requirant wel in zijne 
schriftuur, dat onder de voorwaarden der ver
langde waterleveringsovereenkomst de -
volgens hem onredelijke en onbillijke - be
paling voorkomt dat alle geschillen, uit de 
toepassing van die voorwaarden ontstaan, 
worden beslist door den Raad van Commis
sarissen der Maatschappij, maar hierop kan 
in cassatie niet worden ingegaan, daar daar
van uit eenig ander stuk, waarvan in cassatie 
mag worden kennis genomen, met name uit 
het bestreden vonnis en het proces-verbaal 
der terechtzitting van de Rechtbank, niet 
blijkt. Trouwens mijns inziens zou zoodanige 
voorwaarde, voorkomende onder de alge
meene voorwaarden van waterlevering, nog 
niet rechtvaardigen requirants onwil of niet
be, eid zijn het contract te teekenen.] 

(N. J.) 

21 Februari 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248). 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een wijziging der 
gemeentebegrooting in verband met de 
stichting van een badhuis, op grond, dat 
ernstig rekening moet worden gehouden 
met de waarschijnlijkheid, dat het jaar
lijksch tekort het geraamd bedrag be
langrijk zal overschrijden, en door de ge
meente niet voldoende aannemelijk is 
gemaakt dat, mede gelet op haar finan
cieelen toestand, het nut van het bad
huis de daaraan verbonden uitgaven zou 
rechtvaardigen. · 

Wij WILHELMINA, enz.; . 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Assen tegen 
het besluit van Ged. Staten van Drenthe 
van 19 October 1938, n°. 67, waarbij goed
keuring is onthouden aan het raadsbeslui~ 
dd. 16 Juni 1938, n°. 81, tot wijziging van 
de begrooting voor 1938, in verband met 
de stichting van een badhuis; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advie~ 
van 18 Januari 1939, n°. 34; 
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Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 9 Februari 
1939, n°. 1837, afd. B. B.; 

0. dat de raad der gemeente Assen bij 
besluit van 16 Juni 1938 de gemeentebe
grooting voor 1938 heeft gewijzigd in dezer 
voege, dat daarop een bedrag van f 15,225 
is uitgetrokken wegens uitgaaf voor de 
stichting van een badhuis, terwijl daar
tegenover een gelijk bedrag in ontvangst is 
geraamd wegens geldleening, ter dekking 
van de bedoelde uitgaaf; 

dat Ged. Staten van Drenthe bij besluit 
van 19 October 1938, n ° . 67, hunne goed
keuring aan het vorengenoemde raadsbe
sluit hebben onthouden, . uit overweging, 
dat de van het gemeentebestuur van Assen 
ter inzage gevraagde exploitatie-opzet van 
het te stichten badhuis, welke in ontvangst 
en in uitgaaf sluit met een totaal bedrag 
van f 3204, een verlies aanwijst van f 786.52, 
hetwelk door raming van een gemeentelijke 
bijdrage wordt gedekt; dat evenwel, mede 
op grond van de nader van het gemeente
bestuur verkregen inlichtingen moet worden 
verwacht, dat het jaarlijksche exploitatie
tekort niet tot het genoemde bedrag zal 
kunnen worden beperkt, doch dat dit bedrag 
veeleer aanmerkelijk zal worden overschre
den; dat namelijk in de eerste plaats ernstig 
wordt betwijfeld, of het aan opbrengst van 
badgelden geraamde bedrag van f 2225.50 
wel zal worden bereikt; dat namelijk bij 
deze raming is gerekend op een ontvangst 
van f 49.50 per week gedurende 39 weken 
en een ontvangst van f 25 per week gedu
rende 13 weken, terwijl het bedrag van 
f 49.50 is gegrond op de verwachting, dat 
per week zullen worden genomen 160 stort
baden à 15 cent, 160 stortbaden (volksba
den) à 10 cent, 32 kuipbaden à 25 cent en 
10 kuipbaden (volksbaden) à 15 cent per 
bad; dat de raming hun college te hoog 
voorkomt, gelet zoowel op de groote waar
schijnlijkheid, dat de landelijke bewoners 
van de buitenstreken en de gestichtsbevol
king, die tezamen ongeveer het vijfde ge
deelte uitmaken van de ruim 20.-000 in
woners tellende bevolking van de gemeente 
Assen, van het badhuis geen gebruik zullen 
maken, als op het feit, dat een tarief van 
10 of 15 cent per bad voor een arbeiders
gezin bezwarend is; dat dan ook de inkom
sten wegens volksbaden te hoog zijn geschat, 
terwijl voorts de overige ingezetenen voor 
een belangrijk deel reeds de beschikking 
hebben over een eigen badgelegenheid en 
in ieder geval onder de burgerbevolking 
een toenemend streven valt waar te nemen 
naar een eigen badgelegenheid, die toch 
binnen veler bereik ligt; dat voorts het 
badhuis naar het plan zal worden gevestigd 
in het oude gebouw van den gemeentelijken 
vleeschkeuringsdienst aan de Nijlandstraat 
en dat de jaarlijksche afschrijving op de 
waarde van het bestaande gebouw benevens 
de verbouwingskosten, tezamen gesteld op 
f 10.975, is bepaald op 2 % en die op de 
installatiekosten ad f 6750 op 5 % en dat 

deze afschrijvingen veel te laag moeten wor
den geacht, gelet ook veelal op het feit, dat 
wegens kosten van onderhoud in totaal niet 
meer dan f 100.37½ is geraamd; dat niets 
is geraamd voor administratiekosten en kos
ten van reclame, terwijl toch de te voeren 
administratie kosten zal meebrengen en wel
licht advertentiekosten zullen moeten wor
den gemaakt; dat toch ten slotte de vraag 
rijst, of met het geraamde bedrag van f 1000 
wegens salarissen, te weten f 600 voor een 
badmeester en f 400 voor een werkvrouw, 
wel zal kunnen worden volstaan; dat op 
grond van het een en ander ernstig rekening 
moet worden gehouden met de waarschijn
lijkheid, dat het jaarlijksche tekort het ge
raamde bedrag ad f 786.52 belangrijk zal 
overschrijden; dat hun college, hoezeer ook 
van het algemeen nut van een volksbadhuis 
overtuigd, gelet op de vorenbedoelde waar
schijnlijkheid en op de minder gunstige en 
in de toekomst onzekere financieele positie 
der gemeente Assen, geen vrijheid kan vin
den aan het onderwerpelijke raadsbesluit 
zijn goedkeuring te hechten; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de 
gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen; 

0. dat Ged. Staten terecht op de in het 
bestreden besluit vermelde gronden hunne 
goedkeuring aan de begroetingswijziging 
hebben onthouden; 

dat tegenover het door Ged. Staten in 
dat besluit naar voren gebrachte niet vol
doende aannemelijk is gemaakt, dat, mede 
gelet op den financieelen toestand der ge
meente Assen, het nut van het badhuis de 
daaraan verbonden uitgaven zou rechtvaar
digen; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

22 Februari 1939. ARREST van den Hoc
gen Raad. (Gemeentewet art. 299). 

Art. 299 Gem.wet stelt een termijn, 
die betrekking heeft op alle bezwaren 
aangaande de in het artikel bedoelde 
aanslagen, terwijl nergens in de wet een 
bevoegdheid of een plicht is geregeld om 
voor eenig bijzonder geval dien termijn 
terzijde te laten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

de N.V. Stoomsteenfabrieken en Kiezel
exploitatie Belvédère te Maastricht tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Roermond van 4 Juli 
1938, aangeteekend per post verzonden op 
31 Aug. 1938, betreffende hare aanslagen 
in de wegenbelasting der gem. Maastricht 
over de belastingjaren 1927 tot en met 
1933; 

Gezien de stukken; 
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0. dat de Raad der Gem. Maastricht 
belanghebbende in het bezwaar, door haar 
tegen de bedoelde aanslagen ingebracht, 
niet-ontvankelijk heeft verklaard, uit over
weging dat bij de indiening er van de ter
mijn, bedoeld in art. 299 der Gemeentewet, 
niet in acht was genomen; 

dat belanghebberide zich vervolgens heeft 
gewend tot den R . v. B., die echter het 
beroep ongegrond heeft verklaard, zulks op 
de navolgende overwegingen: 

"dat appellante heeft aangevoerd, dat het 
beroep van de gemeente op den in art. 299 
der Gemeentewet genoemden termijn, bin
nen welken bezwaren kunnen worden in
gebracht, in dit geval geheel en al mis
plaatst is, aanvoerende, dat de grondslag 
voor de belastingschuld is uitsluitend de 
inhoud der verordening en niet de aanslag, 
die alleen beteekenis krijgt, indien een be
lastingschuld op grond van bepalingen van 
wet of verordening werkelijk aanwezig blijkt 
te kunnen zijn; dat de gemeente op de 
bepalingen der verordeningen op 2 Mei 1937 
tegen het eerste bezwaarschrift van appel
lante een beroep deed, en als gevolg hier
van voor appellante een voorwaardelijke 
belastingschuld ontstond afhankelijk van 
het al of niet onderhouden der Savelstraat 
door ·de gemeente; dat echter, indien de 
gemeente hare verplichtingen ten opzichte 
van de Savelstraat niet nakwam, haar be
roep van 2 Mei 1937 op de bepalingen der 
verordening ten onrechte is geschied, de 
grondslag tot een belastingheffing in het 
geheel niet aanwezig was en er van een 
wegenbelastingschuld geen sprake kan zijn, 
terwijl dan evenmin sprake kan zijn van 
aanslagen of termijnen, waarbinnen volgens 
art. 299 der Gemeentewet bezwaren zouden 
moeten worden ingebracht; 

dat art. 299 der Gemeentewet bepaalt, 
dat hij, die bezwaar heeft tegen den hem in 
een der belastingen, als het hier betreft, 
opgelegden aanslag, binnen twee maanden 
na de dagteekening van het aanslagbiljet, 
tegen dien aanslag bij den Raad bezwaren 
kan inbrengen; 

dat door appellante niet wordt ontkend, 
dat op het tijdstip waarop zij zich met 
bovengemeld verzoek tot den Gemeente
raad wendde, de termijn van twee maan
den reeds lang was verstreken; 

dat de Gemeenteraad derhalve terecht 
appellante niet ontvankelijk heeft verklaard 
in haar bezwaar tegen de aanslagen in de 
wegenbelasting over de jaren in het ver
zoekschrift vermeld en het bezwaar van 
appellante tegen de beschikking van den 
Gemeenteraad ongegrond moet worden ver
klaard;" 

0 . dat belanghebbende in cassatie be
toogt, dat, nu er hier aanwezig waren voor
waardelijke belastingschulden, de R. v. B. 
den termijn van art. 299 der Gemeentewet 
ten onrechte toepasselijk heeft geacht; 

0. dat deze grief niet tot cassatie kan 
leiden; 

dat toch art. 299 een termijn stelt die 

betrekking heeft op alle bezwaren aangaan
de de in het artikel bedoelde aanslagen, 
terwijl nergens in de wet eene bevoegdheid 
of een plicht is geregeld om voor eenig 
bijzonder geval dien termijn terzijde t e 
laten; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

24Februari z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 2 j 0

• artt. 20 en 34) . 
Een stichting, ten doel hebbend de 

geneeskundige verzorging van armlasti
gen, is aan te merken als een burgerlijke 
instelling van weldadigheid, als bedoeld 
in art. 2 1e lid onder a der wet. De ge
meenteraad is bevoegd een zoodanige 
burgerlijke instelling in het leven te roe
pen en daarvoor ingevolge art. 20 der 
wet een reglement vast te stellen. Ech
ter kan een en ander niet worden be
schouwd als het vaststellen door den 
raad van een verordening tot regeling 
van de geneeskundige armenverzorging, 
als bedoeld in art. 34 te lid onder 1° der 
wet, waarvan alleen sprake zou kunnen 
zijn, indien het betrof eene regeling 
van de geneeskundige armenverzorging, 
rechtstreeks uitgaande van de gemeente. 
Daaraan doet niet af, dat de onderwer
pelijke voorziening strekt tot vervan
ging van de bestaande regeling, waarbij 
de geneeskundige behandeling van de 
armen is opgedragen aan geneesheeren 
en vroedvrouwen, op arbeidscontract in 
dienst der gemeente. 

Wij WTLHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den Geneeskundig-Inspecteur van de 
Volksgezondheid J. G. Bantjes, te Nijmegen, 
tegen de besltssing van Ged. Staten van 
Noord-Brabant van 23 Juni 1937, waarbij 
ongegrond zijn verklaard de bezwaren, door 
den genoemden Inspecteur ingebracht, te
gen het besluit van den raad der gemeente 
Tilburg van 18 December 1936 tot het in 
het leven roepen van een stichting voor het 
bieden van geneeskundige verzorging aan 
armlastigen onder den naam "Ziekenver
zorging" ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 10 Augustus 1938, n °. 370, en 25 Jan. 
1939, n °. 370(1938) /15; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 2 1 Februari 
1939, n° . 2026, afdeeling Armwez_en; 

0 . dat de raad van Tilburg in zijne ver
gadering van 18 December 1936 heeft be
sloten 

a. in het leven te roepen een stichting tot 
hèt bieden van geneeskundige verzorging 
aan armlastigen onder den naam "Zieken
verzorging", en daartoe af te zonderen een 
stamkapitaal van een honderd gulden; 

b. vast te stellen eene verordening tot 



1939 24 FEBRUARI 76 

vaststelling van de statuten van deze stich
ting; 

dat, nadat de Geneeskundig-Inspecteur 
van de Volksgezondheid, te N ijmegen, daar
tegen bij Ged. Staten van Noord-Brabant 
bezwaren had ingebracht, dit college bij be
sluit van 23 Juni 1937 deze bezwaren on
gegrond heeft verklaard, uit overweging, dat 
het voormelde raadsbesluit strekt tot het in 
het leven roepen van de stichting "Zieken
verzorging", die blijkens art. 2 van de b ij 
dat raadsbesluit behoorende Verordening tot 
vaststelling der statuten dier stichting ten 
doel heeft de geneeskundige verzorging van 
armlastigen met name de zorg voor genees
kundige- en verloskundige hulp, voor het 
verstrekken van geneesmiddelen en voor 
ziekenhuisverpleging, zulks geheel voor re
kening van de gemeente Tilburg; dat deze 
regeling zal strekken tot vervanging van de 
bestaande, waarbij de geneeskundige behan
deling der armen is opgedragen aan genees
heeren en vroedvrouwen, op arbeidscontract 
in dienst der gemeente genomen; dat dit 
raadsbesluit derhalve, ook blijkens zijn ge
schiedenis, inhoudt een regeling van de ge
neeskundige armenverzorging in de gemeente 
Tilburg en mitsdien valt onder het bepaalde 
bij art. 34, re,. der Armenwet; dat de In
specteur derhalve gerechtigd is overeenkom
stig art. 36 der Armenwet tegen het raads
besluit zijne bezwaren in te brengen; dat de 
meening van den Inspecteur, dat de Armen
wet de taak van de geneeskundige armen
verzorging aan het gemeentebestuur zelf 
oplegt en het overdragen van deze verzor
ging aan anderen, als bijvoorbeeld een stich
ting, niet in overeenstemming is met de op
vatting dier wet, niet juist kan worden ge
acht; dat immers blijkens de bewoordingen 
van art. 33 der Armenwet de voorziening in 
de geneeskundige armenverzorging voor een 
gemeente ook van anderen dan het gemeen
tebestuur kan uitgaan en zelfs, indien Ged. 
Staten overeenkomstig die bepaling een be
paalde voorziening voorschrijven, deze voor
ziening niet behoeft te bestaan in een eigen 
geneeskundigen armendienst der gemeente; 
dat ook het bezwaar van den Inspecteur, 
dat door de getroffen regeling het wettelijk 
toezicht van den Inspecteur (de artt. 34-
37 der Armenwet) op instructies van artsen 
en vroedvrouwen geheel verloren zou gaan 
en de rechtspositie in den grond zou worden 
aangetast, niet kan worden aanvaard; dat 
toch de artt. 34, 35 en 36 het toezicht van 
Ged. Staten en den Inspecteur alleen vor
deren voor instructie en rechtspositie, vast
gesteld en geregeld door den gemeenteraad 
voor artsen en vroedvrouwen, door de ge
meente zelf aangesteld, en ook art. 37 enkel 
betrekking heeft op dergelijke artsen en 
vroedvrouwen en mitsdien geen beletsel 
vormt tegen aanstelling op arbeidscontract, 
wanneer de artsen en vroedvrouwen in 
dienst zijn van de meergenoemde stichting; 
dat hieraan niet afdoet de omstandigheid, 
dat deze stichting zal moeten worden aan
gemerkt als een gemeente-instelling, als be-

doeld in art. 2, eerste lid, onder letter a der 
Armenwet ; dat de Inspecteur ten slotte be
denking heeft tegen de oprichting van een 
stichting in het onderwerpelijke geval, om
dat daarbij uitsluitend als beweegreden ge
golden heeft het ontkomen aan de pension
neering van de aan te stellen artsen en 
vroedvrouwen; dat evenwel de bepalingen 
der Armenwet zich tegen deze oprichting 
niet verzetten, althans indien de getroffen 
regeling overigens voldoet aan de eischen, 
welke daaraan met het oog op een behoor
lijke voorziening in de geneeskundige be
handeling van armen te stellen zijn; dat dit 
laatste door den Inspecteur ten aanzien van 
de regeling der gemeente Tilburg niet is 
betwist; 

dat van deze beslissing de Geneeskundig
Inspecteur bij Ons in beroep is gekomen, in 
eene bijgevoegde memorie aanvoerende, dat 
het gemeentebestuur van Tilburg van mee
ning is, dat ondersteuning van overheids
wege rechtstreeks slechts kan worden ver
leend, als kerkelijke, bijzondere, gemengde 
of burgerlijke instellingen daarin niet voor
zien en dat hierin opgesloten ligt, dat de 
burgerlijke overheid in casu de gemeenten 
slechts dan tot hulp verplicht zijn, indien 
geen voldoende hulp door anderen wordt 
verleend; dat, al moge dit voor hulp aan 
armlastigen in het algemeen juist zijn, voor 
de geneeskundige verzorging echter een 
andere opvatting geldt, en hij o.a. moge 
verwijzen naar art. 33 van de Armenwet, 
waarin naar zijne meening naar voren komt, 
dat de overheid steeds verplicht is voor de 
geneeskundige verzorging op te komen en 
niet eerst dan, wanneer andere instellingen 
die zorg niet op zich kunnen nemen; dat hij 
zich voorstelt, dat de bedoeling van den 
wetgever is geweest, te zorgen, dat tekort
komingen in de geneeskundige verzorging 
van armlastige patiënten dienen te worden 
voorkomen, omdat dit niet alleen in het 
belang van de betrokkenen zelf is, doch ook 
van het algemeen; dat het wel mogelijk zal 
zijn de overheidszorgen over te dragen aan 
instellingen als bijvoorbeeld armbestuur, 
doch het dan de taak van de overheid zal 
zijn een dusdanige regeling te treffen, dat 
het armbestuur niet alleen beschikke over 
de middelen tot uitvoering van de taak, 
doch tevens, dat de overheid de macht be
zitte die taak naar behooren te doen ver
vullen; dat bij het overlaten van deze taak 
aan een stichting met een kapitaal van 
slechts f 100 niet de zekerheid zal bestaan, 
dat die stichting de opgelegde taak naar 
behooren kan vervullen; dat immers de 
geldmiddelen door het gemeentebestuur 
zullen moeten worden toegestaan in een of 
anderen vorm, doch de mogelijkheid steeds 
bestaat, dat · deze worden geweigerd ; dat 
hier een stichting zou ontstaan, die geen 
enkele vaste bron van inkomsten bezit, ook 
niet in den vorm van opbrengsten, contri
butiën enz., dus een stichting van zuiver 
uitgaven, terwijl de inkomsten niet verze
kerd zijn ; dat hij hiertegen in de eerste 
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plaats bezwaar meent te moeten maken; dat 
een tweede bezwaar geldt de rechtspositie 
van de artsen en vroedvrouwen; dat deze 
door de Armenwet verzekerd wordt in de 
desbetreffende artt. 34 tot 37; dat hij niet 
deelt de meening van den vertegenwoordi
ger van het gemeentebestuur van Tilburg, 
dat alleen de bedoeling voorligt de rechten 
van de armlastigen vast te leggen, doch niet 
die van de artsen; dat immers de instructies 
volgens de Armenwet alle worden onderwor
pen aan het oordeel van den Inspecteur, die 
de bevoegdheid bezit hiertegen bezwaar te 
maken; dat, wanneer dit wordt opgeheven 
door de artsen buiten de bepalingen van de 
Armenwet te plaatsen, die bevoegdheid geen 
waarde meer zal hebben; dat het hem voor
komt, dat de wetgever duidelijk te kennen 
heeft gegeven, dat het in de bedoeling lag 
zoowel de rechten van de armlastigen, als 
de rechtspositie van de artsen, belast met 
de geneeskundige armenpraktijk, te regelen; 

0. dat naar Ons oordeel de bovenvermel
de stichting, ten doel hebbende de genees
kundige verzorging van armlastigen, is aan 
te merken als een burgerlijke instelling van 
weldadigheid, als bedoeld in art. 2, 1e lid, 
onder a, der Armenwet, waarvoor ingevolge 
art. 20 der Armenwet door den Gemeente
raad, onder goedkeuring van Ged. Staten, 
een reglement moeten worden vastgesteld, 
voor zoover te dien aanzien in de statuten 
of in den stichtingsbrief niet een andere 
regeling is getroffen; 

dat de gemeenteraad bevoegd is zoodani
ge burgerlijke instelling in het leven te roe
pen; 

dat de Raad van Tilburg bij zijn boven
vermeld besluit zulks heeft gedaan, met 
vaststelling van de statuten der instelling; 

dat een en ander echter, naar Ons oor
deel, niet kan worden beschouwd als het 
vaststellen door den raad van een verorde
ning tot regeling van de geneeskundige 
armenverzorging in de gemeente, als be
doeld in art. 34, 1e lid, onder 1e, der Ar
menwet, waarvan alleen dan sprake zou 
kunnen zijn, indien het betrof eene rege
ling van de geneeskundige armenverzorging, 
rechtstreeks uitgaande van de gemeente; 

dat daaraan niet afdoet, dat de onder
werpelijke voorziening strekt tot vervanging 
van de bestaande regeling, waarbij de ge
neeskundige behandeling van de armen is 
opgedragen aan geneesheeren en vroedvrou
wen, op arbeidscontract in dienst van de 
gemeente; 

dat, vermits in deze door den gemeente
raad aan art. 34 der Armenwet geen toe
passing is gegeven, de Inspecteur ook niet 
ingevolge art. 35 der wet tot het inbrengen 
van bezwaren bij Ged. Staten gerechtigd 
was; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden be
sluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 23 Juni 1937, G . N°. 527, IIeafdeeling, 

den Geneeskundig-Inspecteur van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid in 
zijne bij Ged. Staten ingebrachte bezwaren 
tegen het besluit van den raad der gemeente 
Tilburg van 18 December 1936 alsnog niet
ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

24Februari 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15) . 

Aan een vereeniging tot bestrijding der 
tuberculose met breeden opzet als de 
onderhavige (ten bate van het sanato
rium "Sonnevanck" te Harderwijk) be
hoort toestemming tot het houden eener 
collecte slechts te worden geweigerd, in
dien gewichtige omstandigheden zich 
tegen het verleenen daarvan zouden ver
zetten. Als zoodanig kan niet gelden de 
ongunstige economische toestand in de 
gemeente, en evenmin de omstandigheid, 
dat het voor de gemeente niet mogelijk 
is om nauwkeurige controle te houden 
op de wijze, waarop het aldaar bijeen
gebrachte geld zal worden besteed. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van de Vereeniging tot 
Christelijk Hulpbetoon aan tuberculoselij
ders, gevestigd te Amsterdam, tegen het 
besluit van burgemeester en wethouders van 
Vlissingen van 30 Juli 1938, N°. 2972, 2e 
afdeeling, waarbij toestemming is geweigerd 
tot het houden van eene openbare inzame
ling in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Februari 1939, N°. 77; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 20 Februari 
1939, N° . 1976, afdeeling Armwezen; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Vlissingen bij hun besluit van 30 Juli 1938, 
N°. 2972, 2e afdeeling, afwijzend hebben 
beschikt op het verzoek van het bestuur 
van de Vereeniging tot Christelijk Hulp
betoon aan tuberculoselijders, gevestigd te 
Amsterdam, om toestemming tot 1:~t hou
den van een bloempjesdag in de gemeente 
Vlissingen ten bate van het suppletiefonds 
van zijn sanatorium "Sonnevanck", te Har
derwijk, op 17 September 1938; 

dat burgemeester en wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat in de gemeente Vlis
singen waar de werkloosheid zich in zoo 
sterke mate doet gevoelen, bij herhaling 
een beroep op de liefdadigheid der inwoners 
wordt gedaan voor het lenigen van onmid
dellijken nood; dat moet worden aange
nomen, dat in verband met den ongunstigen 
economischen toestand in deze gemeente bij 
inwilliging van het verzoek van den adres-
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sant de plaatselijke instellingen van wel
dadigheid nadeel zullen ondervinden; dat het 
voorts niet mogelijk is nauwkeurige controle 
te doen houden op het gebruik van gelden 
door eene eventueel in deze gemeente te 
houden collecte vergaard; 

dat het bestuur van de evengenoemde 
vereeniging in beroep aanvoert, dat de on
gunstige economische toestand der gemeen
te een reden zou kunnen zijn om alle col
lecten te weigeren, doch niet speciaal die 
voor zijne vereeniging ; dat het heel begrij
pelijk is, dat niet iedere gemeente in Ne
derland controle kan houden op de beste
ding van binnen hare grenzen verzameld 
geld, doch dat een centraal lichaam, name
lijk het Centraal Archief en Inlichtingen
bureau te Amsterdam, ten dienste der ge
meente is om alle mogelijke inlichtingen 
te geven over de besteding der gelden; 

0. dat aan een vereeniging met breeden 
opzet, als de onderhavige, de toestemming 
tot het houden van openbare inzamelingen 
slechts dan behoort te worden geweigerd, 
indien gewichtige omstandigheden zich 
tegen het verleenen daarvan zouden ver
zetten; 

dat zulks echter hier niet het geval is; 
dat burgemeesters en wethouders wel 

hebben aangevoerd, dat in verband met den 
ongunstigen economischen toestand in de 
gemeente Vlissingen de plaatselijke instel
lingen van weldadigheid van de collecte 
van de onderwerpelijke vereeniging schade 
zullen ondervinden, doch dat, daargelaten 
nog, dat de algemeene tuberculosebestrij
ding, welke deze vereeniging ten doel heeft, 
bezwaarlijk van minder gewicht kan zijn 
dan de belangen, welke deze plaatselijke 
instellingen behartigen, geenszins aanneme
lijk is, dat deze instellingen door de even
bedoelde collecte zouden worden benadeeld 
in dien zin, dat zij door de burgerij bij de 
Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon aan 
tuberculoselijders zouden worden ten achter 
gesteld; 

dat ook de omstandigheid, dat het voor 
de gemeente Vlissingen niet mogelijk is om 
nauwkeurige controle te doen houden op de 
wijze, waarop het te Vlissingen bijeenge
brachte geld zal worden besteed, geen grond 
kan vormen om de gevraagde toestemming 
te weigere n ; 

dat ook overigens van zoodanige gronden 
niet is gebleken; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden beslis
sing van burgemeester en wethouders van 
Vlissingen, te beslissen, dat dit college ten 
onrechte de gevraagde toestemming heeft 
geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

24Februari z939 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 244 j 0

• art. 223). 
Terecht hebben Ged. Staten goedkeu

ring onthouden aan de gemeentebegroo
ting, daar de door hen verlangde uit
breiding van de gemeentepolitie vol
strekt noodzakelijk moet worden geacht. 
Daaraan doet niet af, dat de op de be
grooting voor de politie uitgetrokken 
gelden zich aansluiten bij de door de 
Kroon voor vijf jaren goedgekeurde, 
door den Raad ingevolge art. 223 3e lid 
der Gemeentewet vastgestelde verorde
ning, regelend de rangen, het aantal en 
de samenstelling der gemeentepolitie. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Winschoten 
tegen het besluit van Ged. Staten van Gro
ningen van 9 Juni 1938, letter K., se afdee
ling, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
de begrooting 1938 dier gemeente; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 23 November 1938, n °. 657, en 8 Fe
bruari 1939, n°. 657(1938) /19; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 22 Februari 
1939, n °. 5374, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

0 . dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
voormeld besluit aan de begrooting der ge
meente Winschoten voor 1938 hun goed
keuring hebben onthouden, op grond, dat 
de organisatie der gemeentepolitie niet ge
acht kan worden te beantwoorden aan de 
minimum-eischen, welke in een gemeente 
als Winschoten moeten worden gesteld en 
dat uitbreiding van het korps volstrekt 
noodzakelijk is; 

dat van deze beslissing de raad van Win
schoten bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat de onthouding van goedkeu
ring is gegrond op de meening van Ged. 
Staten, dat het gemeentelijk politiekorps 
moet worden uitgebreid met een adjunct
inspecteur en een agent van politie, tenein
de een behoorlijke functionneering van den 
gemeentelijken politiedienst te waarborgen; 
dat de uitbreiding van het politiekorps voor 
de eerste maal ter sprake is gekomen in 
zijne vergadering van 16 November 1937, 
toen aan de orde werd gesteld een voorstel 
van den burgemeester om beschikbaarstel
ling van het noodige crediet voor uitbrei
ding van het politiekorps met 3 agenten en 
1 adjunct-inspecteur, welke laatste in de 
plaats zou treden van een op arbeidscon
tract werkzaam zijnden klerk; dat ter moti
veering van dit voorstel door den burge
meester werd aangevoerd - wat b etreft het 
kader - dat bij de huidige formatie de 
commissaris van politie bij afwezigheid moet 
worden vervangen door den brigadier van 
politie, die uiteraard de daarvoor noodige 
ontwikkeling en deskundigheid mist en dat 
bovendien door de uitbreiding van den po
litie-technischen en den administratieven 
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arbeid assistentie van een theoretisch ge
schoolde, intellectueele kracht een volstrekt 
vereischte is, in welke behoefte bij wijze 
van noodmaatregel is voorzien door tewerk
stelling op arbeidscontract van een klerk, 
die in het bezit is van het inspecteursdiplo
ma; dat - wat betreft de manschappen -
meermalen op grond van onvoldoende be
zetting geen assistentie kon worden ver
leend, of dat het politiebureau voor korter 
of langer tijd moest worden gesloten, omdat 
voor bezetting daarvan geen agent beschik
baar bleef en dat voorts als gevolg van een 
tekort aan manschappen de surveillance niet 
voldoende tot haar recht · kon komen; dat 
dit voorstel van den burgemeester in de 
vergadering van 16 November 1937, met 
het oog op den tijd, welke voor bestudeering 
beschikbaar was, werd aangehouden ter be
handeling bij het ontwerp der begrooting 
voor 1938; dat het onderwerp in kwestie bij 
de behandeling dier begroeting in de afdee
lingen wederom. ter sprake is gebracht, in 
welke besprekingen de burgemeester aan
leiding vond zijn aanvankelijk voorstel in 
zooverre te herzien, dat - onder mede
verantwoordelijkheid van hem (raad) - in 
plaats van de gevraagde 3 agenten met 1 
agent zou worden volstaan, waarmede in de 
allernoodigste behoefte van den politiedienst 
zou worden voorzien; dat ook dit ingekrom
pen voorstel van den burgemeester in zijne 
vergadering van 21 December 1937 bij de 
behandeling van den onderwerpelijken be
grootingspost geen meerderheid kon vinden; 
dat daarbij in de eerste plaats naar voren 
werd gebracht, dat door de beperking van 
de aanvrage de indruk werd gevestigd, dat 
àf in eerste instantie was overvraagd, àf dat 
het nadere voorstel van den burgemeester 
beteekende een stap in de richting van ver
dere uitbreiding; dat verder werd aange
voerd, dat sedert de indiensttreding van den 
tegenwoordigen commissaris zonder uitbrei
ding van personeel in den politiedienst reeds 
veel ten goede is gewijzigd; dat bovendien 
het politioneele toezicht ter plaatse vol
doende mocht worden geacht, wanneer in 
aanmerking wordt genomen, dat naast het 
korps van de gemeentepolitie, bestaande uit 
1 commissaris, 1 brigadier, 10 agenten en 
1 klerk, in de plaats aanwezig is een brigade 
van de Rijksveldwacht en van de Ko
ninklijke marechaussee, waardoor de totale 
politiemacht van Winschoten kan worden 
gesteld op 20 man; dat een gemeentelijk 
politiekorps van 1:3 man, in de hiervoor ge
noemde formatie, voldoende moet worden 
geacht, wanneer men de bezetting vergelijkt 
met die biivoorbeeld in de gemeenten Veen
dam, Delfzijl, Onstwedde en Vlagtwedde, 
welke op een bevolking van respectievelijk 
1.,669, 9749, 19363 en 14898 onderscheiden
lijk 12, 3, s en 3 man telt; dat tenslotte ook 
de financieele positie der gemeente zich ver
zet tegen onnoodige verhooging harer uit
gaven; dat op grond van deze overwegingen 
het voorstel van den burgemeester, tot uit
'ireiding van het politiekorps met 1 adjunct-

inspecteur en met 1 agent, is verworpen; 
dat hij bij die gelegenheid evenwel zich 
principieel heeft uitgesproken voor behoud 
van den· tijdelijk tewerkgestelden klerk, door 
op de begrooting, onder volgnummer 280, 
een bedrag uit te trekken van f 1, daarmede 
te kennen gevende, dat van burgemeester 
en wethouders nadere voorstellen werden 
ingewacht tot regeling van den rang en de 
rechtspositie van den genoemden klerk; dat 
vervolgens in zijne vergadering van 12 April 
1938 in behandeling is gekomen een voor
stel van burgemeester en wethouders om 
tegemoet te komen aan het verlangen van 
Ged. Staten van Groningen, uitgedrukt in 
hun brief van 10 Februari 1938, letter I, 
se afdeeling, om alsnog over te gaan tot be
schikbaarstelling van de noodige gelden voor 
aanstelling van een adjunct-inspecteur en 
één agent van politie; dat ook dit voorstel 
evenwel is verworpen, omdat voor uitbrei
ding van het aantal agenten, op grond van 
de hiervoor genoemde argumenten, geen 
termen aanwezig werden geacht, waarbij 
werd opgemerkt, dat burgemeester en wet
houders in gebreke zijn gebleven de prin
cipieele uitspraak, welke werd gedaan bij 
de behandeling van de begrooting voor 1938, 
verder uit te werken; dat hij ook thans zich 
nog op het standpunt plaatst, dat aan uit
breiding van het politiekorps met één agent 
geen behoefte bestaat; 

0. dat weliswaar de op de onderwerpe
lijke begrooting voor de politie uitgetrokken 
gelden zich aansluiten bij de door Ons bij 
besluit van 28 Augustus 1935, n ° . 1-34, voor 
vijf jaren goedgekeurde, door den raad van 
Winschoten ingevolge art. 223, 3de lid, der 
Gemeentewet vastgestelde verordening, re
gelende o. m. de rangen, het aantal en de 
samenstelling van de gemeentepolitie, doch 
dat de thans door Ged. Staten verlangde 
uitbreiding van de gemeentepolitie met een 
adjunct-inspecteur en een agent, mede naar 
het oordeel van Onzen Commissaris in de 
provincie Groningen en den Procureur-Ge
neraal te Leeuwarden, volstrekt noodzake
lijk moet worden geacht; 

dat toch bij afwezigheid of ontstentenis 
van den commissaris van politie de aan
wezigheid van een adjunct-inspecteur wordt 
vereischt, terwijl de uitbreiding van het aan
tal agenten althans met één onvermijdelijk 
is om een doorloopende bezetting van het 
politiebureau te verzekeren; 

dat hierin geen verandering wordt ge
bracht door de aanwezigheid in deze ge
meente van een brigade van de Rijksveld
wacht en van de Koninklijke Marechaussee, 
aangezien in een gemeente, als Winschoten, 
met een uitgesproken stedelijk karakter, waar 
een commissaris van politie gevestigd is, de 
politiezorg in de eerste plaats behoort tf' 
berusten bij de plaatselijke politie; 

dat weliswaar een aanwijzing, als bedoeld 
in art. 8 van het Rijkspolitiebesluit, ten 
aanzien van de gemeente Winschoten door 
Onzen Minister van Justitie nog niet is ge
schied, doch dat zulks kennelijk verband 
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houdt met de ontoereikendheid van de ge
meentepolitie, waaraan zoo spoedig moge
lijk een einde behoort te worden gemaakt; 

dat, aangezien met de bovenbedoelde, 
noodzakelijk geachte, uitbreiding van het 
politiekorps mede een algemeen belang ge
diend wordt, de ongunstige financieele toe
stand der gemeente Winschoten in dit geval 
daaraan niet in den weg behoort te staan; 

dat Gcd. Staten mitsdien terecht aan de 
begroeting hun goedkeuring hebben onthou
den; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

24Februari z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15). 

Terecht is toestemming tot het hou
den eener collecte geweigerd aan een 
vereeniging, die volgens haar huishou
delijk reglement op het gebied der tu
berculosebestrijding slechts in beperk
ten zin steun verleent, immers slechts 
aan middenstanders, leden van een bis
schoppelijk goedgekeurde middenstands
vereeniging en de te hunnen laste ko
mende familieleden, en bovendien 
slechts in die gevallen, waarin geen of 
onvoldoende steun van andere instellin
gen wordt ontvangen. Overwogen wordt 
dat door het verleenen van toestemming 
voor deze inzameling nadeel zou worden 
toegebracht aan andere in de gemeente 
collecteerende vereenigingen, die zich 
op ruimer schaal op het gebied der tu
berculosebestrijding bewegen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van de Vereeniging "S.A. 
N.T.O.S.", gevestigd te Utrecht, tegen het 
besluit van burgemeester en wethouders van 
Dordrecht van 16 April 1938, waarbij toe
stemming is geweigerd tot het houden van 
eene openbare inzameling in die gemeente; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Februari 1939, n ° . 78; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 20 Februari 
1938, n ° . 1977, afdeeling Armwezen; 

0. dat het evenbedoelde besluit van bur
gemeester en wethouders berust op de over
weging, dat niet alleen te Dordrecht reeds 
een groot aantal geldinzamelingen wordt 
gehouden , maar dat in verband daarmede 
het toestaan van alle aangevraagde collecten 
tengevolge zou hebben, dat de toch reeds 
sterk verminderde opbrengsten van de col
lecten der in deze gemeente collecteerende 
instellingen, welke zich bewegen op het ge
bied der tuberculosebestrijding, nog meer 
zouden dalen, waardoor het sociale werk, 

waarvoor ook "S.A.N.T.O.S." werkzaam is, 
in het algemeen zou worden benadeeld; dat 
van de ± 56 per jaar toegestane geldinza
melingen er thans reeds 10 gehouden wor
den door instellingen van Roomsch-Katho
lieke gezindte; dat ieder jaar ten bate van 
de tuberculosebestrijding aan de Roomsch
Katholieke Vereeniging Herwonnen Levens
kracht toestemming wordt verleend tot het 
houden van een collecte; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
het motief van het groote aantal inzamelin
gen in de gemeente Dordrecht, in verband 
gebracht met de dalende totaal-opbrengst 
van de 7 aldaar jaarlijks toegestane collec
ten voor tuberculosebestrijding, op zichzelf 
geen voldoenden grond kan opleveren tot 
weigering van zijne aanvrage; dat weliswaar 
uit de door burgemeester en wethouders van 
Dordrecht overgelegde cijfers der opbreng
sten van deze 7 collecten in de jaren van 
1931 tot en met 1937 een geleidelijke daling 
bij het meerendeel dezer vereenigingen 
blijkt, doch hiermede geenszins is aange
toond, dat de totaal-opbrengst door uitbrei
ding met een achtste collecte voor dit doel 
verder zou dalen; dat in elk geval de gecon
stateerde daling geen gevolg kan zijn van 
uitbreiding van het aantal collecten voor 
dit doel, aangezien zoodanige uitbreiding 
niet heeft plaats gevonden ; dat integendeel 
met zekerheid kan worden aangenomen, dat 
bij vermindering van het aantal collecten 
voor dit doel de totale opbrengst niet zou 
stijgen, maar nog verder zou dalen dan nu 
het geval is; dat in de practijk reeds geble
ken is, dat een collecte voor " S.A.N.T.O.S ." 
geen schade doet aan de opbrengst der an
dere voor tuberculosebestrijding collectee
rende vereenigingen, vermits "S.A .N .T.O.S." 
op 24 September 1932 met toestemming 
van burgemeester en wethouders een col
lecte te D ordrecht heeft gehouden, welke 
f 237.79 heeft opgebracht, en desondanks in 
1932 de 7 jaarlijks collecteerende vereeni
gingen een totaal-opbrengst boekten van 
f 4472 tegen f 4452 in het daaraan vooraf
gaande jaar; dat het overigens aan de bur
gers zelf moet worden overgelaten te beslis
sen, · of het steunen van een bepaalde ver
eeniging, die een beroep doet op hun wel
dadigheidszin, voor hen financieel te be
zwaarlijk is, en de gemeentelijke overheid, 
wanneer overigens geen gewichtige redenen 
zich daartegen verzetten, niet door het wei
geren van toestemming voor de te houden 
collecte, aan dien weldadigheidszin in den 
weg b ehoort te staan; dat voorts onjuist 
moet worden geacht, dat de gemeentelijke 
overheid een zekere getalsverhouding zou 
invoeren tusschen de collecten, die door 
instellingen van de onderscheidene gezind
ten zouden worden gehouden, welke getals
verhouding al dan niet in verband zou zijn 
gebracht met de aantallen inwoners van de 
verschillende gezindten; dat ook het laatst
genoemde motief niet als juist kan worden 
aanvaard, aangezien de Roomsch-Katholieke 
Vereeniging Herwonnen Levenskracht haar 
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werkterrein beperkt tot den arbeidenden 
stand, terwijl de Vereeniging "S.A.N.T.O.S." 
een soortgelijke taak vervult onder den zelf
standigen kleinnijveren en handeldrijvenden 
middenstand, namelijk door financieele hulp 
voor sanatoriumverpleging van tuberculose
lijders uit middenstandsgezinnen, die on
machtig zijn hiervan zelf de kosten te dra
gen; dat overigens deze motieven te minder 
toepasselijk kunnen worden geacht, waar de 
organisatie van collecten door Katholieke 
vereenigingen meestal zoodanig geschiedt, 
dat slechts in ondergeschikte mate een be
roep wordt gedaan op de milddadigheid der 
burgers van andere gezindte; dat men als 
regel deze collecten houdt op dagen van 
verplicht kerkbezoek, en men zich dan in 
hoofdzaak toelegt op het collecteeren aan 
de uitgangen der Katholieke kerkgebouwen 
na afloop der godsdienstoefeningen in de 
morgenuren; 

0. dat op grond van de ingewonnen 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat door het verleenen van toestemming 
voor deze inzameling nadeel zou worden 
toegebracht aan andere in de gemeente col
lecteerende vereenigingen, die zich op rui
mer schaal op het gebied der tuberculose
bestrijding bewegen; 

dat mitsdien terecht aan deze vereeniging, 
die, volgens haar huishoudelijk reglement, 
op dit gebied slechts in beperkten kring 
steun verleent, immers slechts aan midden
standers, leden van een Bisschoppelijk goed
gekeurde middenstandsvereeniging en de te 
hunnen laste komende familieleden, en bo
vendien slechts in die gevallen, waarin geen 
of onvoldoende steun van andere instellin
gen wordt ontvangen, de gevraagde toe
stemming is geweigerd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

24Februari 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 83). 

Terecht hebben Ged. Staten afwij
zend beschikt op een verzoek om toe
passing van art. 83 se lid, nu het ge
bouw, waarin de opgeheven school voor 
u.l.o. gehuisvest is geweest, voor een 
deel mede is bestemd geworden voor de 
onder het beheer derzelfde vereeniging 
staande school voor g.l.o., welke school 
de op de benedenverdieping van bedoeld 
gebouw gelegen gymnastiekzaal met 
kleedkamers nog steeds in gebruik 
heeft. Van het gebouw in zijn geheel 
kan dus niet gezegd worden, dat het 
blijvend niet meer overeenkomstig zijn 
bestemming wordt gebruikt. Bovendien 
kan eigendomsoverdracht ten opzichte 
van enkele lokalen van een gebouw niet 
plaats vinden. Ook de laatste volzin van 

L. 19.~9. 

het se lid kan niet worden toegepast, nu 
niet is gebleken, dat de schoolvereeni
ging de beschikking over de lokalen der 
opgeheven u.1.o.school wenscht te be
houden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door burgemeester en wethouders der ge
meente Maastricht tegen het besluit van 
Ged. Staten van Limburg van 2 December 
1938, re afd., La. 14639/4B, waarbij is afge
wezen hun verzoek om overeenkomstig art. 
83, vijfde lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
te beslissen, dat de Vereeniging "Suringar
school" te Maastricht het gebouw van de 
onder haar beheer staande bijzondere school 
voor uitgebreid lager onderwijs aan den 
Franciscus Romanusweg, aldaar, te rekenen 
van r April 1938 blijvend heeft opgehouden 
overeenkomstig zijne bestemming te gebrui
ken; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Februari 1939, n°. 87; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Februari 1939, n°. 2210, afd. L.O.; 

0. dat Ged. Staten van Limburg bij hun 
evenvermeld besluit afwijzend hebben be
schikt op het verzoek van burgemeester en 
wethouders van Maastricht om overeenkom
stig art. 83, se lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 te beslissen, dat de Vereeniging "Su
ringarschool" aldaar het gebouw van de on
der haar beheer staande bijzondere school 
voor uitgebreid lager onderwijs aan den 
Franciscus Romanusweg te rekenen van 1 
April 1938 blijvend heeft opgehouden over
eenkomstig zijne bestemming te gebruiken; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat gebleken is, dat in het betrokken 
gebouw de school voor uitgebreid lager on
derwijs op de bovenverdieping gehuisvest 
geweest is en dat de benedenverdieping vrij
wel uitsluitend bestaat uit een gymnastiek
lokaal met twee kleedkamers, welke locali 
teiten met medewerking van den raad mede 
bestemd zi_in voor en ook nog steeds in ge
bruik zijn bij de onder het beheer derzelfde 
vereeniging staande school voor gewoon la
ger onderwijs, welke gehuisvest is in het 
aangrenzend gebouw, hetwelk inwendig met 
het onderwerpelijke gebouw in verbinding 
staat; dat - nu in het vijfde lid van art. 83 
der wet enkel sprake is van het geval, dat 
"het gebouw" niet meer overeenkomstig zijn 
bestemming gebezigd wordt en uit de par
lementaire geschiedenis van de totstandko
ming van de wet van 22 Mei 1937, S. 323, 
tot wijziging der Lager-Onderwijswet 1920 
nog eens duidelijk is gebleken, dat het niet 
in de bedoeling ligt hieronder mede het ge
val te begrijpen, waarin een gebouw slechts 
gedeeltelijk niet meer volgens zijn bestem
ming gebruikt wordt - hun college geen 
vrijheid kan vinden om het aangeduide 
wetsvoorschrift in casu toepassing te doen 
erlangen; 

6 
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dat van deze beslissing burgemeester en 
wethouders van Maastricht namens den ge
meenteraad dezer gemeente bij Ons in be
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat aan het 
college bij schrijven van 1 April 1938 door 
het bestuur der vernoemde vereeniging werd 
medegedeeld, dat met ingang van dien da
tum de school voor uitgebreid lager onder
wijs werd opgeheven en de klassen der op
geheven school werden omgezet in 3 kop
klassen van de school voor gewoon lager 
onderwijs; dat aan hun college bij schrijven 
van 31 December 1937, n °. G. 3483, afdee
ling L. 0., in afschrift werd medegedeeld 
een besluit van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 31 
December 1937, waarbij werd goedgevonden 
te verklaren, dat de bovenbedoelde school 
voor uitgebreid lager onderwijs over het 
jaar 1936 niet voor Rijksvergoeding in aan
merking kan komen, terwijl bij schrijven 
van 24 Mei 1938, n °. 3504, afdeeling L.O., 
in afschrift werd medegedeeld een besluit 
van Onzen voomoemden Minister dd. 24 
Mei 1938, houdende eene gelijkluidende ver
klaring over het jaar 1937, welke besluiten 
waren gebaseerd op de overweging, dat niet 
voldaan was aan de in art. 57 der Lager-On
derwijswet 1920 gestelde eischen betreffende 
het aantal leerlingen; dat deze feiten hun 
college gereede aanleiding gaven, om bij 
schrijven van 27 Mei 1938, afdeeling 0., n°. 
n2, aan Ged. Staten van Limburg te ver
zoeken om overeenkomstig het bepaalde in 
art. 83, vijfde lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 te beslissen, dat de Vereeniging "Su
ringarschool" blijvend had opgehouden het 
voor de school voor uitgebreid lager onder
wijs gestichte gebouw overeenkomstig zijne 
bestemming te gebruiken; dat Ged. Staten 
op dit verzoek afwijzend hebben beschikt; 
dat deze beslissing huns inziens niet op 
deugdelijke gronden is genomen; dat toch 
de overweging van Ged. Staten, dat de 
school voor uitgebreid lager onderwijs op de 
bovenverdieping van het gebouw gehuisvest 
is geweest en de gelijkvloers gelegen gym
nastiekzaal annex kleedkamers nog in ge
bruik zijn bij de school voor gewoon lager 
onderwijs, geen overtuigende beteekenis 
heeft, in zoover zij niet afdoet aan het feit, 
dat de klasselokalen, ten behoeve van het 
geven van uitgebreid lager onderwijs ge
bouwd, door de opheffing der school voor 
uitgebreid lager onderwijs blijvend aan 
hunne bestemming zijn onttrokken, terwijl 
ook het gymnastieklokaal en de kleedloka
len, waarvan de bouw werd tot stand ge
bracht ten behoeve van de school voor ge
woon lager onderwijs en de school voor uit
gebreid lager onderwijs gemeenschappelijk, 
door de opheffing van de laatstgenoemde 
school ten eenenmale niet meer kunnen ge
acht worden overeenkomstig hunne bestem
ming te worden gebezigd; dat mitsdien de 
opvatting van Ged. Staten, dat het gebouw 
slechts gedeeltelijk niet meer overeenkom
stig zijne bestemming wordt gebruikt, in 

strijd is met de feiten; dat het nemen van 
eene beslissing, als bedoeld in art. 83, se lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 niet had be
hoeven af te stuiten op de overweging, dat 
tegen een eigendomsoverdracht van het ge
bouw bezwaar bestaat in verband met zijne 
ligging en de bestaande communicatie met 
de overige gebouwen van het complex, als
mede in verband met de omstandigheid, d at 
de gymnastiekzaal en de kleedlokalen nog 
in gebruik zijn bij de school voor gewoon 
lager onderwijs; dat het toch aan Ged. Sta
ten vrijstond, met toepassing van den laat
sten zin van art. 83, se lid, der wet te be
slissen, dat de Vereeniging "Suringarschool" 
den eigendom van het gebouw zou behouden 
tegen betaling van eene door Ged. Staten 
vast te stellen vergoeding aan de gemeente; 
dat Ged. Staten door het nemen eener af
wijzende beslissing geen rekenin g hebben 
gehouden met de omstandigheid, dat de 
stichting van het gebouw ten bate van een 
bepaald doel op kosten der gemeenschap 
heeft plaats gehad, zoodat, wanneer dit doel 
wegvalt, naar recht en billijkheid restitutie 
-aan de gemeenschap dient te geschieden; 
dat de aanspraken der gemeente op de 
waarborgsom, welke bij de stichting van het 
gebouw in de gemeentekas is gestort, _niet 
tot gelding kunnen worden gebracht tenge
volge van de afwijzende beslissing van Ged. 
Staten; dat, naar het oordeel van hun col
lege, door Ged. Staten is voorbijgezien, dat, 
nu in art. 79, 3e lid, der wet wordt bepaald, 
dat, indien een der in het genoemde wets
artikel bedoelde gevallen betreffende het 
leerlingenaantal zich heeft voorgedaan, de 
waarborgsom geheel aan de gemeente ver
valt, a fortiori deze sanctie toepassing zal 
moeten vinden, indien de opheffing der 
school binnen het tijdsbestek, bedoeld in art. 
79, 4e lid, der wet heeft moeten plaats heb
ben; dat echter de mogelijkheid tot het toe
passen dezer sanctie afhankelijk is van eene 
beslissing, als bedoeld in art. 83, se lid, der 
wet; 

0 . dat blijkens de overgelegde stukken, 
het gebouw, waarin de bovenbedoelde, met 
ingang van 1 April 1938 opgeheven school 
voor uitgebreid lager onderwijs gehuisvest 
is geweest, voor een deel mede is bestemd 
geworden voor de onder het beheer van de 
voormelde vereeniging staande school voor 
gewoon lager onderwijs, welke school de op 
de benedenverdieping gelegen gymnastiek
zaal met kleedkamers nog steeds in gebruik 
heeft ; 

dat dus, al mogen de voorheen voor de 
school voor uitgebreid lager onderwijs gebe
zigde localiteiten blijvend niet meer over
eenkomstig hare bestemming worden ge
bruikt, zulks niet gezegd kan worden ten 
opzichte van het gebouw in zijn geheel; 

dat ten aanzien van dit gebouw art. 83, 
se lid, der Lager-Onderwijswet 1920 mits
dien geen toepassing kan vinden; 

dat dit artikel evenmin kan worden toege
past met betrekking tot de uitsluitend bij 
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de school voor uitgebreid lager onderwijs in 
gebruik geweest zijnde localiteiten; 

dat toch, daargelaten, dat in het voor
melde art. 83, se lid, enkel en alleen sprake 
is van "het gebouw", een eigendomsover
dracht, als in deze wetsbepaling bedoeld, 
ten opzichte van enkele lokalen van een 
gebouw niet kan plaats vinden; 

dat het gemeentebestuur van Maastricht, 
weliswaar, gewezen heeft op het bepaalde in 
den laatsten volzin van het meergemelde se 
lid, inhoudende, dat in bijzondere gevallen 
ter beoordeeling van Ged. Staten de instel
ling of vereeniging den eigendom kan be
houden, tegen betaling aan de gemeente van 
eene door Ged. Staten vast te stellen ver
goeding doch dat deze wetsbepaling reeds 
daarom geen uitkomst geeft, nu niet is ge
bleken, dat de schoolvereeniging de beschik
king over de bedoelde lokalen wenscht te 
behouden; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht op het 
verzoek afwijzend hebben beschikt; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

27 Februari z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 168; Ver
ord. op de "herbergen" van Franeker 
art. 17). 

Uit de constructie van het eerste lid 
van art. 1 7 van de verordening op de 
"herbergen" in de gemeente Franeker 
blijkt, dat de eerste zinsnede daarvan 
een algemeen verbod ( van het door hou
ders van verlof of vergunning toelaten 
in hun localiteit van personen aan wie 
door de Burgemeesters den toegang 
daartoe is ontzegd] inhoudt, terwijl de 
tweede zinsnede een omstandigheid aan
geeft [ wanneer het betreft een persoon 
tot het gezin van den houder behooren
de] , waarop in geval van overtreding 
van het algemeene verbod ten verweer 
een beroep kan worden gedaan. 

Hieruit volgt, dat in het bestreden 
vonnis het niet-aanwezig zijn van de 
omstandigheid vermeld in de tweede 
zinsnede van het eerste lid van art. 1 7 
ten onrechte als een element van het in 
dat lid gegeven verbod is beschouwd. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Leeuwarden, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank van 9 Nov. 1938, waarbij in hooger be
roep, - met vernietiging v an een vonnis, 
door het Kantongerecht te Leeuwarden op 
21 Juli 1938 tegen R. A., vergunninghouder 
te Franeker, gewezen, - deze ontslagen is 
van alle rechtsvervolging ter zake van het 
hem telaste gelegde. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Rechtbank te Leeuwarden heeft bij 
vonnis van 9 November 1938 ten laste van 
den gerequireerde bewezen verklaard dat hij 
op 7 Juni 1938 des voormiddags te ongeveer 
11 uur in. de gemeente Franeker in de voor 
het publiek toegankelijke vergunningsloca
liteit van zijn herberg "de Bocht van Guné", 
gevestigd in perceel Vijverstraat n °. 1 te 
Franeker, waarvoor een vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein was 
verleend, de persoon van Pieter D., landbou
wer te Klooster-Lidlum, heeft toegelaten, 
zulks hoewel hem, verdachte, als houder dier 
localiteit. door den Burgemeester der Ge
meente Franeker op 4 Januari 1938 schrifte
lijk was bericht, dat door hem aan voor
noemden D. tot en .met 3 Januari 1939 het 
verblijf binnen de gemeente Franeker in elke 
voor het publiek toegankelijke localiteit, 
waarvoor een vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein of een verlof 
A voor den verkoop van zwak-alcoholischen 
drank in het klein is verleend, was ontzegd. 

De Rechtbank was evenwel van meening 
dat dit feit, waarmede door den steller der 
telastelegging kennelijk bedoeld was het feit 
omschreven in art. 1 7 van de verordening op 
de herbergen in de gemeente Franeker niet 
strafbaar was omdat niet tevoren was telaste
gelegd dat de persoon die toegelaten werd 
tot de localiteit als in bedoeld artikel om
schreven, niet behoorde tot het gezin van den 
houder dier localiteit. 

Aangezien volgens de Rechtbank niet een 
strafbaar feit was telastegelegd en bewezen 
verklaard, werd gerequireerde van alle rechts
vervolging ontslagen. 

De Officier van Justitie te Leeuwarden 
ontwikkelt bij tijdig ingediende memorie van 
cassatie het volgend cassatie-middel: 

S., althans v. t. van de artt. 17 en 20 der 
verordening op de herbergen in de gemeente 
Franker en van de artt. 351 en 352 Sv., door
dat de Rechtbank ten onrechte het telaste
gelegde heeft geacht niet te zijn een straf
baar feit. 

Dit middel wordt als volgt toegelicht: 
Na vermelding van den tekst van boven

genoemd art. 17 luidende: 
"Het is den herbergiers verboden, in een 

voor het publiek toegankelijke localiteit, waar
voor een vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein of een verlof voor 
den verkoop van zwak-alcoholischen drank 
is verleend of in een voor het publiek toe
gankelijke aanhoorigheid van een der ge
noemde localiteiten, personen toe te laten, 
van wie de Burgemeester aan den houder 
dier locali tei t schriftelijk heeft bericht, dat 
hij aan hem den toegang tot die localiteiten 
ontzegd heeft; dit verbod geldt niet ten aan
zien van hen, die tot het gezin van den hou
der der localiteit behooren", zegt requirant, 
dat de Rechtbank blijkbaar van oordeel is 

a. dat de zinsnede "dit verbod geldt niet 
ten aanzien van hen, die tot het gezin van den 
houder der localiteit behooren" niet is een 
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fait d'excuse doch een element van het straf
baar feit en dat dus behoort te worden te 
laste gelegd dat de persoon die toegelaten 
werd tot een localiteit als in bedoeld artikel 
omschreven, niet behoorde tot het gezin van 
den houder dier localiteit; 

b. dat deze telastelegging niet heeft plaats 
gehad. 

Ten aanzien van a. merkt requirant op dat 
hij het daarmee niet eens is. In het algemeen 
zegt hij, geldt het verbod van cafébezoek ten 
aanzien van personen, die door den Burge
meester op "de zwarte lijst" zijn geplaatst. 
Op de weinig voor de hand liggende omstan
digheid dat iemand, hoewel op de zwarte lijst 
voorkomende, behoort tot het gezin van den 
houder der localiteit, behoort de verdachte 
zich te beroepen. De vermelding van die uit
zondering op de algemeene verbodsregel in 
een aparte zinsnede stempelt deze omstan
digheid, volgens requirant, temeer tot een 
fait d'excuse. 

Wat betreft b merkt requirant op dat de 
omstandigheid dat de in de localiteit van 
gerequireerde aanwezig bevonden Pieter D. 
niet behoorde tot diens gezin, niet met zoo
veel woorden in de dagvaarding is gesteld. 
Wel houdt de dagvaarding in, dat gerequi
reerde in zijn localiteit heeft toegelaten "de 
persoon van Pieter D., landbouwer te Kloos
ter-Lidlum" hetgeen door Kantonrechter en 
Rechtbank als bewezen is aangenomen. Hier
in ligt dus volgens requirant tevens opgeslo
ten, dat D . niet is huisgenoot van gerequi
reerde. 

Het komt mij voor dat requirant op beide 
punten gelijk heeft. Met hem beschouw ik de 
niet-toepasselijkheid van het verbod op ge
zinsleden van den herbergier als een fait 
d'excuse en zelfs als een fait d'excuse. dat 
bestaan zou ook al zweeg de verordening er 
over. 

Evenmin als het m. i. noodig was geweest 
deze uitzondering op het verbod in de ver
ordening te vermelden, was het noodig het 
niet bestaan daarvan in de telastelegging te 
vermelden. 

Ook het andere argument van den requi
rant acht ik juist. Ofschoon niet in de ter
minologie der verordening maar toch in be
woordingen die uitsluiten, dat de toegelaten 
persoon tot het gezin van gerequireerde zou 
behooren, is het niet bestaan van den straf
uitsluitingsgrond in de telastelegging en be
wezenverklaring opgenomen. 

Ik concludeer tot vernietiging van het 
vonnis waartegen het beroep is gericht doch 
alleen voorzoover daarbij het bewezene niet 
strafbaar is verklaard en een ontslag van alle 
rechtsvervolging is uitgesproken en dat Uw 
Raad het bewezene strafbaar zal verklaren 
als opleverende na te noemen strafbaar feit: 
"het in de gemeente Franker als herbergier 
in een voor het publiek toegankelijke locali
teit, waarvoor een vergunning voor den ver- 
koop van sterken drank in het klein is ver
leend, een persoon toelaten, van wien de Bur
;gemeester aan den houder dier localiteit 
.schriftelijk bericht heeft, dat hij aan hem 

den toegang tot die localiteit ontzegd heeft." 
dat gerequireerde deswege strafbaar zal 

worden verklaard, zijnde van een strafuitslui
tingsgrond te zijnen aanzien niet gebleken; 

dat gezien art. 17 ea 20 der verordening 
op de herbergen in de gemeente Franker van 
1 Juli 1935 en art. 23 en 91 Sr. een straf van 
6 gulden of 3 dagen hechtenis zal worden 
opgelegd omdat deze in juiste verhouding 
staat tot de beteekenis van de overtreding. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luiden
de: (zie conclusie); 

0. dat van het aan gerequireerde t e laste 
gelegde bij het bestreden vonnis bewezen is 
verklaard, dat hij enz. (zie conclusie); 

0. dat de Rechtbank daarbij ten aanzien 
van de strafbaarheid van het bewezenver
klaarde heeft overwogen: 

dat de steller der dagvaarding kennelijk 
heeft ten laste gelegd overtreding van art. 
1 7 van de verordening op de "Herbergen" in 
de gemeente Franeker; 

dat voor de strafbaarheid tevens moet 
worden te laste gelegd dat de persoon die toe
gelaten werd tot een localiteit als in bedoeld 
artikel omschreven, niet behoorde tot het 
gezin van den houder dier localiteit; 

dat nu zulks in de onderhavige telastleg
ging niet is geschied, het feit, zooals dat bij 
inleidende dagvaarding is ten laste gelegd en 
bewezen verklaard, niet strafbaar is; 

·wat het middel betreft: 
0. dat het eerste lid van art. 17 der Veror

dening op de "Herbergen" in de gemeente 
Franeker luidt : 

Het is den herbergiers verboden, in een 
voor het publiek toegankelijke localiteit, 
waarvoor een vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein of een verlof 
voor den verkoop van zwak-alcoholischen 
drank is verleend of in een voor het publiek 
toegankelijke aanhoorigheid van een der ge
noemde localiteiten, personen toe te laten, 
van wie de Burgemeester aan den houder 
dier localiteit schriftelijk bericht heeft, dat 
hij aan hen den toegang tot die localiteiten 
ontzegd heeft; dit verbod geldt niet ten aan
zien van hen, die tot het gezin van den hou
der der localiteit behooren; 

0. dat uit de constructie van het eerste 
lid blijkt, dat de eerste zinsnede daarvan een 
algemeen verbod inhoudt, terwijl de tweede 
zinsnede een omstandigheid aangeeft, waar
op ingeval van overtreding van dat algemee
ne verbod ten verweer een beroep kan wor
den gedaan; 

0. dat hieruit volgt, dat in het bestreden 
vonnis het niet-aanwezig zijn van de omstan
digheid vermeld in de tweede zinsnede van 
het eerste lid van art. 1 7 meergenoemd, ten 
onrechte is beschouwd als een element van 
het in dat lid gegeven verbod ; 

0. dat het bestreden vonnis mitsdien moet 
worden vernietigd wegens verkeerde toepas-



85 27 FEBRUARI 1939 

sing van het eerste lid van art. 1 7; 
Vernietigt het bestreden vonnis, voorzoo

ver daarbij het bewezene niet strafbaar is 
verklaard en te dien aanzien is gegeven een 
ontslag van rechtsvervolging; 

en rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0 . : 

0. dat het bewezenverklaarde oplevert de 
overtreding: ,,in de gemeente Franeker als 
herbergier in een voor het publiek toeganke
lijke localiteit, waarvoor een vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het klein 
is verleend, een persoon toelaten, van wien 
de Burgemeester aan den houder dier loca
liteit schriftelijk bericht heeft, dat hij aan 
hem den toegang tot die localiteit ontzegd 
heeft", strafbaar gesteld in art. 20 in ver
band met art. 1 7 der Verordening op de "Her
bergen" in de gemeente Franeker; 

Verklaart gerequireerde deswege straf
baar, zijnde van een strafuitsluitingsgrond 
te zijnen aanzien niets gebleken; 

Gezien, behalve voormelde artikelen, de 
artikelen 23 en 91 van het Wetboek van 
Strafrecht; 

Veroordeelt gerequireerde tot eene geld
boete van zes gulden, bij gebreke van be
taling en verhaal te vervangen door drie da
gen hechtenis, staande deze straf in juiste 
verhouding tot de beteekenis van de gepleeg
de overtreding. 

(N. J.) 

27 Februari z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Arbeidswet 1919 artt. 24 en 
83; Sr. artt. 40 en 42; Sv. art. 297.) 

De Arbeidswet 1919 geeft in de artt. 
28 en 83 lid 6 een speciale en volledige 
voorziening voor gevallen, waar bijzon
dere omstandigheden een overtreding 
van het verbod van art. 24, lid 2 Arbeids
wet rechtvaardigen. 

Na het zonder het verlangd resultaat 
volgen van den door art. 28 aangewezen 
weg was er voor een beroep op art. 83 
lid 6 geen plaats meer, doch evenmin 
voor een beroep op overmacht, gegrond 
op dezelfde omstandigheden en in wezen 
neerkomende op een betwisting van de 
juistheid der weigering van de gevraagde 
vrijstelling. Daarom heeft de Rechtb., 
wat er moge zijn van de door haar gebe
zigde gronden, het beroep op overmacht 
terecht verworpen. [Adv.- Gen. Rom
bach: De Rechtb. heeft haar vonnis 
eenigermate kwetsbaar gemaakt door 
hare omschrijving van de voorwaarden , 
waaronder overmacht iemand straffeloos 
maakt.] 

Het door req. gevoerd verweer, ge
grond op art. 42 Sr., zooals het door haar 
is opgevat, heeft de Rechtb. onderzocht 
en op juiste gronden verworpen [de Mi
nisterieele missive van 23 Dec. 1929 is 
geen beschikking steunend op art. 28, 
lid 5 Arbeidswet en is dus niet als "wet
telijk voorschrift" aan te merken], ter
wijl het betoog, dat de Rechtb. die be-

slissing zou hebben gegrond op feiten, 
afwijkende van die, welke vastgesteld 
waren bij vonnis van 7 April 1938, geen 
steun vindt in den inhoud van dat vonnis. 

Waar req., door zich voor de Rechtb. 
op de in het derde middel genoemde 
stukken, welke door zijn raadsman wer
den overgelegd, te beroepen, blijk gaf 
reeds toen den inhoud daarvan te ken
nen, heeft hij er geenerlei belang bij zich 
ingevolge het uitsluitend in het belang 
van verd. gegeven voorschrift van art. 
297 Sv. 1. 1. er over te beklagen, dat die 
stukken ter terechtzitting niet zijn voor
gelezen of door mededeeling van den 
inhoud te zijner kennis gebracht. [De 
Adv.-Gen. is van oordeel, dat dit middel 
tengevolge van den bijzonderen aard van 
het verweer en de eenig mogelijke weer
legging door de Rechtb. in dit speciale 
geval ongegrond is.] 

Op het beroep van A. H. Baron v. H. v . A., 
directeur van de N .V. Kunstzandsteenfabriek 
"Arnoud" te Haarlem, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Haarlem van 27 Oct. 1938, waarbij in hooger 
beroep requirant ter zake van: ,.als bestuur
der van een onderneming niet zorgen, dat in 
zijn onderneming geen arbeid wordt verricht 
in strijd met het bepaalde bij art. 24 lid 2 der 
Arbeidswet 1919, gepleegd ten aanzien van 
drie personen", met aanhaling van de artt. 
1, 2, 8, 24 lid 2, 74 lid 2 en 83 lid 1 en 4 der 
Arbeidswet 1919, 23, 62 en 91 Sr. is veroor
deeld tot drie geldboeten ten bedrage van 
f 0.50, elke boete bij gebreke van betaling en 
van verhaal te vervangen door hechtenis voor 
den tijd van één dag. (Gepleit door Mr. S. 
van Oven). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Post alia : 
Ter zitting van Uwen Raad van 2 Januari 

1939, heeft de raadsman van requirant de 
volgende middelen van cassatie voorgedra
gen en toegelicht: 

I. S ., althans v . t. van de artt. 350, 351, 
358, 359, 422, 423, 425, 441 Sv., 40 Sr., 1, 2, 
8 , 24, 74, 83 der Arbeidswet 1919, door met 
verwerping van requirànts beroep op art. 40 
Sr. het bewezen verklaarde strafbaar te oor
deelen en requirant te veroordeelen, waarbij 
de Rechtbank in strijd komt met datgene, 
wat zij feitelijk heeft vastgesteld bij haar 
vonnis van 7 April 1938. 

II. S., althans v . t. der genoemde artike
len en van art. 42 Sr., omdat de Rechtbank 
het verweer van requirant, gegrond op art. 
42 Sr. niet onderzocht heeft, althans dit op 
met de wet strijdende gronden verwerpt en 
thans hare beslissing gegrond heeft op feiten, 
afwijkende van die, welke vastgesteld waren 
bij het vonnis der Rechtbank van 7 April 
1938. 

III. S., althans v . t. van de artikelen als 
genoemd en van art. 297 Sv. door het ver
weer van requirant te weerleggen op grond 
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van de missives van den Minister van Ar
beid, Handel en Nijverheid van 23 December 
1929 en 30 December 1931, waarvan de in
houd ter terechtzitting op geenerlei wijze is 
meegedeeld. 

Ad I. Het beroep op overmacht. 
Te dien aanzien lezen Wij in het vonnis: 
,,0. dat verdachte's raadsman met een be-

roep op art. 40 Sr. heeft betoogd, dat ver
dachte niet strafbaar zou zijn, daar hij, toen 
hij op 30 November 1937 het onderhavige 
feit pleegde, in een noodtoestand verkeerde, 
daar indien hij op dien datum met één ploeg 
met een werkweek van 48 uren zou zijn gaan 
werken, 1° . groote schade voor zijn bedrijf 
zou ontstaan door het niet-tijdig kunnen pro
duceeren en daardoor niet-tijdig kunnen af
leveren van de op bedoelden datum reeds 
verkochte ± go millioen steenen en 2 °. zijn 
bedrijf, dat na de, ingevolge meergemelde 
missive van den Minister van Arbeid, Han
del en Nijverheid van 23 December 1929 
plaats gehad hebbende reorganisatie geheel 
voor het daarin doen werken met 2 ploegen 
met een werkweek van 48 uren per ploeg was 
ingericht, waartoe kosten tot een bedrag van 
ruim f 1,250,000 waren gemaakt, welke op 
het bedrijf blijven drukken, bij den huidigen 
prijs van kalkzandsteen niet meer loonend 
met één ploeg met een werkweek van 48 uren 
zou kunnen werken, hetgeen uiteraard tot 
groote geldelijke verliezen en op den duur 
tot stopzetting van het bedrijf zou leiden; 

0. dat dit betoog faalt, daar vermelde om
standigheden niet zijn te beschouwen als een 
onmiddellijk dreigend gevaar voor verdachte, 
zoodat deze, het onderhavige feit plegende, 
niet geacht kan worden gehandeld te hebben 
onder oogenblikkelijken psychischen drang, 
waaraan hij geen weerstand kon of behoefde 
te bieden; 

0. dat het beroep op art. 40 Sr. derhalve 
behoort te worden verworpen." 

Naar mijn meening is de weerlegging, die 
de Rechtbank van het beroep op overmacht 
hier heeft gegeven, in cassatie onaantastbaar. 

Wat de omstandigheden, waaronder het 
feit gepleegd is en die de Rechtbank bij de 
beoordeeling van dit beroep op overmacht 
moest wegen, moet ik naar aanleiding van 
de toelichting van het middel een opmerking 
maken. Requirant doet het voorkomen alsof 
de Rechtbank, door in haar eerste vonnis 
van 7 April 1938 te overwegen, dat requirant 
niet heeft kunnen voorzien, dat hij na 2 7 
November 1937 geen dispensatie van het 
wetsvoorschrift meer zou krijgen, eigenlijk 
al beslist heeft, dat hij redelijkerwijs niet an
ders behoefde te handelen, dan hij gedaan 
heeft. De Rechtbank bedoelde met die over
weging echter niet, dat hij tot het laatste 
oogenblik toe op een dispensatie mocht reke
nen. · Requirant wist immers al eenige dagen 
te voren, dat hij geen dispensatie zou krijgen. 
De Rechtbank b~doelde alleen dat hij, toen 
hij de groote orders aannam, die eind Nov. 
1937 nog niet waren afgewerkt, -nog in de 
verwachting verkeerde dat hij dispensatie 
zou krijgen. 

Het zou m. i. wel vreemd zijn, indien, na
dat uitgemaakt is dat een beroep op art. 83 
6e lid der Arbeidswet faalt, m. a. w. dat de 
omstandigheden niet zoo waren dat het straf
baar feit als gerechtvaardigd was te beschou
wen, diezelfde omstandigheden een beroep 
op overmacht zouden wettigen. 

Art. 83, 6 der Wet is niet anders dan een 
uitbreiding gegeven aan de onstrafbaarheid 
van een feit op grond van overmacht. Men 
heeft bij het maken van de Arbeidswet ge
oordeeld, dat er gevallen waren, waarin een 
overtreding gerechtvaardigd kon worden ge
acht, ofschoon de omstandigheden een beroep 
op overmacht niet wettigden. 

Het omgekeerde is echter niet denkbaar 
n.l. dat wel beroep op overmacht kan worden 
gedaan, niettegenstaande de overtreding door 
de omstandigheden niet gewettigd wordt. 

Ook al zou requirant, zegt de Rechtbank, 
zonder de overtreding, die hem wordt ver
weten, te begaan, niet kunnen voldoen aan 
leveringsplichten, die hij op zich genomen 
heeft toen hij nog op een verlenging der dis
pensatie mocht rekenen, ook al zou hij, zon
•der deze overtreding te begaan, zelfs zijn 
bedrijf op den duur niet kunnen voortzetten, 
overmacht, die hem straffeloosheid brengt, 
is dit niet. M. i. is dit oordeel begrijpelijk, 
omdat de arbeidswet evenals de geheele soci
ale wetgeving op het principe berust, dat 
ondernemingen die de hun in het algemeen 
belang opgelegde beperkingen niet kunnen 
dragen, ook geen bestaansrecht hebben. Hoe 
dit intusschen zij, de Hooge Raad heeft in 
ieder geval over dit punt niet te oordeelen, 
omdat hij het belang van den requirant bij 
de overtreding niet tegen het belang van de 
wetsnaleving heeft af te wegen. 

Die weegschaal hanteert alleen de feitelijke 
rechter. 

Eenigermate kwetsbaar heeft deze wellicht 
zijn vonnis gemaakt, door de wijze waarop 
in het vonnis de voorwaarden, waaronder 
overmacht iemand straffeloos maakt, worden 
omschreven. Er zou moeten zijn onmiddellijk 
dreigend gevaar en gehandeld zijn onder 
oogenblikkelijken psychischen drang. Men 
kan zeggen dat die begrippen "onmiddellijk " 
gevaar en "oogenblikkelijke" drang in de 
wetsbepaling niet met die woorden zijn terug 
te vinden. Zij zijn echter te vaag m. i. om 
daaruit af te leiden, dat de Rechtbank ermee 
een beperking heeft bedoeld die buiten het 
begrip overmacht der strafwet omgaat. De 
jurisprudentie geeft bovendien tot de be
gripsomschrijving van de Rechtbank aanlei
ding. Bij arrest van 16 Juni 1913 W. 9513 
bijvoorbeeld werd de afwijzing van een be
roep op overmacht door Uwen Raad goedge
keurd, nadat de Rechtbank had beslist, dat 
geen enkele omstandigheid is gebleken, waar
uit kan volgen dat beklaagde heeft gehan
deld onder een oogenblikkelijken psychischen 
drang, waaraan hij geen weerstand heeft 
kunnen bieden. 

Ad II. Het tweede middel heeft betrek
king op het verweer van requirant, dat tot 
de terugwijzing aan de Rechtbank te Háar-
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lem aanleiding heeft gegeven, het beroep 
n.l. op een wettelijk voorschrift. 

Dienaangaande vinden Wij in het vonnis 
de volgende motiveering: 

,,0. dat verdachte's raadsman met een be
roep op art. 42 Sr. weliswaar heeft betoogd, 
dat verdachte niet strafbaar zou zijn, daar 
hij het onderhavige feit zou hebJ:>en begaan 
ter uitvoering van een wettelijk voorschrift, 
als hoedanig zou zijn aan te merken de door 
dien raadsman overgelegde missive van den 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
van 23 December 1929 n °. 3306 Afd. Arbeid, 
gericht aan het Bestuur der Kalkzandsteen
vereeniging te Hillegom, in verband met de 
in die missive vermelde beschikking van 
denzelfden Minister van 23 December 1929, 
doch dit betoog faalt; 

0. toch, dat deze missive inhoudt, dat de 
Minister voormeld op 23 December 1929 een 
beschikking heeft genomen, waarbij, gelijk 
uit de eveneens door den raadsman van ver
dachte overgelegde missive van denzelfden 
Minister van 30 December 1931 n ° . 3034 
afd. Arbeid blijkt, aan de Kalkzandsteenfa
brieken werd vergund tot 1 Januari 1932 ge
durende 10 uren per dag en 55 uren per week 
te doen werken en voorts inhoudt een aan
sporing aan de Kalkzandsteenfabrikanten om 
de reorganisatie van hunne fabrieken ter 
hand te nemen, teneinde daarin volgens een 
2 ploegenstelsel met een werkweek van 48 
uren per ploeg te kunnen doen werken, doch 
geenszins het opleggen van een verplichting 
of het verleenen van een bevoegdheid aan 
die fabrikanten, om bij de voltooide reorga
nisatie hunne fabrieken daarin met twee 
ploegen met een werkweek van 48 uren per 
ploeg te doen werken; 

0. dat de Rechtbank op grond van het 
vorenstaande dan ook van oordeel is, dat in 
meerbedoelde missive van 23 December 1929 
niet is gelegen een Ministerieele beschikking, 
steunend op art. 28 lid 5 der Arbeidswet 1919 
en derhalve niet is aan te merken als een 
,,wettelijk voorschrift" als bedoeld in art. 
42 Sr.; 

0. voorts, dat, ook al zou bedoelde missive 
wel àls een "wettelijk voorschrift" zijn te be
schouwen, het beroep op art. 42 Sr. toch niet 
opgaat, omdat, waar, gelijk bovenoverwogen, 
die missive niet inhoudt het opleggen van 
een verplichting of het verleenen van een be
voegdheid aan de Kalkzandsteenfabrikanten 
om bij voltooide reorganisatie hunner fabrie
ken, daarin met 2 ploegen met een werkweek 
van 48 uren per ploeg te doen werken, ver
dachte, het onderhavige feit plegende, niet 
kan hebben gehandeld "ter uitvoering" van 
meerbedoelde missive; 

0. dat het beroep op art. 42 Sr. mitsdien 
behoort te worden verworpen. 

Dat de Rechtbank het verweer ex artikel 
42 Sr. niet onderzocht heeft, zooals in het 
middel wordt gesteld, is dus zeker onjuist. 

Heeft zij het ten onrechte verworpen? 
Requirant beriep en beroept zich op de 

correspondentie en onderhandelingen met de 
administratie in 1929 en volgende jaren en 

ziet in twee brieven van den Minister v an 
Arbeid, Handel en Nijverheid, die zijn raads
man heeft overgelegd, een wettelijk voor
schrift ter uitvoering, waarvan hij heeft ge
handeld. 

Hij maakt de Rechtbank thans een ver
wijt, dat zij alleen op deze brieven heeft ge
let en niet op het geheele daarmee samen
hangende c9mplex van gebeurtenissen in 
voornoemde jaren. Het spreekt vanzelf dat 
het mogelijk is dat de beteekenis van die cor
respondentie moet worden vastgesteld uit 
andere feiten, maar zeker is toch wel dat het 
wettelijk voorschrift, waarop requirant zich 
te zijner bevrijding beroept, in die ministe
rieele missives moet zijn gelegen. 

De Rechtbank zegt en motiveert dat zij 
geen wettelijk voorschrift opleveren. Te dien 
aanzien behoeft de H. R. zich niet aan de 
feitelijke uitlegging van de Rechtbank te 
houden, want wettelijke voorschriften moet 
hij ambtshalve toepassen. 

Intusschen ontzegt m. i. de Rechtbank vol
komen terecht aan de bedoelde correspon
dentie het karakter van wettelijk voorschrift. 
Om dat te zijn zou de Minister gebruik moe
ten hebben gemaakt van de bevoegdheid 
hem toegekend bij art. 28, se lid der Arbeids
wet 1919, maar een beschikking als daar be
doeld ligt in de missives, ook in verband met 
welke andere omstandigheden ook, zeker niet 
opgesloten. Reeds uitwendig blijkt dit omdat 
de beschikking niet in de Staatscourant is 
opgenomen. Zooals de Rechtbank bovendien 
terecht constateert, houden de missives niet 
een verplichting of een bevoegdheid in om 
bij voltooide reorganisatie der fabrieken met 
twee ploegen met een werkweek van 48 uren 
per ploeg te doen werken. Zij zijn niet anders 
dan een aansporing daartoe, die, zooals thans 
gebleken is, beter achterwege ware gebleven. 

Ook het tweede middel acht ik ongegrond. 
Ad III. Het derde is een vormmiddel. 

Feitelijken basis kan daaraan niet worden 
ontzegd. Inderdaad zijn de bewuste brieven 
ter zitting van de Rechtbank niet voorge
lezen of in het kort meegedeeld. Al dadelijk 
kan worden opgemerkt, dat het wel merk
waardig zou zijn indien dit een verzuim was 
dat nietigheid van de vonnissen zou moeten 
meebrengen, omdat de Rechtbank in deze 
zelfde zaak het vonnis van den Kantonrech
ter heeft vernietigd omdat deze ten bezware 
van verdachte had acht geslagen op een 
proces-verbaal van den Hoofdinspecteur van 
den Arbeid, dat niet was voorgelezen of op 
andere wettige wijze ter zitting meegedeeld. 

Schijnbaar heeft requirant gelijk. De 
Rechtbank motiveert uitvoerig uit den in
houd der niet voorgelezen ministerieele brie
ven, waarom het verweer ex art. 42 Sr. niet 
opgaat. 

Wel is waar zijn de brieven door den raads
man van den requirant overgelegd, maar dit 
feit, ofschoon het uit den aard der zaak mee
brengt, dat zij verdachte bekend waren, ont
heft niet van de verplichting tot voorlezing. 

Evenmin ontheft daarvan op zich zelf de 
omstandigheid, dat de stukken gebruikt zijn, 



1939 27 FEBRUARI 88 

niet bij de constructie van het bewijs dat het 
feit door den verdachte is begaan, maar bij 
de weerlegging van een door hem gevoerd 
verweer. (Men zie de arresten van 2 April 
1907 W . 8519 van 2 Mei 1932 N . J . 1932 blz. 
1125 en 27 Juni 1932 N. J. 1932 blz. 1641). 

Toch is m. i . in dit speciale geval het mid
del ongegrond. Zulks tengevolge van den bij
zonderen aard van het verweer. Dit bestond 
in de bewering van het bestaan van een wet
telijk voorschrift, ter uitvoering waarvan 
verdachte gehandeld z,ou hebben. 

De eenige mogelijke weerlegging daarvan, 
die ook de Rechtbank gegeven heeft, is ge
legen in het onderzoek of zoodanig wettelijk 
voorschrift bestaat. Dit is echter iets wat de 
rechter kon doen, door acht te slaan op alle 
bestaande wettelijke voorschriften, hetgeen 
hij naar mijn meening ook gedaan heeft, 
evenwel met negatief resultaat. 

Bij de weerlegging op die wijze van het 
verweer mocht de rechter wel motiveeren, 
waarom bepaalde stukken, die aan hem als 
zoogenaamde wettelijke voorschriften wor
den gepresenteerd, dit in werkelijkheid niet 
waren. Daarbij sloeg hij niet ten bezware van 
den verdachte acht op die bepaalde stukken. 
Ten laste van dezen lette hij toch slechts op 
het feit dat geen wettelijk voorschrift be
stond ter uitvoering waarvan deze gehandeld 
kon hebben. 

Dit feit was hem als rechter, zonder dat 
eenige voorlezing van stukken daartoe noo
dig was, reeds van elders bekend. 

Ik acht ook het derde middel ongegrond 
en concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij pleidooi, 
en luidende: (zie Conclusie.); 

0 . dat bij vonnis van genoemde Recht
bank van 7 April 1938, waarbij in hooger 
beroep werd vernietigd een door het Kanton
gerecht te Haarlem op 3 Februari 1938 ge
wezen vonnis, ten laste van requirant werd 
bewezen verklaard: dat hij als bestuurder 
van een onderneming tot het vervaardigen 
van kalkzandsteenen, géén maatregelen heeft 
genomen om t e voorkomen, dat op 30 No
vember 1937, des namiddags tusschen 8 en 9 
uur, in een fabriek of werkplaats, als be
doeld in artikel 2 lid 1 sub a der Arbeids
wet 1919, gelegen te Hillegom aan de Leid
schestraat 168a drie arbeiders genaamd Ja
cob Vledder, Jan Gort en Thomas Bulteel in 
die onderneming arbeid verrichtten, bestaan
de in het door het bedienen van een steen
pers vervaardigen van kalkzandsteen. 

dat evenwel de Rechtbank, op grond dat 
zij dat bewezen verklaarde ingevolge art. 83, 
lid 6 der Arbeidswet 1919 niet strafbaar oor
deelde, den requirant te dier zake van alle 
rechtsvervolging ontsloeg, doch bij arrest van 
den Hoogen Raad van 27 Juni 1938 het von
nis in zooverre werd vernietigd, het aan voor
melde wetsbepaling ontleend verweer werd 

verworpen, en de zaak werd verwezen naar 
genoemde Rechtbank, ten einde met inacht
neming van het arrest verder te worden be
recht en afgedaan; 

dat daarna de Rechtbank bij het thans be
streden vonnis requirant ter zake van voor
meld bewezen verklaarde, gequalificeerd als 
boven aangehaald, voormelde straffen heeft 
opgelegd; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat de Rechtbank bij het bestreden vonnis 

heeft overwogen, ,,dat verdachtes r.aadsman 
met een beroep op art. 40 Sr. enz. (zie Con
clusie.) ; 

en tegen die verwerping het middel is ge
richt; 

dat het in deze gaat om overtreding van 
het verbod van art. 24, lid 2 der Arbeidswet 
1919, luidende, dat in fabrieken of werk
plaatsen een arbeider geen arbeid mag ver
richten tusschen 6 uur des namiddags en 7 
uur des voormiddags; 

dat, - zooals in bovengenoemd arrest 
reeds werd overwogen-, art. 28 der wet de 
mogelijkheid opent om vergunning tot afwij
king van voormeld voorschrift te verkrijgen 
indien zich in een onderneming bijzondere 
omstandigheden voordoen, en de beslissing 
daaromtrent opdraagt aan het bevoegde Dis
trictshoofd der arbeidsinspectie en in hooger 
beroep aan den met de uitvoering der wet 
belasten Minister, terwijl voor gevallen, 
waarin men zich niet door een vrijstelling 
van het verbod tegen de gevolgen der wets
overtreding heeft kunnen dekken, doordat 
tijd of gelegenheid tot het verkrijgen daarvan 
ontbrak, of wel zich voordeed een geval, voor 
hetwelk de wet zoodanige vrijstelling niet 
kent, art. 83, lid 6 de strafbaarheid van het 
feit, - mits daarvan onverwijld mededee
ling geschiedt als in het slot van het voor
schrift vermeld, - opheft ingeval met de 
overtreding het algemeen of een gewichtig 
biizonder belang werd gediend; 

·dat aldus de wet een speciale en volledige 
voorziening geeft voor gevallen, waar bijzon~ 
dere omstandigheden een overtreding van 
bovenvermeld verbod rechtvaardigen ; 

dat, gelijk mede in bovengenoemd arrest 
reeds werd overwogen, de bijzondere om
standigheden, op welke requirant zich ook 
bij zijn bovenaangehaald verweer weder be
roept , het volgen van den bij artikel 28 der 
wet aangewezen weg toelieten, die weg dan 
ook is gevolgd, doch het in deze tot oordee
len bevoegd gezag de omstandigheden niet 
van dien aard heeft bevonden, dat deze tot 
vrijstelling van het verbod behoorden te lei
den; 

dat daarna in deze voor een beroep op 
voormeld art. 83, lid 6 geen plaats meer was, 
doch evenmin voor een beroep op overmacht, 
gegrond eveneens op dezelfde omstandighe
den, en in het wezen der zaak wederom 
slechts neerkomende op een betwisting van 
de juistheid der weigering van de gevraagde 
vrijstelling; 

dat om die reden de Rechtbank, wat er 
moge zijn van de door haar gebezigde gron-
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den, het bovenaangehaald beroep op over
macht terecht heeft verworpen, en het mid
del niet tot cassatie kan leiden; 

0 . ten aanzien van het tweede middel: 
dat in het bestreden vonnis voorkomen 

de navolgende overwegingen: 
,,dat verdachte's raadsman met een be

roep op art. 42 Sr. weliswaar heeft betoogd, 
dat enz. (zie Conclusie); 

dat blijkens deze overwegingen de Recht
bank het gevoerd verweer, zooals dat door 
haar is opgevat en hierboven weergegeven, 
heeft onderzocht, dit verweer op juiste gron
den is verworpen en de stelling van het mid
del, dat de Rechtbank die beslissing zou heb
ben gegrond op feiten, afwijkende van die, 
welke vastgesteld waren bij bovengenoemd 
vonnis van 7 April 1938, in den inhoud van 
dat vonnis geen steun vindt; 

dat dus dit middel niet kan slagen; 
0. aangaande het derde middel: 
dat requirant, door zich voor de Recht

bank tot staving van zijn verweer te beroe
pen op de in het middel genoemde stukken, 
welke door zijn raadsman werden overge
legd, blijk gaf reeds toen den inhoud daar
van te kennen, zoodat hij geenerlei redelijk 
belang heeft ingevolge het uitsluitend in het 
belang van den verdachte gegeven voorschrift 
van het laatste lid van art. 297 Sr. erover te 
klagen, dat die stukken ter terechtzitting niet 
zijn voorgelezen of door mededeeling van 
den inhoud te zijner kennis gebracht; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

28 Februari 1939. UITSPRAAK Ambtena
rengerecht Amsterdam. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58 te lid). 

Klagers - echtelieden - zijn bij één 
raadsbesluit benoemd tot vader en moe
der in het bestedelingenhuis, en voor 
hen is één jaarwedde en één pensioens
grondslag vastgesteld. De vrouw heeft 
wegens ziekte geruimen tijd haar werk
zaamheden niet kunnen verrichten en 
zal naar het oordeel van den gemeente
arts daartoe ook niet meer geschikt wor
den. Op dien grond heeft de Raad haar 
eervol ontslag verleend en den man on
geschikt geoordeeld voor zijn betrekking 
en hem wegens ongeschiktheid, anders 
dan tengevolge van ziels- of lichaams
gebreken, eervol ontslag verleend onder 
toeke nning, ingevolge het ambtenare n
reglement, van een naar billijkheid te 
bepalen vergoeding. - Het gerecht be
slist, dat de vrouw terecht is ontslagen 
op grond van ongeschiktheid wegens 
ziels- of lichaamsgebreken, en dat de 
man, van het oogenblik af, waarop zijn 
echtgenoote niet langer in staat was 
haar betrekking te- vervullen, voor zijn 
betrekking ongeschikt was en bleef uit 
anderen hoofde dan wegens ziels- of 
lichaamsgebreken. Ten aanzien van het 
bedrag der naar billijkheid toegekende 
vergoeding heeft het gerecht zich er toe 
te bepalen na te gaan, of de Raad zich 

bij het vaststellen der vergoeding heeft 
laten leiden door overwegingen, aan de 
billijkheid ontleend. 

Uitspraak in zake: 
F . Zwitser en J. M. P. Zwitser, geboren 

Wanner, wonende te Wormerveer, klagers, 
tegen: 

den Raad der gemeente Wormerveer, ver
weerder. 

Het Ambtenarengerecht te Amsterdam, 
Gezien de gedingstukken, 
Gelet op de behandeling der zaak ter 

openbare terechtzitting. 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de verweerder in zijn vergadering 

van 29 November 1938 heeft besloten, aan 
de klagers - die echtelieden zijn - eervol 
ontslag te verleenen als vader en moeder 
van het bestedelingenhuis te Wormerveer, 
onder toekenning aan den klager F . Zwit
ser van een jaarlijksche vergoeding ten be
drage van f 791.40 (dertig procent van zijn 
laatstelijk vastgestelden pensioensgrond
slag) tot op het tijdstip waarop hij den pen
sioengerechtigden leeftijd zal hebben be
reikt; 

0. dat de verweerder hierbij heeft over
wogen : 

dat de klagers bij raadsbesluit van 25 
Juli 1928 zijn benoemd tot vader en moe
der in het bestedelingenhuis; 

dat voor dat echtpaar één jaarwedde en 
één pensioen-sgrondslag werden vastgesteld, 
aangezien de functie die het bekleedt een 
ambtenaarschap is alleen van den vader, 
met een pensioensgrondslag, gelijk aan de 
wedde die samen wordt genoten; 

dat laatstelijk, met ingang van 1 April 
1936, de pensioensgrondslag van F. Zwitser 
werd vastgesteld op f 2638; 

dat J. M. P. Wanner reeds sedert ultimo 
Juli 1937 wegens ziekte haar werkzaamhe
den niet heeft kunnen verrichten; 

dat naar het oordeel van den gemeente
arts haar gezondheidstoestand het vermoe
den wettigt, dat zij niet meer geschikt zal 
worden om haar vermoeienden en inspan
nenden arbeid naar behooren te kunnen 
vervullen; 

dat hierdoor F. Zwitser niet meer in staat 
is zijn ambtenaarschap te vervullen en dus 
dan tengevolge van ziels- of lichaamsgebre
ken; 

dat ingevolge art. 43 van het ambtena
renreglement dezer gemeente eervol ont
slag zal worden gegeven aan een ambtenaar 
die ongeschikt is voor zijn betrekking; 

dat overeenkomstig art. 43a, se lid, van 
dat reglement bij ontslag op grond van on
geschiktheid, anders dan tengevolge van 
ziels· of lichaamsgebreken, het gezag, dat 
een ambtenaar heeft aangesteld, een naar 
billijkheid te bepalen vergoeding toekent, 
hetzij als som ineens hetzij als periodiek 
uit te keeren bedrag; 

dat het billijk is te achten, dat aan het 
echtpaar Zwitser een vergoeding wordt toe
gekend als bij het besluit omschreven; 
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0. dat de klager Zwitser, zoo ten behoe
ve van zichzelf als in de hoedanigheid van 
gemachtigde zijner echtgenoote, tegen het 
besluit van den verweerder in beroep is 
gekomen, onder aanvoering in hoofdzaak : 

dat hij nog gezond en sterk is en ten 
volle in staat, zijn werk te doen, zoodat hij 
niet in aanmerking komt voor ontslag; 

dat zijn echtgenoote wegens ziekte on
geschikt is voor haar werk en ze daarom 
niet kan worden ontslagen wegens onge
schiktheid, anders dan tengevolge van ziels
of lichaamsgebreken; en 

dat, indien de ongeschiktheid zijner echt
genoote ook hem ongeschikt zou maken 
voor zijn betrekking, deze ongeschiktheid 
evenmin gezegd zou kunnen worden, niet te 
zijn veroorzaakt door ziels- of lichaams
gebreken; 

0. dat de klager Zwitser op al deze gron
den het Gerecht heeft verzocht, het hier
boven weergegeven besluit nietig te ver
klaren, voorzoover daarbij ook aan hem, 
den klager, ontslag is verleend; althans, het 
bedrag van de jaarlijksche vergoeding te 
bepalen op 50 procent van zijn pensioens
grondslag; 

0. dat de verweerder b ij contra-memorie 
in hoofdzaak heeft doen aanvoeren: 

,,In het geding is o.i. slechts de toepas
sing van art. 43 der Verordening, regelende 
den rechtstoestand der ambtenaren in dienst 
der gemeente Wormerveer. 

De betrekkingen van vader en moeder 
van het bestedelingenhuis zijn één-en-on
deelbaar. Dat komt o.m . tot uitdrukking in 
het besluit van aanstelling. Het salaris voor 
vader en moeder werd dan ook in één be
drag uitgedrukt, terwijl uit de vaststelling 
van den pensioensgrondslag alleen voor F . 
Zwitser blijkt, dat hij alleen als ambtenaar 
wordt aangemerkt. 

Het feit, dat zijn vrouw, J. M. P. Zwit
ser geboren Wanner, thans als gevolg van 
ziels- of lichaamsgebreken niet meer in 
staat is om de functie van moeder te ver
ongeschikt is voor zijn betrekking, anders 
vullen, maakt Zwitser zelf ongeschikt voor 
die betrekking. 

De ambtenaar Zwitser is echter onge
schikt anders dan tengevolge van ziels- of 
lichaamsgebreken ; hiervan is b ij hem zelf 
11;een sprake. De vaststelling van een ver
goeding bij ontslag moest dus geschieden op 
grond van art. 43a vijfde lid, van het amb
tenarenreglement. De vaststelling van het 
bedrag zelf is o.i. een kwestie van beleid 
en niet van recht. Wij meenen derhalve, 
dat de grootte van dit bedrag niet in het 
geding kan worden gebracht. Echter willen 
wij als onze meening te kennen geven, dat 
de gemeente voor Zwitser zeer aan den 
royalen kant is geweest. Immers wat hij nu 
zal ontvangen, gaat nog aanzienlijk uit 
boven het bedrag, dat hij in het gunstigste 
geval op 65-jarigen leeftijd aan pensioen 
zou ontvangen." 

0 . dat de zaak vervolgens is behandeld 
ter openbare terechtzitting van 7, Februari 

1939, alwaar van partijen slechts de ver
weerder is verschenen en dit wel bij zijn ge
machtigden T. A. van der Laan en J. H. 
Boonstra, onderscheidenlijk wethouder en 
secretaris van de gemeente Wormerveer en 
aldaar wonende ; 

Wat het rechtspunt betreft : 
0 . dat het Gerecht het beroep der klagers 

aldus verstaat, dat de klager (Zwitser) uit
sluitend opkomt tegen het gedeelte van het 
bestreden besluit, dat betrekking heeft op 
hem alleen en dat klaagster (Zwitser gebo
ren Wanner) uitsluitend opkomt tegen het 
gedeelte van het bestreden besluit, dat be
trekking heeft op haar ; 

0. dat het Gerecht thans in de eerste 
plaats het beroep zal behandelen dat is in
gesteld door de klaagster; 

0 . dat h ierbij vooreerst dient te worden 
nagegaan, of het haar betreffende ontslag
besluit in strijd is met eenig algemeen ver
bindend voorschrift; als zoodanig bepaalde
lijk in aanmerking komen de navolgende be
palingen van het ambtenarenreglement der 
gemeente Wormerveer: 

Art. 41(3): Eervol ontslag wordt verleend 
door de autoriteit, die den ambtenaar heeft 
aangesteld. 

Art. 43: Eervol ontslag zal worden gege
ven: 
c. wegens ongeschiktheid voor zijn betrek
king. 

Art. 43a (1): Indien den ambtenaar ont
slag wordt verleend wegens ongeschiktheid 
op grond van ziels- of lichaamsgebreken en 
zulks is gebleken uit het onderzoek van den 
gemeentearts of de geneeskundigen bedoeld 
in de Pensioenwet 1922, S. 240, ontvangt 
de ambtenaar indien hij op het tijdstip van 
het ontslag een diensttijd van meer dan ze
ven jaren heeft, een jaarlijksche uitkeering 
ten bedrage en op den voet als voor zijn 
pensioen zou gelden tot een minimum be
drag gelijk aan de helft van zijn laatst vast
gestelden pensioensgrondslag en indien hem 
pensioen op grond van voormelde wet is 
verleend, zoodanige jaarlijksche uitkeering 
dat deze met zijn pensioen samen de helft 
van zijn laatst vastgestelden pensioensgrond-
slag uitmaakt; · 

0 . dat uit de gedingstukken blijkt en de 
klaagster ook niet betwist: 

1. dat de verweerder op 25 Juni 1928 
heeft besloten, met ingang van 15 Septem
ber 1928 de klagers te benoemen tot vader 
en moeder in het bestedelingenhuis te Wor
merveer ; dit, op een aanvangswedde van 
f n16, benevens vrijen kost en inwoning en 
onder vaststelling van den pensioensgrond
slag van den klager op f 2166; 

Il. dat de gemeentelijke geneesheer van 
Wormerveer, de arts H . A. Lampe, op 18 
September 1938 schriftelijk aan den burge
meester van genoemde gemeente o.m. heeft 
gerapporteerd, dat de klaagster sedert Juni 
1937 bedlegerig is en haar toestand het ver
moeden wettigt, dat ze niet meer geschikt 
zal worden, haar vermoeienden en inspan
nenden arbeid naar behooren te verrichten; 
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0. dat uit deze feiten volgt, dat de klaag
ster - zooals ze ook geenszins betwist -
op den dag waarop het bestreden besluit 
werd genomen, inderdaad ongeschikt "Nas 
voor de door haar vervulde betrekking en 
dit wel wegens ziels- of lièhaamsgebreken; 
terwijl bovendien op grond van het hier
boven vermeld rapport van den gemeentelij
ken geneesheer moet worden aangenomen, 
dat klaagster voor haar betrekking niet we
der geschikt zal worden; 

0 . dat de verweerder derhalve verplicht 
was, de klaagster te ontslaan; en, in zoover 
het bestreden besluit strekt tot het verlee
nen van ontslag, dat besluit dan ook niet in 
strijd was met eenig algemeen verbindend 
voorschrift ; 

dat voorts, bij gebreke van regelen betref
fende den ingangsdatum van een ontslag als 
het onderhavige, het bestreden besluit even
min met eenig algemeen verbindend voor
schrift in strij d is voorzoover het als datum 
van ingang van het ontslag aangeeft 1 April 
1939; 

dat eindelijk, nu ten behoeve van de 
klaagster geen pensioensgrondslag is vastge
steld ter gelegenheid van haar benoeming 
en nu niet blijkt - en ook niet wordt be
weerd - dat dit later is geschied, het be
streden besluit niet behoefde vergezeld te 
gaan van een besluit tot toekenning van een 
geldelijke uitkeering; 

0 . dat het thans besproken ontslagbesluit 
dus niet in strijd is met eenig algemeen ver
bindend voorschrift ; 

0 . dat voorts niet is gebleken - en al 
evenmin beweerd - dat de verweerder, het 
ontslagbesluit nemende, van eenige hem 
verleende bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doelein
den waarmede de bevoegdheid is gegeven; 

0 . dat het beroep van de klaagster tegen 
het haar betreffende ontslagbesluit dus on
gegrond is; 

0. dat het Gerecht thans heeft te onder
zoeken, wat er is van het beroep van haar 
echtgenoot; 

0 . dat het Gerecht ook hier weder in de 
eerste plaats heeft na te gaan, of het ge
deelte van het besluit waartegen klagers be
roep is gericht, in strijd is met eenig alge
meen verbindend voorschrift; 

dat hierbij, behalve op de hierboven weer
gegeven bepalingen uit het ambtenarenre
glement der gemeente Wormerveer, dient te 
worden gelet op art. 43a, vijfde lid, luidende : 

Bij ontslag op grond van ongeschiktheid, 
anders dan tengevolge van ziels- of lichaams
gebreken, kent het gezag, dat den ambtenaar 
heeft aangesteld, een naar billijkheid te be
palen vergoeding toe, hetzij als som ineens, 
hetzij als periodiek uit te keeren bedrag. 

0. dat de gemeentelijke geneesheer in zijn, 
hierboven reeds aangehaald, rapport van 18 
September 1938, omtrent den klager, die is 
geboren op 21 Mei x879, heeft gerappor
teerd, dat zijn gezondheid niet veel te wen
schen overlaat, zoodat hij in staat is zijn 
werk goed te verrichten ; 

0 . dat hieruit, in verband met hetgeen 
hierv66r als feitelijk vaststaand is vermeld, 
volgt, dat de klager voor de door hem ver
vulde betrekking niet ongeschikt was wegens 
ziels- of lichaamsgebreken en het aan het 
Gerecht aannemelijk voorkomt, dat dit ook 
op 1 April 1939 nog het geval zal zijn; 

0 . dat hij echter, van het oogenblik af 
waarop zijn echtgenoote niet langer in staat 
was haar betrekking te vervullen, voor zijn 
betrekking wel ongeschikt was en bleef uit 
anderen hoofde dan wegens ziels- of li
chaamsgebreken; 

dat de klager zoowel als de klaagster im
mers slechts kon voortgaan, zijn (haar) be
trekking te vervullen, zoolang de ander dit 
ook kon, met andere woorden: zoodra een 
van beiden overleed of voor de vervulling 
van zijn (haar) betrekking ongeschikt werd, 
hierdoor alleen reeds de ander ongeschikt 
werd voor de waarneming van haar (zijn) 
functie; 

0. dat uit dit alles volgt, dat het den kla
ger betreffende gedeelte van het besluit niet 
met eenig algemeen verbindend voorschrift 
in strijd was, voorzoover het strekte tot het 
verleenen van eervol ontslag; 

0 . dat, zooals na hetgeen op dit punt is 
overwogen ten aanzien van het beroep van 
de klaagster, het ontslagbesluit evenmin met 
eenig algemeen verbindend voorschrift in 
strijd was, voorzoover het betreft den datum 
van ingang van klagers ontslag; zoodat 
slechts overblij ft, te onderzoeken, wat er is 
van de geldigheid van het besluit tot toe
kenning van een uitkeering van f 791.40 per 
jaar; 

0. hieromtrent, dat, gegeven hetgeen is 
bepaald bij art. 43d, vijfde lid, van het vaker 
genoemde ambtenarenreglement, de ver
weerder in het onderhavige geval verplicht 
was, aan den klager, hetzij een som ineens, 
hetzij een periodiek uit te keeren bedrag, 
als vergoeding toe te kennen ; en het bestre
den besluit dan ook terecht de vaststelling 
van zulk een vergoeding inhoudt; 

0. dat, wat den vorm en den omvang 
dezer vergoeding aangaat, het Gerecht in 
tegenstelling tot den verweerder van oor
deel is, dat het deze beide niet geheel en al 
buiten beschouwing mag laten, doch dat het 
integendeel heeft na te gaan, of de toege
kende vergoeding, gegeven de vorm waarin 
ze is gegoten en het bedrag dat ze beloopt, 
geacht kan worden te zijn bepaald naar bil
lijkheid; 

dat het voorschrift van art. 43a, vijfde lid, 
van het ambtenarenreglement immers de be
paling der vergoeding naar billijkheid uit
drukkelijk eischt; en geen enkel voorschrift 
aan het Gerecht de bevoegdheid verleent, 
zich aan de toetsing van het bestreden be
sluit, ook ten aanzien van dàt element van 
art. 43a, vijfde lid, te onttrekken; 

0 . dat hiermede echter niet gezegd is, dat 
het Gerecht tot taak zou hebben, zelfstan
dig vast te stellen, welke uitkeering hem 
billijk voorkomt en het dan, ingeval het tot 
een andere slotsom mocht komen dan die 



1939 1 MA. A R T 

waartoe de verweerder is geraakt, het be
streden besluit op dit punt zou moeten wij
zigen; 

0. dat integendeel het Gerecht zich ertoe 
heeft te bepalen, na te gaan, of de verweer
der zich bij het vaststellen der vergoeding 
heeft laten leiden door overwegingen aan de 
billijkheid ontleend; 

0. dat uit de gedingstukken en met name 
uit de contra-memorie blijkt, dat dit laatste 
inderdaad het geval is ; en het resultaat 
waartoe de verweerder is gekomen, ook niet 
gezegd kan worden, met wat billijk is vol
strekt in strijd te zijn; 

0. dat ook het thans besproken besluit 
derhalve op geen enkel punt in strijd is met 
eenig algemeen verbindend voorschrift; 

0. dat voorts niet is gebleken - en ook 
niet beweerd - dat de verweerder, het be
sluit nemende, van eenige hem verleende 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden waar
mede de bevoegdheid is gegeven; 

0. dat het beroep van den klager tegen 
het hem betreffende besluit dus al evenzeer 
ongegrond is als dat van zijn echtgenoote 
tegen het haar betreffende besluit; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het door de klagers ingestelde 

beroep ongegrond. 
(A.B.) 

1 Maart 193 9. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 277). 

Terwijl t . a.v. vermakelijkheden, tot 
welke toegang wordt verleend t egen be
taling, ingevolge art. 3 , onder A, de be-

. lasting verschuldigd is van d e onzuivere 
opbrengst der vermakelijkheid, is aan
nemelijk, dat bij de bepaling van het 
tarief, vermeld onder C van artikel 3 
(te weten: voor vermakelijkheden waar
bij dranken worden verkocht voor ge
bruik ter plaatse tegen prijzen welke 
méér dan een vierde hooger zijn dan 
in koffiehuizen en restaurants zonder 
vermakelijkheid ; Red.) , de gemeente
lijke wetgever, zij het in indirectenvorm, 

• eveneens de opbrengst van de vermake
lijkheid heeft willen treffen . 

De bij het middel van cassatie voor
gedragen stelling, dat bij de vergelijking, 
welke ingevolge letter C moet plaats 
hebben (t. w. : tusschen het gemiddelde 
der prijzen voor de het m eest verkocht 
wordende dranken bij de onder C ge
noemde vermakelijkheden, en : dat ge
middelde in koffiehuizen en restaurants 
zonder vermakelijkheid ; Red.) , moet 
worden uitgegaan van een algemeen ge
middelde van de prijzen van dranken 
in koffiehuizen en restaurants zonder 
vermakelijkheid - daargelaten of zoo
danig gemiddelde, zonder nadere rege
ling bij de verordening, zou kun_nen 
worden vastgesteld - kan dan ook niet 
worden aanvaard. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Directeur der Gemeentebelastingen van 
Amsterdam, tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastin
gen aldaar van x3 Juli x938 betreffende den 
aanslag van de N . V. Hotel Exploitatie Mij. 
A, gevestigd te Amsterdam, opgelegd in de 
belasting op vermakelijkheden der gem. 
Amsterdam over de maand Maart x937; 

Gezien de stukken ; 
0. dat aan belanghebbende over de maand 

Maart x937 een aanslag is opgelegd in de 
belasting op vermakelijkheden der gem. 
Amsterdam wegens vermakelijkheden in 
haar inrichting ten bedrage van f 240.24, 
welke aanslag op het bezwaar van belang
hebbende bij beschikking van den lnsp,~c
teur der Gemeentebelastingen is verlaagd 
tot f 228.48 ; 

dat belanghebbende van die beschikking 
is gekomen in beroep en de R. v . B. terzake 
heeft overwogen : 

"dat belanghebbende als grond van haar 
beroep heeft aangevoerd, dat de Inspecteur 
ten onrechte de belasting wegens de ver
makelijkheden in haar restaurant heeft be
rekend met toepassing van het tarief van 
art. 3 sub letter C eerste en tweede lid der 
verordening, immers voor die vermakelijk
heid slechts het tarief van art. 3 letter B 
verschuldigd is; 

"dat art. 3 sub B het tarief vermeldt voor 
vermakelijkheden, waarbij dranken worden 
verkocht voor gebruik ter plaatse tegen prij
zen, welke niet meer dan een vierde hooger 
zijn dan in koffiehuizen en restaurants zon
der vermakelij kheid, terwijl in sub C van 
dat artikel is vastgesteld het tarief voor 
vermakelijkheden, waarbij dranken worden 
verkocht voor gebruik ter plaatse tegen prij
zen, welke meer dan een vierde hooger zijn 
dan in koffiehuizen en restaurants zonder 
vermakelijkheid; 

.,dat blij kens den inhoud van zijn vertoog
schrift de Inspecteur ten deze het laatstbe
doeld tarief heeft toegepast na toetsing van 
de in belanghebbendes restaurant geldende 
prijzen aan het gemiddelde van de prijzen, 
welke worden berekend in de café's-restau
rants van het B Hotel, van het Hotel C en 
van het Hotel D, hier ter stede ; 

"dat belanghebbende heeft gesteld, dat 
de zooeven genoemde café's-restaurants alle 
inrichtingen zijn van een lagere klasse dan 
haar restaurant ; dat evenwel behoort te 
worden vergeleken met inrichtingen van de
zelf de klasse, als hoedanig zij noemt de 
restaurants van het E Hotel en het F Hotel; 
dat de prijzen in haar restaurant vrijwel 
overeenkomen met die in genoemde restau
rants ; dat zij de prijzen sinds in het restau
rant muziek wordt gegeven, ook niet heeft 
verhoogd; 

.,dat de Inspecteur hiertegenover in hoofd
zaak heeft gesteld, dat de heffingsverorde
ning geenszins eischt dat slechts gelijksoor
tige inrichtingen ter vergelijking worden ge
bruikt; dat steeds voor vergelijking de hier-
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boven genoemde café's-restaurants worden 
gebezigd; dat de gemeentelijke belasting
wetgever de vermakelijkheden in inrichtin
gen, waar dranken worden verkocht tegen 
prijzen, die het algemeen gemiddelde een 
zeker percentage, het percentage 25, te bo
ven gaan, zwaarder heeft willen belasten 
dan vermakelijkheden, die beneden deze 
grens blijven, hetgeen nimmer tot zijn recht 
zou komen, indient. a.v. de toepassing van 
het bepaalde onder letter C van art. 3 der 
verordening niet alle gevallen werden ge
toetst aan hetzelfde gemiddelde; 

"dat de gemeentelijke wetgever blijkbaar 
de vermakelijkheden, waarvan de opbrengst 
voor den ondernemer op grond van de door 
hem berekende consumptieprijzen mag wor
den aangenomen bijzonder hoog te zijn, 
zwaarder heeft willen treffen dan die, ten 
aanzien waarvan dit niet het geval is; 

,,dat om in elk bepaald geval vast te stel
len, of men met zoodanige vermakelijkheid 
heeft te doen, uiteraard slechts kan worden 
vergeleken met inrichtingen van gelijken 
rang; 

"dat de Raad als tusschen partijen als 
onbetwist vaststaand aanneemt, dat de prij
zen in het restaurant van belanghebbende 
die welke gelden in inrichtingen van den
zelfden rang zonder . vermakelijkheid niet 
met meer dan een vierde overtreffen; 

,,dat derhalve de belasting voor de ver
makelijkheid, die in dat restaurant wordt 
gegeven, niet volgens letter C doch naar 
letter B van meergemeld art. 3 der heffings
verordening moet worden geheven; 

,,dat mitsdien het beroep is gegrond;" 
dat de R. v. B. op voormelde gronden, 

met vernietiging van de beschikking van 
den Inspecteur der Gemeentebelastingen, 
den aanslag heeft verlaagd tot een aanslag, 
berekend naar het tarief van letter B van 
art. 3 der Verordening; 

0 . dat hiertegen als middel van cassatie 
is gesteld: 

S. of v. t. van art. 277, letter i, der Ge
meentewet en van de artt. 1, 3, 12 en 13 der 
Verordening op de heffing van een Belasting 
op vermakelijkheden der gem. Amsterdam; 

dat ter toelichting in hoofdzaak is aange
voerd, dat de R. v. B. ten onrechte er van 
uitgaat, dat de gemeentelijke belastingwet
gever bij de vaststelling van het tarief der 
belasting voor vermakelijkheden, waarbij 
dranken worden verkocht voor verbruik ter 
plaatse, de opbrengst der vermakelijkheden 
heeft willen treffen; dat veeleer de wetgever 
bedoeld heeft de vermakelijkheid hooger te 
belasten naarmate het bedrag van de ver
tering stijgt en om dit te bereiken naast het 
algemeene tarief van heffing onder letter B 
van art. 3 een bijzonder tarief onder letter 
C van dat artikel heeft opgenomen voor die 
inrichtingen, welke wegens de hooge prijzen 
voor haar dranken, in het algemeen, een 
luxueus karakter dragen; dat er daarbij van 
is uitgegaan, dat naarmate de prijzen voor 
de dranken stijgen - prijzen, waarin het 
vermaak is begrepen -, het in overeen
stemming is met het karakter van de be-

lasting op vermakelijkheden als weeldebe
lasting, dat ook het bedrag van de verschul
digde belasting stijgt, zulks ongeacht of de
zelfde hooge prijzen of nog hoogere prijzen 
worden bedongen in een overeenkomstige 
inrichting zonder vermakelijkheid; dat om 
in het algemeen te kunnen beoordeelen of 
een café of restaurant behoort tot de luxu
euse inrichtingen, men niet zal kunnen af
gaan op een vergelijking van twee inrich
tingen van denzelfden rang, doch moeten 
uitgaan van een algemeen gemiddelde, zoo
als bij het opleggen van den onderhavigen 
aanslag is geschied; 

0. dat de voornoemde verordening, voor
zooveel hier van belang, luidt: 

Art. r. Op vermakelijkheden, tot welke 
toegang wordt verleend tegen betaling, of 
waarbij dranken worden verkocht voor ge
bruik ter plaatse, wordt in deze Gemeente 
een belasting geheven onder den naam van 
,,belasting op vermakelijkheden". 

Op vermakelijkheden, waarbij dranken 
worden verkocht voor gebruik ter plaatse, 
wordt de belasting alleen geheven, indien 
het recht om de vermakelijkheid bij te wo
nen verkregen wordt door het betalen voor 
de dranken die ter plaatse worden gebruikt, 
alsmede indien de verkooper van deze dran
ken tevens de ondernemer is van de ver
makelijkheid. 

De belasting op vermakelijkheden, waarbij 
dranken worden verkocht voor gebruik ter 
plaatse, is verschuldigd om het even of de 
vermakelijkheid gegeven wordt in dezelfde 
ruimte waar de dranken voor gebruik ter 
plaatse worden verkocht, dan wel met het
zelfde oogmerk in een aangrenzende ruimte. 

Onder betaling wordt verstaan de voldoe
ning van toegangsgeld, contributie of andere 
bijdrage, onder welken naam of in welken 
vorm ook, om het even of deze voldoening 
geschiedt vóór, tijdens of na het plaats 
hebben van de vermakelijkheid en al dan 
niet mede recht geeft op gelag, programma's 
of andere zaken. 

Als toegangsgeld wordt ook beschouwd 
het geld voor het bespreken van plaatsen en 
dat voor het gebruikmaken van de garde
robe, indien betaling dezer gelden verplicht 
is, alsmede indien niet-verplicht bespreek
geld meer dan f 0.10 per plaats en niet-ver
plicht garderobegeld meer dan f o.ro per 
persoon of meer dan f 0.05 per voorwerp be
draagt. Is de betaling van geld voor het 
gebruik maken van de garderobe verplicht, 
maar wordt dit geld niet tot een vastgesteld 
bedrag gevorderd, dan wordt voor de toe
passing van deze verordening aangenomen, 
dat het garderobegeld f 0 . 10 per persoon 
bedraagt. 

Art. 3. De belasting bedraagt: 
A. op vermakelijkheden, tot welke toe

gang wordt verleend tegen betaling, twintig 
percent der onzuivere opbrengst; 

B. op vermakelijkheden, waarbij dranken 
worden verkocht voor gebruik ter plaatse 
tegen prijzen, welke niet meer dan een vier
de hooger zijn dan in koffiehuizen en res-

taurants zonder vermakelijkheid: 
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r O • indien zij worden gehouden in tuinen 
of op andere plaatsen in de open lucht: -

voor elke 50 m2 van de voor het publiek 
bestemde ruimte, of gedeelte daarvan, f 0.20, 
met een minimum van f 4 en een maximum 
van f 24; 

2 °. indien zij niet in de open lucht worden 
gehouden: per etmaal of korter voor elke 
50 m2 van de voor het publiek bestemde 
ruimte, of gedeelte daarvan f r; 

C. op vermakelijkheden, waarbij dranken 
worden verkocht voor gebruik ter plaatse 
tegen prijzen, welke meer dan een vierde 
hooger zijn dan in koffiehuizen en restau
rants zonder vermakelijkheid; 

de belasting volgens B, vermenigvuldigd 
met een factor, welke weergeeft de verhou
ding tusschen het gemiddelde van de prij
zen voor de meest verkocht wordende dran
ken en het gemiddelde van de prijzen dier 
dranken in koffiehuizen en restaurants als 
hiervoor bedoeld. 

Op vermakelijkheden, welke vallen onder 
A en tevens onder B of C, wordt zoowel de 
belasting volgens A als die volgens B of C 
geheven, tenzij het verbruik van dranken, 
zooals in schouwburgen, niet verplichtend 
noch algemeen is, in welk geval alleen be
lasting volgens A is verschuldigd. 

De onder B geregelde belasting wordt 
slechts tot de helft geheven, indien de ver
makelijkheid uitsluitend bestaat uit muziek, 
voortgebrac;ht door één persoon of door 
automatische of andere mechanische instru
menten en niet tevens belasting volgens A 
verschuldigd is. 

De onder B en C geregelde belasting, die 
onder B, zoo noodig na toepassing van het 
vorige lid van dit artikel, wordt voor ver
makelijkheden, welke tot na middernacht 
voortduren, verhoogd met: 

ro %, indien de vermakelijkheid tot niet 
later dan tot 12 uur 45 in den nacht voort
duurt; en met 

20 %, indien de vermakelijkheid tot na 
dit tijdstip voortduurt. 

0. dat, terwijl ten aanzien van vermake
lijkheden, tot welke toegang wordt verleend 
tegen betaling, ingevolge art. 3, onder A, 
de belasting verschuldigd is van de onzui
vere opbrengst der vermakelijkheid, aanne
melijk is, dat bij de bepaling van het tarief, 
vermeld onder C van art. 3, de gemeente
lijke wetgever, zij het in indirecten vorm, 
eveneens de opbrengst van de vermakelijk
heid heeft willen treffen; 

dat dan ook de bij het middel van cas
satie voorgedragen stelling, dat bij de ver
gelijking, welke ingevolge letter C moet 
plaats hebben, moet worden uitgegaan van 
een algemeen gemiddelde van de prijzen 
van dranken in koffiehuizen en restaurants 
zonder vermakelijkheid - daargelaten of 
zoodanig gemiddelde, zonder nadere regeling 
bij de verordening, zou kunnen worden vast
gesteld - niet kan worden aanvaard ; 

dat mitsdien het aangevoerde middel van 
cassatie is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

4 Maart I939· KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248). 

Het verleenen van een subsidie voor 
een middenstandscursus betreft de huis
houding der gemeente, waaromtrent het 
oordeel allereerst aan den gemeenteraad 
staat. Nu het financieel belang der ge
meente zich tegen den post niet verzet, 
en geen andere dringende reden daar
tegen kan worden aangevoerd, behoort 
de post alsnog te worden goedgekeurd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Zuid-Beijerland 
tegen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 9/16 Augustus 1938, B. n °. 
10548/12, 3e afd., G. S. n°. 316/1, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbe
sluit dd. 24 Juni 1938, tot wijziging van de 
begrooting 1938; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 December 1938, n°. 667; -

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Febr. 1939, 
n°. 251, Afd. B. B.; 

O. dat het genoemde besluit van Ged. 
Staten steunt op de overwegingen, dat bij 
het raadsbesluit op den gewonen dienst in 
uitgaaf wordt gebracht een bedrag ad f 400 
wegens subsidie ten behoeve van midden
standscursussen; dat deze uitgaaf betreft 
een bijdrage ·aan de afdeeling Zuid-Beijer
land van den Koninklijken Nederlandschen 
Middenstandsbond in de kosten van het 
volgen van een in verband met de inwer
kingtreding der Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 te houden cursus algemeene handels
kennis door 22 leerlingen uit die gemeente; 
dat het niet geacht wordt op den weg der 
gemeente te liggen voor het hiervoren om
schreven doel gelden uit de gemeentekas 
beschikbaar te stellen; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat naar zijn oordeel het volgen van_ een 
cursus, als den onderhavigen, als een alge
meen belang kan worden aangemerkt, daar 
het voor middenstanders bij niet-voldoen 
aan de eischen, gesteld in de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937, in de toekomst onmoge
lijk zal zijn gevestigde ondernemingen te 
doen voortzetten of over te nemen, waar
door het zaken- en bedrijfsleven, vooral ten 
plattelande, bij gebrek aan de vereischte 
opvolgers, zou kunnen worden ontwricht; 
dat het daarom zeer zeker verantwoord kan 
worden geacht ten behoeve van midden
standscursussen gelden uit de gemeentelcas 
beschikbaar te stellen; 

0. dat de onderhavige uitgave betreft de 
huishouding der gemeente, waaromtrent het 
oordeel allereerst aan den gemeenteraad 
staat; 

dat in zoodanig geval, als het financieele 
belang der gemeente zich tegen den post 
niet verzet, niet dan om dringende redenen 
de goedkeuring aan de begrootingswijziging 
mag worden onthouden; 
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dat naar Ons oordeel, gezien den toestand 
der gemeentefinanciën, de evengenoemde 
post uit geldelijk oogpunt geen bezwaar ont
moet, terwijl evenmin dringende redenen 
bestaan om uit anderen hoofde deze uitgave 
niet toe te laten; 

dat veeleer op grond van de overgelegde 
stukken moet worden aangenomen, dat door 
het verleenen van een bijdrage ten behoeve 
van hen, die den bedoelden cursus met het 
oog op de eischen der Vestigingswet Klein
bedrijf 1937 willen volgen, het belang van 
den middenstand te Zuid-Beijerland en 
daarmede een gemeentebelang worden be
vorderd; 

dat derhalve de begrootingswijziging als
nog voor goedkeuring in aanmerking komt; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuidholland, het be
sluit van den raad der gemeente Zuid
Beijerland van 24 Juni 1938, tot wijziging 
van de begroeting 1938, alsnog goed te 
keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

4 Maart z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 24.Lt ) . 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een begroeting, 
waarop voorkomt een bijdrage aan een 
tramwegmij in hare exploitatieverliezen, 
nu de begroeting slechts sluitend kon 
worden gemaakt door een extra-bijdrage 
uit het Werkloosheidssubsidiefonds, en 
zij daarnaast feitelijk nog een aanzien
lijk ongedekt tekort oolevert, doordat de 
in den loop van het dienstjaar opgetre
den tegenvallers de meevallers belang
rijk hebben overtroffen. Bovendien mag 
verwacht worden, dat de mij, nadat de 
reorganisatie van het bedrijf haar beslag 
zal hebben gekregen, ook zonder de bij
drage het personenvervoer wel zal blij
ven verzorgen, terwijl anders hare ver
voerstaak ongetwijfeld door anderen zal 
worden overgenomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Vlagtwedde 
tegen het besluit van Ged. Staten van Gro
ningen van 19 Mei 1938, n ° . 111, se afd. , 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de 
begroeting 1937 dier gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 9 November 1938, n °. 477, van 28 Dec. 
1938, n °. 477/179 en van 15 Februari 1939, 
n °. 477(1938) /25; 

Op de voordracht van Onzen 1\1:inister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 Febr. 1939, 
n °. 5441, afd. B . B.; 

0 . dat de beslissing van Ged. Staten 

steunt op de overweging, dat de bedoelde 
begroeting slechts sluitend is kunnen worden 
gemaakt door daarin onder de inkomsten te 
ramen een bedrag van f 42,625 wegens ex
tra-bijdrage uit het Werkloosheidssubsidie
fonds in de kosten van steunverleening en 
werkverschaffing aan werkloozen; dat de 
gemeente mitsdien op grond van haren fi
nancieelen toestand hare uitgaven tot de 
strikt noodzakelijke dient te beperken; dat 
de N. V. Stoomtramwegmaatschappij "Oos
telijk Groningen", welke ook reeds voordien 
van de overheid bijdragen ontving voor dek
king van haar belangrijke jaarlijksche ex
ploitatieverliezen, zich in 1933 tot de bestu
ren van de provincie Groningen en van de 
zeven belanghebbende gemeenten heeft ge
wend met het verzoek haar over de jaren 
1934 tot en met 1938 jaarlijksche bijdragen 
voor de instandhouding van haar bedrijf te 
verleenen, welke jaarlijksche bijdrage voo, 
de provincie f 5000 en voor de gezamenlijke 
gemeenten f 15,000 zou bedragen, terwijl het 
aandeel van de gemeente Vlagtwedde in dit 
laatste bedrag f 1664.40 beliep; dat hun col
lege reeds in 1934 van oordeel was, dat de 
genoemde tramwegonderneming geen be
staansmogelijkheid had, zoodat het uit een 
economisch oogpunt niet verdedigbaar kon 
worden geacht haar met behulp van belang
rijke overheidssubsidies te laten voortbe
staan; dat Onze Minister van Binnenland
sche Zaken en zijn ambtgenoot van Finan
ciën, blijkens een schrijven van Onzen eerst
genoemden Minister dd. 24 -September 1934, 
n° . 22422, afd. B. B., zich vereenigden met 
het standpunt van hun college, dat de (in 
financieele moeilijkheden verkeerende) ge
meenten over 1935 en volgende jaren geen 
subsidie meer zouden mogen toekennen, 
welk standpunt door hen ter kennis van de 
belanghebbènde gemeenten en van de ge
noemde vennootschap is gebracht; dat hun 
college er ten slotte geen bezwaar tegen 
heeft gemaakt, dat de gemeenten nog een 
bijdrage in het tekort der vennootschap ver
leenden tot en met het exploitatiejaar 1936, 
in welk jaar de aan den weg van Vlagtwed
de naar Ter Apel uitgevoerde verbeterings
werkzaamheden zoo ver gevorderd waren, 
dat met de door de genoemde vennootschap 
als reorganisatiemaatregel beoogde instelling 
van een autobusdienst van Winschoten naar 
Ter Apel, welke op grond van den toestand 
van den weg - naar het hun voorkomt ten 
onrechte - was uitgesteld, niet langer be
hoefde te worden gewacht ; dat 'zij bij schrij 
ven van 23 December 1937, n °. 279b, se 
afd., aan burgemeester en wethouders van 
Vlagtwedde hebben bericht bedenking te 
hebben tegen voortzetting van de bijdrage
verleening door die gemeente aan de meer
genoemde tramwegmaatschappij onder uit
noodiging te bevorderen, dat de daarvoor op 
de begroeting voor 1937 uitgetrokken post 
werd geschrapt; dat blijkens den brief van 
burgemeester en wethouders van 7 Maart 
1938, n °. 364, de raad der gemeente Vlagt
wedde van oordeel is, dat de over 1937 toe-
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gezegde bijdrage dient te worden uitgekeerd, 
terwijl in een nader schrijven van 5 April 
1938, n ° . 556, wordt medegedeeld, dat, naar 
mag worden aangenomen, de raad in geen 
geval zal overgaan tot schrapping van den 
bedoelden post op de begrooting voor 19~7; 
dat in gemeenten als Vlagtwedde, welke 
reeds jarenlang noodlijdend of extra-bijdrage 
behoevend is geweest, tengevolge daarvan 
vele hoogst gewenschte voorzieningen ach
terwege moeten blijven of in mindere mate 
dan wel gewenscht zou zijn kunnen worden 
getroffen, terwijl op talrijke voor de behar
tiging van gewichtige belangen uitgetrokken 
posten tot het uiterste is bezuinigd; dat in 
deze omstandigheden een belangrijke jaar
lijksche uitgaaf als die wegens subsidieering 
van de Stoomtramwegmaatschappij Ooste
lijk Groningen, waarvan het nut zeer twij
felachtig, althans naar verhouding van veel 
minder beteekenis is dan dat van de hier
voren bedoelde uitgaven, niet toelaatbaar 
is te achten; 

dat de raad van Vlagtwedde in beroep 
aanvoert, dat in strijd met de meening van 
Ged. Staten zijne vergadering deze uitgaaf, 
ter bevordering der instandhouding van een 
voor de gemeente Vlagtwedde zoo belang
rijk vervoermiddel, alleszins gemotiveerd 
acht, op de volgende gronden: te. in de op 
21 November 1933 gehouden vergadering 
van den raad der gemeente Vlagtwedde is 
besloten om over elk der jaren 1934 tot en 
met 1938 in het tekort van de Stoomtram
wegmaatschappij "Oostelijk Groningen" een 
bijdrage te verleenen van f 1664.40, op welke 
toezegging de Maatschappij " Oostelijk Gro
ningen" heeft gemeend te mogen rekenen; 
2e. ·de gemeente Vlagtwedde heeft meer dan 
een der andere gemeenten belang bij de in
standhouding van den gemengden tramauto
busdienst van "Oostelijk Groningen", aan
gezien de lijn dier Maatschappij in deze ge
meente een lengte beslaat van ongeveer 25 
km, zoodat bijna alle inwoners der gemeente 
van hare vervoermiddelen gebruik kunnen 
maken; 3e. na de reorganisatie van het be
drijf is het exploitatietekort dalende, terwijl 
de Maatschappij, die in dat opzicht thans 
nog in den overgangstij d verkeert, op goede 
gronden meent te mogen verwachten, dat 
zij binnen afzienbaren tijd de financieele 
moeilijkheden te boven zal komen; 4e. bij 
eventueele opheffing van het bedrijf zullen 
in de eerste plaats worden ontslagen de lijn
werkers, van wie een 3-tal in Vlagtwedde 
woonachtig is; deze lijnwerkers zullen zich 
genoodzaakt zien na korten tijd plaatsing 
b ii de werkverschaffing te vragen, waardoor 
Rijk en gemeente toekomstig alleen reeds 
voor deze arbeiders een belangrijk hoogere 
uitgaaf zouden hebben dan de bijdrage aan 
,,Oostelijk Groningen" bedraagt ; buiten be
schouwing blijven dan nog de te Vlagtwedde 
wonende conducteurs-chauffeurs, die mis
schien niet allen een andere betrekking, of 
werk in particulier bedrijf, zullen kunnen 
vinden; 5e. wanneer straks wordt aangevan
gen met de ontginning van de honderden ha 

woesten grond te Sellingerbeetse en Jipsing
boertange, waarbij ongetwijfeld ook arbei
ders uit andere gemeenten in de provincie 
worden tewerkgesteld, dan bestaat er voor 
het vervoer van deze arbeiders geen doel
matiger en goedkooper vervoermiddel dan 
de tram van Oostelijk Groningen; 6e. de 
bestaansmogelijkheid van de onderneming 
,,Oostelijk Groningen" kan eerst worden be
oordeeld, wanneer het overgangstijdperk, na 
de reorganisatie van het bedrijf, voorbij is; 
7e. naar den raad werd medegedeeld, is door 
Ged. Staten aan andere subsidieerende ge
meenten toegestaan om hare bijdragen aan 
"Oostelijk Groningen" over 1937 uit te 
keeren; 

0. dat, blijkens de overwegingen van Ged. 
Staten de onderwerpelijke begrooting slechts· 
sluitend is kunnen worden gemaakt door de 
raming onder de inkomsten van een bedrag 
van f 42 ,625 wegens extra-bijdrage uit het 
Werkloosheidssubsidiefonds in de kosten van 
steunverleening en werkverschaffing aan 
werkloozen, terwijl, naar Ged. Staten nader 
hebben medegedeeld, deze begrooting naast 
het tekort, dat door bijzondere bijdragen uit 
het voormelde Werkloosheidssubsidiefonds 
wordt gedekt, feitelijk nog een aanzienlijk 
ongedekt tekort oplevert, doordat de in den 
loop van het dienstjaar opgetreden tegen
vallers de meevallers belangrijk hebben 
overtroffen; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Sta
ten terecht tegen de bovenvermelde niet 
strikt noodzakelijke uitgave, bestaande in 
eene bijdrage aan de N. V. Stoomtramweg
maatschappij " Oostelijk Groningen", be
zwaar hebben gemaakt; 

dat weliswaar de raad van Vlagtwedde in 
zijne vergadering van 21 November 1933 
heeft besloten aan de aan de voormelde 
stoomtramwegmaatschappij in haar exploi
tatie-tekort over elk der jaren I 934 tot en 
met 1938 een subsidie te verleenen tot een 
maximumbedrag van f 1664.40 per jaar, 
welke toezegging, blijkens op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, verstrekte in
lichtingen, door de Naamlooze Vennootschap 
zou zijn aanvaard, doch dat zulks geen ar
gument kan opleveren de begrooting alsnog 
goed te keuren, nu, naar gebleken is, de raad 
zijn voormeld besluit genomen heeft or?tler 
voorbehoud, dat de betrekkelijke begroo
"tingspost door Ged. Staten en zoo noodig 
door Onze Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en Financiën wordt goedgekeurd, en 
dit te minder, nu Ged. Staten, blijkens de 
stukken, het gemeentebestuur reeds in 1934 
hebben gewaarschuwd over 1935 en volgen
de jaren niet met het verleenen van dit sub
sidie door te gaan; 

dat hetgeen de gemeenteraad wijders heeft 
aangevoerd een zoo belangrijke uitgave voor 
een bijzonderen steun behoevende gemeente 
niet vermag te rechtvaardigen; 

dat toch blijkens de ingewonnen ambtsbe
richten verwacht mag worden, dat de be
doelde vennootschap, nadat de reorganisatie 
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van het bedrijf haar beslag zal hebben ge
kregen, ook zonder de voormelde bijdrage 
het personenvervoer wel zal blijven verzor
gen, terwijl indien hare diensten onverhoopt 
zouden moeten worden gestaakt, hare ver
voerstaak ongetwijfeld door anderen zal wor
den overgenomen; 

dat dit mede verplaatsing van werkgele
genheid ten gevolge zal hebben; 

dat, wat betreft de bewering van den ap
pellant, dat Ged. Staten wèl aan andere ge
meenten zouden hebben toegestaan bijdra
gen aan de vennootschap over 1937 uit te 
keeren, zulks slechts aan die gemeenten ver
oorloofd is, welke zonder bijzondere bijdra
gen uit het Werkloosheidssubsidiefonds hare 
begrootingen sluitend hebben kunnen ma
ken, wat, gelijk reeds boven is overwogen, 
ten aanzien van de gemeente Vlagtwedde 
niet het geval is; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

6 Maart z939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet uitoefening Artsenijbereid
kunst art. 1; Sr. art. 436.) 

Het maken van een tot geneesmiddel 
dienend aftreksel van kruiden valt on
der het bereiden van geneesmiddelen in 
den zin van art. 1 der wet van 1 Juni 
1865, S . 61, onafhankelijk van de vraag, 
of die kruiden zelf ook reeds als genees
middel dienst zouden kunnen doen. Nu 
uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt, 
dat req. van kruiden aftreksels heeft ge
maakt om als geneesmiddel dienst te 
doen, leveren die bewezenverklaarde 
handelingen van rea. op het bereiden 
van geneesmiddelen in den zin van art. 
1 voornoemd. 

Op het beroep van B. M., drogist, te Oud
kerk, requirant van cassatie tegen een arrest 
van het Gerechtshof te Leeuwarden van 3 
Nov. 1938, waarbij, na verwijzing dezer zaak 
bij arrest van den Hoogen Raad der Neder
landen van 25 April 1938, requirant in hooger 
beroep, - met vernietiging van een vonnis 
door den Kantonrechter te Leeuwarden op 
23 Sept. 1937 in deze zaak gewezen, - ter 
zake van "niet toegelaten tot de uitoefening 
van een beroep, waartoe de wet eene toela
ting vordert, buiten noodzaak dit beroep uit
oefenen", met aanhaling van de artt. 9. 23 en 
436 Sr. en 1 der Wet van 1 Juni 1865, S . 61, 
is veroordeeld tot eene geldboete van een
honderd vijftig gulden, bij gebreke van be
taling en verhaal te vervangen door dertig 
<lagen hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
Tegen 's Hofs arrest is namens verdachte 
L . 1939. 

beroep in cassatie ingesteld; door requirant 
is eene schriftuur ingediend, waarbij als cas
satie-middel wordt voorgesteld en toegelicht: 

S., althans v . t. van de artt. 348, 350, 359, 
415, 422 en 425 Sv. en art. 1 van de Wet van 
1 Juni 1865 S. 6r, doordat het Gerechtshof 
ten onrechte besliste, dat bewezen is dat 
requirant geneesmiddelen heeft bereid, hoe
wel in het arrest geen redengevende feiten 
en omstandigheden zijn vermeld, noch eenig 
bewijsmiddel is opgenomen, waaruit zulks 
zou blijken". 

Het Hof heeft bewezen verklaard, dat ver
dachte het hem telastegelegde - voorzoover 
hij hiervan bij het vonnis der Rechtbank niet 
werd vrijgesproken - heeft begaan, met dien 
verstande. dat hij in het eerste kwartaal van 
1937 te Oudkerk in de gemeente Tietjerk
steradeel, ofschoon niet toegelaten tot het als 
beroep uitoefenen van de artsenijbereidkunst, 
waartoe de Wet eene toelating vordert, dat 
beroep buiten noodzaak heeft uitgeoefend 
door toen aldaar geneesmiddelen te bereiden 
en tot geneeskundig doel aan zijne bezoekers, 
die hem voor zichzelf of voor anderen om 
door hem, verdachte, bereide geneesmidde
len ter bestrijding van hunne of anderer kwa
len vroegen, af te leveren. Dit bewezen ver
klaarde heeft het Hof als bewezen aangeno
men en m. i. kunnen aannemen op grond van 
den in 's Hofs arrest opgenomen inhoud der 
gebezigde bewijsmiddelen, n.l. verklaringen 
van een getuige-deskundige (J. W. de Waal), 
twee getuigen (J. Rozema en J anna Ame
rika) en verdachte. 

Met name, dat verdachte geneesmiddelen 
heeft bereid, kon worden afgeleid uit ver
dachte's eigen opgave, onder meer inhouden
de, dat hij in zijn woning verschillende soor
ten kruiden heeft afgetrokken en het aftrek
sel tot geneeskundig doel in medicijnfleschjes 
heeft afgeleverd aan personen, die hem met 
het verzoek om een middel ter bestrijding 
van hunne kwalen bezochten, en aan perso
nen die hem namens anderen, wier kwalen 
hem bekend waren, bezochten. en dat hij 
voor elke kwaal een aftreksel van een be
paalde soort kruid voorradig had en zoo voor 
verschillende kwalen aftreksels van verschil
lende kruiden heeft afgeleverd; in verband 
met de verklaring van getuige-deskundige 
de Waal, dat deze in verdachtes woning heeft 
aangetroffen een aantal ketels, inhoudende 
aftreksels van verschillende kruiden, en dat 
deze aftreksels middelen waren ter genezing 
of voorkoming van ongesteldheden en dus 
geneesmiddelen; alsmede met de verklarin
gen van getuige Rozema en Amerika, o. a . 
inhoudende, dat zij verdachte in diens wo
ning hebben bezocht en hem dan hebben ge
vraagd om door hem bereide geneesmiddelen 
voor patiënten, en verdachte dan in zijn wo 
ning drankjes, die hij aldaar uit een ketel in 
fleschjes goot, hun heeft afgegeven, waar
voor zij hem hebben betaald. 

Blijkens de toelichting van het voorge
stelde cassatiemiddel komt het middel hierop 
neer, dat voor "bereiden" in den zin van art. 
1 van de Wet van 1 Juni 1865 S. 61 noodig 

7 
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zou zijn dat men een niet als geneesmiddel 
geschikte stof omvormt in een stof, die wel 
als geneesmiddel dienst kan doen; dat di
kruiden waarvan door verdachte aftreksels 
werden gemaakt, reeds op zichzelf genees
kracht bezaten en als geneesmiddel dienst 
konden doen en dus het aftrekken der krui
den niet tengevolge had dat eerst door dat 
aftrekken een geneesmiddel ontstond. 

Naar mijne meening stuit het middel reeds 
hierop af, dat uit de stukken, waarvan in 
cassatie kennis kan worden genomen, niet 
blijkt dat de kruiden op zichzelf als genees
middel dienst konden doen. Bovendien merk 
ik op, dat ik niet kan inzien, dat bij requi
rants opvatting van "bereiden" het maken 
van aftreksels, door requirant gedaan, niet 
zou opleveren bereiden van geneesmiddelen; 
immers uit voormelde verklaringen volgt, dat 
requirant door het maken van aftreksels de 
kruiden, die dan toch klaarblijkelijk volgens 
hemzelf niet zonder meer geschikt waren als 
geneesmiddel voor de patiënten voor wier 
kwalen hem geneesmiddelen werden ge
vraagd, heeft gemaakt tot drankjes (dus 
heeft omgevormd in een stof), volgens hem 
wel geschikt als geneesmiddel voor die pa
tiënten en hunne kwalen, daar hij anders van 
de kruiden geen aftreksels had behoeven te 
maken en verstrekken. Het voorgestelde 
middel faalt dus mijns inziens. 

Geen grond tot cassatie aanwezig oordee
lende, concludeer ik tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur,luidende : 
(zie conclusie) ; 

0. dat bij het bestreden arrest, - met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, -
van het aan requirant telastegelegde is bewe
zen verklaard, dat hij in het eerste kwartaal 
van 1937 enz. (zie conclusie); 

Wat het middel betreft : 
0. dat dit blijkens de toelichting berust op 

de stelling, dat uit de gebezigde bewijsmid
delen enkel blijkt, dat requirant kruiden 
heeft afgetrokken, hetgeen niet zou zijn het 
bereiden van geneesmiddelen in den zin van 
de Wet van I Juni 1865, S . 61, waaronder 
volgens requirant verstaan moet worden het 
"omvormen" van een niet als geneesmiddel 
geschikte stof in een stof, die wel als genees
middel dienst kan doen, terwijl volgens re
quirant niet eerst door het aftrekken der op 
zichzelf reeds geneeskrachtige kruiden een 
geneesmiddel ontstond, ja zelfs het aftreksel 
niet beter als geneesmiddel dienst kon doen 
dan het kruid zelf; 

dat requirant's opvatting van de woorden 
"het bereiden van geneesmiddelen" in art. 1 

der Wet van 1 Juni 1865, S. 61, niet juist is; 
dat toch het maken van een tot geneesmid

del dienend aftreksel van kruiden valt onder 
het bereiden van geneesmiddelen in den zin 
van voormeld art. 1, onafhankelijk van de 

vraag, of die kruiden zelf ook reeds als ge
neesmiddel dienst zouden kunnen doen; 

dat derhalve, nu, - gelijk ook bij het mid
del wordt aangenomen, - uit de gebezigde 
bewijsmiddelen blijkt, dat requirant van 
kruiden aftreksels heeft gemaakt om als ge
neesmiddel dienst te doen, die bewezen ver
klaarde handelingen van requirant opleveren 
het bereiden van geneesmiddelen in den zin 
van art. 1 der Wet van 1 Juni 1865, S. 61, 
zoodat het middel ongegrond is; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

8 Maart 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Een geval van afschuiving doet zich 
niet voor, nu weliswaar het burgerlijk 
armbestuur te A. de vestiging van het 
armlastig gezin in de gemeente B. heeft 
mogelijk gemaakt, doch de medewer
king van dit bestuur heeft plaats ge
vonden op aandringen van den behan
delenden geneesheer, die in het belang 
van de gezondheid van den armlastige 
diens vestiging in een Geldersche ge
meente ten zeerste gewenscht achtte, 
terwijl niet is gebleken, dat bij het arm
bestuur de bedoeling zou hebben voor
gezeten zich van het armlastig gezin te 
ontdoen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van het 
gezin P. de Haan; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Februari 1939, n °. 108; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 4 Maart 
1939, n ° . 2366, afdeeling Armwezen; 

0 . dat P . de Haan, geboren 19 Juni 1904, 
met zijn echtgenoote en dochtertje van 9 
jaar tot omstreeks 26 M ei 1937 woonde in 
de gemeente Grootegast, alwaar hij, daar 
hij reeds verscheidene jaren ziekelijk was 
en niet tot werken in staat, gedurende een 
5-tal jaren ondersteuning genoot van het 
Burgerlijk armbestuur in deze gemeente, 
alsmede van de diaconie der Gereformeer
de Kerk te Korhorn; 

dat, aangezien na langen tijd van genees
kundige behandeling geen noemenswaardige 
beterschap intrad en de behandelende ge
neesheer Dr. J. C. Verster, te Grootegast, 
het in het belang van zijne gezondheid ten 
zeerste gewenscht achtte, dat de patiënt 
zich vestigde in een Geldersche gemeente, 
deze geneesheer, namens hem, tot het bur
gerlijk armbestuur voornoemd het verzoek 
richtte deze vestiging mogelijk te maken, 
waarop dit armbestuur zich verplicht ach
tende tot de bedoelde verhuizing mede te 
werken, zich bereid verklaarde voor de ver
dere verzorging van het gezin het noodige. 
te doen, de huur van een woning te dragen, 
alsmede de dokterskosten; 
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dat P. de Haan zich dientengevolge met 
zijn gezin op 26 Mei 1937 in Nunspeet (ge
meente Ermelo) vestigde, alwaar op ver
zoek van Dr. Verster, voornoemd, door nu 
wijlen Dr. Plomp, te Nunspeet voor hem 
een woning werd gehuurd, waarvoor de 
huur door het burgerlijk armbestuur te 
Grootegast werd betaald, welke instelling 
tevens het honorarium van Dr. Plomp voor 
de geneeskundige behandeling van den pa
tiënt voor hare rekening nam; dat zulks 
voortduurde, totdat de Haan, van den se
cretaris van het burgerlijk armbestuur te 
Grootegast het bericht ontving, dat per 2 7 
Augustus 1938 de bedoelde financieele hulp 
werd beëindigd; 

dat burgemeester en wethouders van Er
melo, door wie daarop aan het gezin provi
sorisch eene ondersteuning van f 5 per week 
werd verstrekt, van meening zijn, dat zich 
hier een geval heeft voorgedaan, als bedoeld 
in art. 40 der Armenwet, aangezien huns
inziens de feiten zouden uitwijzen, dat alles 
vooraf was klaargemaakt om het gezin, het
welk blijvend op ondersteuning was aan
gewezen, naar de gemeente Ermelo te loo
zen; weshalve dit college de tusschenkomst 
van Ged. Staten van Gelderland heeft in
geroepen, teneinde een beslissing uit te lok
ken, volgens welke de kosten van ondersteu
ning ook bij den voortduur, althans over 
een zeer ruimen termijn, komen ten laste 
van het burgerlijk armbestuur van Groote
gast; 

dat burgemeester en wethouders van 
Grootegast ontkennen zich in deze aan zoo
genaamde afschuiving van een armlastig 
gezin te hebben schuldig gemaakt, aange
zien het eenige doel, dat met de verplaat
sing van het gezin van De Haan werd be
oogd was het bevorderen van een beteren 
gezondheidstoestand van het hoofd van dit 
gezin, waarbij zij opmerken, dat zeker met 
de algeheele verzorging van het gezin zou 
zijn doorgegaan, indien niet inmiddels was 
afgekomen Ons besluit van 14 Februari 
1938, n°. 58 1, waarbij in een soortgelijk 
geval zou zijn beslist, dat de kosten van 
verzorging komen ten laste van de nieuwe 
gemeente van vestiging; 

0. dat weliswaar het burgerlijk armbe
stuur van Grootegast de vestiging van het 
gezin de Haan in de gemeente Ermelo heeft 
mogelijk gemaakt, doch dat daarin geen 
aanleiding kan worden gevonden, de kosten 
van ondersteuning van dit gezin sinds 27 
Augustus i:938 met toepassing van art. 40, 
2e lid, der Armenwet ten laste van het bur
gerlijk armbestuur van Grootegast te bren
gen, nu de medewerking van dit bestuur 
heeft plaats gevonden op aandringen van 
den behandelenden geneesheer, die in het 
belang van de gezondheid van de Haan 
diens vestiging in een Geldersche gemeente 
ten zeerste gewenscht achtte, terwijl niet 
is gebleken, dat bij het genoemde armbe
stuur de bedoeling zou hebben voorgezeten 

1 C . V. 1938 blz. 85. 

zich van dit armlastige gezin te ontdoen; 
Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen, dat zich hier geen geval 

voordoet, als bedoeld in art. 40 der Armen
wet, en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche zaken 
is belast enz .. 

(A.B.) 

8 Maart z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

De band met de gemeente G., waar 
patiënt als armlastige voor rekening 
eenèr diaconie in een diaconiehuis werd 
verpleegd, is niet verbroken toen hij 
door die diaconie werd overgeplaatst 
naar een tehuis in de gemeente H ., om 
daarin voor hare rekening te worden 
verpleegd, daar, aangenomen al dat hij 
op dat oogenblik nog in staat was tot het 
vestigen van een hoofdverblijf, hem 
zonder meer is bericht, dat de diaconie 
had besloten dat hij zou overgaan naar 
het tehuis te H. , en niet aannemelijk is 
gemaakt, dat hem de keuze zou zijn ge
laten tusschen verdere verpleging te G. 
en overbrenging naar het tehuis te H. 
Als woonplaats in den zin van art. 39 
wordt dus aangewezen de gemeente G. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Albert 
Vos; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Februari 1939, N °. 107; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 4 Maart 
1939, N ° . 2367, afdeeling Armwezen; 

0. dat Albert Vos, na voor rekening van 
de diaconie der Nederduitsch Hervormde 
Gemeente, te Groningen, aanvankelij k te 
zijn verpleegd in het Diaconiehuis " Avond
rust", aldaar, op 19 Juni 1934 overging naar 
het tehuis "Avondlicht", te Haren, in welke 
inrichting zijne verpleging op kosten van de 
diaconie werd voortgezet, totdat hij op 30 
December 1937 krachtens een op dien dag 
aangevraagde rechterlijke machtiging werd 
opgenomen in het krankzinnigengesticht 
,,Dennenoord", te Zuidlaren; 

dat burgemeester en wethouders van Ha
ren niet bereid zijn de kosten van verpleging 
van dezen armlastige in het laatstbedoelde 
gesticht voor rekening van hun gemeente te 
nemen, aanvoerende, dat Vos bij opheffing 
van de stichting " Avondrust", te Groningen, 
door de diaconie van de Nederduitsch Her
vormde Gemeente aldaar is overgebracht 
naar het gelijksoortig gesticht "Avondlicht", 
te Haren, in welk laatstgenoemd gesticht de 
verpleging weder geheel, evenals tevoren in 
"Avondrust", te Groningen, geschiedde ten 
laste van de diaconie; dat burgemeester en 
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wethouders van Groningen bij hun schrijven 
van 3 Maart 1938, N ° . 3104, aan het college 
van Ged. Staten van Groningen mededeel
den, dat de voornoemde diaconie Vos in 
1934 voor de keuze heeft gesteld "in een 
kosthuis te Groningen, dan wel in het nieu
we tehuis " Avondlicht", te Haren, te worden 
opgenomen"; dat volgens burgemeester en 
wethouders van Groningen Vos toen ver
zocht heeft in "Avondlicht" te worden ge
plaatst - aan welk verzoek door de diaco
nie is voldaan - en hij dus destijds zelf den 
wensch te kennen heeft gegeven, zijn domi
cilie naar Haren te verplaatsen; dat van een 
min of meer onvrijwillige "overbrenging" 
van Vos, aldus het gemeentebestuur van 
Groningen, naar "Avondlicht" in 1934, der
halve geen sprake zou zijn; dat echter uit 
een verklaring van de diaconie der N eder
duitsch Hervormde Gemeente, te Gronin
gen, d.d. 23 Juni 1938, waarin deze mede
deelt, dat zij Albert Vos op 19 Juni 1934 
zonder meer heeft doen opnemen in het 
Tehuis voor Ouden van Dagen "Avond
licht", te Haren, blijkt, dat de feiten door 
het gemeentebestuur van Groningen niet 
juist worden weergegeven; 

dat burgemeester en wethouders van Gro
ningen evenmin bereid zijn de evenbedoelde 
verplegingskosten ten laste van hun ge
meente te brengen, aanvoerende, dat de 
armlastige krankzinnige Albert Vos, dien de 
gemeente Haren op 30 December 1937 ter 
verpleging heeft doen opnemen in het ge
sticht "Dennenoord", te Zuidlaren, reeds 
sedert 1934 woonplaats heeft in de gemeente 
Haren, hetgeen door het bestuur dier ge
meente niet wordt bestreden; dat, aange
zien mitsdien vaststaat, dat de patiënt, ook 
ten tijde, dat de rechterlijke machtiging, om 
hem in een gesticht te plaatsen, werd aan
gevraagd, woonplaats in den zin van het 
B . W. had in de genoemde gemeente, de 
kosten zijner verpleging op grond van het 
bepaalde in art. 39, lid 1, der Armenwet, 
voor rekening der gemeente Haren zullen 
moeten komen; dat de door het gemeente
bestuur van Haren, in zijn tot Ged. Staten 
gericht schrijven d .d. 16 Februari 1938 naar 
voren gebrachte omstandigheid, dat A. Vos 
geheel voor rekening der diaconie van de 
Nederduitsch Hervormde Gemeente, te Gro
ningen, in de stichting "Avondrust" werd 
verpleegd, naar hun oordeel van geen in
vloed kan zijn bij de toepassing van art. 39 
der Armenwet ; dat zij naar aanleiding van 
de bewering van het gemeentebestuur van 
Haren, als zou Vos niet eigener beweging 
naar de stichting " Avondlicht" in hun ge
meente zijn verhuisd, ten bewijze waarvan 
een verklaring van de diaconie der Neder
duitsch Hervormde Gemeente, te Gronin
gen, wordt overgelegd, het volgende opmer
ken: dat de directrice van "Avondlicht", die 
vroeger aan het hoofd der inrichting "Avond
rust", te Groningen, stond, desgevraagd an
dermaal heeft verklaard, dat zij in 1934 
vóór de verhuizing aan alle verpleegden per
soonlijk een circulaire heeft overhandigd, 

volgens welke de verpleegden aan de Com
missie van Beheer konden verzoeken in een 
kosthuis te Groningen te worden geplaatst ; 
dat zij dus - volgens deze verklaring -
wel degelijk voor de keuze werden gesteld, 
om al dan niet mede naar Haren te verhui
zen ; dat enkele verpleegden van deze ge
legenheid gebruik hebben gemaakt; dat, 
hoewel een daartoe strekkend verzoek van 
Vos, van wien vier kinderen te Groningen 
woonachtig zijn, zeker zou zijn ingewilligd, 
de directrice zich nog zeer wel wist te her
inneren, dat de betrokkene destijds nadruk
kelijk de voorkeur had gegeven aan een 
verhuizing naar de nieuwe inrichting te 
Haren; dat zij derhalve slechts kunnen her
halen, dat van een onvrijwillige overbren
ging van A. Vos naar "Avondlicht", in Ha
ren, geen sprake is geweest; 

dat Ged. Staten van Groningen er niet in 
geslaagd zijn het geschil in der minne bij 
te leggen ; 

0 . dat Albert Vos ten tijde van zijne ver
pleging voor rekening van de diaconie der 
Nederduitsch Hervormde Gemeente, te Gro
ningen, in het Diaconiehuis "Avondrust", 
aldaar, woonplaats had in deze gemeente; 

dat de band met Groningen niet is ver
broken, toen de patiënt op 19 Juni 1934 
door de evengenoemde diaconie werd over
geplaatst naar het tehuis "Ayondlicht", te 
Haren, om daarin voor haar rekening verder 
te worden verpleegd; 

dat, aangenomen al, dat Vos op dien da
tum nog in staat was een hoofdverblijf te 
vestigen, hij niettemin onder de omstandig
heden, zooals zij zich hier voordoen, niet 
geacht kan worden, daartoe het voornemen 
te hebben gehad; 

dat hem toch vanwege de meergenoemde 
diaconie bij schrijven d .d. 25 Mei 1934 zon
der meer is bericht, dat de diaconie had 
besloten, dat hij zou overgaan naar het 
nieuwe huis " Avondlicht", welke overgang 
daarna, zooals hierboven bleek, heeft plaats 
gehad op 19 Juni 1934; 

dat voorts door burgemeester en wethou
ders van Groningen niet aannemelijk is ge
maakt, dat aan Albert Vos de keuze is ge
laten tusschen verdere verpleging te Gro
ningen en overbrenging naar het tehuis te 
Haren; 

à&t in verband met het vorenstaande 
moet worden aangenomen, dat Albert Vos 
op 30 December 193 7, datum, waarop de 
rechterlijke machtiging, om hem in een 
krankzinnigengesticht op te nemen, werd 
aangevraagd, nog woonplaats had te Gro
ningen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Groningen aan te wijzen als 
de woonplaats van den armlastigen krank
zinnige Albert Vos, voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 
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n Maart z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdende algemeene regelen Wa
terstaatsbestuur art. 19). 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan de begrooting van 
een waterschap, waarop voorkomt een 
post voor vergoeding aan den penning
meester voor gebruik van eigen auto 
van zijn woonplaats naar de plaats, waar 
de griffie van het waterschap is geves
tigd, aangezien, wanneer de penning
meester naast zijn behoorlijk bezoldigde 
betrekking als zoodanig nog een andere 
betrekking wil blijven vervullen buiten 
de gemeente, waar de griffie van het 
waterschap is gevestigd, dit niet insluit, 
dat de daardoor veroorzaakte kosten van 
zijn vervoer naar en van de griffie door 
het waterschap zouden moeten worden 
gedragen, zulks te minder, nu het water
schap herhaaldelijk belangrijk gesubsi
dieerd wordt door het Rijk en <!e pro
vincie in de werken, welke het uitvoert. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door S. A. J . Martens, te Beers, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 20 Juli 1938, G. n °. 163, 1e afd., waar
bij goedkeuring is onthouden aan de begroo
tingen van het waterschap "de Maaskant" 
(afdeeling Maasdijken en afdeeling Ontwa
tering) voor het dienstjaar 1938; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Januari 1939, n °. 32; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Waterstaat van 6 Maart 1939, n °. 498, 
Afd. Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant 
bij hun evenvermeld besluit hebben over
wogen, dat door den Dijkstoel van het wa
terschap "de Maas kant" bij brief van 2 r 
December 1937, n °. 18.1.93.2 aan hun col
lege ter goedkeuring zijn aangeboden be
sluiten van Hoofdingelanden dier instelling 
dd. 20 December 1937, strekkende a. tot 
vaststelling der begrooting van inkomsten 
en uitgaven betreffende de Ontwatering voor 
het dienstjaar 1938 en bepaling van het be
drag van den omslag; b.· tot vaststelling der 
begrooting van inkomsten en uitgaven be
treffende de Maasdijken voor het dienstjaar 
1938 en bepaling van het bedrag van den 
omslag, vormende voorschreven begrootin
gen door hun samenhang en ingevolge het 
bepaalde in art. 111 van het reglement van 
het waterschap in feite een geheel; dat op 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
betreffende de Ontwatering op post volg
nummer 28 van den gewonen dienst een 
bedrag van f 2615.40 is geraamd wegens 
reis- en verblijfkosten van het personeel van 
het waterschap; dat in het genoemde be
drag van f 2615.40 - blijkens de memorie 
van toelichting op die begrooting - is be
grepen een bedrag van ten hoogste f 624 
voor voldoening van de door het water
schapsbestuur aan den penningmeester toe-

gekende vergoeding in de onkosten voor het 
gebruik van een eigen auto voor reizen van 
zijn woonplaats (gemeente Beers) naar het 
griffiegebouw, gelegen in de gemeente Oss; 
dat hun college bij brieven van 2 Februari 
1938, G. n ° . 410, en 25 Mei daaraanvolgend 
G. n°. 419, aan het waterschapsbestuur heeft 
ter kennis gebracht, dat zij tegen de aan 
den penningmeester toegekende vergoeding 
( de vergoeding zal gegeven worden voor 
maximum drie dagen per week tot een getal 
van 50 kilometer per dag en worden bere
kend naar het tarief, vastgelegd in art. 11 
van het Rijksreisbesluit 1916) ernstig be
zwaar hebben en wel op grond van het na
volgende: dat de bedoelde vergoeding neer
komt op een jaarlijksche verhooging van de 
algemeene bestuursonkosten met een bedrag 
van rond f 600, welke kosten voor het water
schap thans reeds f 37,000 's jaars beloopen, 
zijnde een vijfde deel van de totale gewone 
uitgaven; dat de betrekking van penning
meester van het waterschap "de Maaskant", 
waaraan een bezoldiging van f 2500 's jaars 
is verbonden, voor den huidigen functiona
ris is te beschouwen als hoofdbetrekking; 
dat de kosten, verbonden aan het admi
nistratief geldelijk beheer van den penning
meester, welke in de uitoefening van zijne 
functie bovendien nog wordt bijgestaan door 
zijn dochter, die als ambtenares een bezol
diging geniet van f 900 's jaars, reeds zeer 
hoog zijn; dat, nu de kantoren van het wa
terschap eenmaal te Oss zijn ondergebracht, 
de administratie ook aldaar moet worden 
gevoerd; dat de penningmeester bij niet
vestiging van zijn woonplaats te Oss de 
daaruit voortspruitende verplaatsingskosten 
(traject Beers-Oss vice versa) zelf zal moe
ten dragen en dat afwenteling dier kosten 
op het waterschap niet kan worden aan
vaard; dat voorts niet uit het oog mag wor
den verloren, dat de penningmeester -
evenals de overige administratieve ambte
naren in dienst van het waterschap - geen 
enkel recht kan doen gelden op uitoefening 
van zijn betrekking op een door hem ge
wenschte standplaats, noch op een vergoe
ding in de kosten van vervoer van zijn 
woonplaats naar de plaats, waar de admi
nistratie - mede ter bezuiniging in de alge
meene bestuursonkosten - moet worden ge
voerd; 

dat het waterschapsbestuur daartegen 
aanvoert, dat de betrekking van den hui
digen penningmeester moet worden aange
merkt als te zijn een bijbetrekking, omdat 
zulks van den aanvang af kennelijk de be
doeling is geweest en op basis daarvan ook 
het salaris werd bepaald, o. a . zonder kin
dertoelage; dat de tegenwoordige functiona
ris, toen hij in 1926 voor vast werd benoemd 
met reden mocht veronderstellen, dat hij 
zijn betrekking te Beers zou kunnen blijven 
uitoefenen, waar hij zijn bedrijf met overige 
functies heeft en dat het niet aangaat hem 
zonder meer te verplichten, nu het water
schap zijn administratiekantoor te Oss heeft 
gevestigd, ook aldaar te gaan wonen; dat 
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hun college zich met de opvatting van het 
waterschapsbestuur omtrent de positie van 
den penningmeester blijkens het vorenstaan
de niet kan vereenigen, zulks te meer niet, 
daar in art. 9 sub 7 van het "Reglement be
treffende de rechtspositie van de ambtena
ren in dienst van het waterschap de Maas
kant" nadrukkelijk is vastgelegd, dat de 
ambtenaar verplicht is te wonen in de ge
meente, waar de griffie van het waterschap 
is gevestigd, tenzij de Dijkstoel daarvan ont
heffing verleent; dat het niet te rechtvaar
digen is, dat de verplaatsingskosten - ook 
al zou door den Dijkstoel aan den penning
meester (hoofd van dienst) ontheffing van 
de genoemde reglementsbepaling zijn ver
leend - bovendien nog ten laste van het 
waterschap worden genomen; dat de gelde
lijke toestand van het waterschap eischt, dat 
alle niet strikt noodzakelijke uitgaven wor
den geweerd; 

dat S. A. J. Martens, penningmeester van 
het waterschap de Maaskant, in beroep aan
voert, dat door het besluit van Ged. Staten 
zijne belangen ernstig zijn geschaad; dat hij 
bij de oprichting van dit waterschap tot pen
ningmeester werd benoemd, en voordien se
cretaris-penningmeester was van de Com
missie voor de Zomersluiting der Beersche 
Maas; dat, wanneer hij thans, zoo kort voor 
zijn pensioengerechtigden leeftijd nog in Oss 
zou moeten gaan wonen op een salaris van 
f 2500, en daardoor in een plaatsje als Beers 
zijn huis zou moeten verkoopen en zijn be
trekking als gemeente-ontvanger aldaar zou 
moeten opgeven (salaris f 700), dit voor 
hem even nadeelig zou zijn, als zonder meer 
ontslag te moeten nemen als penningmeester 
van het waterschap; dat daarom de Dijk
stoel, vóór de overbrenging der administra
tie naar Oss, met hem overeenkwam, tot 
aan zijn pensioengerechtigden leeftijd in 
1941 reiskosten tot een maximum bedrag 
van f 624 per jaar te zullen vergoeden; dat 
de afstand van zijn woonplaats naar het 
kantoorgebouw te Oss bedraagt 27 km; dat, 
aangenomen, dat de aan den penningmees
ter opgedragen taak, omschreven in het pro
vinciaal blad van Noordbrabant van 1935, 
n °. 75, de artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72 en 
89 en provinciaal blad van 193 7, n °. 45, met 
betrekking tot de gewijzigde lastenheffing, 
volgens de motiveering van Ged. Staten een 
hoofdbetrekking is, het dan toch niet de 
bedoeling zal kunnen zijn, dat die taak door 
den penningmeester voor het huidige salaris 
alleen moet worden verricht; dat het daar
om zijn inziens onbillijk is, bij de beoordee
ling der toegekende reiskostenvergoeding de 
jaarwedde van de ambtenares te betrekken; 

0 . dat niet alleen geen enkele wettelijke 
bepaling het waterschap tot het doen van 
de onderwerpelijke uitgave verplicht, doch 
dat daarvoor ook uit billijkheidsoogpunt 
geen aanleiding bestaat; 

dat de appellant er weliswaar op wijst, 
dat, als hij te Oss, waar de griffie van het 
waterschap is gevestigd, zou moeten gaan 
wonen, hij o. m. zijne betrekking van ge-

meente-ontvanger te Beers zou moeten op
geven, maar dat, wanneer de appellant naast 
zijn behoorlijk bezoldigde betrekking van 
penningmeester van het hierbedoelde water
schap nog een andere betrekking wil blijven 
vervullen buiten de gemeente, waar de grif
fie van deze instelling is gevestigd, dit toch 
allerminst insluit, dat de daardoor veroor
zaakte kosten van zijn vervoer naar en van 
deze griffie door het waterschap zouden 
moeten worden gedragen; 

dat het voorts te ver zou gaan, indien de 
gunst, welke de Dijkstoel aan den appelllant 
heeft verleend, door hem te ontheffen van 
de verplichting om in de gemeente, waar de 
griffie van het waterschap gevestigd is, te 
wonen, ook nog geldelijk nadeel voor het 
waterschap zou medebrengen; 

dat ten slotte de hierbedoelde uitgave voor 
het waterschap te minder toelaatbaar is, nu 
het blijkens de ter zake ontvangen ambts
berichten herhaaldelijk belangrijk gesubsi
dieerd wordt door het Rijk en de provincie 
Noord-Brabant in de werken, welke het 
waterschap uitvoert; 

dat mitsdien het bestreden besluit van 
Ged. Staten behoort te worden gehand
haafd; 

Gezien de Waterstaatswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast 

enz. 
(A.B.) 

15 Maart 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 275). 

Het gebruik van een openbaren weg 
tot het plaatsen en in stand houden 
daarop van installaties, welke aan het 
verkeer op den weg ten goede komen, is 
in overeenstemming met de bestemming 
van zoodanigen weg. De particulier, die 
krachtens vergunning een dergelijke in
stallatie op den weg heeft, heeft dan ook 
gebruik en genot van den weg overeen
komstig diens bestemming, waaraan niet 
afdoet, dat niet een ieder zoodanig ge
bruik van den weg zou kunnen maken 
of dat de plaatsing van de installatie 
niet noodzakelijk zou zijn om den weg 
door middel van dit voorwerp beter aan 
zijn bestemming te doen beantwoorden. 

D e R. v. B. heeft onder de vastgestel
de omstandigheden terecht beslist, dat 
belanghebbende door het hebben van de 
benzinepompinstallatie op den Schoter
weg gebruik heeft van een voor den 
openbaren dienst bestemd gemeente
werk in den zin van art. 275, lid 1, Gem.
wet. 

D è Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

de N.V. A te B, tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastin
gen te Amsterdam van 12 Juli 1938 betref-
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fende een haar opgelegden aanslag in de 
Precariorechten der gem. Haarlem over 1937; 

Gehoord enz. ; 
0. dat aan belanghebbende over het be

lastingjaar 1937 een aanslag in de precario
rechten der gem. Haarlem is opgelegd, waar
in is begrepen f 150 wegens het hebben van 
een benzinepompinstallatie op den Schoter
weg; 

dat de Schoterweg is een openbare weg 
en, ofschoon in eigendom toebehoorende aan 
het Rijk, door de gem. Haarlem wordt on
derhouden; 

dat belanghebbende, na vruchtelooze re
clame bij den Raad der gem. Haarlem, in 
beroep heeft doen betoogen, dat de voor
melde heffing wegens het hebben van de 
benzinepompinstallatie ten onrechte is ge
schied; 

dat echter de R . v. B. bij de bestreden 
uitspraak de beschikking van den Raad der 
gem. Haarlem heeft gehandhaafd, daarbij 
overwegende: 

"dat van de verordening op de heffing 
van precariorechten der gem. Haarlem voor 
de beoordee;,ling van het onderhavige ge
schil van belang zijn de navolgende bepa
lingen : 

Art. 1. Bijaldien daaromtrent niet in an
dere verordeningen, in overeenkomsten of in 
concessies bepalingen zijn of zullen worden 
opgenomen, worden in deze gemeente gehe
ven de in de navolgende artikelen omschre
ven reçhten, loonen en andere gelden, als 
bedoeld in art. 275 der gemeentewet. 

Voorzoover zij op het 1e lid van dat arti
kel steunen, worden zij slechts geheven, in
dien de voor den openbaren dienst bestemde 
gronden en wateren door de gemeente wor
den onderhouden. 

Voorzoover zij op het 3de lid van dat ar
tikel steunen, worden zij slechts geheven, 
indien de voor den openbaren dienst be
stemde gronden en wateren aan de gemeente 
in eigendom toebehooren. 

Art. 2. De in art. 1 bedoelde rechten 
bedragen: 

C. Voor het hebben van: 
1e. een benzine-, water-, lucht- of olie

pompinstallatie of dergelijke inrichting met 
inbegrip van de daarbij behoorende gelei
dingen: 

a. voor een maand .... ...... ..... f 15 
b. voor een jaar .. .. ...... ...... . ... . ,, 150 
"dat belanghebbende voorop stellende, dat 

de onderhavige heffing niet kan berusten op 
art. 275 3de lid der gemeentewet, omdat de 
Schoterweg niet aan de gemeente in eigen
dom toebehoort, als grond van haar beroep 
heeft aangevoerd, dat die heffing ook niet 
op art. 275 1e lid der wet kan steunen, om
dat het gebruiken van een openbaren weg 
tot het daarop plaatsen en houden van een 
benzinepompinstallatie niet is een gebruik 
of genot van dien weg overeenkomstig de 
bestemming daarvan; 

dat van de zijde van de gemeente hier
tegen is gesteld, dat belanghebbende door 
het hebben der pompinstallatie wel degelijk 
het genot heeft van den openbaren weg over-

eenkomstig zijn bestemming voor verkeers
doeleinden, zoodat de aanslag als berustende 
op art. 275 lid 1 der gemeentewet terecht is 
opgelegd; 

"dat het gebruik van den openbaren weg 
door het hebben van voorwerpen onder, op 
of boven dien weg geacht moet worden over
eenkomstig de bestemming van dien weg 
voor verkeersdoeleinden te zijn indien èif 
die voorwerpen het verkeer over dien weg 
bevorderen of het verkeer over dien weg aan 
het genot, dat degene, die deze voorwerpen 
daarop heeft geplaatst, van die voorwerpen 
heeft, ten goede komt; 

dat het van algemeene bekendheid is, dat 
het autoverkeer op de groote wegen de be
hoefte heeft doen ontstaan aan de gelegen
heid om op die wegen zoo noodig benzine 
en olie te kunnen innemen, aan welke be
hoefte in steeds toenemende mate wordt 
voldaan door het plaatsen van benzine- en 
oliepompinstallaties op die wegen; 

dat door de plaatsing van dergelijke in
stallaties op deze wegen zoowel het verkeer 
op ·die wegen wordt bevorderd, als ook de 
belangen van de exploitanten van die in
stallaties, die op deze wijze ter verhooging 
van hun debiet van dat verkeer partij trek
ken, worden gediend; 

dat de Raad op deze gronden van oordeel 
is, dat belanghebbende door het hebben 
van meergenoemde pompinstallatie op den 
Schoterweg, van dien weg overeenkomstig 
zijne bestemming gebruik maakt, zoodat de 
heffing wegens het desbetreffende gebruik 
geacht moet worden te steunen op art. 275 
lid 1 der gemeentewet voor de toepasselijk
heid waarvan niet noodig is, dat de des
betreffende gemeentewerken ook aan de ge
meente in eigendom toebehooren; 

dat belanghebbendes beroep dus onge
grond is"; 

0. dat tegen voormelde uitspraak wordt 
opgekomen met een middel van cassatie, 
luidende: 

S. en/of v. t. van de artt. 275 Gemeente
wet, 1 en 2 der "Heffingsverordening pre
cariorechten" der gem. Haarlem, 

doordien de R. v. B. heeft voorbijgezien: 
a. dat eenig gebruik of genot van den 

openbaren weg slechts dan geacht kan wor
den te zijn overeenkomstig deszelfs bestem
ming, wanneer het gemeentebestuur er een 
openbaar belang en dus een deel van zijn 
taak als overheid in ziet, dat een ieder zulk 
een gebruik van den openbaren weg kan 
maken of zulk een genot daarvan kan trek
ken - aan welke voorwaarde in dit geval 
niet is voldaan; 

b . althans dat men slechts dan door het 
hebben van een voorwerp in, op of boven 
den openbaren weg een gebruik van dien 
weg overeenkomstig deszelfs bestemming 
maakt of daarvan overeenkomstig diezelfde 
bestemming genot trekt, wanneer juist deze 
plaatsing van het voorwerp noodzakelijk 
is, opdat de weg, door middel van dit voor
werp, beter aan zijn bestemming kan be
antwoorden - aan welk vereischte in casu 
evenmin is voldaan; 
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0. dienaangaande : 
dat het gebruik van een openbaren weg 

tot het plaatsen en in stand houden daarop 
van installaties, welke aan het verkeer op 
den weg ten goede komen, in overeenstem
ming is met de bestemming van zoodanigen 
weg; 

dat dan ook de particulier, die krachtens 
vergunning een dergelijke installatie op den 
weg heeft, gebruik en genot van den weg 
heeft overeenkomstig diens bestemming, 
waaraan niet afdoet, dat niet een ieder zoo
danig gebruik van den weg zou kunnen ma
ken of dat de plaatsing van de installatie 
niet noodzakelijk zou zijn om den weg door 
middel van dit voorwerp beter aan zijn be
stemming te doen beantwoorden; 

dat de R. v. B . onder de vastgestelde 
omstandigheden terecht heeft beslist, dat 
belanghebbende door het hebben van de 
benzinepompinstallatie op den Schoterweg 
gebruik heeft van een voor den openbaren 
dienst bestemd gemeentewerk in den zin 
van art. 275, lid I, der Gemeentewet, en 
het tegen die beslissing aangevoerde mid
del in zijne beide onderdeelen is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

16 Maart 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 20). 

T en onrechte heeft de gemeenteraad 
besloten het aantal leden van het bur
gerlijk armbestuur te brengen van 3 op 
5, teneinde ook vertegenwoordigers van 
den arbeidersstand in dat bestuur zit
ting te doen nemen, daar de bestaande 
reglementsbepaling aan de verwezenlij 
king van dit verlangen niet in den weg 
staat en bij aanvulling der jaarlijksche 
periodieke vacature of bij tusschentijd
sche vacature tot opneming van arbei
ders in het armbestuur kan worden be
sloten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Stiphout tegen 
de beslissing van Ged. Staten van Noord
braöant van 27 Juli I938, G. n °. 389, He 
Afdeeling, waarbij goedkeuring is onthou
den aan het raadsbesluit van 23 Maart I938, 
tot wijziging van het reglement voor het 
burgerlijk armbestuur in die gemeente; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
I Maart I939, n °. 98; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van II Maart 
I939, n °. 2736, afd. Armwezen; 

0. dat de raad der gemeente Stiphout in 
zijn openbare vergadering van 23 Maart 
I938 het reglement voor het burgerlijk arm
bestuur te Stiphout, in dier voege heeft ge
wijzigd, dat in art. I, Isten regel, in plaats 
van "3" worde gelezen "5", en in art. 3, 
Isten regel, in plaats van " drie" worde ge
lezen "vijf"; 

dat Ged. Staten van Noordbrabant bij 
hun besluit van 2 7 Juli I938, G. n ° . 389, 
He Afdeeling, aan het evenbedoelde raads
besluit goedkeuring hebben onthouden, uit 
overweging, dat bij dit raadsbesluit art. I 
van het reglement in dien zin is gewijzigd, 
dat het aantal leden van het burgerlijk arm
bestuur van 3 tot 5 leden wordt uitgebreid; 
dat blijkens de beraadslagingen ter raads
vergadering uitbreiding van het aantal leden 
gewenscht wordt geacht om ook arbeiders 
in het armbestuur te kunnen opnemen; dat, 
al moge de wijziging niet in strijd zijn met 
de beginselen van de Armenwet, deze naar 
het oordeel van hun college niet noodig is, 
daar het doel, dat met de uitbreiding van 
het aantal leden wordt beoogd, ook zonder 
reglementswijziging kan worden bereikt; dat, 
immers volgens art. 3 van het reglement 
jaarlijks één lid aftreedt, zoodat, indien de 
raad opneming van arbeiders in dat bestuur 
wenscht, hij daartoe kan overgaan bij aan
vulling van de jaarlijksche periodieke vaca
ture, te meer daar de raad daarbij niet ge
bonden is door eene voordracht of aanbe
veling van burgemeester en wethouders; dat 
benoeming van een arbeider ook kan ge
schieden bij voorziening in een tusschentijd
sche vacature; dat ook niet is gebleken, dat 
uit anderen hoofde uitbreiding van het aan
tal leden gewenscht is; dat het totaal bedrag 
der bedeelingen van het burgerlijk armbe
stuur per jaar slechts ongeveer f rnoo be
draagt, zoodat ook op dezen grond ·uitbrei
ding van het aantal leden niet te motivee
ren is; 

dat van deze beslissing de raad der ge
meente Stiphout bij Ons in beroep is geko
men, aanvoerende, dat hij deze beslissing 
onjuist acht om de redenen, welke uit de 
door hem overgelegde notulen van den raad 
blijken; 

0 . dat art. I van het reglement van het 
burgerlijk armbestuur te Stiphout, vóór de 
thans door den gemeenteraad daarin aange
brachte wijziging, bepaalde, dat het burger
lijk armbestuur bestaat uit 3 leden, die wor
den benoemd, geschorst en ontslagen door 
den gemeenteraad; 

dat uit de stukken valt af te leiden, dat 
de beoogde uitbreiding van het aantal leden 
van het burgerlijk armbestuur tot 5 verband 
houdt . met het verlangen om ook vertegen
woordigers van den arbeidersstand in het 
burgerlijk armbestuur zitting te doen nemen 
ten einde ook van arbeiderszijde invloed t~ 
doen uitoefenen op de exploitatie van het 
kasteel Croy en de daarbij behoorende on
roerende goederen, welke bij testamentaire 
beschikking in I872 aan de "algemeene ar
men" van Stiphout zijn vermaakt en door 
daartoe aangewezen provisoren in overleg 
met het burgerlijk armbestuur worden be
heerd; 

dat de bestaande reglementsbepaling aan 
de verwezenlijking van dit verlangen niet in 
den weg staat, zoodat met Gedeputeerde 
Staten moet worden aangenomen, dat geen 
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genoegzame grond bestaat om w1Jz1ging te 
brengen in de samenstelling van het burger
lijk armbestuur ; 

dat de wijze, waarop het voormelde kasteel 
tot dusverre is beheerd, daartoe evenmin 
aanleiding geeft; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz .. 
(A.B.) 

z6 M aart z939. UITSPRAAK Centr. Raad 
van B eroep (Ambtenarenwet 1929 art. 
58 1ste lid j 0

• art. 126). 
Niet de C . R . v. B ., doch de Kroon 

heeft te beoordeelen, of het bevoegde 
poldergezag nalatig is gebleven voor
schriften voor de polder-ambtenaren 
vast te stellen betreffende schorsing; het 
schorsingsbesluit kan niet strijden met 
niet-bestaande voorschriften. 

H et administratief orgaan (polderbe
stuur), dat het aangevallen besluit heeft 
genomen, was wettig samengesteld. 

Uitspraak in zake : 
D. de Knegt, wonende te Alphen a/d Rijn, 

eischer in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, bijgestaan 
door zijn raadsman M. J. van Heumen, 
wonende te Rijswijk {Z.-H.), 

tegen: 
het Bestuur van den polder Rijneveld onder 
de gemeenten Alphen a/d Rijn en Reeuwijk, 
gedaagde in hooger beroep, vertegenwoordigd 
door zijn Voorzitter P. den Ouden, wonende 
te Boskoop, in persoon ter openbare terecht
zitting verschenen, bijgestaan door zijn 
raadsman H. van Kleef, waarnemend secre
taris van genoemden polder. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde personen, alsmede als getuige, 
door eischer medegebracht , T. Reijneveld, 
veehouder te Reeuwijk; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat P. den Ouden, optredende als Voor

zitter van den polder Rijneveld, bij brief van 
15 September 1938 aan D. de Knegt heeft 
bericht , dat het Bestuur van genoemden 
polder bij besluit van 14 September 1938 
hem, D. de Knegt , met ingang van dien 
datum heeft geschorst als secretaris van den 
polder ; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 21 December 
1938 - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen - het door D. de Knegt tegen 
voormeld besluit ingestelde beroep onge
grond heeft verklaard ; 

0 . dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep , bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden dezen 
Raad verzoekende : 

r. de uitspraak van het Ambtenaren
gerecht te vernietigen; 

2. ongeldig te willen verklaren de benoe
ming en toelating van den voorzitter; 

3. te verklaren dat hij, eischer, gelet op 
de omstandigheden, bevoegd was tot het 
doen der gewraakte mededeelingen en schrij
ven van brieven aan derden, te weten de 
heeren Mr. C. M. Loef en A . Dekker, bouw
kundige; 

4. dat het Bestuur van den polder zal 
worden gelast alsnog voorschriften hetref
fende de schorsing, als bedoeld in artikeh25 
der Ambtenarenwet 1929, vast te stellen; 

In rechte: 
0. dat, gelet op het bepaalde bij artikel 58. 

lid I , der Ambtenarenwet 1929, in dit geding 
moet worden beslist, of het bestreden besluit 
feitelijk of rechtens strijdt met de toepasse
lijke algemeen verbindende voorschriften, 
dan wel of gedaagde bij het nemen van dat 
besluit van zijn bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat eischer blijkbaar, gezien den inhoud 
van zijn beroepschrift, van oordeel is, dat 
het bestreden besluit behoort te worden 
nietig verklaard , wijl het polderbestuur, dat 
besluit nemende, niet wettig zou zijn samen
gesteld; wijl hij, eischer, geenerlei handeling 
heeft gepleegd, die als niet geoorloofd moet 
worden beschouwd en omdat het bevoegd 
gezag van den polder Rijneveld voorschriften 
betreffende schorsing, als bedoeld in artikel 
125 der Ambtenarenwet 1929, niet heeft 
vastgesteld ; 

0 . dat de onwettige samenstelling van het 
polderbestuur hierin zoude zijn gelegen, dat 
P. den Ouden bij zijn benoeming tot Voor
zitter niet zou hebben voldaan aan het be
paalde in lid I van artikel 29 van het Alge
meen Reglement voor de polders in de pro
vincie Zuid-Holland, welk lid luidt: 

"Om tot lid van het bestuur te kunnen 
worden benoemd moet men van een opper
vlakte van ten minste één hectare omslag
plichtig land of water, de rechten hebben 
van eigendom, erfpacht of vruchtgebruik of 
daarvan, blijkens eene vóór de benoeming 
geregistreerde akte, het genot hebben krach
tens huur en verhuur of eenige andere over
eenkomst."; 

0 . dat aan eischer kan worden toegegeven, 
dat P. den Ouden aan de in lid I van ge
noemd artikel 29 gestelde voorwaarde niet 
voldeed, doch dit feit ten deze van geenerlei 
beteekenis is, omdat P . den Ouden, die op 
4 April 1936 zijn eigendommen, in den polder 
Rijneveld gelegen, ter grootte van ± 3 
hectaren, had ingebracht in de N . V. Han- · 
delskweekerij H. den Ouden en Zoon, van 
welke Naamlooze Vennootschap hij de eene 
en zijn zoon H. den Ouden de andere direc
teur is, een beroep kon doen op lid 4 van 
hetzelfde artikel , luidende : 

,,Met goederen, door iemand in eigendom, 
erfpacht of vruchtgebruik bezeten , worden 
voor de toepassing van dit artikel gelijk
gesteld: 
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c. voor het lid van het bestuur van een 
rechtspersoon de goederen van die rechts
persoon.'', 
wijl toch zijn zoon lid van het polderbestuur 
niet was; 

O. voorts te dezer zake, dat het niet vol
doen aan de vereischten voor bestuurslid in 
bovenvermeld reglement gesteld, voor den 
desbetreffenden persoon niet van rechtswege 
medebrengt het einde of de onwettigheid 
van zijn bestuurslidmaatschap, doch dat 
lidmaatschap bij fungeerende bestuursleden, 
hetgeen P. den Ouden was, die niet langer 
aan de gestelde vereischten voldoen, eindigt 
door de schriftelijke kennisgeving van den 
betrokkene aan het Bestuur, door de mede
deeling van het Bestuur aan den belang
hebbende of door de beslissing van Gedepu
teerde Staten, als bedoeld onderscheidenlijk 
in lid 2, 3 en 4 van artikel 61 van meer
genoemd reglement; hebbende in casu 
niets van dit alles plaats gehad; 

0. dat derhalve de vraag, of de mede
werking, eventueel, van een niet bevoegden 
Voorzitter, aan een met algemeene stemmen 
genomen bestuursbesluit, nietigheid van dat 
besluit mede brengt, niet aan de orde komt; 

O. dat artikel 65, lid 4, van bovenvermeld 
reglement aan het polderbestuur onder meer 
de bevoegdheid verleent den secretaris te 
schorsen en deze bevoegdheid in geenerlei 
opzicht beperkt; 

0. dat de vraag, of het bevoegde gezag 
van den polder Rijneveld nalatig is gebleven 
in het vaststellen van nadere voorschriften 
voor de ambtenaren van den polder be
treffende schorsing, niet door dezen Raad 
behoort te worden beantwoord, doch, naar 
blijkt uit het bepaalde bii artikel 126, lid 2, 
onder b, der Ambtenarenwet 1929, door de 
Kroon, wordende hierbij nog opgemerkt, 
dat, indien hier al van een in verzuim zijn 
zou kunnen worden gesproken, dit nog geen 
grond voor nietig verklaring van het be
streden besluit zou kunnen opleveren, wijl 
strijd met niet bestaande voorschriften niet 
mogelijk is; 

0. dat den Raad niet is gebleken van het 
bestaan van eenig toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift, waarmede het be
streden besluit zou strijden; 

0. dat alsnu nog de vraag moet worden 
beantwoord , of gedaagde bij het nemen van 
het bestreden besluit - hetwelk niet is een 
strafbesluit - van zijn bevoegdheid, hem 
gegeven in lid 4 van ;1rtikel 65 van voren
genoemd reglement, kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat die vraag, gelet op de houding, door 
eischer tegenover den Voorzitter van gedaag
de aangenomen, ontkennend moet worden 
beantwoord; 

0. dat de uitspraak, waarvan hooger be
roep, derhalve moet wordP.n bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan hooger 
beroep. 

(A.B.) 

z7 Maart z939. KONINKLIJK BESLUIT 
(Lager Onderwijswet 1920 artt. 17 j 0

• 

76, 72 j 0
• 73 ) . 

De appellanten, die als ingezetenen 
krachtens art. 76 2e lid bij Ged. Staten 
van een raadsbesluit ex art. 72 in be
roep zijn gekomen en door dit college in 
het ongelijk zijn gesteld, kunnen geacht 
worden b ij de vernietiging of verbete
ring van het door Ged. Staten genomen 
besluit een eigen persoonlijk belang te 
hebben . Dit kan niet gezegd worden van 
iemand, die in het geding voor Ged. Sta
ten geen partij is geweest; noch zijn 
hoedanigheid van raadslid, noch zijn in
gezetenschap levert voldoenden grond 
op om hier een eigen persoonlijk belang 
aan te nemen. 

Aanzienlijke toeneming der bevolking 
in een deel der gemeente en de omstan
digheid dat het vervoer van schoolkin
deren naar een school in de kom dier 
gemeente steeds bezwaarlijker en duur
der wordt, geven terecht tot de voorge
nomen schoolstichting aanleiding, zoo
dat een aantal kinderen niet op grond 
van art. 73 4e lid buiten rekening be
hoort te worden gelaten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door P. G. van Hassem c.s., leden van den 
raad der gemeente Sambeek, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 30 November 1938, G. n ° . 375, IVe 
afd., tot ongegrondverklaring van het beroep 
van P. G . van Hassem, H. Zeegers en W. 
Donkers, te Sambeek, tegen het besluit van 
den raad der gemeente Sambeek van 6 Juli 
1938, waarbij aan de Stichting "Stevens
beek", te Sint Anthonis, overeenkomstig 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 mede
werking is verleend voor het stichten van 
een bijzondere school voor gewoon lager on
derwijs te Stevensbeek, gemeente Sambeek; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Maart 1939, n ° . n4; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van z4 Maart z939, n°. 2786, Afd. L . O. ; 

0. dat de raad van Sambeek in zijne ver
gadering van 6 Juli z938 ten verzoeke van 
het bestuur van de stichting "Stevensbeek", 
te Sint Anthonis, heeft besloten medewer
king te verleenen tot het oprichten van een 
school voor bijzonder lager onderwijs te Ste
vensbeek en de noodige gelden ter bestrij
ding van de kosten van de stichting van 
deze school beschikbaar te stellen; 

dat, nadat P . G. van Hassem en andere 
leden van den raad der gemeente Sambeek 
als ingezetenen dezer gemeente van dit be~ 
sluit bij Ged. Staten van Noord-Brabant in 
beroep waren gekomen, dit college bij be
sluit van 3? November 1938, G . n °. 375, 
IVe afd., dit beroep ongegrond heeft ver
klaard, uit overweging, dat de appellanten 
hebben aangevoerd, dat er van de leerlingen, 
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voorkomende op de desbetreffende door de 
stichting "Stevensbeek" overgelegde lijst op 
grond van art. 73, 4e lid, onder a, der La
ger-Onderwijswet 1920 minder dan het wet
telijk vereischte getal van 50 leerlingen voor 
het bezoeken van de te stichten bijzondere 
lagere school in aanmerking kunnen worden 
gebracht, aangezien de kinderen uit de ge
zinnen van J. A. Kurvers en P. van Dijk 
minder dan 4 km van de door hen bezochte 
school wonen; dat blijkens een ingesteld on
derzoek het bezwaar van de appellanten in
derdaad juist is, en dat hetzelfde bezwaar, 
ofschoon door hen niet genoemd, kan wor
den aangevoerd ten opzichte van de kin
deren van A. van Sambeek, die even
eens minder dan 4 km van de door hen be
zochte school wonen; dat, uitsluitend gelet 
op het bepaalde in art. 73, 4e lid, onder a 
der wet, blijkens van de Onderwijsinspectie 
ontvangen inlichtingen slechts 42, dus min
der dan het wettelijk vereischte getal van 
50 leerlingen, kunnen worden medegerekend; 
dat evenwel in aanmerking dient te worden 
genomen, dat Stevensbeek een nieuw Peel
dorp is, dat zich in enkele jaren heeft ont
wikkeld tot een zoo goed als zelfstandig ge
deelte van de gemeente Sambeek; dat het 
nu reeds ongeveer 500 inwoners heeft, 32 
boerderijen telt, welke aantal binnen een jaar 
met 4 zal toenemen; dat er bovendien nu 
reeds 12 gezinnen van neringdoenden zijn 
gevestigd, 3 van arbeiders en 2 van bedrijfs
leiders; dat de te stichten bijzondere school 
terstond bij haar opening door ± 80 kin
deren zal worden bezocht en dat dit aantal 
van jaar tot jaar zal toenemen; dat het ver
voer van de schoolkinderen naar Sambeek 
en terug bij niet-totstandkoming van de bij
zondere school te Stevensbeek steeds be- . 
zwaarlijker en duurder zal worden; dat de 
gemeente thans reeds uitgeeft aan steun 
overeenkomstig art. 13, 1e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 een bedrag van f 800; 
dat binnenkort een tweede schoolbus zou 
moeten worden ingelegd, hetgeen een ver
dubbeling van de vervoerkosten zou mede
brengen; dat de stichting van een bijzondere 
school te S tevensbeek voor de gemeente dan 
ook een geldelijk voordeel beteekent, ,,er
mits de kosten der te stichten 3-klassige bij
zondere lagere school naar raming ± f 18,000 
zullen bedragen en bijgevolg de jaarlijksche 
kosten van rente en aflossing der tot dat 
bedrag aan te gane geldleening minder zul
len bedragen dan de verschuldigde vervoer
kosten per jaar; dat, gelet op het voren
staande, dus kan worden aangenomen, dat 
zich het in den aanhef van art. 73, 4e lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 bedoelde geval 
voordoet, namelijk eene aanzienlijke toene
ming van de bevolking in eenig deel der 
gemeente Sambeek, met name in het ge
hucht Stevensbeek, zoorhede de daar even
eens b edoelde gewichtige omstandigheid, 
namelijk het bereiken van een geldelijk 
voordeel, hiervoren aangeduid; dat mitsdien 
op grond van art. 73, 4e lid, der wet de door 
de appellanten bedoelde kinderen moeten 

worden medegerekend bij de berekening van 
het getal, dat de te stichten school zal be
zoeken; dat de door het schoolbestuur over
gelegde lijst dus meer dan het wettelijk ver
eischte getal van 50 leerlingen bevat; dat 
bijgevolg de gemeenteraad terecht de ge
vraagde medewerking voor schoolstichting 
heeft verleend; 

dat van deze beslissing P . G. van Hassem, 
J. Willems, H. Zeegers en W. Donkers, allen 
leden van den raad van Sambeek, bij Ons 
in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat 
de verleende medewerking huns inziens is 
geschied in strijd met de wet, althans met 
het algemeen belang; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellanten in hun beroep, dat VRn 
het onderwerpelijke door Ged. Staten, krach
tens de Lager-Onderwijswet 1920 genomen 
besluit, ingevolge art. 17 dezer wet, beroep 
openstaat voor ieder, die belang heeft bij 
de vernietiging of verbetering van dit be
sluit; 

dat belang in dit artikel is te verstaan in 
den zin van eigen persoonlijk belang; 

dat de appellanten P. G . van Hassem, H. 
Zeegers en W . Donkers, die als ingezetenen, 
k rachtens art. 76, 2de lid, der genoemde wet, 
bij Ged. Staten van Noord-Brabant van het 
besluit van den raad der gemeente Sambeek 
van 6 Juli 1938 in beroep zijn gekomen en 
door dit college in het ongelijk zijn gesteld, 
geacht kunnen worden bij de vernietiging 
of verbetering van het door Ged. Staten 
genomen besluit een belang als bovenbe
doeld te hebben; 

dat hetzelfde echter niet gezegd kan wor
den van J. Willems, aangezien deze in het 
geding voor Ged. Staten geen partij is ge
weest; 

dat noch zijn hoedanigheid van lid van 
den gemeenteraad der meergemelde gemeen
te, noch zijn ingezetenschap dezer gemeente 
voldoende grond oplevert om aan te nemen, 
dat hij bij de vernietiging of verbetering 
van het bestreden besluit een eigen persoon
lijk belang zou hebben ; 

dat hij mitsdien in zijn beroep niet kan 
worden ontvangen; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, voor
zoover de wel ontvankelijke appellanten be
treft, dat door de appellanten niet is weer
sproken, dat een aanzienlijke toeneming van 
de bevolking in het nieuwe dorp Stevens
beek, behoorende tot de gemeente Sambeek, 
alsmede de gewichtige omstandigheid, dat 
het vervoer van schoolkinderen naar en van 
Sambeek steeds bezwaarlijker en duurder 
wordt, tot de onderwerpelijke schoolsti•; h
ting aanleiding geven; 

dat derhalve de door de appellanten be
doelde kinderen van J . A. Kurvers en P. 
van D ijk niet op grond van het bepaalde in 
art. 73, 4e lid, der Lager-Onderwijswet 19;rn 
buiten rekening behooren te worden ge
laten; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht het voor
melde raadsbesluit hebben gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
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Hebben r;oedgevonden en verstaan: 
1 ° . J . Willems in zijn beroep niet-ontvan

kelijk te verklaren; 
2 °. voor het overige de beroepen onge

grond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

zB Maart 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72 j 0

• 

artt. 73 en 77). 
Aan een wijziging van den bestaanden 

toestand der privaten van de school, als
mede het vervangen van het onbescho
ten dak door een beschoten dak kan het 
karakter van verandering van inrichting 
niet worden ontzegd, al gaat deze wij
ziging met eenigen verbouw gepaard. 

Nu de wet niet eischt, dat bij eene 
aanvrage om medewerking tot verande
ring van inrichting eene verklaring in
zake het storten van een waarborgsom 
wordt overgelegd, kan in het ontbreken 
daarvan geen reden tot afwijzing der 
aanvrage zijn gelegen. 

In spoedgevallen als het onderhavi
ge, waarin eene onmiddellijke voorzie
ning moet worden getroffen ter voor
koming van ongelukken bij het neerval
len van stukken kalk of panscherven, 
behoeft de eisch van overleg, vóórdat 
met de werkzaamheden een aanvang is 
gemaakt, niet te worden inachtgenomen. 
Al was met betrekking tot de verande
ring der privaten een dergelijke urgentie 
niet aanwezig, zoo lag het voor de hand, 
deze werkzaamheden, welke het best tij 
dens de groote vacantie kunnen worden 
uitgevoerd, gelijktijdig met die aan het 
dak te doen geschieden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging tot stich
ting en instandhouding van Hervormde 
scholen te Heerlen (Stad), gevestigd aldaar, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Lim
burg van 9 December 1938, re afdeeling, 
La. 14835/O. , tot ongegrondverklaring van 
het beroep van den appellant tegen het be
sluit van den raad der gemeente Heerlen 
van 20 September 1938, N ° . 58, waarbij de 
overeenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920 gevraagde medewerking voor het 
vervangen van het onbeschoten dak der bij 
zondere school voor gewoon lager onderwijs, 
Ruys de Beerenbroucklaan te Heerlen, door 
een beschoten dak, alsmede voor het veran
deren van zeven privaten dier school in clo
sets met waterspoeling, is geweigerd; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
I Maart 1939, N °. 120; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 Maart 1939, N °. 2787, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Heerlen in 
zijne vergadering van 20 September 1938 af
wijzend heeft beschikt op de aanvrage van 
het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van H ervormde scholen te 
Heerlen, om overeenkomstig art. 72 der La
ger-Onderwijswet 1920, medewerking te ver
leenen voor het ve rvangen van het onbe
schoten dak der Christelijke school voor ge
woon lager onderwijs aan de Ruys de Bee
renbroucklaan, aldaar, door een beschoten 
dak, alsmede voor het veranderen van een 
zevental privaten dier school in closets met 
waterspoeling; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
het aanbrengen van een dakbeschot en het 
veranderen van een zevental privaten in 
closets met waterspoeling, zijn aan te mer
ken als eene verandering van inrichting in 
den zin van art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920; dat echter het aanbrengen van een 
dakbeschot ten deze moet geacht worden de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, te overschrijden , aange
zien op grond van een door den D irecteur 
van Publieke Werken ingesteld onder.zoek 
moet worden aangenomen, dat het, teneinde 
het dak te verstevigen en lekvrij te maken, 
niet noodig is een dakbeschot aan te bren
gen, doch dat volstaan kan worden met het 
dak te herstellen ; dat blijkens ingesteld on
derzoek met het aanbrengen van het dak
beschot en het veranderen der privaten in 
closets met waterspoeling reeds op 4 Aug. 
1938, dus vóór het indienen der aanvrage 
om medewerking, een aanvang is gemaakt 
en de werkzaamheden bereids op 26 Aug. 
1938 waren beëindigd; dat derhalve het 
overleg, als bedoeld in art. 77, juncto art. 
82 der Lager-Onderwijswet 1920 ten aan
zien van deze verandering van inrichting, 
welke reeds is tot stand gebracht, niet meer 
kan plaats vinden; dat uit het vorenstaande 
volgt, dat voor eene zoodanige verandering 
van inrichting geen aanspraak op medewer
king aan art. 72 der wet kan worden ont
leend ; dat overigens bij de vorenvermelde 
aanvrage niet is overgelegd eene verklaring, 
als bedoeld in art. 73, lid 3, der wet, waarbij 
de Vereeniging tot stichting en instandhou
ding van Hervormde scholen, te H eerlen, 
zich verbindt om, voordat met den verbouw 
wordt aangevangen, als waarborgsom een 
bedrag, gelijkstaande met vijftien ten hon
derd van de verbouwingskosten , in de ge
meentekas te storten; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit bij Ged. Staten van Limburg in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 9 
~ecember 1938, re afdeeling, La. 14835/O ., 
dit bero_ep ongegrond heeft verklaard, uit 
overweging, dat naar het oordeel van hun 
college de boven omschreven werken zijn 
aan te merken als eene verandering van in 
richting van het schoolgebouw in den zin 
van art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920; 
dat echter - nu op het tijdstip van het in
dienen der op dit wetsartikel gebaseerde 
aanvraag met de uitvoering der werken reeds 
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een aanvang was gemaakt en art. 82 juncto 
at:. 77 der wet niet meer is kunnen worden 
nageleefd - met den gemeenteraad moet 
worden aangenomen, dat in casu geen aan
spraak op medewerking van de gemeente 
kan worden gemaakt; dat immers ten aan
zien van het veranderen der privaten in het 
geheel niet en ten aanzien van het aanbren
gen van het dakbeschot niet voldoende is 
komen vast te staan, dat bij de totstand
koming dezer werken zoodanige spoed be
tracht moest worden, dat daarin eene recht
vaardiging voor het niet naleven van art. 77 
zoude kunnen gelegen zijn; dat eene zoo
danige rechtvaardiging uiteraard evenmin 
gevonden kan worden in het feit, dat zeer 
kort vóór den aanvang der uitvoeringswerk
zaamheden mededeeling is gedaan aan den 
wethouder van Onderwijs der gemeente 
Heerlen, dat de bedoelde werken in de 
maand Augustus zouden worden uitgevoerd, 
omdat dit de eenige daarvoor geschikte 
maand van het jaar is en omdat overigens 
de toestand van het dak eene spoedige voor
ziening gewenscht maakte; dat het voorts 
twijfelachtig is of eene verklaring, als be
doeld in art. 73, lid 3, laatste zinsnede, der 
wet toch niet van beteekenis kan zijn, ook 
al zou de waarborgsom van gemeentewege 
kunnen worden ingehouden ; dat overigens 
het evengemelde wetsartikel nu eenmaal 
zonder eenige restrictie de overlegging van 
eene zoodanige verklaring vordert en de ge
meenteraad dus aan art. 75 de bevoegdheid 
kan ontleenen om op grond van het ontbre
ken dier verklaring de gevraagde medewer
king te weigeren; dat ten slotte het door 
hun college wordt betwijfeld, of het aan
brengen van het dakbeschot in dit geval 
geacht moet worden de eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, te over
schrijden, maar dat een nader ingaan op dit 
punt niet noodig is, nu naar de dezerzijdsche 
meening de overige weigeringsgronden door 
den gemeenteraad terecht gehanteerd zijn; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het in de eerste plaats betwist, dat art. 
82 juncto art. 77 der Lager-Onderwijswet 
1920 niet meer kon worden nageleefd, omdat 
op het tijdstip van het indienen der aan
vraag, als bedoeld in art. 72 der bedoelde 
wet, met de uitvoering van het werk reeds 
een aanvang was gemaakt; dat, zooals in 
het schrijven van het schoolbestuur aan 
Ged. Staten van Limburg dd. 5 October 
1938 nadrukkelijk is verklaard - en van de 
zijde van het gemeentebestuur van Heerlen 
niet werd ontkend - met den wethouder 
van Onderwijs der gemeente Heerlen reeds 
op 14 Juli 1938 een bespreking is gehouden, 
waarbij door 2 afgevaardigden namens het 
schoolbestuur medewerking werd verzocht, 
om de bedoelde werkzaamheden met spoed 
te kunnen uitvoeren, zulks in verband met 
het feit, dat, niettegenstaande het dak der 
school herhaaldelijk werd hersteld, geen af
doend resultaat werd bereikt en het schrij
ven van het hoofd der school dd. 2 Juli 

1938, waarbij deze mededeelde, dat wederom 
groote stukken kalk en panscherven naar 
beneden waren gekomen en gevaar voor de 
kinderen dreigde, het schoolbestuur dermate 
verontrustte, dat het zeer spoedige voorzie
ning noodig oordeelde; dat tijdens de be
spreking met den genoemden wethouder 
bleek, dat deze hier geen spoedgeval aan
wezig achtte, doch hij wel betoogde, d at de 
verantwoordelij kheid voor eventueele onge
vallen alleen op de schouders van het school
bestuur rustte; dat den wethouder toen werd 
medegedeeld, dat het schoolbestuur het niet 
verantwoord achtte te wachten, totdat de 
gemeenteraad na een normale procedure, 
welke doorgaans 3 maanden duurt, een be
slissing zou hebben genomen; dat bovendien 
daarbij kwam, dat de vacantiemaand Aug. 
practisch de eenige maand is, waarin een 
dergelijk werk ongestoord en zonder hinder 
voor het onderwijs kan plaats vinden ; dat 
het schoolbestuur dan ook van meening is, 
dat met eenigen goeden wil burgemeester en 
wethouders der gemeente Heerlen in het 
tijdvak 14 Juli-4 Augustus 1938 met hem 
over de te verrichten herstellingen overleg 
hadden kunnen plegen; dat het feit, dat "ij 
dat niet hebben gedaan, naar de meening 
van het schoolbestuur geen reden kan zijn, 
de aanvraag om medewerking af te wijz-~n; 
dat, _ in verband met de houding der ge
meente Heerlen, het schoolbestuur derhalve 
genoodzaakt was, zelf een beslissing te ne
men, omdat levensgevaar voor kinderen en 
onderwijzers dreigde en het daarvoor uit
sluitend de verantwoordelijkheid droeg; dat 
verder het schoolbestuur van oordeel was, 
dat, nu besloten was tot herstel van het dak, 
het veranderen der privaten gelijktijdig 
moest plaats vinden, omdat ook deze werk
zaamheden het best in de Augustusmaand 
konden geschieden en het gelijktijdig ver
richten door eenzelfden aannemer tot niet 
onbelangrijke kostenbesparing leidde; dat 
burgemeester en wethouders van Heerlen, 
evenals de Inspecteur van het Lager Onder
wijs te Heerlen, van deze verandering ver
klaard hebben, dat deze de normale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
niet te boven gaat; dat zijn bestuur in de 
tweede plaats niet kan toegeven, dat het 
niet indienen van een verklaring, als bedoeld 
in art. 73, lid 3, laatste zinsnede, der Lager
Onderwijswet 1920 een reden tot afwijzing 
van de gevraagde medewerking kan zijn; 
dat, zooals in het schrijven van het school
bestuur aan Ged. Staten van Limburg dd. 
5 October 1938 is opgemerkt, het schoolbe
stuur meende deze verklaring niet te be
hoeven over te leggen, daar de kosten der 
herstellingen door het schoolbestuur zouden 
worden voorgeschoten en de gemeente Heer
len de waarborgsom berekend over het even
tueel te vergoeden bedrag zou kunnen in
houden; dat evenwel, wanneer het gemeen
tebestuur van Heerlen - zooals redelijker
wijze verwacht had mogen worden - het 
schoolbestuur had medegedeeld, dat naar 
zijn oordeel de bedoelde verklaring wel werd 
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vereischt, het schoolbestuur zeker bereid zou 
zijn geweest deze verklaring in te dienen, 
zooals het thans nog bereid is te doen; dat 
in de derde plaats tegenover de meening 
van het gemeentebestuur van Heerlen, d at 
het aanbrengen van een d akbeschot geacht 
moet worden de n ormale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, te over
schrijden , aangezien op grond van een door 
den Directeur van P ublieke Werken, te Heer
len, ingesteld onderzoek moet worden aan
genomen, dat het, teneinde het dak te ver
stevigen en lekvrij te maken, niet noodig 
was een dakbeschot aan te brengen, doch 
dat volstaan had kunnen worden met het 
dak te herstellen, de meening staat van den 
Rijksbouwkundige, die door den Inspecteur 
van het Lager Onderwijs is geraadpleegd, 
alvorens zijn gunstig _advies dd. 2 Augustus 
1938, N ° . 260 c. R . A., te geven; dat d e 
bouwkundigen, die door het schoolbestuur 
werden geraadpleegd en die den toestand 
van het dak al jaren lang hebben geobser
veerd, eveneens van meening waren, dat de 
thans tot stand gekomen herstellingen niet 
meer konden worden uitgesteld en de eenige 
juiste oplossing voor de gevaarlijke situatie 
beteekenden ; dat de opvatting van den Di
recteur van Publieke Werken te H eerlen in 
geen geval kan worden gedeeld, omdat ja
renlange ervaring aangetoond heeft, dat met 
herstellingen van het dak, als door den 
genoemden Directeur bedoeld (aansmeren 
van pannen) , geen afdoende oplossing wordt 
verkregen; dat de pannen van dit dak her
haaldelijk werden aangestreken, doch deze 
steeds weer opnieuw los raakten en meer
malen door den gedeeltelijk onbevloerden 
zolder in gangen en lokalen der school te
recht kwamen ; dat het wel geen betoog be
hoeft, dat afdoende herstelling in het belang 
van het onderwijs moet worden geacht en 
deze de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, zeker niet over
schrijdt; 

0. ten aanzien van de vraag, of bij de 
aanvrage eene verklaring inzake het storten 
van eene waarborgsom had moeten zijn 
overgelegd, dat weliswaar de grens tusschen 
verbouw en verandering van inrichting in 
den zin, a ls bedoeld in art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920, bezwaarlijk valt te t rek
ken, doch dat naar Ons oordeel aan eene 
wijziging van den bestaanden toestand der 
privaten van de school , alsmede het vervan
gen van het onbeschoten dak door een be
schoten dak het karakter van verandering 
van inrichting niet kan worden ontzegd, 
waaraan niet afdoet , dat deze wijziging met 
eenigen verbouw gepaard dient te gaan; 

dat mitsdien, nu de Lager-Onderwijswet 
1920 niet eischt, dat bij eene aanvrage om 
medewerking tot verandering van inrichting 
van een schoolgebouw eene verklaring in
zake het storten van een waarborgsom wordt 
overgelegd, in het ontbreken van zoodanige 
verklaring een reden tot afwijzing van de 
aanvrage niet is gelegen; 

dat evenmin daartoe grond oplevert de 

omstandigheid , dat reeds voor het indienen 
van de aanvrage met de bedoelde werkzaam
heden een aanvang is gemaakt en deze vóór 
het tijdstip, waarop de raad in deze zijn 
beslissing nam, zijn voltooid; 

dat weliswaar in het algemeen zulks niet 
kan worden gedoogd en eene aanvrage om 
medewerkin g in zoodanig geval geen steun 
vindt in art. 72 der meergenoemde wet, doch 
dat d eze regel uitzondering behoort te lijden 
in spoedgevallen als het onderhavige, waar
in eene onmiddellijke voorziening moet wor
den getroffen ter voorkoming van ongeluk
ken bij het neervallen van stukken kalk of 
panscherven ; 

dat met betrekking tot de veranderin g 
van de privaten een dergelijke urgentie op 
zichzelf niet aanwezig is, doch dat het voor 
de hand lag de hierbedoelde werkzaamhe
den, welke uiteraard in v erband met den 
goeden gang van het onderwijs het beste 
tijdens de groote vacantie kunnen worden 
uitgevoerd, mede met het oog op kosten
besparing, gelijktijdig met die aan het dak 
te doen geschieden; 

dat ten slotte, mede op grorid van de aan 
Ged. Staten uitgebrachte ambtsberichten 
van het Rijksschooltoezicht, moet worden 
aangenomen, dat door inwilliging van de 
aanvrage de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, niet worden 
overschreden ; 

dat Ged. Staten mitsdien t en onrechte 
het meervermelde raadsbesluit hebben ge
handhaafd; 

G ezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 9 Dec. 
1938, 1e afdeeling, La. 14835/O ., en v an het 
besluit van den raad der gemeente H eerlen 
van 20 September 1938, N °. 58, te beslissen, 
dat de ten deze gevraagde medewerking 
door den raad van Heerlen alsnog moet wor
den verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

20 M aart z939 . ARREST van den Hoogen 
Raad. (Lot erijwet 190 s art. 2 , 3 ° .) 

Reg.'s klacht berust op de st elling, 
dat de "part icipaties" in het Syndicaat 
Holland-België niet recht gaven op de 
aan de [ door het Syndicaat aangekoch
te] premieobligaties verbonden win
kans, doch alleen recht gaven op "een 
pondspondsgelijk deel in de te behalen 
jaarlijksche nettowinst" en die winst 
mede afhankelijk is van het koersver
loop der aan het Syndicaat behoorende 
,,andere effecten". 

Gesteld al dat dit laatste juist zou 
zijn , dan doen toch de op de Belgische 
obligaties gewonnen p remies bij de bere
kening van het eindresultaat hun in
vloed ten gunste van de houders der be-
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wijzen van aandeel gelden, ook al zou, 
doordat aan die "participaties" nog een 
buiten die obligaties gelegen risico is 
verbonden, daardoor de winst weder ge
heel of ten deele verloren kunnen gaan. 
De toevoeging van zoodanig risico kan 
aan die "participaties" het karakter van 
certificaten in den zin van art. 2, 3° der 
Loterijwet 1905, dat zij in verband met 
de premieleeningen hebben, niet ontne
men. 

Op het beroep van E. M. H., directeur 
eener N. V. te Antwerpen, requirant van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage van 8 Nov. 1938, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een op 4 Juni 1938 door het Kantonge
recht te 's-Gravenhage gewezen vonnis, re
quirant ter zake van: ,,de deelneming in pre
mieleeningen openstellen door middel van 
certificaten, rechtgevende op de aan een oor
spronkelijk aandeel in een premieleening ver
bonden winkans bij trekkingen", met aan
haling van de artt. 2 aanhef en onder 3 °, 6 
der Loterijwet 1905 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot één maand hechtenis. 

Conclusie van den Adv. - Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
Tegen het vonnis van de Rechtbank is 

namens verdachte beroep in cassatie inge
steld en door requirant is bij schriftuur voor
gedragen en toegelicht een middel van cas
satie, luidende: 

"S. of v. t. van art. 2 n °. 3 der Loterijwet 
1905 en der artt. 350, 351, 358, 359 en 425 
Sv., omdat de Rechtbank, den requirant ver
oordeelende wegens het openlijk bevorderen 
van de deelneming in premieleeningen door 
middel van (verboden) certificaten, haar 
vonnis niet, althans niet behoorlijk, moti
veert. 

De Rechtbank geeft immers eerst de ge
voerde verdediging weer, welke hierop neer
komt, dat de onderhavige stukken uitsluitend 
en alleen recht geven op een deel van de, 
door het Syndicaat, te behalen jaarlijksche 
winst. Laatstgenoemde bewering, steunende 
op den inhoud van art. 6, wordt erkend door 
de Rechtbank, blijkens haar overweging, dat 
de winst wel grootendeels (dus niet: geheel) 
door te trekken prijzen op de premie-obliga
ties zal worden behaald. 

De erkenning, dat de houder van een par
ticipatie (het stuk de lite) geen ander recht 
heeft dan op een deel van de jaarwinst, sluit 
- in verband met het feit dat het Syndicaat, 
zooals het in de dagvaarding opgenomen art 
8 aangeeft, ook van andere effecten door in
breng eigenaar is geworden - in zich, dat 
op de onderhavige stukken een uitkeering 
kan plaats hebben, terwijl op de premieobli
gaties geenerlei prijs (of premie) is gevallen 
en omgekeerd, dat geen uitkeering plaats 
vindt niettegenstaande wel een prijs (of pre
mie) op de premieobligaties is gevallen. 

Doch deze waarheid impliceert de erken-

ning, dat de stukken de lite niet recht geven 
op de aan premieobligaties verbonden win
kans. 

En een vonnis dat toch komt tot veroor
deeling op grond van verboden certificaten, 
lijdt dus aan een innerlijke tegenstrijdigheid 
of niet behoorlijke motiveering." 

De Rechtbank heeft requirant veroordeeld, 
niet, zooals het middel vermeldt, wegens het 
openlijk bevorderen van de deelneming in 
premieleeningen door middel van (verboden) 
certificaten, maar wegens: de deelneming in 
premieleeningen openstellen door middel 
van certificaten, recht gevende op de aan 
een oorspronkelijk aandeel in een premie
leening verbonden winkans bij trekkingen. 

Het middel houdt verband met het voor 
de Rechtbank gevoerde verweer, dat de be
wijzen van deelname in de Syndicaten Hol
land-België geen certificaten zijn die recht 
geven op de, aan de bij dagvaarding genoem
de aandeelen in Belgische premieleeningen 
verbonden winkans bij trekkingen, daar die 
bewijzen van deelname enkel recht geven op 
jaarlijksche door het betrokken syndicaat te 
behalen "netto-winst" en de prijzen of pre
miën, die met die Belgische premieobliga
ties bij trekkingen worden behaald, niet 
moeten worden gehouden voor "winst" welke 
aan het eind van het boekjaar - na aftrek 
van kosten - aan de deelnemers moet wor
den uitgekeerd. Dit verweer is door de Recht
bank verworpen met deze overwegingen: 

,,0. toch : dat uit art. 1 der aan de achter
zijde van de "bewijzen van deelname" in de 
Syndicaten Holland-België gedrukte voor
waarden blijkt, dat het syndicaat ten doel 
heeft het verkrijgen en beheeren van fondsen 
voor zoover verwacht wordt, dat de verkoop 
of het beheer voordeel zal afwerpen; 

dat blijkens art. 8 van die voorwaarden 
door het syndicaat zijn verkregen voorname
lijk aandeelen in Belgische premieleeningen; 

dat in art. 6 dier voorwaarden den deel
nemers recht wordt gegeven op een aandeel 
in de "netto-winst", jaarlijks door het Syn
dicaat te behalen; 

dat in onderling verband deze artikelen er 
duidelijk op wijzen, dat de deelnemers recht 
hebben op de jaa rlijksche nettowinst, te ver
werven onder andere door het beheer van 
de verkregen aandeelen in Belgische premie
leeningen; 

dat dit nog te meer in het oog springt bij 
beschouwing van de bij dagvaarding ver
melde reclamebiljetten, waarin tot deelne
ming in de syndicaten Holland-België wordt 
aangespoord, door als belangrijke factor te 
noemen, onder meer dat de premieleeningen 
België, staatspapieren zijn, waaraan belang
rijke premies zijn verbonden en dat elk syn
dicaat daardoor deelneemt ann 32 trekkingen 
per jaar met ruim 21,000,000 francs aan uit
lotingsbedragen, terwijl aan de achterzijde 
dezer biljetten het trekkingsplan van de be
wuste premieleeningen is afgedrukt; 

dat mitsdien wel degelijk . moet worden 
aangenomen dat de meervermelde "bewijzen 
van deelname" recht geven op de winkans 
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bij trekkingen, verbonden aan de bij dag
vaarding genoemde Belgische premieleenin
gen." 

Met deze overwegingen kan ik mij ver
eenigen; naar mij voorkomt, heeft de Recht
bank daarin op deugdelijke gronden neerge
legd, dat, al hebben de deelnemers enkel 
recht op de jaarlijksche netto-winst van het 
syndicaat, dit toch medebrengt dat de be
wijzen van deelname recht geven op de, aan 
de bij dagvaarding genoemde aandeelen in 
Belgische premieleeningen verbonden win
kans bij trekkingen, omdat aangenomenmoet 
worden, dat, indien op die, van het syndi
caatskapitaal deel uitmakende Belgische pre
mieobligaties een prijs of premie valt, deze 
prijs of premie moet bepalen of moet mede 
bepalen de jaar-winst, waarop de deelnemers 
recht hebben. Nu wordt wel in het middel 
gesteld dat dit niet juist is, omdat ook an
dere effecten - waarmede het middel, blij
kens de toelichting ervan, op het oog heeft 
f 500 Nederlandsche Staatsschuld - deel 
uitmaken van het syndicaatskapitaal, het
geen zou medebrengen dat op de bewijzen 
van deelname een uitkeering kan plaats heb
ben terwijl op de premieobligaties geenerlei 
prijs of premie is gevallen, en omgekeerd, 
dat het mogelijk is dat geen uitkeering plaats 
vindt niettegenstaande wel een prijs of pre
mie op de premieobligaties is gevallen, maar 
hierbij kan ik mij niet aansluiten. Of op de 
bewijzen van deelname een uitkeering kan 
plaats hebben ook al is op de premieobliga
ties geenerlei prijs of premie gevallen, is m.i. 
voor deze zaak van geen belang. De stelling, 
dat het mogelijk is, dat, ook al is op de pre
mie-obligaties wel een prijs of premie geval
len, toch geen uitkeering geschiedt, ziet blij
kens de toelichting van het middel op het 
geval dat aan het einde van het jaar de koers 
van voorbedoelde obligatie(s) in Nederland 
is gedaald beneden den koers waarvoor de 
aankoop dier obligatie(s) heeft plaats gehad, 
doch mijns inziens mag noch koersdaling, 
noch koersstijging een factor zijn ter bepaling 
of over een jaar winst werd gemaakt, daar, 
volgens de, in het bewezenverklaarde telaste
gelegde, omschreven reclamebiljetten, .,een 
syndicaat blijft bestaan totdat alle stukken 
zijn afgelost" . Trouwens al zou het juist zijn, 
dat zooals het middel stelt, het mogelijk is 
dat gee n uitkeering geschiedt al is op de pre
mieobligaties een prijs of premie gevallen, 
neemt dit, naar het mij wil voorkomen, toch 
niet weg, dat, volgens den bewezen verklaar
den inhoud der bewijzen van deelname in 
verband met den bewezen verklaarden in
houd der reclamebiljetten, in het algemeen 
de jaarwinst, waarop de deelnemers recht 
hebben, moet worden bepaald door op de 
premieobligaties getrokken prijzen of pre
miën en aldus de bewijzen van deelname 
recht geven op de aan de premieobligaties 
verbonden winkans bij trekkingen. 

Het voorgedragen middel derhalve ondeug
delijk achtende, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, en lui
dende : (Zie conclusie.) 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, het 
volgende is bewezen verklaard: 

In of omstreeks December 1937 en Janu
ari 1938 heeft verdachte te 's- Gravenhage 
door middel van hieronder te omschrijven 
papieren de deelneming in eenige premie
leeningen voor het publiek opengesteld, als
mede door het verspreiden of doen versprei
den van reclamebiljetten, waarin de aandacht 
op deze onder meer bij verdachte verkrijg
bare papieren werd gevestigd en waarin te 
lezen was, wat hun bedoeling zou zijn, de 
deelneming in die premieleeningen openlijk 
bevorderd. De in deze dagvaarding omschre
ven feiten en handelingen heeft verdachte 
gepleegd en verricht in zijn hoedanigheid van 
directeur van de naamlooze vennootschap 
Bouw- en Administratie Maatschappij "Pon
tresina". 

De inhoud van genoemde papieren was 
aldus : 

Op de voorzijde was het volgende gedrukt: 
"Vrij van zegel 
Syndicaat Holland-België n °. 103 V. 
Bewijs van deelname 
Het bezit van het syndicaat bestaat, zoo

als in art. 8 vermeld, o.a. uit 
1 à frs . 250 obligatie België 1921 serie 

81953 n °. 17. 
1 à frs. 250 obligatie België 1922 serie 

39801 n °. 15. 
1 à frs. 500 obligatie België 1923 serie 

203579 n ° • 5• 
D e Trustee: N. V. Bouw en Adm. Mij. 

.,P ontresina" 's-Gravenhage, 10/11. 1937". 
Deze datum, die met inkt was geschreven, 

was de datum van afgifte van het bewijs v an 
deelname aan den deelnemer en kon dus op 
een ander bewijs van deelname in hetzelfde 
syndicaat anders luiden. Het geheel droeg 
nog een handteekening, terwijl verder op het 
papier nog een gestempeld nummer voor
kwam, dat beneden 601 lag. 

Op de achterzijde was het volgende ge
drukt: 

,,Voorwaarden. 
Art. 1. Het syndicaat is gevestigd t e 

's-Gravenhage en draagt den naam Holland
België. 

Art. 2. Het doel is het verkrijgen en be
heeren van ter beurze van Amsterdam geno
teerde en andere fondsen waarvan verwacht 
wordt, dat de verkoop, resp. het beheer voor
deel afwerpen zal. 

Art. 3. Het syndicaat wordt vertegen
woordigd en geleid door een Trustee. Hij zal 
gehouden zijn, boeken voor de ontvangsten 
en de uitgaven aan te leggen of te doen aan
leggen. 

D eze boeken liggen voor de Participanten 
steeds ter inzage. D e Trustee is gerechtigd 
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al datgene te doen of niet te doen wat hij in 
het belang van het Syndicaat acht. Hij doet 
mededeeling van alles, wat voor participan
ten te weten van belang is . 

Hij opent voor het Syndicaat bij een te 
's-Gravenhage gevestigde Instelling een Re
kening, waarover alle ontvangsten en alle 
uitgaven (behalve zeer geringe) moeten loo
pen. 

Indien het Syndicaat in liquidatie treedt, 
is de Trustee van rechtswege Liquidateur. 

Art. 4. De gelden van het Syndicaat zul
len aangewend worden om tot het in art. 2 

genoemde doel te geraken. 
De Trustee doet geen uitgaven dan tegen 

quitantie, behalve voor zoover zulks niet kan 
geschieden of niet gebruikelijk is. 

Art. 5. Alles wat door geld van het Syn
dicaat gekocht wordt of daarin is aange
bracht, is en blijft eigendom van het Syndi
caat tot zijn afwikkeling. 

Art. 6. Het Syndicaat bestaat uit zeshon
derd participaties, genummerd I tot en m et 
600, aan toonder, welke alleen recht geven op 
een ponds-pondsgelijk deel in de te behalen 
jaarlijksche nettowinst, en, bij liquidatie, op 
een ponds-pondsgelijk deel in het actief. 

De Trustee is bereid, tegen inlevering van 
dertig Participaties, één Participatie te ver
strekken, waarvan de rechten precies gelijk 
zijn aan die der 30 ingeleverde gezamenlijk. 

Art. 7. Elke Participatie wordt onder
teekend door de Trustee. 

Art. 8. De zeshonderd Participaties zijn 
door inbreng volgestort met de navolgende 
effecten: 

I à frs . 250 Obligatie België I921. 

I à frs. 250 I922. 

I à frs . 500 ,, ,, I923 . 

I à 500 Nederlandsche Staatsschuld. 
Art. 9. Houders van Participaties zijn na 

volstorting hunner Participaties, noch tegen
over derden noch tegenover het Syndicaat 
voor eenige verdere geldelijke verplichting 
.aansprakelijk. 

Art. m. Indien de eigenaar van deze Par
ticipaties zulks aan den Trustee verzoekt, zal 
laatstgenoemde de winstuitkeering alsmede 
de eventueele liquidatieuitkeering daarheen 
opzenden, waar de houder zulks verlangt. 

Art. I 1. De Trustee verbindt zich te 
trachten deze Participaties op de beste voor
waarden te herplaatsen, indien de eigenaar 
deze Participatie wil verkoopen. 

Art. I2. De Trustee geniet een salaris van 
2 % per jaar en heeft recht op vergoeding 
van eventueele verschotten. 

N.B. Geheele Participaties, volgens art. 
6, al. 2, waarop in 5 jaren geen uitkeering 
heeft plaats gehad, kunnen gedurende de drie 
.achtereenvolgende maanden, bij de Maat
schappij worden ingewisseld tegen terugbe
taling van het betaalde bedrag. 

Alle auteursrechten voorbehouden". 
Blijkens dezen inhoud gaven deze papieren 

recht op de aan een drietal oorspronkelijke 
aandeelen in Belgische Premieleeningen, te 
weten onderscheidenlijk in de 4 % oorlogs
schadeleening van I92I en in de 5 % oorlogs-

L. I939· 

schadeleeningen van I922 en van I923, -

ten aanzien van al welke obligaties in die 
papieren werd verklaard, dat verdachte daar
over zich de beschikking had verzekerd -
verbonden winkans bij trekkingen. Immers, 
in de reeds eerder vermelde reclamebiljetten 
was te lezen, - behalve nagenoeg hetzelfde, 
dat ook was afgedrukt op de ,Bewijzen van 
Deelname", en behalve nog het een en ander, 
dat hier niet ter zake dienende is, - dat: 

,,D e Premieleeningen België staatspapie
ren zijn waaraan zeer belangrijke premies 
zijn verbonden. Elk Syndicaat deelneemt 
aan 32 trekkingen per jaar, met ruim één-en
twintig millioen francs aan uitlotingsbedra
gen. Behalve de portokosten van de uitkee
ringen niets wordt afgetrokken. 

Een syndicaat blijft bestaan totdat alle 
stukken zijn afgelost. 

Een deelname daardoor een doorloopend 
en blijvend recht geeft op alle uitkeeringen", 

terwijl bovendien in die reclamebiljetten 
was afgedrukt het jaarlijksch trekkingsplan 
van genoemde Belgische leeningen. Een "be
wijs van deelname" kon men zich verwerven 
bij verdachte en bij een of meer door hem of 
zijnentwege aangestelde agenten tegen be
taling van een gulden; een "Participatie" 
vertegenwoordigde 30 " bewijzen van deel
name" tegen betaling van f 30, op welk be
drag eenige korting werd toegepast of wel 
eenige verhooging, al naar gelang men con
tant of wel in termijnen betaalde. D e Premie
obligaties zelve, waarin men "deelnemer" 
werd, kreeg men niet in handen, terwijl men 
ook op geenerlei wijze er de beschikking over 
kreeg; 

0. dat na deze bewezenverklaring en de 
qualificatie van het bewezene het vonnis nog 
vermeldt, dat de gemachtigde van verdachte 
heeft betoogd: 

,,dat de bij dagvaarding vermelde "papie
ren", de bewijzen van deelname in de syndi
caten Holland-België, geen certificaten zijn, 
die recht geven op de aan de bij dagvaarding 
genoemde aandeelen in Belgische premielee
ningen verbonden winkans bij trekkingen ;" 

,dat die "bewijzen van deelname" enkel 
recht geven op jaarlijksche door het betrok
ken syndicaat te behalen "netto-winst"; 

,,dat nu wel het kapitaal van zoo'n syndi
caat voornamelijk wordt gevormd door aan
deelen in Belgische premieleeningen, doch 
daaruit niet voortvloeit, dat eventueel daar
mede behaalde prijzen of premiën bij trek
kingen voor "winst" moeten worden gehou
den~ welke aan het eind van het boekjaar -
na aftrek van kosten - aan de deelnemers 
moet worden uitgekeerd;" 

"dat immers in den loop van het boekjaar 
het syndicaat met het bedrag verkregen door 
prijzen of premiën als bedoeld, verder kan 
handelen, bijvoorbeeld daarvoor andere ef
fecten kan aankoopen om deze, zoo mogelijk, 
weder met winst te verkoopen; dat slechts 
als "winst" behoeft te worden uitgekeerd, 
hetgeen aan het eind van het boekjaar zal 
blijken door den handel van het syndicaat te 
zijn gewonnen, geheel onafhankelijk van het 

8 
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bedrag der eventueel met de aandeelen in 
de premieleeningen verworven prijzen of pre
miën ·" 

0. 'dat de Rechtbank dat verweer heeft 
verworpen op de volgende gronden: (zie 
conclusie) ; 

0 . dat blijkens de bij schriftuur nog ge
geven toelichting het middel berust op de 
stelling, dat de "participaties" niet recht 
gaven op de aan premieobligaties verbonden 
winkans, doch, - zooals het in de dagvaar
ding opgenomen art. 6 bepaalt - , alleen 
recht geven op "een pondspondsgelijk deel 
in de te behalen jaarlijksche nettowinst", en 
die winst mede afhankelijk is van het koers
verloop der aan het syndicaat behoorende 
,,andere effecten"; 

dat, mocht dit laatste al juist zijn, dan 
toch de met de Belgische obligaties gewon
nen prijzen bij de berekening van het eind
resultaat hun invloed ten gunste van de hou
ders der bewijzen van aandeel doen gelden, 
ook al zou, doordat aan die participaties nog 
een buiten die obligaties gelegen ririco is 
verbonden, daardoor de winst weder geheel 
of ten deele verloren kunnen gaan, en de toe
voeging van zoodanig risico niet aan die 
"participaties" het karakter van certificaten 
;n den zin van art. 2 sub 3° der Loterijwet 
1905, dat zij in verband met de premielee
ningen hebben, kan ontnemen; 

dat dus de klacht van het middel niet 
juist is; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

. 20 Maart z939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Loterijwet 1905 art. 2, 3 ° .). 

De dagv. , sprekende van "de loterij
en, waarin verd. door middel van boven
omschreven mededeelingen de deelne
ming openstelde" zegt niet, dat de deel
neming in de loterijen werd opengesteld 
door de m ededeelingen, maar dat werd 
opengesteld de gelegenheid om door 
middel van die mededeelingen - welke 
volgens de dagv. naar haar aard certi
ficaten zijn - deel te nemen in loterij
en, zulks geheel overeenkomstig art. 2, 

sub 3 ° der Loterijwet 1905, waarop de 
dagv. hier kennelijk doelt. 

De grief, dat de stukken, die req. in
gevolge de opdrachten van aanvragers 
kocht volgens de wettelijke regelen van 
eigendomsverkrijging door de opdracht
gevers in eigendom werden verkregen, 
waaraan niet af zou doen, dat opdracht
gevers req. niet konden verplichten tot 
afgifte van die stukken, evenmin als de 
aan req. onherroepelijk gegeven innings
volmacht faalt. Immers de rechtbank 
heeft - gelet op de bij de transactie ge
maakte bedingen - terecht aangeno
m en, dat in werkelijkheid die transactie 
inhield, dat "opdrachtgever", zonder te
gen den uitgever van het oorspronkelijk 
loterijaandeel eenige aanspraak te kun
nen doen gelden, tegen overlegging van 

de door req. uitgegeven " mededeeling" 
van req. - die de beschikking had over 
het oorspronkelijk stuk en daarmee de 
bij trekkingen te maken winst zou in
nen - uitkeering van die winst had te 
vorderen. De "mededeelingen" zijn dan 
ook terecht als certificaten in den zin 
van art. 2 sub 3° Loterijwet 1905 aan
gemerkt. 

Op het beroep van B. B., zonder beroep, 
te 's-Gravenhage, requirant van cassatie 
tegen een vonnis . van de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage van 10 Nov. 1938, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een door 
het Kantongerecht te 's -Gravenhage op 2 

April 1938 gewezen vonnis, requirant ter zake 
van: ,,door middel van certificaten, recht
gevende op de aan een oorspronkelijk aan
deel in een loterij verbonden winkans bij 
trekkingen, de deelneming in loterijen open
stellen", met aanhaling van de artt. 2 aanhef 
en onder 3 ° , 6 der Loterijwet 1905, 63 en 91 
Sr., is veroordeeld tot hechtenis voor den tijd 
van één maand, (gepleit door Mr. C . W. Dub
bink); 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: 

,,S. of v. t. van de artt. 340, 349, 350, 351, 
358, 359, 425 Sv. junctis de artt. 1, 2 en 6 der 
Loterijwet 1905, 

door bewezen te verklaren, dat requirant 
het hem in de eerste plaats primair ten laste 
gelegde feit heeft begaan en dit te kwalifi
ceeren als het door middel van certificaten, 
recht gevende op den aan een oorspronkelijk 
aandeel i.n een loterij verbonden winkans bij 
trekkingen, de deelneming in loterijen open
stellen, zulks ten onrechte, 

1. omdat requirant slechts krachtens con
tractueele verplichting aan diegenen, die 
hem opdracht tot het aankoopen van zekere 
stukken hadden gegeven, en voor wie hij 
krachtens deze opdracht stukken had ge
kocht, de z.g. mededeeling toezond ; 

2. omdat requirant ingevolge de opdrach
ten van aanvragers stukke n kocht, welke 
stukken volgens de wettelijke regelen van 
eigendomsverkrijging door de opdrachtge
vers in eigendom werden verkregen, waar
aan niet afdoet, dat de opdrachtgevers requi
rant niet konden verplichten tot afgifte van 
die stukken en alleen requirant tot inning 
der op die stukken verkregen winsten kon 
overgaan, nu immers eigendom van de op
drachtgevers zeer wel vereenigbaar is met 
een door dezen aan requirant gegeven on
herroepelijke inningsvolmacht;" 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
hij in Nederland, onder meer te Vlagtwedde, 
in en omstreeks de maanden October, No
vember en December 1936, en Januari en 
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Februari 1937, handelende onder den naam 
en optredende als directeur van de Onder
linge Verzekeringsbank Arona, voor hen die 
bij de bank tegen betaling in termijnen een 
verzekering voor uitkeering bij overlijden slo
ten, de deelneming in loterijen heeft open
gesteld; 

Op het voor het aangaan van de verzeke
ring gebruikte aanvraagformulier kwam voor 
een opdracht, luidende, althans ten naaste bij 
luidende: 

Voorts geeft ondergeteekende van deze 
aanvraag aan de 0. V. B. ,,Arona" te 's-Gra
venhage, zoolang deze verzekering van kracht 
is, opdracht voor rekening van contractant(e) 
- verzekerde te doen aankoopen 1/20 ge
deelte van een Staatslot, of ingebreke daar
van een ander lot, briefje of premieleening
stuk of een ander stuk en dit te bewaren, te 
beheeren en bij uitloting een nog niet uitge
loot lot, briefje, of premieleeningstuk of een 
ander stuk aan te doen koopen en het num
mer daarvan ten spoedigste te berichten en 
verklaart de Bank nimmer te zullen of kun
nen verplichten tot afgifte van het aange
kochte in bewaring zijnde lot, briefje of pre
mieleeningstuk of een ander stuk en ver
klaart ermede accoord te gaan, dat, indien 
op het in gedaan verzoek aangekochte stuk 
een prijs of premie valt, deze door de 0. V. 
B. ,,Arona" zal worden geïnd en worden uit
gekeerd de winst, die met het aangekochte 
lot, briefje of premieleeningstuk of een ander 
stuk is gemaakt, gelijk aan die van 1/20 
Staatslot en machtigt de 0. V. B. ,,Arona" 
het nog verschuldigde bedrag volgens deze 
gedane aanvraag en opdracht, om bij over
lijden op de polis tot uitkeering f 100 te kun
nen komen, in zijn geheel met de incasso en 
beheerloon in te houden en bij uitkeering de 
gedane opdracht te doen verrekenen . 

Bij of na toezending der polis voor de ver
zekering ontving de aanvrager een mededee
ling, waarop onder meer gedrukt stond: 
Hierdoor deelen wij U mede, dat ingevolge 
Uw gedane opdracht door de Onderlinge Ver
zekeringsbank "Arona" te 's-Gravenhage een 
stuk voor U is verkregen, waarvan de uitkee
ring gelijk is aan het 1/20 Staatslot, dragende 
als No. (volgde nummer), welk stuk dus niet 
door haar wordt uitgegeven, terwijl zij even
min op eenigerlei wijze daarvoor verantwoor
delijk is . 

Uitkeering van een prijs geschiedt, zoodra 
de inning daarvan heeft plaats gehad op het 
door de 0. V.B. Arona aangekochte stuk en 
op vertoon van dit bewijs, nadat aan alle ver
plichte formaliteiten op tijd is voldaan. 

De loterijen, waarin verdachte, door mid
del van bovenomschreven mededeelingen d e 
deelneming openstelde, waren de Nederland
sche Staatsloterijen, ten aanzien waarvan die 
mededeelingen certificaten waren, rechtge
vende op de aan de aandeelen in die loterijen 
(namelijk 1/20 aandeelen) verbonden win
kans, of voorzoover verdachte andere loten in 
plaats van die der Staatsloterij mocht aan
koopen, de loterijen, waarin deze de aandee
len vormden; 

0. omtrent de eerste grief van het middel: 
dat daarbij requirant, blijkens de gegeven 

toelichting, ervan uitgaat, dat volgens de te
lastelegging de openstelling van de deelne
ming in loterijen zou bestaan uitsluitend in 
de toezending van de "mededeeling", in ver
band waarmede dan wordt betoogd, dat, zoo 
hier al sprake mocht zijn van het openstellen 
van de deelneming in loterijen, dit dan toch 
stellig niet is geschied door de mededeelin
·gen, omdat de toezending daarvan niet was 
de beginhandeling, maar een uitvoeringshan
deling, volgende op en het gevolg van de 
gegeven opdrachten; 

dat evenwel dit betoog berust op een on
juiste lezing van de telastelegging, welke be
gint met de stelling, dat requirant "de deel
neming in loterijen heeft opengesteld voor 
hen, die bij de bank tegen betaling in ter
mijnen een verzekering voor uitkeering bij 
overlijden sloten", en vervolgens geeft een 
omschrijving van de daarbij gevolgde werk
wijze, hierop neerkomende, dat men, om tot 
deelneming aan de loterij te geraken, had in 
te dienen het voor de verzekering gebruikte 
aanvraagformulier, waarna de aanvrager de 
polis voor de verzekering en de "mededee
ling" ontving, waarmede duidelijk is uitge
drukt, dat requirant de deelneming in lote
rijen had opengesteld door het in voege als 
voormeld verkrijgbaar stellen der "mede
deelingen", welke volgens de dagvaarding 
zijn certificaten, rechtgevende op de aan 
aandeelen in die loterijen verbonden win
kans; 

dat dan ook de dagvaarding, sprekende 
van "de loterijen, waarin verdachte door mid
del van bovenomschreven mededeelingen de 
deelneming openstelde", niet, - zooals re
quirant aanneemt -, zegt, dat de deelne
ming in de loterijen werd opengesteld door 
de mededeelingen, maar dat werd openge
steld de gelegenheid om door middel van die 
mededeelingen, - welke volgens de dag
vaarding naar haar aard certificaten zijn -, 
deel te nemen in loterijen, zulks geheel over
eenkomstig art. 2 sub 3 ° der Loterijwet 1905, 
waarop de dagvaarding hier kennelijk doelt, 
en waaraan dan ook de qualificatie van het 
bewezenverklaarde is ontleend; 

dat dus de eerste grief ongegrond is; 
0. dat in het bestreden vonnis de Recht

bank na de bewezenverklaring en de quali
ficatie van het bewezene nog heeft over
wogen: 

,,dat de raadsman van verdachte welis
waar heeft betoogd, dat de bij dagvaarding 
bedoelde "mededeelingen" geen certificaten 
zijn in den zin van art. 2 aanhef en onder 3 ° 
der Loterijwet 1905, omdat zij niet anders 
inhouden, dan de kennisgeving van aankoop 
door de Onderlinge Verzekeringsbank A.R . 
0.N.A. - als tusschenpersoon - van een 
aandeel in een loterij voor en ten behoeve 
van den opdrachtgever, voor wien, als eige
naar, dat aandeel zou worden bewaard, doch 
dat dit betoog faalt; dat toch, nu de opdracht
gevers op de aangekochte stukken zelve in 
werkelijkheid geen recht konden doen gelden, 
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immers de O.V.B. A .R .O.N.A. nimmer kon
den verplichten tot afgifte v an zulk een stuk, 
terwijl eventueel op het stuk gevallen prijzen 
door verdachte aan den betrokken opdracht
gever werden uitgekeerd tegen overlegging 
van de bij dagvaarding bedoelde "mededee
ling" - zij het ook slechts na legitimatie als 
opdrachtgever - die " mededeelingen" wel 
degelijk zijn certificaten, recht gevende op 
de geheele of gedeeltelijke aan de oorspron
kelijke, door de O.V.B . A.R.0.N.A. verkregen 
stukken bij trekkingen verbonden winkans;" 

dat tegen deze overweging de tweede grief 
is gericht, doch ook deze grief niet opgaat, 
nu de Rechtbank, - gezien de bij de trans
actie gemaakte, in de bewezenverklaring ver
melde bedingen - , terecht aannam, dat in 
werkelijkheid die transactie inhield, dat de 
"opdrachtgever", zonder tegen den uitgever 
van het oorspronkelijk loterij -aandeel eenige 
aanspraak te kunnen doen gelden, tegen over
legging van de door requirant uitgegeven 
,,mededeeling" van requirant, - die de be
schikking had over het oorspronkelijke stuk 
en de daarmee bij trekkingen te maken winst 
zou innen - , uitkeering van die winst had 
te vorderen, en de "mededeelingen" dan ook 
terecht als certificaten in den zin van art. 2 

sub 3 ° der Loterijwet 1905 zijn aangemerkt; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteyn.] 

(N. J .) 

20 Maart z939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot. en Rijw.wet art. 9 ; Sr. art. 
40; Wet Alg. Bep. art. 11.) 

D e opvatting van den Kantonr. hier
op neerkomende, dat op den wettelijken 
regel, dat niet zonder rijbewijs op voor 
het openbaar verkeer openstaande rij
wegen mag worden gereden, eene alge
meene uitzondering wordt aangenomen 
voor wat betreft alle bestuurders van 
tweewielige motorrijtuigen, die - op 
den voet van de desbetreffende wette
lijke bepalingen - een rijbewijs hebben 
aangevraagd en tot het afleggen van 
een rijproef z ijn opgeroepen, is niet 
houdbaar. Het aannemen - buiten de 
wettelijke regeling zelve om - van zoo
danige uitzondering kan niet als toe
passing van art. 40 Sr. in aanmerking 
komen, doch doet den rechter treden op 
het terrein van de tot regeling bevoegde 
macht. 

Volgt veroordeeling. Qualificatie. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M . 
bij het Kantongerecht te Utrecht, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van genoemd 
Kantongerecht van 18 Nov. 1938, waarbij 
N . H. v. V. v . B ., advocaat te Zeist, ter zake 
van het te zijnen aanzien bewezen verklaarde 
van alle rechtsvervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-G en. Holsteyn. 

Gerequireerde heeft voor het Kantonge
recht te Utrecht terecht gestaan t e rzake van 
het hem telastegelegde: dat hij op of om
streeks 15 Juli 1938 des n amiddags omstreeks 
te 8½ uur te Bunnik als bestuurder van een 
tweewielig motorrijtuig daarmede heeft ge
reden over den openbaren rijweg den P ro
vincialen weg Utrecht-Bunnik, zonder dat 
hem door het daartoe bevoegd gezag was 
afgegeven een alstoen geldig rijbewijs voor 
het besturen van zoodanig motorrijtuig, a ls 
bedoeld in art. 9 eerste lid sub 3 ° der Motor
en Rijwielwet. 

De Ambtenaar 0. M. h eeft tij dig beroep 
in cassatie tegen het vonnis ingesteld en een 
schriftuur ingediend, waarin hij als cassatie
middelen stelt: 

I. S. door n.-t. van art. 351 Sv. en s., a l
thans v . t. van art. 352 tweede lid Sv., door 
bij gemeld vonnis gerequireerde te ontslaan 
van alle rechtsvervolging in plaats van hem 
te veroordeelen; 

II . S . door n .-t. van art. 9 en 29 van de 
Motor- en Rijwielwet, doo r ten onrechte niet 
te beslissen, dat het bewezen-verklaarde op
levert de overtreding omschreven in art. 9 
eerste lid aanhef en sub 3 ° juncto laatste lid 
van de M otor- en Rijwielwet, strafbaar ge
steld bij art. 29 v a n genoemde Wet, en gere
quireerde niet de straf op te leggen op dit 
feit gesteld; 

I I. S ., althans v . t . van art. 40 S r ., door 
te beslissen, dat de door gerequireerde tot 
zijn verdediging ingeroepen feiten en om
standigheden overmacht in den zin van dat 
artikel opleveren, terwijl niet van het be
staan van een zoodanigen dwang of noodtoe
stand is gebleken, dat naleving van het door 
gerequireerde overtreden wettelij k voor
schrift redelijkerwijze niet van hem was te 
vergen. 

Ter toelichting dezer cassatiemiddelen 
merkt requirant in zijne schriftuur op: 

dat het vonnis, nadat h et telastegelegde is 
b ewezen verklaard, geen beslissing bevat, 
welk strafbaar feit het bewezenverklaarde 
volgens de wet oplevert, gelijk op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven bij art. 358 
tweede lid juncto art. 350 Sv., welk verzuim 
van vorme n echter in verband met het be
paalde bij het tweede lid van art. 99 van de 
Wet R . 0. enz. thans niet aan het oordeel van 
den Hoogen Raad kan worden onderworpen; 

dat het bewezen-verklaarde oplevert de 
overtreding van art. 9 eerste lid aanhef en 
sub 3 ° juncto laatste lid van de Motor- en 
Rijwielwet en had behooren te zijn gequali
ficeerd als : 

,,als bestuurder van een motorrijtuig daar
mede over een weg rijden, zonder dat aan 
hem een rijbewijs voor het besturen van een 
motorrijtuig, als waarmede over den weg 
wordt gereden, is afgegeven door d en Com
missaris der Koningin in de provincie, waar 
de bestuurder woont, of, in geval deze in het 
buitenland woont, door den Minister van 
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Waterstaat, welk rijbewijs zijn geldigheid 
niet heeft verloren", 

tegen welke overtreding bij het tweede lid 
(bedoeld zal zijn derde lid) van art. 29 van 
genoemde Wet straf is bedreigd; 

dat de Kantonrechter ter zake van voor
meld feit gerequireerde had behooren te ver
oordeelen en hem de straf had behooren op 
t e leggen op dit feit gesteld; 

dat de Kantonrechter gerequireerde niet 
strafbaar heeft geoordeeld en hem heeft ont
slagen van alle rechtsvervolging op grond 
van de overweging, dat gerequireerde door 
overmacht is gedrongen het feit te plegen, 
aangezien hij een rijbewijs had aangevraagd, 
tot het afleggen van een proefrit was opge
roepen en zich tot het afleggen van dien 
proefrit niet anders behoorlijk kon voorbe
reiden dan door als bestuurder van het mo
torrijwiel daarmede over de openbare wegen 
te rijden, nu daartoe van Overheidswege geen 
bepaalde oefeningsterreinen waren ter be
schikking gesteld, welke feiten en omstandig
heden naar het oordeel des Kantonrechters 
opleveren een onder het begrip "overmacht" 
in den zin van art. 40 Sr. vallende noodtoe
stand; 

dat requirant van meening is, dat de Kan
tonrechter hier t en onrechte het bestaan van 
zoodanigen noodtoestand heeft aangenomen, 
immers de door den Kantonrechter vermelde 
omstandigheid, dat er voor gerequireerde 
geen andere mogelijkheid bestond om zich 
behoorlijk voor te bereiden tot het afleggen 
van den wettelijk voorgeschreven proefrit 
dan door te handelen gelijk hij deed, namelijk 
door zonder rijbewijs over de openbare wegen 
te rijden - daargelaten of dit juist is, daar 
toch gerequireerde zich ook op een particu
lier terrein zou hebben kunnen oefenen - is, 
naar requirant meent, niet een zoodanige, 
dat naleving van het wettelijk voorschrift van 
art. 9 der Motor- en Rijwielwet redelijker
wijze niet van gerequireerde was te vergen, 
waar noch van een wettelijke verplichting 
noch van een overwegend maatschappelijk 
belang is gebleken, waardoor gerequireerde 
gedwongen zou geweest zijn een rijbewijs te 
verwerven, desnoods met overtreding van 
wettelijke voorschriften; 

dat de Kantonrechter tegenover elkaar 
stelt het "mindere" belang, dat nimmer, ook 
zelfs niet voor een betrekkelijk korten tijd, 
zonder rijbewijs op den openbaren weg wordt 
gereden, en het "grootere" belang, hetwelk 
vordert, dat van de openbare wegen geen 
gebruik wordt gemaakt dan nadat een rij 
vaardigheidsproef is afgelegd, blijkende uit 
het daarna af te geven rijbewijs, doch dat 
deze tegenstelling niet juist is; 

dat integendeel hier tegenover elkaar staan 
de plicht om het wettelijk voorschrift na te 
leven en het belang van gerequireerde om 
een rijbewijs te verwerven, welk belang 
geenszins is gebleken zoo groot te zijn, dat 
eerstgemelde plicht daarvoor zou mogen 
wijken; 

dat waar ook overigens niet is gebleken 
van eenige omstandigheid, welke de straf-

baarheid van gerequireerde zou uitsluiten, de 
Kantonrechter hem ten onrechte heeft ont
slagen van alle rechtsvervolging. 

Met de voorgestelde middelen en de toe
lichting daarvan kan ik mij volkomen ver
eenigen; met name acht ik in de toelichting 
deugdelijk gemotiveerd, dat een onder het 
begrip "overmacht" in den zin van art. 40 
Sr. vallende noodtoestand niet kon worden 
aangenomen op grond van de feiten en om
standigheden, welke naar het oordeel van 
den Kantonrechter zoodanigen noodtoestand 
opleverden. De middelen op de daarvoor in 
de toelichting aangevoerde gronden deugde
lijk oordeelende, concludeer ik, dat de Hoo
gen Raad: 

het bestreden vonnis zal vernietigen be
halve wat de bewezenverklaring betreft; en 

rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0., 

het bewezene strafbaar zal verklaren als 
opleverende de overtreding: 

,,als bestuurder van een motorrijtuig daar
mede over een weg rijden, zonder dat aan 
hem een rijbewijs voor het besturen van een 
motorrijtuig, als waarmede over den weg 
wordt gereden, is afgegeven door den Com
missaris der Koningin in de provincie, waar 
de bestuurder woont, of ingeval deze in het 
buitenland woont, door den Minister van 
Waterstaat, welk rijbewijs zijn geldigheid 
niet heeft verloren"; 

den gerequireerde deswege strafbaar zal 
verklaren zijnde van eenigen grond, waarom 
zijn strafbaarheid zoude zijn uitgesloten niet 
gebleken; en voorts, 

in aanmerking nemende den aard van het 
feit en de omstandigheden waaronder het is 
gepleegd, 

en gezien de artt. 1, 9, eerste lid, aanhef en 
sub 3 °, en laatste lid, 29 derde lid, 30 en 39 
van de Motor- en Rijwielwet en 23 en 91 Sr., 

den gerequireerde zal veroordeelen tot eene 
geldboete van vier gulden, bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door hech
tenis van één dag. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur, luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis t en laste 
van gerequireerde is bewezen verklaard, dat 
hij•enz. (zie de t.1.1. in de conclusie); 

0. dat de rechter voorts heeft overwogen: 
"dat verdachte tot zijn verdediging onder 

meer heeft aangevoerd, dat hij terzake van 
het aldus bewezenverklaarde feit niet straf
baar is, daar hij door overmacht gedrongen 
heeft gereden zooals bij dagvaarding is om
schreven; dat hij immers, voordat hem het 
benoodigde, reeds door hem aangevraagde, 
rijbewijs kon afgegeven worden, eerst nog 
een proefrit moest afleggen waartoe hij al
reeds was opgeroepen; dat hij zich echter tot 
het afleggen van dien rit behoorlijk moest 
voorbereiden en dit niet anders kon doen dan 
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door als bestuurder van dat motorrijwiel 
daarmede over de openbare wegen te rijden, 
nu daartoe van overheidswege vooralsnog 
geen bepaalde oefenterreinen waren beschik
baar gesteld; 

dat uit een door verdachte overgelegde 
verklaring van den fd. commissaris van po
litie te Zeist blijkt, dat verdachte inderdaad 
tijdens het plegen van het te laste gelegde 
feit, reeds een rijbewijs had aangevraagd en 
tot het afleggen van een rijproef was opge
roepen; 

dat wij nu van oordeel zijn, dat de door 
verdachte ingeroepen feiten en omstandig
heden inderdaad overmacht in den zin van 
art. 40 Sr.opleveren en hier dan ook van een 
onder dat begrip vallenden noodtoestand kan 
worden gesproken, waardoor verdachte als 
het ware gedwongen werd te handelen gelijk 
hij deed, daar er voor hem geen andere mo
gelijkheid bestond, om zich behoorlijk voor 
te bereiden tot het afleggen van de wettelijk 
voorgeschreven proefrit, welke handeling 
overigens strekte tot het bereiken van een 
volkomen geoorloofd doel n.l. het verkrijgen 
van een geldig rijbewijs; 

dat in dit geval dan ook het mindere be
lang, dat nimmer, ook zelfs niet voor een 
betrekkelijk korten tijd, zonder rijbewijs op 
den openbaren weg worde gereden, moet wij
ken voor het grootere belang, hetwelk vor
dert, dat van de openbare wegen geen gebruik 
wordt gemaakt, dan nadat een rijvaardig
heidsproef is afgelegd, blijkende uit het daar
na af te geven rijbewijs, blijvende overigens 
verdachte ook tijdens den proefrit voor even
tueel door hem te plegen verkeersovertre
dingen evenzeer aansprakelijk en strafbaar, 
dan wanneer hij reeds in het bezit van het 
rijbewijs was geweest;" 

0. dat het vonnis van den Kantonrechter, 
voorzoover daarbij het beroep op overmacht 
is aanvaard, hierop neerkomt, dat op den 
wettelijken regel, dat niet zonder rijbewijs 
op voor het openbaar verkeer openstaande 
rijwegen mag worden gereden, een algemeene 
uitzondering wordt aangenomen voor wat 
betreft a lle bestuurders van tweewielige mo
torrijtuigen die - op den voet van de des
betreffende wettelijke bepalingen - een rij 
bewijs hebben aangevraagd en tot het afleg
gen van een rijproef zijn opgeroepen: 

dat echter het aannemen - buiten de 
wettelijke regeling zelve om - van zoodanige 
uitzondering niet als toepassing van art. 40 
Sr. in aanmerking kan komen, doch den 
rechter doet treden op het terrein van de tot 
regeling bevoegde macht; 

0. dat derhalve het derde middel gegrond 
is en de overige grieven van requirant onbe
sproken kunnen blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve 
wat de bewezenverklaring betreft ; 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R . O.: 

0. dat het bewezenverklaarde strafbaar is 
als opleverende: als bestuurder van een mo
torrijtuig over een weg rijden, zonder dat aan 

hem een rijbewijs voor het besturen van een 
motorrijtuig, als waarmede over den weg 
wordt gereden, is afgegeven door den Com
missaris der Koningin in de provincie, waar 
de bestuurder woont, welk rijbewijs zijn gel
digheid niet heeft verloren; 

0. dat gerequireerde deswege strafbaar is, 
zijnde niet gebleken van eenige omstandig
heid, die zijn strafbaarheid opheft; 

0. dat na te noemen straf staat in goede 
verhouding tot den ernst van het gepleegde 
feit ; 

Gezien de artt. 9 en 29 van de Motor- en 
Rijwielwet, en 23 Sr.; 

Qualificeert het bewezene als voormeld; 
. Verklaart dit te zijn een strafbaar feit; 

Verklaart gerequireerde deswege straf
baar; 

Veroordeelt gerequireerde te dier zake tot 
een geldboete van vijftig cents en vervan
gende hechtenis van één dag. 

(N. J.) 

20 Maart 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Visscherijwet artt. 1, 2 en 17; 
B . W. art. 577; Sv. art. 358.) 

Bij de grief, dat de Rechtb. ten on
rechte zou hebben bewezen verklaard, 
dat requiranten "te zamen en in ver
eeniging" hebben gevischt, wordt voor
bijgezien, dat de Rechtb. - gelijk zij te 
dezen mocht doen - in het midden heeft 
gelaten, of requiranten "te zamen en in 
vereeniging" dan wel "ieder voor zich" 
hebben gevischt. 

Art. 2 der Visscherijwet behoefde als 
niet behoorende tot de voorschriften, die 
den onmiddellijken grondslag der ver
oordeeling uitmaken, niet te worden aan
gehaald. 

De stelling, dat het IJsselmeer nog zou 
moeten worden beschouwd als "Zuider
zee" in den zin van art. 1, lid 1, onder b 
der Visscherijwet 1931, S. 410, en de al
daar uitgeoefende visscherij dus kust
en niet binnenvisscherij zoude zijn, is 
niet te aanvaarden, nu door de sluiting 
het watergebied van de vroegere Zuider
zee, voorzoover dit binnen de afsluitdijk 
is komen te liggen, geheel van karakter 
is veranderd. 

Het verweer, dat de Staat niet is eige
naar van het IJsselmeer en derhalve niet 
rechthebbende is op het vischrecht in 
dat meer, is door de R echtb. op goede 
gronden weerlegd. 

Op het beroep van 1°. M. v.d. G., 2 ° . A. 
H., 3 °. Ph. D., allen fabrieksarbeider, te 
Bunschoten, requiranten van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Utrecht 
van 22 Nov. 1938, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een vonnis van het Kan
tongerecht te Amersfoort van 16 Juni 1938, 
requiranten terzake van: 1. visschen in een 
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water, waarvan een ander de rechthebbende 
op het vischrecht is, zonder te zijn voorzien 
van diens schriftelijke vergunning; 2. binnen
visscherij uitoefenen zonder voorzien te zijn 
van een voor de visscherij die wordt uitge
oefend, geldige acte, met aanhaling van de 
artt. I, I6l, I71. 3I, 33, 39, 4I der Visscherij
wet I93I S. 4Io, 23, 33, 57, 62, 9I Sr., zijn 
veroordeeld, ieder tot twee geldboeten van 
elk vijftig cent, met voor elk van de geld
boeten een vervangende hechtenis van één 
dag, onder verbeurdverklaring van het in be
slag genomen kuilnet; 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner ; 
Gelet op het middel van cassatie, door de 

requiranten voorgesteld bij schriftuur en 
luidende : 

S., althans v . t . van de artt. 341, 348, 350, 
3584 , 3593 Sv., 2, 161, 171 der Visscherijwet 
1931 S . 410, 47, I

0 Sr., 577, 578 j 0 592 B. W., 
omdat 

a. ten onrechte is bewezen verklaard, dat 
requiranten "tezamen en in vereeniging" 
hebben gevischt; 

b. niet is aangehaald, onder de toegepaste 
wettelijke bepalingen art. 2 van de Visscherij
wet; 

c. ten onrechte is aangenomen, dat het 
visschen in het IJsselmeer als uitoefening 
van binnenvisscherij is aan te merken; 

d. ten onrechte is aangenomen, dat de 
Staat als eigenaar rechthebbende is op het 
vischrecht in het IJsselmeer; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requiranten overeenkomstig de dagvaar
ding, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, is bewezen verklaard, dat zij op 
of omstreeks rr Mei 1938, des voormiddags 
omstreeks I uur, in de omgeving van de ha
ven der gemeente Bunschoten te zamen en 
in verc-:,n iging, althans ieder voor zich, in het 
IJsselmeer, zijnde een water, waarin de bin
nenvisscherij werd uitgeoefend en waarvan 
rechthebbende op het vischrecht was de 
Staat der Nederlanden, een kuilnet te water 
hebben gehad, zulks zonder voorzien te zijn 
van een voor de uitgeoefende visscherij en 
voor dat water geldige schriftelijke vergun
ning van den rechthebbende op vischrecht 
van dat vischwater, en van een voor de uit
geoefende visscherij geldige akte; 

dat met betrekking tot een gevoerd ver
weer de rechtbank heeft overwogen: 

dat namens verdachten door hun raadsman 
is aangevoerd, dat niet vaststaat, dat de 
Staat der Nederlanden is de rechthebbende 
op het vischrecht in het IJsselmeer; 

dat immers niet vaststaat, dat de Sta<1t is 
eigenaar van het IJsselmeer; 

dat de Staat, toen het IJsselmeer nog Zui
derzee was, niet anders had dan een bezits
verhouding ten aanzien van de stranden, ha
vens en reeden dier zee; 

dat de Staat, door zich, na het tot stand 
komen van den afsluitdijk, eigenmachtig uit 

te roepen tot eigenaar van het IJsselmeer, in 
botsing is gekomen met het bepaalde bij art. 
592 B . W., dat men niet uit eigen wil de oor
zaak en het beginsel van zijn bezit kan ver
anderen; 

dat de rechtbank ten aanzien van boven
staand verweer, van oordeel is, dat ingevolge 
het bepaalde bij art. 577 B . W. aan den Staat 
onder meer behooren : de bevaarbare en vlot
bare stroomen en rivieren ; 

dat daaronder vallen alle bevaarbare en 
vlotbare wateren welke bestemd zijn ten al
gemeenen dienste en gelegen zijn binnen het 
grondgebied van den Staat, dus ook de mee
ren, bedoeld in art. 578 B . W.; 

dat immers niet gebleken is, dat de wet
gever bij de opneming van art. 577 B. W. een 
beperking van den Staatseigendom heeft be
doeld, verg"eleken bij het correspondeerend 
art. 538 Code Civil, welk laatste voorschrift 
mede betrekking had op "toutes les portions 
du territoire français qui ne sont pas suscep
tibles d'une propriété privée;" 

dat op grond hiervan de Staat is eigenaar 
van het IJsselmeer; 

dat ook de Zuiderzee behoorde tot de be
vaarbare en vlotbare wateren en de Staat 
mitsdien ook daarvan eigenaar was, zoodat 
er reeds op dezen grond van een in botsing 
komen met het bepaalde bij art. 592 B. W. 
geen sprake is; 

dat de eigendom van den Staat, als be
doeld bij art. 577 B. W. weliswaar slechts 
geldt, onverminderd de door titel of bezit 
verkregen rechten van bijzondere personen of 
gemeenschappen, doch dat, nu noch ver
dachten zich hebben beroepen op door titel 
of bezit verkregen rechten, krachtens welke 
zij het vischrecht zouden hebben op het 
tegenwoordige IJsselmeer, noch van het be
staan van zoodanige rechten van elders is 
gebleken, er ten dezen van dergelijke verkre
gen rechten geen sprake is en de Staat mits
dien als eigenaar van het IJsselmeer tevens 
is rechthebbende op het vischrecht in dat 
meer; 

0 . ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat de grief onder a voorbij ziet, dat de 
rechtbank - gelijk zij te dezen mocht doen 
- in het midden heeft gelaten, of requiran
ten "tezamen en in vereeniging" dan wel 
,,ieder voor zich" hebben gevischt; 

dat de grief onder b is onjuist, immers het 
bedoelde artikel niet behoort tot de wette
lijke voorschriften, die den onmiddellijken 
grondslag der veroordeeling uitmake n; 

dat de grief onder c steunt op de stelling, 
dat het IJsselmeer nog zou moeten worden 
beschouwd als "Zuiderzee" in den zin van 
art. 1, eerste lid onder b , der Visscherijwet 
1931, S . 410 en de aldaar uitgeoefende vis
scherij dus zoude zijn kust- en niet binnen
visscherij; dat deze stelling echter niet is te 
aanvaarden, nu door de afsluiting het water
gebied van de vroegere Zuiderzee, voorzoo
ver dit binnen den afsluitdijk is komen te 
liggen, geheel van karakter is veranderd, dus 
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geen "Zuiderzee" meer is in den zin van ge
noemd artikel; 

dat de grief onder d de herhaling vormt 
van het voor de Rechtbank opgeworpen ver
weer, hetwelk deze op goede gronden, waar
mede de Hooge Raad zich vereenigt, heeft 
weerlegd; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Holsteyn, die 
bij de bespreking van de voorlaatste grief 
zich op art. z, ze lid, van de Visscherijwet 
1931 S. 410 en op H.R. 20 Dec. 1937 n °. 533 
beroept, en bij de bespreking van de laatste 
grief naar H . R . 5 Febr. 1917, N. j. 1917, 
pag. 257 verwijst. Red.] 

(N. J.) 

23 Maart 1939. UITSPRAAK Centr. Raad 
van Beroep. (Ambtenarenwet 1929 art. 
58 ie lid, Alg. R ij ksambtenarenregle
ment art. 6.) 

Algemeen verbindend voorschrift. De 
Raad van Ministers is niet b ij wet of 
algemeenen maatregel van bestuur be
voegd verklaard naast art. 6 van het 
A. R. A. R . een aanvullende regeling te 
geven. De desbetreffende "circulaire" 
van dien Raad is dan ook alleen te be
schouwen als een leidraad voor de Mi
nisters bij de uitoefening van hun be
voegdheid tot aanstelling van ambtena
ren, maar geenszins als een algemeen 
verbindend voorschrift, waarop een 
ambtenaar zich tegenover een Minister 
kan beroepen. 

Uitspraak in zake: 
A. Beukema, wonende te Arnhem, eischer 
in hooger beroep, niet verschenen, 

tegen: 
den Minister van Waterstaat, gedaagde in 
hooger beroep, voor wien ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
Jhr. Mr. G. W. van der Does, landsadvocaat 
te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat A. Beukema d.d. 16 Juli 1938 tot 

den Minister van Waterstaat een brief heeft 
gericht van den volgenden inhoud: 

"dat hij met ingang van 1 September 1936 
als Opzichter 2 • klasse van den Rijkswater
staat in tijdelijken dienst werd ontslagen en 
op denzelfden datum als Landmeetkundig 
ambtenaar 3• klas van den Rijkswaterstaat 
op arbeidsovereenkomst werd aangesteld; 

dat zijn aanstelling in tijdelijken dienst 
dus in een contract-dienstverband werd 
omgezet, welke mutatie gepaard ging met 
het verlies van zijn ambtenaarschap in den 
zin der pensioenwet; 

dat hij op I September 1936 een onaf
gebroken diensttijd als tijdelijk ambtenaar 
van niet minder dan 22 jaar had vervuld; 

dat hij dus z. i. gelet op het bepaalde in 
art. 6, 2 • lid sub a van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement aanspraak maakte op 
een vaste aanstelling; 

dat evenwel door den Centralen Raad van 
Beroep een principieele beslissing ten aanzien 
van de toepassing van voornoemd artikel 
was genomen, in dien zin, dat tijdelijke amb
tenaren geen recht op een vaste aanstelling 
konden doen gelden, ook al had hun tijdelijk 
dienstverband IO jaren of langer geduurd, 
daar voornoemde Raad zich op het stand
punt stelde, dat de tijdelijke diensttijd als 
zoodanig eerst van I September 1931 af in 
aanmerking kwam; 

dat ondergeteekende op 18 Augustus 1936 
tot Zijne Excellentie den Minister van Water
staat het verzoek richtte hem een vaste 
aanstelling te verleenen; 

dat Zijne Excellentie hem bij schrijven 
d.d. 20 October 1936 N°. 363 Directie van 
den Waterstaat mededeelde vooralsnog niet 
aan dit verzoek te kunnen voldoen; 

dat na deze mededeeling van Zijne Ex
cellentie en na voornoemde beslissing van 
den Centralen Raad van Beroep inmiddels 
door den Raad van Ministers ter rectificatie 
van deze beslissing het besluit is genomen, 
dat tijdelijke ambtenaren, aangesteld vóór 
1 Sept. 1931 wel aanspraken op een vaste 
aanstelling kunnen doen gelden, welk be
sluit van den Ministerraad ook ter kennis 
van den heer Minister van Waterstaat is 
gebracht; 

dat, nu dit besluit is genomen, onder
geteekende, gelet op het feit dat in 1936 de 
Minister vooralsnog niet aan het verzoek 
om na een 22 jarig tijdelijk dienstverband 
een vaste aanstelling aan ondergeteekende te 
verleenen, kon voldoen, hij zich met ver
schuldigde eerbied de vrijheid veroorlooft 
zich andermaal tot Uwe Excellentie te 
wenden ; 

dat per I Juni j.1. na een daartoe ingesteld 
onderzoek weder aan een aantal tijdelijke 
ambtenaren van den Rijkswaterstaat een 
vaste aanstelling is verleend geworden en 
dat degenen, aan wie krachtens dit onder
zoek geen vaste aanstelling kon worden ver
leend, in elk geval hun tijdelijke aanstelling 
behouden; 

dat ondergeteekende tot zijn spijt niet in 
dit onderzoek is betrokken geworden, noch 
immer eenige oproep ter zake van de be
trokken Commissie heeft ontvangen; 

reden waarom hij Uwer Excellentie eer
biedig verzoekt hem met ingang van I April 
1938 een vaste aanstelling als opzichter 
2• klas van den R ijkswaterstaat, resp. als 
Landmeetkundig ambtenaar 3• klasse van 
den Rijkswaterstaat te verleenen, c.q. hem 
wederom een aanstelling als zoodanig in 
tijdelijken dienst te verleenen, dit laatste in 
afwachting van het voorgeschreven en 
nader in te stellen onderzoek, waaraan hij 
zich gaarne wil onderwerpen."; 

0. dat de Minister van Waterstaat bij 
brief van 3 September 1938, n°. 415, hem 
heeft geantwoord: 
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"Voor het door U bedoelde onderzoek was 
eene commissie ingesteld, aan welke uit
sluitend was opgedragen te onderzoeken, 
welke opzichters met eene tijdelijke aanstel
ling en meer dan 10 dienstjaren als zoodanig 
op I Januari 1938 voldeden aan de eischen 
teneinde voor benoeming in vasten dienst 
in aanmerking te worden gebracht. Personen, 
die op dat tijdstip op arbeidsovereenkomst 
werkzaam waren, konden niet in het onder
zoek betrokken worden, zoodat aan het bij 
uw aangehaalden brief gedaan verzoek niet 
kan worden voldaan. 

Aanstelling in tijdelijken dienst van op
zichters geschiedt thans in het algemeen 
niet meer. '' ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Arnhem 
bij uitspraak van 29 December 1938 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het door A. Beukema tegen voormeld be
sluit van 3 September 1938 ingestelde beroep 
ongegrond heeft verklaard; 

0 . dat eischer van deze uitspraak bij dezen 
Raad in hooger beroep is gekomen bij beroep
schrift, hetwelk II Januari 1939 op 's Raads 
griffie werd ontvangen, verzoekende te 
willen beslissen, dat hem met ingang van · 
1 April 1938 een vaste aanstelling als op
zichter 2• klasse van den Rijkswat erstaat 
dan wel gezien zijn tewerkstelling bij eeu 
ander onderdeel van den Rijkswaterstaat 
als landmeetkundig ambtenaar 38 klasse 
van den Rijkswaterstaat worde verleend, 
c.q . dat hem een aanstelling in tijdelijk 
ambtelijk dienstverband als zoodanig worde 
verleend, dit laatste in afwachting van een 
nader in te stellen onderzoek, als bedoeld in 
de circulaire van den Minister van Water
staat d .d. 1 November 1937, waaraan re
questrant zich uit den aard der zaak gaarne 
wil onderwerpen; 

In rechte: 
0. dat op grond van den inhoud der ge

dingstukken moet geacht worden vast te 
staan, dat eischer van I October 1921 tot 
1 September 1936 als ambtenaar in tijdelijken 
dienst bij den Rijkswaterstaat is werkzaam 
geweest en aan dien diensttijd meent een 
aanspraak op een vaste aanstelling te kunnen 
ontleenen, zoodat hij als gewezen ambtenaar 
tegen vermeld besluit van den Minister van 
Waterstaat van 3 September 1938 beroep 
kon instellen en door het Ambtenarengerecht 
te Arnhem bij de bestreden uitspraak terecht 
in zijn beroep ontvankelijk is verklaard, nu 
ook overigens niet gebleken is van het be
staan van eenigen grond, welke er toe had 
moeten leiden hem niet-ontvankelijk te 
verklaren; 

0 . dat alsnu moet worden beslist, of het 
bestreden besluit feitelijk of rechtens m et de 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften strijdt of dat de Minister van 
W aterstaat bij het nemen van dat besluit 
van zijn bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoeganeia is gegeven ; 

0 . dat de Minister van Waterstaat bij 
besluit van 30 Mei 1936, La. P ., Directie 
van den Waterstaat , aan A. Beukema met 
ingang van I September 1936 eervol ontslag 

heeft verleend als opzichter 2• klasse , in 
tijdelijken dienst , van den Rijkswaterstaat ; 

0 . dat laatstgemeld besluit , waartegen 
eischer beroep niet heeft ingesteld, in kracht 
van gewijsde is gegaan; 

0. dat eischer vervolgens met ingang van 
1 September 1936 bij den Algemeenen Dienst 
van den Rijkswatertstaat als landmeetkundig 
ambtenaar 3• klasse op arbeidsovereenkomst 
is tewerkgesteld ; 

0 . dat den Raad geen enkel toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift bekend is , 
waaraan een gewezen opzichter 2• klasse
van den Rijkswaterstaat in tijdelijken dienst 
aanspraak op een vaste aanstelling zou kun
nen ontleenen; 

0 . dat eischer blijkbaar meent zich te 
kunnen beroepen op een beschikking van den 
Minister van Waterstaat van I November 
1937, La. S1, Directie van den Waterstaat, 
waarbij een Commissie werd ingesteld , aan 
welke werd opgedragen te onderzoeken, 
welke opzichters van den Rijkswaterstaat, 
met een tijdelijke aanstelling van meer dan 
10 dienstjaren als zoodanig, op I Januari 
1938 voldeden aan de eischen teneinde voor 
benoeming in vasten dienst in aanmerking 
te worden gebracht; 

0 . dat dit beroep, afgezien van andere 
gronden, reeds hierom moet falen, wijl 
eischer op I Januari 1938 niet was opzichter 
van den Rijkswaterstaat met een tijdelijke 
aanstelling ; 

0 . dat eischer voorts zich nog beroept op 
een "circulaire" van den Voorzitter van den 
Raad van Ministers van 13 Januari 1938, 
no. 20 Kabinet M. R ., gericht aan "Heeren 
Ministers'', in welk geschrift onder meer het 
volgende te lezen staat: 

,,1. Zooals Uwer Excellentie bekend is, 
werd door de uitspraak van den Centralen 
Raad van Beroep, rechtsprekende in Ambte
narenzaken, van 3 December 1936 (A. B . 
1937, blz. 112, R ed. ) beslist, dat tijdelijke 
ambtenaren, als zoodanig aangesteld vóór 
den datum van inwerkingtreding van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, aan 
het bepaalde in artikel 6 , tweede lid, sub a, 
van genoemd reglement geen recht op een 
vaste aanstelling kunnen ontleenen, ook al 
heeft hun tijdelijk dienstverband 10 jaren 
of langer geduurd. 

2. Aangezien het nimmer in de bedoeling 
der Regeering heeft gelegen, deze tijdelijke 
ambtenaren geheel verstoken te doen blijven 
van de aanspraken, welke de tijdelijke 
ambtenaren, na den datum van inwerking
treding van meergenoemd reglement als 
zoodanig aangesteld, aan genoemde bepaling 
kunnen ontleenen, dient te dezen opzichte 
een, voor de betrokkenen billijke voorziening 
t e worden getroffen . 

3 . Mitsdien heeft de Raad van Ministers 
besloten dat het bepaalde in de laatste zinsne
de van artikel 6, tweede lid , onder a, van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
overeenkomstige toepassing zal vinden op 
de tijdelijke ambtenaren, als zoodanig aan
gesteld vó ór I September 1931 , zijnde de 
datum van inwerkingtreding van evenge
noemd reglement. 
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4. Teneinde echter te voorkomen, dat be
doelde tijdelijke ambtenaren, op grond van 
het vorenstaande aanspraak zouden ver
krijgen op een vaste aanstelling met terug
werkende kracht of dat het tot aanstelling 
bevoegde gezag zich onverhoeds voor de 
noodzakelijkheid tot het verleenen van een 
vaste aanstelling zou geplaatst zien, zonder 
zich behoorlijk rekenschap te kunnen geven 
van de vraag, of het in een bepaald geval 
niet de voorkeur verdient, het dienstverband 
met den betrokken ambtenaar te verbreken. 
wijl diens aanstelling in vasten dienst om 
verschillende redenen niet wenschelijk is te 
achten, wordt hierbij tevens bepaald , dat de 
aanspraken op een vaste aanstelling die 
meergenoemde tijdelijke ambtenaren aan 
deze aanschrijving zouden kunnen ontlee
nen, ingaan op 1 April 1938."; 

O. te dezer zake allereerst, dat eischer op 
1 April 1938 niet was ambtenaar in tijdelijken 
dienst, waaruit volgt dat hij op deze "circu
laire", voor zoover zij beteekenis heeft, met 
goed gevolg een beroep niet kan doen; 

O. bovendien, dat, al ware hij op 1 April 
1938 wel ambtenaar in tijdelijken dienst 
geweest, een beroep op genoemde "circu
laire" hem toch niet zou kunnen baten, 
overmits krachtens de uitdrukkelijke be
paling van artikel 125, lid 1, der Ambtenaren
wet 1929, onder meer, voor zoover dit onder
werp niet reeds bij of krachtens de wet is ge
regeld, voor de ambtenaren, door of vanwege 
het Rijk aangesteld, voorschriften betreffende 
aanstelling worden vastgesteld bij of krach
tens algemeenen maatregel van bestuur en 
geenerlei bepaling van wet of algemeenen 
maatregel van bestuur den Raad van Mi
nisters bevoegd heeft verklaard naast de 
regeling van artikel 6 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement een aanvullende 
regeling te stellen; 

0 . dat in de "circulaire" dan ook niet méér 
valt te zien dan een leidraad, welken de 
Ministers bij de uitoefening van hunne be
voegdheid tot aanstelling van ambtenaren, 
voor zoover deze te hunner discretie staat, 
kunnen volgen, maar geenszins een algemeen 
verbindend voorschrift, waarop een ambte
naar zich tegenover een Minister kan be
roepen; 

0 . dat den Raad evenmin is gebleken van 
het bestaan van eenig toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift, op grond waarvan 
eischer met recht een hernieuwde aanstelling 
in tijdelijken dienst zou kunnen vorderen; 

0. ten slotte, dat eischer niet heeft be
weerd en den Raad niet is gebleken, dat de 
Minister van Waterstaat ten deze van zijn 
bevoegdheid - voor zoover die in casu be
staat - kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor 
hem die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat de uitspraak, waarvan hooger be
roep, dus moet worden bevestigd ; 

Rechtdoende in naam der Koningin 1 
Bevestigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep. 
(A.B.) 

23 Maart 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 17 j 0

• art. 20). 
Er kan niet gezegd worden, dat de 

ondervinding de noodzakelijkheid van 
het opleggen van een nieuwe voorwaarde 
heeft aangetoond, nu door den conces
sionaris niet zijn nageleefd de aan de 
vergunning verbonden voorwaarden. 
Ten onrechte heeft het gemeentebestuur 
derhalve den weg van art. 1 7 gevolgd, 
daargelaten of in de niet-naleving aan
leiding zou kunnen zijn gevonden tot 
toepassing van art. 20. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Ch. Vecht, eenig eigenaar van de han
delszaak onder de firma Vecht en Co. , te 
Zwolle, tegen het besluit van burgemeester 
en wethouders dier gemeente van 22/23 Oct. 
1937, 3e afdeeling, N °. 5522/6103, waarbij 
een nieuwe voorwaarde is verbonden aan de 
bij besluit van 25 April 1923, 3e afdeeling, 
N °. 1206, verleende vergunning tot het op
richten van een fabriek voor het vervaar
digen van inleg- en steunzolen in het per
ceel Thorbeckegracht 19, kadastraal bekend 
in sectie F, N ° . 5389; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Maart 1939, N °. 3; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 20 Maart 1939, N°. 128H, 
Afdeeling Arbeid; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Zwolle bij hun evenvermeld besluit aan de 
firma Vecht en Co. aldaar als houdster van 
eene vergunning ingevolge de Hinderwet tot 
het oprichten van een fabriek voor het ver
vaardigen van inleg- en steunzolen in het 
perceel Thorbeckegracht N ° . 19, kadastraal 
bekend in sectie F N°. 5389, de navolgende 
nieuwe voorwaarde hebben opgelegd: 

"in de werkplaats op den beganegrond 
moet van den vloer tot de zoldering langs 
den scheidingsmuur van het perceel Thor
beckegracht N °. 18 en op een afstand daar
van van tenminste 5 cm over de volle 
lengte worden aangebracht een wand van 
heraklithplaten, dik tenminste 5 cm"; 

dat burgemeester en wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat bij hun college een 
klacht is ingekomen van J. H . Maten, we
duwe van A. Heetjans, bewoonster van het 
perceel Thorbeckegracht N °. 18, over hin
der, welken zij ondervindt van de fabriek 
voor het vervaardigen van inleg- en steun
zolen in het perceel Thorbeckegracht N °. 
19; dat naar het oordeel van hun college het 
geluid, dat tot de woning- en kantoorruim
ten van de klaagster doordringt, beperkt 
kan worden, waartoe aan de concessionarisse 
een nieuwe voorwaarde dient te worden 
opgelegd; 

dat van dit besluit Ch. Vecht, eenig eige
naar van de handelszaak onder de firma 
Vecht en Co., bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het bestreden besluit niet 
met redenen omkleed is; dat burgemeester 



123 23 MAART 1939 

en wethouders de noodzaak, om aan hem 
een nieuwe voorwaarde op te leggen, op 
geen andere overweging gronden dan deze : 
"dat naar het oordeel van dit college het 
geluid, dat tot de woning- en kantoorruim
ten van klaagster doordringt, beperkt kan 
worden"; dat het nauwelijks betoog behoeft, 
dat er zeer weinig inrichtingen, werkende 
onder krachtens de Hinderwet opgelegde 
voorwaarden, zullen zijn, waarvoor niet zou 
gelden, dat het naar elders doordringende 
geluid beperkt kan worden; dat er vanzelf
sprekend, mede dank zij de voortschrijdende 
techniek, hoe langer hoe meer mogelijkheid 
bestaat, om zelfs hinder van niet emstigen 
aard nog te beperken; dat dit echter de be
doeling der Hinderwet niet is; dat dit zeer 
zeker niet de strekking is van het in casu 
toegepaste artikel 17, hetwelk immers de 
oplegging van nieuwe voorwaarden slechts 
toelaat, indien de ondervinding de nood
zakelijkheid daarvan aantoont; dat met dit 
strenge vereischte - natuurlijk gevolg van 
het bezwaar, gelegen in het achteraf opleg
gen van nadere voorwaarden voor een reeds 
bestaande inrichting - de door burgemees
ter en wethouders slechts aangenomen mo
gelijkheid tot beperking van het geluid niet 
in overeenstemming is; dat zij een onvol
doende redengeving voor die noodzakelij k
heid is; dat reeds op dezen grond het be
roepen besluit behoort te worden vernietigd ; 
dat hij voorts, op grond van art. 17, lid 2, 
der Hinderwet, op 13 September 1937 door 
den burgemeester van Zwolle is gehoord; 
dat hij daartoe werd opgeroepen b ij een 
schrijven d.d. 1/4 September 1937, afdeeling 
3, N °. 4963; dat blijkens dit schrijven bur
gemeester en wethouders voornemens waren, 
aan hem op te leggen de daarin vermelde 
voorwaarde, waarin hij, voor zoover daarin 
sprake is van het stellen van een wand, 
niets anders heeft kunnen lezen dan dat die 
wand zou moeten worden aangebracht in 
den in de voorwaarde bedoelden kelder ; dat 
daarin niet te lezen viel, dat die voorwaarde 
op het oog zou hebben een ten minste 5 cm 
dikken wand van heraklithplaten, aan te 
brengen in zijn, appellants, werkplaats van 
den vloer tot de zoldering en over de volle 
lengte van een der scheidingsmuren , zoodat 
hij niet in de gelegenheid is gesteld, zijne 
belangrijke bezwaren daartegen aan burge
meester en wethouders kenbaar te maken 
en burgemeester en wethouders hun besluit 
derhalve niet hebben genomen na zijne be
zwaren - welke hij thans voor het eerst in 
beroep moet aanvoeren - te hebben kunnen 
wegen ; dat hij dezen gang van zaken in 
strijd acht met art. 17, lid 2, der Hinder
wet, waarvan de bedoeling immers deze is, 
dat den concessionaris gelegenheid wordt 
geschonken zijn standpunt uiteen te zetten 
omtrent datgene, wat hem te wachten staat, 
zoodat wordt voorkomen hetgeen i. c. is ge
schied : dat hij met een nieuwe voorwaarde 
wordt overvallen; dat blijkens het schrijven 
van burgemeester en wethouders van Zwolle 
het bezwaar, hetwelk door een nieuwe voor-

waarde zou moeten worden opgeheven, uit
sluitend de zoogenaamde zware stanzma
chine betrof; dat ter zitting, bedoeld in art. 
17, lid 2, der Hinderwet, onder instemming 
van den aldaar aanwezigen directeur van 
het bouw- en woningtoezicht, vastgesteld 
werd, dat dit was de machine, op de tee
kening, behoorende bij de vergunning d.d. 
2 7 December 193 5, 3e afdeeling N °. 28, 
aangeduid als nummer 7; dat blijkens het 
beroepen besluit de nadere voorwaarde ech
ter niet alleen de voormelde vergunning be
treft, doch tevens de vergunningen , hem 
verleend bij besluiten van burgemeester en 
wethouders van Zwolle d.d. 25 April 1923, 
3e afdeeling, N ° . 1206, 3 Februari 1928, 3e 
afdeeling, N ° . 18 en 5 Maart 1929, 3e af
deeling, N °. 37, welke laatste drie vergun
ningsbesluiten betrekking hebben op meer
dere andere machines, waarover echter nim
mer een klacht is gedaan en over welke ter 
zitting, waarin hij is gehoord, dan ook met 
geen woord is gerept ; dat de drie laatst
genoemde vergunningsbesluiten aldus voor
zien zijn van een nieuwe voorwaarde, zonder 
dat hij met betrekking daartoe is gehoord of 
opgeroepen, zoodat in zooverre het beroepen 
besluit is genomen in strijd met art. 17, lid 
2, der Hinderwet; dat de door de wet ge
vorderde noodzakelijkheid tot oplegging van 
een nieuwe voorwaarde niet bestaat ; dat 
toch a. de onderhavige stanzmachine t hans 
ruim 2 jaren werkt; dat sinds haar in-wer
king-stellen bovendien het door de machine 
veroorzaakte geluid belangrijk verminderd 
is, doordat, kort na den datum van het ver
gunningsbesluit van 1'935, deze machine be
treffende, hij , appellant, eigener beweging 
de oorspronkelijke zware stanzplaat door een 
veel lichtere heeft vervangen; 

b. tusschen de onderhavige werkplaats en 
de vertrekken , in gebruik bij de klaagster, 
de weduwe A. Heetjans, zich twee gangen 
bevinden : één naar en nog één op de boven
verdieping, waardoor reeds een geluidisolee
rende werking wordt verkregen; c. de woon
vertrekken van de klaagster ruim 1 meter 
hooger liggen dan de machine staat ; d. deze 
machine ten hoogste 2 uren per dag werkt ; 
e. het geluid zich hoofdzakelijk verspreidt 
door de ramen van de werkplaats en die 
van klaagst ers perceel ; f. de klacht, welke 
tot het beroepen besluit heeft geleid, u it een 
tijd dateert, dat een gedeelt e van klaagsters 
perceel onverhuurd was, welke omstandig
heid ter zitting, waar hij , appellant, is ge
hoord, uitdrukkelijk door den directeur van 
het bouw- en woningtoezicht is erkend; dat 
een dergelijke incidenteele aanleiding tot 
klagen - de klaagster vond inmiddels een 
nieuwen huurder - niet kan gelden als een 
ondervinding, welke de noodzakelijkheid van 
een nieuwe voorwaarde aantoont; dat ten 
slotte de opgelegde voorwaarde door haar 
kostbaarheid voor hem uiterst bezwaarlijk 
is; dat zij o.a. t en gevolge heeft, dat al 
hetgeen zich thans binnen een afstand van 
10 centimeter van den betrokken scheidings
muur bevindt, moet worden verwijderd en 
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verplaatst; dat geheel of ten deele binnen 
dien afstand van den muur aangetroffen 
worden de navolgende voorwerpen of onder
deelen daarvan: drijfriemen, motoren, radia
toren en buizen der centrale verwarming, 
licht- en luchtleidingen, betimmeringen; dat 
verplaatsing van drijfriemen en motoren op 
haar beurt tengevolge zou moeten hebben 
verplaatsing van de in den grond verankerde 
machines, hetgeen, door het groote gewicht 
daarvan, zeer veel kosten zou veroorzaken; 
dat die kosten nog hooger zouden worden, 
indien die verplaatsing met zich zou bren
gen de noodzakelijkheid tot uitbreiding van 
de fundeeringen, waarop de machines thans 
zijn geplaatst, teneinde de omwonenden geen 
last te doen hebben van trillingen; dat hij 
van meening is, dat dusdanige kostbare 
voorzieningen hier door de omstandigheden 
niet worden gerechtvaardigd en dat ook om 
die reden het beroepen besluit niet in stand 
kan blijven; 

0. dat blijkens de overweging van het 
bestreden besluit de voormelde nieuwe voor
waarde door burgemeester en wethouders 
aan de concessionarisse is opgelegd wegens 
het geluid, dat tot de woning- en kantoor
ruimten van de weduwe A. Heetjans door
dringt; 

dat het genoemde besluit derhalve niet 
gezegd kan worden met met redenen te zijn 
omkleed; 

dat de eerste grief van den appellant 
mitsdien ongegrond is ; 

dat hetzelfde geldt met betrekking tot des 
appellants tweede grief, betreffende de niet 
behoorlijke naleving van art. 17, 2cl,e lid, der 
Hinderwet; 

dat toch, al moge de aan den appellant 
nieuw opgelegde voorwaarde niet gelijklui
dend zijn aan die, in den oproepingsbrief 
van 1 September 1937, 3e afdeeling, N°. 
4963, weergegeven, uit de overgelegde stuk
ken blijkt, dat de appellant omtrent de 
strekking van de hem op te leggen voor
waarde is gehoord; 

dat intusschen in het onderwerpelijke ge
val niet gezegd kan worden, dat de onder
vinding de noodzakelijkheid van het opleg
gen van een nieuwe voorwaarde heeft aan
getoond, nu door de concessionarisse, blij
kens het ambtsbericht van den Directeur
Generaal van den Arbeid, niet zijn nageleefd 
de bij de vergunning van 3 Februari 1928 
door burgemeester en wethouders gestelde 
voorwaarden a en b, luidende onderschei
denlijk, dat de werktuigen moeten worden 
gemonteerd op een fondeering, welke vrij 
moet zijn van den muur tegen het oostelijk 
aanliggend perceel, en dat in dien muur of 
aan daarin dragende balken geen drijfwer
ken mogen bevestigd worden, aan welke 
niet-naleving voor den ondervonden hinder 
in belangrijke mate beteekenis is toe te 
kennen; 

dat in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, door den ver-

tegenwoordiger van den appellant weliswaar 
is aangevoerd, dat krachtens het vergun
ningsbesluit van 27 December 1935 in deze 
van toepassing zou zijn voorwaarde a, ver
bonden aan de bij besluit van burgemeester 
en wethouders van Zwolle van 5 Maart 
1929, 3e afdeeling, N°. 37, verleende ver
gunning, welke voorwaarde door hem wèl 
zou zijn nageleefd, doch dat door deze ver
gunningen tot uitbreiding van de inrichting 
de vergunning van 3 Februari 1928 en de 
daarbij gestelde voorwaarden niet zijn ver
vallen; 

dat in ieder geval niet is voldaan aan de 
bij het voormelde besluit van burgemeester 
en wethouders van 5 Maart 1929 gestelde, 
bij de vergunning van 27 December 1935 
van toepassing verklaarde voorwaarde b, 
voorschrijvende, dat in al of niet gemeene 
scheidingsmuren geen drijfwerken mogen 
worden bevestigd, welker niet-naleving ken
nelijk tot het veroorzaken van hinder me
dewerkt; 

dat hierin mogelijk aanleiding zou kunnen 
zijn gevonden tot toepassing van art. 20 der 
Hinderwet, doch dat hier ten onrechte de 
weg van art. 1 7 dezer wet gevolgd is; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van burgemeester en wethou
ders van Zwolle van 22 October 1937, 3e 
afdeeling, N °. 5522/6103, te vernietigen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last enz. 

(A.B.) 

24 Maart 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228d) . 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een raadsbesluit tot 
v erkoop van een perceel grond ter ont
ginning, met de bedoeling, dat de koo
per daarop een boerderij zal stichten, 
aangezien op de in het besluit van Ged. 
Staten aangegeven gronden moet wor
den geoordeeld, dat de verkoop niet 
strekt tot bevordering van een doel
matige ontginning van de aan de ge
meente toebehoorende gronden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Boekel tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noord
Brabant van 14 September 1938, G . n ° . 327, 
3e afdeeling, waarbij goedkeuring is ont
houden aan het raadsbesluit van 13 April 
1938, tot verkoop van een perceel heide
grond, aan Th. Bijvelds te Boekel; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Maart 1939, n ° . 16; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 Maart 1939, 
n ° . 7919, afd. B. B.; 

0 . dat de raad der gemeente Boekel bij 
besluit van 13 April 1938 heeft besloten, 
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aan Th. Bijvelds aldaar ondershands te 
verkoopen een perceel heidegrond ter grootte 
van ± 8.25 ha, voor de stichting van een 
boerderij, te weten, met uitzondering van 
een nader aangegeven gedeelte, het perceel 
kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie 
D n °. 1404, voor de som van f 1650, daarbij 
overwegende, dat de prijs van den bedoelden 
grond door den raad is getaxeerd op f 200 
per ha, met welken prijs de aanvrager ge
noegen neemt; dat naar de meening van 
den raad tegen verkoop van dezen grond 
aan den adressant geen bezwaar bestaat; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
besluit van 14 September 1938, G . n °. 327, 
IIIe afd., aan dit raadsbesluit hunne goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat de voorgenomen verkoop geschiedt ter 
ontginning, met de bedoeling, dat Th. Bij
velds op den grond een boerderij zal stich
ten; dat deze grond echter van zeer slechte 
hoedanigheid is, zoodat slechts een klein 
gedeelte op eenvoudige wijze kan worden 
ontgonnen tot bouw- en weiland en voor 
ontginning van het overige gedeelte bijzon
dere deskundigheid wordt vereischt, terwijl 
de ontginning ook zeer hooge kosten zal 
medebrengen; dat echter zulke bijzondere 
deskundigheid bij den gegadigde Bijvelds 
niet kan worden verondersteld; dat mitsdien 
met reden te vreezen is, dat het te stichten 
boerenbedrijf aan gegadigde geen voldoende 
bestaan zal opleveren en ten slotte zal moe
ten worden gestaakt; dat de voorgenomen 
verkoop derhalve niet strekt ter bevordering 
van de totstandkoming van gezonde boeren
bedrijven, hetwelk toch een gemeentelijk 
belang is; dat voorts enkele aangrenzende 
perceelen grond, eveneens eigendom van de 
gemeente, in denzelfden toestand verkeeren 
als het onderhavige en het uit landbouw
kundig en economisch oogpunt gewenscht 
is, de ontginning van dit geheele complex 
gelijktijdig te doen plaats hebben; dat ge
lijktijdige ontginning volgens een vooraf op
gemaakt bestemmings- en verkavelingsplan, 
waarbij met de wisselende hoedanigheid van 
den grond volledig rekening wordt gehou
den, de juiste oplossing is en niet het onder
havige voor cultuurgrond weinig geschikte 
perceel afzonderlijk met hooge kosten moet 
worden ontgonnen; dat de onderhavige ver
koop dus niet strekt tot bevordering eener 
doelmatige ontginning der aan de gemeente 
toebehoorende gronden; dat om de boven
genoemde redenen de voorgenomen verkoop 
in strijd is met het belang der gemeente; 

dat van het genoemde besluit van Ged. 
Staten de raad der gemeente Boekel bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijns 
inziens door een deskundige bewerking deze 
grond te duur zal komen en derhalve deze 
bewerking beter aan den kooper zelf kan 
worden overgelaten; 

0. dat mede blijkens een op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, door den Direc
teur van het Staatsboschbeheer uitgebracht 
ràpport, Ged. Staten terecht op de in hun 

bestreden besluit vermelde gronden hebben 
geoordeeld, dat de onderhavige verkoop niet 
strekt tot bevordering van een doelmatige 
ontginning van de aan de gemeente toebe
hoorende gronden; 

dat dus de goedkeuring terecht aan het 
raadsbesluit is onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A. B.) 

27 Maart z939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Tramwegreglement art. 56; Sr. 
art. 40) . 

Uit de verklaringen van twee getuigen 
en van verd. zelf heeft de Rechtb. kun 
nen afleiden, dat ook binnen het baan
gedeelte, waarop niet sneller dan 15 
K .M . per uur mag worden gereden, de 
tram reed met een grootere dan de daar 
toegelaten snelheid. 

Uit de tot het bewijs gebezigde ver
klaringen inzonderheid uit de verkla
ring van den autobestuurder heeft de 
Rechtbank kunnen opmaken, dat de 
autobus bij het oversteken van de tram
baan normaal reed en dat er voor req. 
geen aanleiding bestond er op te reke
nen, dat de bestuurder van de autobus 
wist, dat het tramrijtuig in aantocht 
was, en die autobus wel voor de kruising 
zou stoppen. 

De Rechtb. heeft, door req.'s beroep 
op overmacht wegens het niet hebben 
van een snelheidsmeter in den tram
wagen te verwerpen op grond, dat een 
behoorlijk wagenvoerder, en zeker een 
met jarenlange ervaring, in staat moet 
zijn om ook zonder zoodanig instrument 
er voor zorg te dragen, dat de snelheid 
van het door hem bestuurde voertuig de 
hem voorgeschreven grenzen niet over
schrijdt, niet blijk gegeven het begrip 
overmacht onjuist te hebben opgevat. 

Op het beroep van J. D., wagenvoerder, te 
Haarlem, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Haarlem 
van 1 Dec. 1938, waarbij, met vernietiging 
van een door het Kantongerecht te Haarlem 
op 20 Juli 1938 mondeling gewezen vonnis, 
requirant ter zake van: r. ,,Ten aanzien van 
die baangedeelten waar de Inspecteur-Gene
raal zulks in het belang van het veilig ver
keer over den tramweg, het betrokken pro
vinciaal bestuur en bestuurders gehoord, be
paalt, niet een beneden de in het eerste lid 
van art. 56 van het Tramwegreglement be
doelde grens liggende en door hem bepaalde 
maximum snelheid in acht nemen." 

2. ,,Als wagenvoerder bij het rijden waar 
de tramweg zich bevindt op den openbaren 
weg niet tijdig de snelheid verminderen, wan
neer de veiligheid van het verkeer op den 
openbaren weg zulks vordert." 
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met aanhaling van de artt. 1, 4, 5, 9 en II 

van de Locaalspoor- en Tramwegwet, 56 en 
59 van het Tramwegreglement, 23, 62 en 91 
Sr., is veroordeeld tot twee geldboeten van 
twaalf gulden vij ftig cents ieder, met bepa
ling van den duur der vervangende hechtenis 
op vijf dagen voor elke boete. (Gepleit door 
Mr. Ch. M. J. Witlox). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Bij haar vonnis van 1 D ecember 1938, 
waartegen dit beroep in cassatie is gericht, 
heeft de Rechtbank te Haarlem, rechtspre
kende in hooger beroep met vernietiging van 
een vonnis van den Kantonrechter aldaar 
van 20 Juli 1938 t en laste van den requirant 
bewezen verklaard dat hij op 13 Mei 1938 
in de gemeente Haarlem als wagenvoerder 
van een tramtrein der Noord-Zuidholland
sche tramwegmaatschappij , zijnde een trek
voertuig in dienstvaardigen staat, zonder 
andere voertuigen, daarmede met een groo
tere snelheid dan van 15 kilometer per uur 
heeft gereden over den spoorweg dier maat
schappij, ter plaatse gelegen en aangelegd 
op den openbaren weg, de Amsterdamsche 
vaart, binnen het baangedeelte van 50 meter 
vóór tot 50 meter voorbij de Amsterdamsche 
poort, ten aanzien van welken spoorweg in 
den zin der locaal spoor- en tramwegwet, 
door den Minister van Waterstaat was be
paald, dat deze spoorweg als tramweg werd 
beschouwd en over welken spoorweg vervoer 
plaats vond tusschen de gemeenten Amster
dam en Zandvoort, zulks terwijl ten aanzien 
van bovengenoemd baangedeelte door den 
Inspecteur-Generaal der spoor- en tramwe
gen in het belang van het veilig verkeer over 
dien tramweg - nadat Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland en de Directeur van op
gemelde Maatschappij hierover waren ge
hoord de maximum snelheid die wagenvoer
ders op dat baangedeelte in acht moeten 
nemen, was bepaald op 15 kilometer per uur 
welke snelheid lag beneden de door den Mi
nister van Waterstaat voor dien tramweg 
vastgestelde maximum-snelheid van vervoer ; 
en vervolgens de snelheid van de door hem, 
verdachte, bestuurde tramtrein niet tijdig 
heeft geminderd, toen de veiligheid van het 
verkeer op dien tramweg en dien openbaren 
weg zulks vorderde, vermits een op normale 
wijze rijdende autobus, waarvan de bestuur
der bezig was dien tramweg schuin over t e 
steken, welke autobus toen door de tramtrein 
werd ingehaald, gegrepen en over geruimen 
afstand voortgesleurd. 

De Rechtbank heeft verklaard dat dit be
wezene strafbaar was en opleverde de over
tredingen: enz. 

Ter zitting van Uwen Raad van 13 Febr. 
jl : heeft zijn raadsman drie middelen van 
cassatie voorgesteld en toegelicht luidende : 

S . en/of v. t. van de artt. 338, 339,341,342 , 
348, 350, 351, 352, 359 en 425 Sv.; van de 
artt. 1, 4, 5, 9 en II van het L ocaal-spoor- en 
Tramwegreglement en van de artt. 40 en 91 
Sr., tevens zulks wat betreft de bewezen 
verklaarde overtreding van art. 59 sub 1 van 

het Tramwegreglement : S . en/of v. t . van de 
artt. 56 en 59 van het Tramwegreglement 
doordat: 

1. door de Rechtbank te Haarlem als be
wezen is verklaard, dat verdachte binnen den 
afstand van 50 Meter vóór de Amsterdam
sche poort te Haarlem, waarvoor een maxi
mum snelheid van 15 km is vastgesteld, heeft 
gereden meteen grootere snelheid dan 15 km, 
ofschoon daaromt rent geen verklaring is af
gelegd; immers getuige Dekkers heeft slechts 
verklaard, dat hij "op een paa r honderd me
ter afstand van de Amsterdamsche poort" 
zag, dat de bewuste motorwagen hem voor
bijreed met een snelheid van ongeveer 40 
km ; hetgeen uitteraard niets vaststelt om
trent de snelheid op 150 à 200 meter verder. 

II. doordat de Rechtbank heeft aangeno
m en, dat voor verdachte den plicht bestond 
de vaart van den door hem bestuurden 
tramtrein te verminderen, omdat de veilig
heid van het verkeer zulks vorderde, toen 
een " op normale wijze" rijdende autobus, 
dien tramweg schuin ging oversteken, zijnde 
dit oversteken op het moment dat een tram
trein naderde en vlak voor een tramtrein 
heen niet alleen zeer abnormaal maar daar
enboven komende in conflict met het in het 
tramwegreglement art. 11.3 sub a bepaalde. 

III. Wat betreft het beroep van ver
dachte op overmacht: 

a. ten aanzien van het overschrijden van 
de maximum snelheid van 15 km, waar er 
geen snelheidsmeter op den motor-tramwa
gen aanwezig was, dat beroep op onjuiste 
gronden heeft verworpen ; 

b. Wat betreft de bewezen verklaarde over
treding van art. 59 sub 1 van het Tramweg
reglement : niet is weerlegd het beroep op 
overmacht van gedaagde, die heeft aange
voerd dat het hem onmogelijk was een aan
rijding te voorkomen omdat de autobus, 
waarvan de achterzijde zich op ongeveer ge
lijke hoogte bevond met het voorbalcon van 
de tram, hetwelk bevestigd is door den voor 
de R echtbank gehoorden getuige à decharge 
conducteur de Kruyf, ondanks het naderen 
van de tram toch nog de trambaan overstak, 
zoodat een botsing m oest volgen ondanks 
het met volle kracht remmen, terwijl dit be
roep van verdachte op overmacht nog nader 
voor de Rechtbank is aangevuld door zijn 
verdediger met een beroep op het feit, dat 
verdachte mocht veronderstellen met het oog 
op art. II, 3 sub a van het Tramwegregle
ment, dat die autob us n iet meer op de tram
baan zou komen, en dus de veiligheid van 
het verkeer geen verdere vaartvermindering 
eischte. 

Wat de eerste grief van requirant betreft, 
merk ik op dat hij m . i . over het hoofd ziet, 
dat de verklaring van getuige D ekker niet 
de eenige verklaring is waaruit de Rechtbank 
de snelheid van de tram op het in de telaste
legging genoemde gedeelte van den spoor
weg kon afleiden. Wat dezen Dekker aangaat 
is het juist dat hij over de snelheid op dat 
weggedeelte niet voldoende kan oordeelen, 
maar Dekker verklaart meer. 
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Hij zag dat een autobus op den zelfden 
weg vóór de tram uit reed en dat die autobus 
door de tram gegrepen werd. Aangezien nu 
de chauffeur van die autobus getuige de Wit, 
verklaarde, dat hij met een vaart van 20 à 25 

Kilometer per uur reed, toen hij ingehaald 
werd en ook te voren met die vaart had ge
reden, kon de rechter de gevolgtrekking ma
ken en bewezen verklaren, dat requirant 
meer dan 15 Kilometer per uur heeft ge
reden. 

De tweede grief van requirant luidt als ik 
goed zie, dat de Rechtbank niet als bewezen 
had mogen aannemen, dat de autobus op 
normale wijze reed, omdat volgens hem de 
autobus juist abnormaal reed immers in 
strijd met art. 11 van het Tramwegreglement 
dat in een derde lid verbiedt om bij tram
wegen, welke op openbare wegen zijn aan
gelegd, met een voertuig op den tramweg te 
verblijven, wanneer een trein in aantocht is 
en dezen daardoor in zijn loop te belem
meren. 

Zooals Wij gezien hebben kon de Recht
bank aannemen dat de autobus met een vaart 
van 20 à 25 km per uur vóór de tram uitreed, 
terwijl de tram daar ter plaatse maar 15 km 
per uur mocht rijden. Onder deze omstan
digheden was het schuin oversteken van de 
trambaan, zooals de autobus gedaan heeft, 
voldoende verantwoord en zeker niet in strijd 
met genoemd voorschrift van art. II van het 
Reglement, dat m. i. ook niet betrekking 
heeft op het oversteken van een tramweg 
maar op het rijden op den tramweg vóór den 
trein uit, zóó dat de trein gehinderd wordt. 

In het derde cassatiemiddel beklaagt re
quirant zich in de eerste plaats erover dat 
zijn beroep op overmacht ten aanzien van 
het overschrijden van de maximumsnelheid 
niet op juiste gronden is verworpen. 

Naar mijn meening is dit wel het geval. 
Het feit, dat er geen snelheidsmeter in den 
wagen is, ontslaat den wagenvoerder niet 
van den plicht om de voorgeschreven maxi
mum snelheid in acht te nemen. Hoe dit ech
ter zij, in ieder geval is het vonnis op dit 
punt onaantastbaar, want van een onjuiste 
opvatting van het begrip overmacht als 
strafuitsluitingsgrond blijkt niet. 

In de tweede plaats bevat dit cassatiemid
del de grief dat de rechter niet weerlegd zou 
hebben een ander beroep op overmacht, dit
maal gericht tegen de tweede overtreding, 
die requirant is te laste gelegd. 

Dit beroep op overmacht zou blijkbaar 
gelegen zijn in de volgende verklaring van 
verdachte ter zitting: ,,Toen de autobus op 
vorenbedoeld weggedeelte vlak voor de brug 
bij de Amsterdamsche poort, alwaar de tram
rails schuin van rechts naar links naar het 
midden van den rijweg loopen, was gekomen, 
begon zij vlak voor mijn tram plotseling op 
de daarvoor gebruikelijke plaats de trambaan 
over te steken. Ik heb toen dadelijk met volle 
kracht geremd, maar de tram was toen de 
autobus reeds zoo dicht genaderd, dat deze 
door de tram werd gegrepen en over een af
stand van ongeveer 20 Meter werd voortge
sleurd", 

en verder "omdat de autobus zoo geruimen 
tijd naast mij had gereden rekende ik er op, 
dat de chauffeur wist dat de tram er aan
kwam en dus niet meer over zou steken. Ik 
heb er niet op gelet of de bus ook inderdaad 
vaart verminderde om mij voor te laten gaan. 
Ik heb voor de aanrijding ook fluitsignalen 
gegeven." 

De Rechtbank heeft in deze verklaring 
niet een beroep gezien op een strafuitslui
tingsgrond en in het bijzonder niet een be
roep op overmacht. Naar mijn meening be
hoefde zij dit ook niet. De Rechtbank heeft 
de voorstelling der feiten die requirant in 
bovengenoemde verklaring gegeven heeft, 
verworpen, omdat zij aannam, dat de auto
bus vóór de tram uit reed en door haar inge
haald werd. Maar zelfs als de voorstelling 
der toedracht van de aanrijding, die requi
rant gegeven heeft, juist ware, zou deze hem 
niet hebben gedisculpeerd. De overtreding 
bestond immers niet in de aanrijding, maar 
in het niet verminderen van de snelheid, 
wanneer de veiligheid van het verkeer zulks 
vordert. Requirant zelf erkent dat de bus 
geruimen tijd naast hem reed, dat zij op de 
gebruikelijke plaats de trambaan heeft over
gestoken en dat hij niet gezien heeft dat de 
bus vaart verminderde om hem voor te laten 
gaan. 

Ook onder die omstandigheden had hij zijn 
vaart tijdig behooren te verminderen in het 
belang van de veiligheid van het verkeer. 

Geen der middelen gegrond achtend, con
cludeer ik tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, en lui
dende: (zie conclusie.) 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld: dat 
hij enz. (zie conclusie.) 

0. omtrent het eerste middel: 
dat daarbij uit het oog is verloren, dat, 

naast de in het middel vermelde verklaring 
van Dekker, mede recht is gedaan op de ver
klaring van verdachte, dat hij bij het nade
ren van het baangedeelte, waarop niet snel
ler dan 15 K.M. per uur mag worden gereden, 
wel den stroom heeft afgesloten, doch den 
wagen zonder remmen heeft laten uitloo
pen, op de verklaring van de Wit, den be
stuurder van de autobus, dat die bus vóór 
en tijdens het kruisen van de trambaan een 
snelheid had van 20 à 25 K.M. per uur, en 
hij, alvorens de tramrails over te steken, 
naar rechts, - dat is de richting uit welke 
de tram kwam aanrijden -, heeft gekeken, 
doch geen verkeer zag naderen, en op de ver
klaringen van de getuigen Dekker en de Wit, 
dat na de botsing de tram de autobus nog 
over geruimen afstand voortsleurde, zulks 
hoewel verdachte, volgens zijn eigen verkla
ring, vlak vóór de botsing met volle kracht 
is gaan remmen, uit welk een en ander de 
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Rechtbank heeft kunnen afleiden, dat ook 
binnen de grenzen van bedoeld baangedeel
te de tram reed met een grootere dan de daar 
toegelaten snelheid; 

0. dat het tweede middel ervan uitgaat, 
dat de autobus vlak voor de tram de tram
baan is gaan oversteken, doch deze stelling 
feitelijken grondslag mist, en uit de tot be
wijs gebezigde verklaringen, - inzonderheid 
uit voormelde verklaring van de Wit, dat 
hij, rijdende met een snelheid van 20 à 25 
K.M., en alvorens met diezelfde snelheid de 
trambaan, welke daar den rijweg kruist, over 
te steken, naar rechts heeft gekeken, doch 
toen geen tram zag naderen, zulks in ver
band met de ter plaatse geldende maximum
snelheid der tram - , de Rechtbank heeft 
kunnen opmaken, dat de autobus bij dat 
oversteken normaal reed, en dat er voor re
quirant geen aanleiding bestond erop te re
kenen, dat de bestuurder van de autobus 
wist, dat het tramrijtuig in aantocht was, 
en die autobus dus wel voor de kruising zou 
stoppen; 

0 . ten aanzien van het derde middel: 
dat in het bestreden vonnis omtrent ver

dachtes beroep op overmacht is overwogen: 
"dat in het bijzonder het niet aanwezig zijn 

van een snelheidsmeter in den motortram
wagen verdachtes beroep op overmacht niet 
wettigt, omdat een behoorlijk wagenvoerder, 
en zeer zeker wanneer hij als verdachte zoo
wel ten aanzien van het voertuig als traject 
over een jarenlange ervaring beschikt, in 
staat moet zijn om ook zonder zoodanig in
strument ervoor zorg te dragen, dat de snel
heid van het door hem bestuurde voertuig 
de hem voorgeschreven grenzen niet over
schrijdt;" 

dat, door op deze gronden het beroep op 
overmacht te verwerpen, de Rechtbank niet 
heeft blijk gegeven het begrip overmacht on
juist te hebben opgevat, en overigens de be
slissing, als van feitelijken aard, in cassatie 
niet met goed gevolg kan worden bestreden, 
zoodat de grief sub a niet opgaat; 

dat ook de grief sub b niet tot cassatie kan 
leiden, reeds omdat deze uitgaat van een an
dere toedracht der feiten, dan door de Recht
bank als vaststaande werd aangenomen; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

27 Maart 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168; A.P.V. 
van 's-Gravenhage art. 250). 

Het antwoord op de vraag, of het on
der art. 250 der A.P.V. van 's-Graven
hage vallend zeegedeelte [ de zee tus
schen bepaalde strandhoofden] aan die 
gemeente behoort is niet in eenige uit
drukkelijke wettelijke regeling te vin
den. 

Nu de langs de kust gelegen zeestrook 
tot het gebied des Rijks behoort, volgt 
uit het ontbreken van eene gemeente
lijke indeeling van die strook nog niet, 
dat het gebied der gemeente eindigt 

waar de zee begint. Veeleer moet worden 
aangenomen, dat, nu de grens der ge
meente aan de zeezijde niet bepaaldelijk 
werd vastgesteld, daarbij de bedoeling 
is geweest den in deze van ouds bestaan
den toestand, dat de Overheid van de 
aan de zee gelegen plaatsen verorde
ningen heeft vastgesteld, geldende ook 
voor het onmiddellijk langs het strand 
gelegen zeegedeelte, onveranderd te 
handhaven. 

Req.'s stelling, dat bedoeld zeegedeel
te niet tot het gebied der gemeente 
's-Gravenhage behoort is dan ook niet 
te handhaven. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0 . M. 
bij het Kantongerecht te 's-Gravenhage, re
quirant van cassatie tegen een vonnis van 
genoemd Kantongerecht van 8 Dec. 1938, 
waarbij C. K ., leeraar aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage, ter 
zake van: ,,te 's-Gravenhage tusschen de 
strandhoofden 27 en 28 baden in zee", met 
aanhaling van de artt. 250 en 260 der Alg. 
Pol.verordening voor 's-Gravenhage, 23 en 
91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete van 
een gulden en een vervangende hechtenis van 
één dag ; zulks nadat door het 0. M . ontslag 
van alle rechtsvervolging was gevorderd. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Kantonrechter te 's-Gravenhage heeft 
bij vonnis van 8 December 1938, waartegen 
dit beroep is gericht, ten laste van den gere
quireerde bewezen verklaard, dat hij op 31 
Mei 1938 des voormiddags omstreeks 8½ 
uur heeft gebaad in zee tusschen de strand
hoofden 27 en 28, welke behooren tot de ge
meente 's-Gravenhage, zonder dat een der 
gevallen aanwezig was, waarin dit geoorloofd 
zou zijn geweest. 

De Kantonrechter kwalificeerde dit feit: 
,,te 's-Gravenhage tusschen de strandhoofd
den 2 7 en 28 baden in zee" en veroordeelde 
met toepassing van art. 250 en 260 der alge
meene politieverordening voor 's-Graven
hage den gerequireerde in een geldboete van 
r 1 of 1 dag hechtenis. 

De Ambtenaar van het Openbaar Ministe
rie bij genoemd Kantongerecht heeft tijdig 
tegen dit vonnis cassatieberoep ingesteld. In 
de daarvan opgemaakte akte wordt het een 
op tegenspraak gewezen vonnis genoemd. 
Het bedoelde vonnis daarentegen maakt mel
ding van het tegen den verdachte verleend 
verstek, maar dit neemt niet weg dat het niet 
aan twijfel onderhevig is, dat bovengenoemd 
vonnis door den Ambtenaar is bedoeld. Het 
vonnis is trouwens niet duidelijk over het 
punt of het bij verstek of contradictoir ge
wezen is, want het spreekt ook van "hetgeen 
de verdachte te zijner verdediging aanvoer
de". De verwarring is blijkbaar ontstaan ten
gevolge van het bij herhaling verleend uitstel. 
Zij heeft uit hoofde van de bepaling van art. 
99 2e lid R . 0. in cassatie geen rechtsgevol
gen. 
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Bij tijdig ingediende memorie heeft requi
rant het volgende middel van cassatie aange
voerd: 

S., althans v. t. van de artt. 351 en 352 Sv. 
in verband met 398 Sv. en 250 en 260 Alge
meene Politieverordening der gemeente 
's-Gravenhage, dit alles door het telastege
legde en bewezenverklaarde feit strafbaar te 
verklaren, zulks ten onrechte, daar uit de 
plaatsaanduiding en telastelegging en bewe
zenverklaring volgt, dat het feit gepleegd 
zou zijn op een plaats, niet behoorende tot 
de gemeente 's-Gravenhage, waar dus een 
verordening dier gemeente niet van toepas
sing is. 

Uit het bestreden vonnis blijkt, dat gere
quireerde ter zitting hetzelfde had betoogd 
en dat dit verweer door den Kantonrechter 
als volgt is weerlegd: 

,,0. dat de verdachte er zich te zijner ver
dediging op heeft beroepen, dat de bepaling 
in het artikel der gemeentelijke verordening, 
welke de verdachte blijkens den inhoud der 
telastelegging zoude hebben overtreden, toe
passing zoude missen, omdat het gemeente
bestuur niet bevoegd zoude zijn handelingen 
te verbieden, welke in zee plaats vinden, om" 
dat de: zee niet tot het grondgebied der ge
meente 's-Gravenhage behoort; 

0. hieromtrent: dat de strafwetgevende 
bevoegdheid van de gemeente zoover reikt 
als haar territoir, hetwelk aan de zeezijde 
wordt begrensd door het zeestrand en het 
onmiddellijk daaraan grenzende ondiepe zee
gedeelte; 

dat toch bij de bestuursinrichting onder 
Z.M. den Koning Willem I , waarop de te
genwoordige nog steunt, dit territoir niet 
nader werd bepaald, waaruit de bedoeling is 
af te leiden, dat de bestaande toestand werd 
gehandhaafd, krachtens welke de plaatselijke 
overheid van de aan zee gelegen plaatsen 
verordeningen maakt, die bestemd waren om 
ook ten aanzien van het strand en van het 
onmiddellijk daaraan grenzende ondiepe 
zeegedeelte te gelden, gelijk zij dan ook heb
ben gegolden en zijn gehandhaafd". 

Uit de toelichting nu van bovengenoemd 
cassatiemiddel blijkt dat requirant, die ook 
ter zitting ontslag van alle rechtsvervolging 
gevorderd had, de verdediging van den gere
quireerde juist acht en van meening is dat 
de zee, waarin deze gebaad heeft, niet tot de 
gemeente 's-Gravenhage behoort, omdat de 
territoriale zee niet ingedeeld zou zijn bij de 
gemeenten, waaraan zij grenst. 

Requirant stelt in zijn toelichting voorop 
dat een wettelijke regeling van het onder
werp ontbreekt. Daarna bestrijdt hij de mo
tiveering van den Kantonrechter. 

De Kantonrechter, zegt hij, zoekt aanvul
ling van deze wettelijke leemte in het ge
woonterecht, dat reeds t en tijde der republiek 
op dit stuk zou hebben gegolden, welk ge
woonterecht men ten tijde der afbakening 
der gemeenten zou hebben willen laten voort
bestaan en dat ook sedert zou zijn in stand 
gebleven. Het komt hem voor dat, al blijkt 
dat men zich ten aanzien van de tusschen de 
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gemeenten reeds bestaande grenzen bij het 
verleden heeft willen aansluiten, hieruit nog 
niet volgt, dat m en ditzelfde heeft willen 
doen ten aanzien van de vraag of een bepaald 
gebied wel tot eenige gemeente behoort. 

Bedenkt men hoe zelden blijkt, dat men 
zich van deze laatste vraag ook maar reken
schap heeft gegeven, dan is het verre van 
zeker dat men zich t en tijde van de afbake
ning (der gemeentegrenzen omstreeks 1820) 
van het bestaan of het bestaan hebben van 
een bepaalden rechtstoestand in deze is be
wust geweest. Om dezelfde redenen kan, naar 
de meening van requ irant, uit de omstandig
heid, dat sedert dien door verschillende kust
gemeenten verordeningsbepalingen zijn ge
maakt, bestemd voor de kustzee en dat die 
verordeningen niet zijn vernietigd, niet tot 
het voortleven van eenig gewoonterecht wor
den beslote!:1. 

Requirant leidt dan verder uit het feit dat 
men, toen de grenzen der gemeente werden 
bepaald, de Zuiderzee buiten de gemeente
lijke indeeling heeft gehouden, de bedoeling 
af om buiten die indeeling te laten al hetgeen 
ten tijde van de indeeling naar het algemeene 
spraakgebruik als "zee" beschouwd werd. 
Steun meent hij voor deze mecning te vinden 
bij Huart aanteeken ingen betreffende het ge
bied van het Koninkrijk der Nederlanden en 
den aard van het territoriaal gezag, Nage
laten geschriften blz. 32 e. v. in het bijzonder 
blz. 59 e.v. 

Ten aanzien der plaats, waar de overtre
ding van de gemeenteverordening heeft 
plaats gehad, wordt door den Kantonrechter 
feitelijk vastgesteld, dat dit was het zee
strand of het onmiddellijk daaraan grenzende 
ondiepe zeegedeelte gelegen tusschen twee 
tot de gemeente 's-Gravenhage behoorende 
strandhoofden en de vraag die beantwoord 
moet worden is deze of die plaats gelegen is 
binnen het grondgebied der gemeente 's-Gra
venhage. 

Requirant betwist blijkbaar niet dat het 
zeestrand ter plaatse tot de gemeente 's-Gra
venhage behoort, maar wel dat het onmid
dellijk daaraan grenzende ondiepezeegedeelte 
deel uitmaakt van haar grondgebied. Dit zee
gedeelte behoort volgens hem tot de zooge
naamde territoriale zee en aangezien deze 
niet gemeentelijk is ingedeeld mocht de Kan
tonrechter volgens hem op de bij de bewezen
verklaring aangenomen plaats van het delict 
de verordening niet toepassen. 

Dat het strand wel gemeentelijk ingedeeld 
is kan niet worden betwijfeld. Het i s vroeger 
wel eens betwist, maar bij verschillende ar
resten van den H oogen Raad, die alle juist 
betrekking hadden op het zeestrand te 's Gra
venhage en soortgelijke verordeningen, als 
die waarover het thans gaat, verbindend heb
ben verklaard, werd uitgemaakt dat het zee
strand tot de gemeente behoort. Dit zijn de 
arresten van 5 Juni 1861, W. 2282, 24 April 
1866 W . 2794 en 1 Juni 1885 W. 5176. 

Dat de territoriale zee niet gemeentelijk 
ingedeeld is, staat ook wel vast. Wel is waar 
wordt in het internationale recht algemeen 

9 
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aangenomen, dat de Staat de onder dien 
naam bekende strook grond tot haar grond
gebied vermag te rekenen. M en zie de in de 
dissertatie van Mr. Visser over de territoriale 
zee (1894) aangehaalde schrijvers als Gro
tius en Bijnkershoek (pag. 75) en T. M. C. 
Asser (pag. 82) en voor latere schrijvers het 
handboek van François over het volkenrecht 
deel I pag. 62 e. v . 

Deze zegt aldaar : Het pleit kan thans ge
acht worden te zijn beslist ten voordeele van 
de souvereiniteitstheorie. Het gezag van den 
Staat over de kustzee verschilt in beginsel 
niet van dat over het land. De kustzee maakt 
deel uit van het grondgebied van den kust
staat. 

Ook de Nederlandsche Wetgever stelt zich, 
zooals zeer gemakkelijk kan worden aange
toond, op het standpunt dat de territoriale 
zee valt onder het grondgebied van het Rijk 
in Europa. Niemand twijfelt er aan dat wan
neer art. 2 Sr. bepaalt, dat de Nederlandsche 
strafwet toepasselijk is op ieder, die zich bin
nen het Rijk in Europa aan eenig strafbaar 
feit schuldig maakt, hiermee de toepasselijk
heid van die strafwet op feiten gepleegd bin
nen de territoriale zee is vastgesteld. Krach
tens de Grondwet kan elk gedeelte van he t 
grondgebied des Rijks in staat van oorlog of 
van beleg worden verklaard. Onder meer bij 
K . B . van 1917 1. 305 werden gedeel ten van 
de territoriale zee in s taat van beleg ver
klaard. 

Intusschen zooals reeds gezegd staat vast, 
dat de geheele territoriale zee nie t gemec lte
lijk is ingedeeld. Toen onze vorige s trafvor
dering nog gold is deze omstandigheid juist 
aanleiding geweest to t eene wet elijke voor
ziening, die noodig was omdat de Rechter
lijke Organisatie, steunende op de gemeen
telijke indeeling te kort schoot onder meer 
voor die gedeelten van ons wa .e rgebied, die 
territoriale zee worden genoemd. Ik bedoel 
de Wet van 23 Juni 1889 S. 83. Ook is, b :jv. 
toen daaraan behoef~e bes tond, uitdrukkelijk 
bij een speciale wet een stuk der t erritoriale 
zee bij de gemeente Schiermonnikoog ge
voegd (Wet van 25 Juli 1932 S . 358). 

Naar mijn meening is ech ~er hiermee c.!e 
zaak nog niet beslist. Uit het bov _,staande 
volgt wèl dat niet gezegd kan worde , da . 
de geheele territoriale zee. voorzooverre ze 
grenst aan het tot de gemeente 's-Grave:1-
hage behoorende Noordzee-s trand eveneens 
tot die gemeente behoort. 

In zoover heeft requirant gelijk. Maar toch 
zou het mogelijk zijn, dat een gedeel~e dier 
zee onmiddellijk grenzende aan wat meest al 
de grens van het strand wordt genoemd (de 
laagwaterlijn) tot die gemecr,.t e moet worden 
gerekend. 

Een grenslijn is nimmer vastges teld. 
Het zou mogelijk zijn dit langs landmeet

kundigen weg te doen, zooals di t b ij bov. ,_ 
genoemde wet ten aanzien van Schiermon
nikoog is geschied. Doelmatig zou dit echter 
niet zijn, want de natuurlijke grc. s en daar•• 
mee de behoeften der gemecn,e zijn veran
derlijk. 

Juist die behoeften der gemeente moeten 
ons op het spoor brengen waar de grens loopt. 
Bij gebreke van wettelijke voorziening moet 
men m. i. aannemen dat de onmiddellijk aan 
het land grenzende strook water, die door de 
bezoekers van het strand voor hun doelein
den wordt gebezigd, tot de gemeente behoort. 
De grens der gemeente loopt langs het strand, 
maar dan strand in den ruimen zin en niet 
als eindigende bij de laagwaterlijn. D at onze 
wetgever strand in dien ruimen zin kent en 
ook aan de plaatselijke autoriteiten het be
heer daarvan toekent, blijkt uit de wet op de 
strandvonderij van 27 Juli 1931 S . 321. 

Krachtens art. 2 daarvan bekleedt de Bur
gemeester van rechtswege het ambt van 
strandvonder. Dat zijn bemoeiïng niet bij de 
laagwaterlijn eindigt, is van zelf sprekend. 

Zoo is het ook met de bemoeiïng der ge
meente als wetgevend lichaam. Juist voor dit 
strand in ruimen zin kunnen tal van politie
verordeningen noodig zijn. 

Z ij zijn in hooge mate van plaatselijke be
hoeften afhankelijk en ten allen tijde, ook 
reeds t ijdens het b estaan der republiek, door 
de plaatselijke autoriteiten uitgevaardigd. 
Terecht heeft de Kantonrechter m. i . ook 
daarop een beroep gedaan. Er is geen enkele 
reden om aan te nemen dat men bij de in
s~elling der tege;,woordige gemeenten deze, 
volge:'.s ons tegenwoordig staatsbestel bij uit
s:ek aan de gemeentelijke overheid toeko
mende bevoegdheid hun heeft willen ontne
men (men vergelijke ook de in 1869 geschre
ven dissertatie van Cort van der Linden over 
het strand pag. roo e. v.). 

Aangezien derhalve ook m. i. de onder
havige verordening van toepassing is op die 
plaa '.s, waar blijkens de bewezc verklaring 
gerequireerde heeft gebaad, concludeer ik 
,o t verwerping van het beroep. 

De H ooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
. e let op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur, luidende : (zie conclusie); 

J . dat b ij he t best reden vonnis, met quali
fica ~ie strafoplegging als voormeld, ten 
las .e van gerequireerde is bewezen verklaard: 

Jat h .j op 3 1 Mei 193 8 des voormiddags 
ous~reeks 8½ uur heeft gebaad in ze= tus
,ch de st randhoofden 2 7 en 28, welke be
hoor. .. ~or de gemeente 's- Gravc..1hage, zon
J er da t een der gevallen aanwezig was, waar
in dit geoorloofd zou zijn geweest; 

0. dat na deze bewezenverklaring in het 
bes tred vonnis nog is overwogen: 

.,dat e verdachte er zich te zijner ver
dediging op heeft beroepen, dat de bepaling 
(zie conclusie) ; 

"dat hierui volgt, dat hetgeen de verdachte 
t e z:~ner verdediging aanvoerde, als onjuist 
m oet worden verworpen en da t naar Ons, 
van dat van d . 1 verdachte afwijk, . . d, oor
<.leel he ~ telast egeleg _e feit strafbaar is;" 

J. dat art . 250 der Alg. Pol.verordening 
voor 's-Grave: hage luidt: 
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,,Het is verboden tusschen de strandhoof
den 27 en 28, alsmede tusschen de strand
hoofden 42 en 48 te baden of te zwemmen in 
zee en zich over het strand naar zee te bege
ven met het doel aldaar te baden of te zwem
men. Dit verbod is niet van toepassing op 
hen, die zulks doen in verband met de uit
oefening van hun beroep, alsmede op hen, 
die gebruik maken van een badinrichting 
waarvoor Burgemeester en Wethouders ver
gunning hebben verleend"; 

0. omtrent het middel : 
dat het antwoord op de vraag, of het bij 

dagvaarding bedoelde zeegedeelte, - dat 
onder voormeld art. 250 valt -, behoort tot 
de gemeente 's-Gravenhage, niet is te vin
den in eenige uitdrukkelijke wettelijke rege
ling; 

dat, nu de langs de kust gelegen zeestrook 
behoort tot het gebied des Rijks, uit het ont
breken van een gemeentelijke indeeling van 
die strook nog niet volgt, dat het gebied der 
gemeente eindigt waar de zee begint, en veel
eer, nu de grens der gemeente aan de zeezijde 
niet bepaaldelijk werd vastgesteld, moet wor
den aangenomen, dat daarbij de bedoeling is 
geweest den in deze van ouds bestaanden toe
stand onveranderd te handhaven; 

dat, zooals de Kantonrechter terecht heeft 
overwogen, reeds vanouds de Overheid van 
de aan zee gelegen plaatsen heeft vastgesteld 
verordeningen, geldende ook voor het onmid
dellijk langs het strand gelegen zeegedeelte, 
op hoedanig zeegedeelte ook voormeld art. 
2 50 betrekking heeft; 

dat dan ook requirants stelling, dat dit 
zeegedeelte, - waarop ook de dagvaarding 
doelt - , niet tot het gebied der gemeente 
's-Gravenhage behoort, niet kan worden aan
vaard; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

28 Maart z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 170 j 0

• art. 228c). 
Nu de wet van 22 April 1937 S. 311, 

waarbij de bepaling van art. 228c in de 
gemeentewet is gevoegd, ingevolge K. 
B. van II Dec. 1937 S. 389 B , in wer
king is getreden met ingang van I Jan. 
1938, is een raadsbesluit tot verzekering 
van gemeentegelden, genomen op 27 
Dec. 1937 ter uitvoering van art. 170 
der gemeentewet, niet aan de goedkeu
ring van Ged. Staten onderworpen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Kamerik tegen 
het besluit van Ged. Staten van Utrecht van 
31 Mei 1938, n °. 146/1505, 3e afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit van 27 December 1937, tot ver
zekering van gemeentegelden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van I Februari 1939, n °. 53 en 8 Maart 
1939 n °. 53/38; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 24 Maart 
1939, n°. 7918, afd. B. B.; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij hun 
evenvermeld besluit goedkeuring hebben 
onthouden aan het besluit van den gemeen
teraad van Kamerik van 27 December 1937 
om overeenkomstig de bij dit besluit behoo
rende voorwaarden de gemeente te verze
keren tegen geldelijk nadeel, ontstaan door
dat gelden of geldswaarden zijn verduisterd 
of op andere wij ze zijn verloren gegaan we
gens haar geldelijk beheer terzake van de 
diensten, bedrijven, instellingen en andere 
administraties, in dit besluit vermeld; 

dat Ged. Staten bij hun beslissing hebben 
overwogen, dat het raadsbesluit bij hun col
lege is ontvangen op 8 Januari 1938; dat bij 
hun besluit van 29 Maart 1938, 3e afd., n°. 
146/848, hunne beslissing op het bovenver
melde raadsbesluit gedurende twee maan
den, derhalve tot en met den 8sten Juni 
1938 is verdaagd; dat - daargelaten de 
vraag, of het ingezonden raadsbesluit, ge
nomen vóór de inwerkingtreding van de wet 
van 22 April 1937 S. 311, tot wijziging van 
de gemeentewet, kan worden geacht te 
strekken ter voldoening aan de verplichting, 
bij het bij de eerstgenoemde wet gewijzigde 
art. 1 70 der gemeentewet aan de gemeente
raden opgelegd - nu het onderzoek omtrent 
dit besluit nog niet is geëindigd, in elk ge
val daaraan de goedkeuring dient te worden 
onthouden, om te voorkomen, dat het, bij 
gebreke van eene beslissing vóór 9 Juni 
1938, geacht zal worden te zijn goedgekeurd; 

dat de raad der -gemeente Kamerik in be
roep aanvoert, dat bi.i Ons besluit van 11 
D ecember 1937 S. 389B het tijdstip van het 
inwerkingtreden van de wet van 22 April 
1937 S. 311 tot wijziging o.a. van de ge
meentewet en intrekking van de gemeente
borgtochtenwet, is bepaald op I Januari 
1938 en het den raad gewenscht - om niet 
te zeggen noodzakelijk - voorkwam vóór 
dezen datum een besluit tot verzekering van 
gemeentegelden te nemen, t en einde den 
datum van ingang der verzekering te doen 
samenvallen met dien van het inwerking
treden van het gewijzigde art. 170 der ge
meentewet; dat de raad meent hierdoor niet 
te hebben gehandeld in strijd met eenige 
wettelijke bepaling en Ged. Staten zich zijns 
inziens ten onrechte afvragen, of het vóór 
de inwerkingtreding van de wet genomen 
raadsbesluit kan worden geacht te strekken 
ter voldoening aan de verplichting, bij het 
bij de eerstgenoemde wet (wet van 22 April 
1937 S . 3u) gewijzigde art. 170 der gemeen
tewet aan de gemeenteraden opgelegd; dat, 
indien de raad het gewraakte besluit niet 
had genomen vóór I Januari 1938, 1:::,m 
eerder het verwijt had kunnen treffen , dat 
niet tijdig was voldaan aan het bepaalde b ij 
het gewijzigde en sedert in werking getreden 
art. 170 der gemeentewet; dat, blijkens de 
motiveering van Ged. Staten, de reden van 
niet-goedkeuring van het raadsbesluit echter 
niet gelegen is in het besluit zelf, doch is 
ontleend aan de vrees, dat het besluit bij 
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gebreke van eene beslissing vóór 9 Juni 
1938, d. i. de datum van het verstrijken van 
de wettelijk gestelde termijnen , geacht zal 
worden te zijn goedgekeurd; dat - daarge
laten de vraag, of Ged. Staten de bevoegd
heid hebben op gronden, met het raadsbe
sluit geen verband houdende, goedkeuring 
aan een besluit te onthouden - dit college 
in elk geval de eerst onlangs gewijzigde 
artt. 230 en 231 van de gemeentewet tot een 
doode letter maakt; dat de raad met den 
wetgever van oordeel is, dat een termijn van 
5 maanden voldoende inoet worden geacht, 
om een (dergelijk eenvoudig) raadsbesluit 
(als het onderhavige) behoorlijk te kunnen 
beoordeelen; dat deze termijn zeker vol
doende moet worden geacht voor een onder
zoek van de vraag, of het raadsbesluit ge
nomen is al dan niet in strijd met de wet; 
dat de raad voorts, indien deze niet in be
roep gaat, nogmaals gelijk besluit zal moe
ten nemen, t en opzichte waarvan de termijn 
van vijf maanden opnieuw begint te loopen 
en Ged. Staten dergelijke methode kunnen 
volgen tot verlenging van den beoordeelings
tijd en het buitenwerkingstellen van de 
wetswijziging; 

0. dat de wet van 22 April 1937 S . 3rr 
waarbij de bepaling van art. 228, eerste lid, 
c, dat de besluiten der gemeentebesturen 
betreffende de verzekering van gemeente
gelden aan de goedkeuring van Ged. Staten 
zijn onderworpen, in de gemeentewet is ge
voegd, ingevolge Ons besluit van II Dec. 
1937 S . 389B, in werking is getreden met 
ingang van 1 Januari 1938 ; 

dat hieruit volgt, dat het onderwerpelijke 
raadsbesluit, hetwelk werd genomen op 27 
December 1937, niet aan de goedkeuring 
van Ged. Staten was onderworpen; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Utrecht van 31 Mei 
1938, n °. 146/1505, 3e afdeeling, te beslis
sen, dat het besluit van den raad der ge
meente Kamerik van 27 December 19.,7 de 
goedkeuring van Ged. Staten niet behoeft. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

28 Maart 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 244) . 

De begrootingsvoorschriften (te we
t en het daarbij vastgesteld model der 
b egrooting) vorderen , d at een nadeelig 
saldo van den gewonen dienst, t enzij 
reeds eerder dekking is gevonden, wordt 
overgebracht naar hoofdstuk I van den 
gewonen dienst van het dienstjaar, dat 
aanvangt na de sluiting van den dienst, 
die het nadeelig saldo heeft opgeleverd. 
Derhalve is het inbrengen van di t na
deelig saldo op de uitgaven van den 
kapitaaldienst van bedoeld dienstjaar 
niet juist, en is de begrooting uit dien 
hoofde niet voor goedkeuring vatbaar. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door burgemeester en wethouders der ge
meente Arnhem, namens den raad dier ge
meente, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Gelderland van 27 Juli 1938, N ° . 177, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de 
begrooting voor 1937; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Best uur, gehoord, adviezen 
van 9 November 1938, N ° . 613, en 8 Maart 
1939, N ° . 613 (1938)/3 7; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van B innenlandsche Zaken van 24 Maart 
1939, N °. 7916, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

0. dat de beslissing van Ged. Staten 
steunt op de overwegingen, dat volgens de 
berekening, voorkomende onder de toelich
ting tot hoofdstuk I der uitgaven gewonen 
dienst 193 7 van het nadeelig slot van den 
gewonen dienst 1935 een bedrag van 
f 276,721.54 ten laste van den dienst 1937 
moet komen; dat in verband met het feit, 
dat in de nog niet vastgestelde rekening 
1936 van het gewone nadeelig slot 1935 op 
hoofdstuk I is verantwoord f 690,706.55, 
voor de begrooting 1937 slechts zou restee
ren f 63,26 7.06; dat omtrent het werkelijk 
op 1936 in te brengen deel van het nadeelig 
slot 1935 nog geen zekerheid bestaat, door
dat omtrent de raadsbesluiten van 10 Mei 
1937 en van 21 Juni 1937, strekkende tot 
vaststelling van de wijzigingen nummers 8 
en 12 van de gemeentebegrooting 1936 door 
Ged. S t aten nog geen definitieve beslissing 
is genomen kunnen worden, zoodat ook het 
op den dienst 193 7 te brengen deel van het 
nadeelig slot 1935 niet vaststaat; dat, afge
zien va11 de grootte van het op 193 7 in te 
brengen nadeelig slot 1935, de inbrenging 
daarvan in ieder geval plaats heeft op den 
post volgnummec 971 F van de uitgaven 
van den kapitaaldienst; dat dit in strijd is 
met het aan de begrootings- en rckenings
voorschriften t en grondslag liggend systeem 
en met het voorgeschreven model van de 
begrooting, zoodat reeds om deze reden aan 
de begrooting geen goedkeuring kan worden 
gehecht; dat de afwijkende wijze van ra
ming door het gemeentebestuur wordt ge
motiveerd door te wijzen op het on tbreken 
van dekkingsmiddelen op den gewonen 
dienst 193 7, om welke reden de raad tevens 
van oordeel is, dat de dekking van dezen 
tot kapitaalsuitgaaf getransformeerden last 
van den gewonen dienst moet geschieden 
door een 5- jarige leening; dat een juist fi
nancieel beleid eischt, dat gewone uitgaven 
door gewone inkomsten worden gedekt en 
het voortdurend ten laste van den kapitaal
dienst brengen van gewone uitgaven uit
eindelijk tot een onhoudbare financieele po
sitie voert; dat toch het opnemen in geld 
leening van tekorten van den gewonen dienst 
geen definitieve oplossing biedt, doch de 
dekking uit gewone m iddelen naar de toe
komst verschuift; dat bij voortzetting van 
dit systeem de uiteindelijke dekking steeds 
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verder wordt verschoven, zooals reeds kan 
blijken uit de begroeting 1938, waarvan het 
tekort, dat grooter is dan het in die begroe
ting geraamde bedrag wegens gedeeltelijke 
dekking van het tekort 1937, zal worden 
opgenomen in een ro-jarige leening, waarµit 
volgt, dat in wezen voor het tekort 1935 
reeds tot en met 1948 jaarlijks een bedrag 
als dekking op de gewone begroeting moet 
worden opgenomen; dat verder het opnemen 
van tekorten in geldleening het nadeel biedt, 
dat deze tekorten als zoodanig niet meer 
aanwezig zijn en zij dus ook niet na afloop 
van een dienstjaar uit de rekening blijken, 
waardoor van den financieelen toestand der 
gemeente een geheel valsch beeld wordt ge
geven; dat daardoor het gevaar kan ont
staan, dat de dringende noodzakelijkheid 
om met alle niet met een goed beheer in 
strijd zijnde middelen te streven naar een 
in overeenstemming met de gewone inkom
sten staand peil der gemeentehuishouding 
uit het oog wordt verloren; dat voorts in 
den loop der jaren successievelijk van tot 
het grondbedrijf behoorende terreinen per
ceelen zijn gebruikt voor begraafplaatsen, 
scholen, sportterreinen, ziekenhuis en elec
triciteitsbedrij f, waarvoor aan het grondbe
drij f ten laste van de begroeting der ge
meente respectievelijk der betreffende be
drijven eene jaarlijksche vergoeding wordt 
gegeven, ongeveer gelijk staande met den 
erfpachtscanon, welke anders bedongen had 
kunnen worden; dat deze vergoedingen niet 
op dusdanige wijze zijn berekend, dat daar
uit zou kunnen worden voldaan de aflossing 
van de op de betreffende perceelen druk-· 
kende schuld, zoodat de leeningsschuld ook 
ten aanzien van de bedoelde perceelen wordt 
constant gehouden; dat de gemelde percee
len door de daaraan gegeven bestemming 
voor het grondbedrijf van geen beteekenis 
meer zijn en uit dien hoofde uit het grond
bedrijf moeten worden genomen tegen de 
boekwaarde, zooals ook art. 21, se lid, der 
beheersverordening voorschrijft; dat door 
het gemeentebestuur weliswaar een beroep 
wordt gedaan op art. 21 , 6e lid, van de ge
melde verordening, luidende: ,,Wanneer be
zittingen aan de gemeente in gebruik wor
den gegeven, vergoedt zij de kosten en Jas
ten, welke voor het bedrijf daarop drukken", 
doch dat onder in gebruik geven van bezit
tingen normaliter moet worden verstaan het 
voor een min of meer korten tijd ter be
schikking van de gemeente stellen van be
zittingen, zulks in afwachting der definitieve 
bestemming en daarmede geenszins geïden
tificeerd mag worden het practisch gespro
ken voor immer onttrekken van terreinen 
aan hunne oorspronkelijke bestemming; dat 
naast het beroep, dat - naar de meening 
van Ged. Staten - ten onrechte gedaan 
wordt op de verordening, de raad als motief 
van zijne weigering om aan het gestelde ver
langen te voldoen aanvoert, dat de uitne
ming van de meerbedoelde perceelen en de 
daaruit voortvloeiende lastenverzwaring van 
den gewonen dienst voor wat betreft de 

aflossingen, leidt tot kapitaalvorming, het
geen onder de huidige moeilijke financieele 
omstandigheden vermeden moet worden; 
dat inderdaad eene lastenverzwaring zal op
treden, doch nog geenszins vaststaat of, en 
zoo ja, in welke mate kapitaalvorming zal 
plaats vinden, aangezien geen zekerheid 
aanwezig is over de waarde der bewuste 
perceelen na verloop van de vele jaren, 
waarin zij aan hunne huidige bestemming 
zijn gebonden; dat om deze reden de ver
plichte geleidelijke aflossing al voldoende 
gemotiveerd wordt, doch dat een goed finan
cieel beleid bovendien de vermindering van 
den schuldenlast eischt, daar door de zich 
steeds opnieuw voordoende kapitaalsuitga
ven de gemeentelijke schulden de neiging 
tot voortdurende uitzetting vertoonen, het
geen, voor zoover het onrendabele schuld 
betreft, tot steeds grooter wordende belas
ting en verstarring van het gewone budget 
leidt; dat de huidige financieele moeilijk
heden der gemeente geen grond mogen op
leveren voor het in strijd met een goed fi
nancieel beheer nemen of achterwege laten 
van maatregelen, aangezien dusdoende het 
inzicht in de werkelijke financieele positie 
verloren gaat en mogelijk datgene achter
wege blijft, dat noodig is om daarin verbe
tering te brengen; dat door dergelijk han
delen en nalaten het gemeentebelang wordt 
geschaad; 

dat het gemeentebestuur in beroep aan
voert, dat het zich door deze beslissing be
zwaard gevoelt en wel op de volgende gron
den: re. betreffende den inbreng van nadee
lige sloten van vorige diensten: dat Ged. 
Staten schrijven, dat nog geen zekerheid be
staat omtrent den inbreng van het nadeelig 
slot van den dienst 1935, omdat zij nog geen 
beslissing hebben kunnen nemen betreffende 
de wijzigingen nummers 8 en 12 van de ge
meentebegrooting voor 1936 ; dat dit geen 
argument kan zijn om aan de begroeting 
voor 1937 goedkeuring te onthouden; dat 
een besluit, steunende op een beslissing, die 
nog moet worden genomen, het praematuur 
maakt; dat dit niet het geval is met het 
verleenen van een bijdrage van den kapi
taaldienst aan den gewonen dienst tot dek
king van het tekort op den gewonen dienst, 
daar dit een aangelegenheid van princi
pieelen aard is; dat burgemeester en wet
houders zich met de argumenten van Ged. 
Staten niet kunnen vereenigen; dat zij van 
meening zijn, dat de dienst voorloopig tel
ken jare met een tekort zal sluiten, zoodat 
het bedrag, dat de gemeente moet opnemen, 
om in hare uitgaven te voorzien, steeds zal 
stijgen; dat vrijwel niet valt te verwachten, 
dat van een of andere zijde aan de gemeente 
hulp zal worden geboden om de t.ekorten te 
overbruggen; dat het begrootingstekort dus 
voorshands telkens hooger zal worden en 
een goed financieel beleid vereischt, dat de 
dekking daarvan niet aan de onbekende toe
komst wordt overgelaten, doch direct gere
geld wordt; dat tegen de wijze, waarop zij 
zich die regeling denken, wellicht bezwaren 
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zijn aan te voeren, maar dat zulks tegen 
eiken in den tegenwoordigen tijd te nemen 
overheidsmaatregel wel het geval zal zijn; 
dat, indien niet op de voorgenomen wijze in 
de gelden, welke tot dekking van het tekort 
noodig zijn, wordt voorzien, die door m iddel 
van telkens na drie maanden over te sluiten 
kasgeldleeningen zouden moeten worden ver
kregen; dat men echter moeilijk kan bewe
ren, dat deze wijze van doen een regeling 
van het tekort zou zijn; dat het voorts op 
grond van de ervaring, in het verleden op
gedaan, niet ondenkbaar moet worden ge
acht, dat te eeniger tijd het opnemen van 
gelden op korten termijn uitgesloten of 
slechts tegen hooge rente mogelijk zal blij
ken te zijn; dat de gemeente dan voor 
groote moeilijkheden zou komen te staan; 
dat het daarom een eisch van voorzichtig 
beleid mag worden geacht, dat de schulden 
op korten termijn, die telkens moeten wor
den vernieuwd, niet te hoog oploopen en dat 
de gemeente, vooral voor doeleinden met 
een min of meer permanent karakter, op 
langeren termijn in hare credietbehoeften 
voorziet; dat, nu geldleeningen met een 
looptijd van een gering aantal jaren op aan
trekkelijke voorwaarden kunnen worden ge
sloten, de gemeente zich veilig stellen kan 
tegenover de wisselingen van de geldmarkt; 
dat, wanneer gedurende den looptijd van de 
leening een gunstige wending in de opbreng
sten van diverse bronnen intreedt, naast 
vermindering van uitgaven, dan ten slotte 
de leening op normale wijze zal kunnen wor
den gedelgd; dat de door Ged. Staten in 
dezen aangenomen houding bevreemdend 
mag worden geacht, omdat nog zeer onlangs 
een raadsbesluit tot het aangaan van een 
2½ % tienjarige leening ten behoeve van 
het Grondbedrijf hunne goedkeuring niet 
kon verwerven, omdat zij het aangaan van 
een zoodanige leening niet in overeenstem
ming achtten met een goed financieel be
leid, daar de gemeente dan spoediger de ge
volgen van een eventueele verhooging van 
den rentestand zou gaan ondervinden, in 
aanmerking genomen de omstandigheid, dat 
voor aflossingen op geldleeningen ten be
hoeve van het Grondbedrijf als regel steeds 
opnieuw wordt geleend; dat dit argument 
des te meer moet gelden voor leeningen met 
een looptijd van drie maanden; dat daar
naast moge worden gewezen op de gevolgen 
van de circulaire van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken dd. 2 Mei 1938, N ° . 
12616, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; dat 
de eventueele extra-bijdrage uit het Werk
loosheidssubsidiefonds niet meer geheel à 
fonds perdu gegeven wordt, doch tot ten 
hoogste ro % van de belastingcapaciteit in 
den vorm van een renteloos voorschot wordt 
verstrekt; dat een extrabijdrage uit het 
Werkloosheidssubsidiefonds is te beschou
wen als een hulp van de Regeering tot dek
king van ongedekte begrootingstekorten; 
dat, wanneer derhalve op den voet, als in 
de aangehaalde circulaire vermeld, rente
looze voorschotten worden gegeven, dit niet 

anders kan worden beschouwd dan als dek
king van begrootingstekorten door geldlee
ningen (uitgestelde schuld aan het R ijk) , 
juist wat Ged. Staten niet willen; dat Ged. 
Staten van oordeel zijn, dat het niet meer 
voorkomen van de tekorten als zoodanig in 
de gemeenterekeningen een geheel valsch 
beeld van den financieelen toestand der ge
m eente geeft; dat hiertegenover echter staat, 
dat in de toelichting tot de gemeentebegroo
ting telken jare een zeer uitgebreid over
zicht van de gemeentefinanciën wordt ge
geven; dat het wel geen betoog behoeft, dat 
hierin een plaats zal worden ingeruimd aan 
een bespreking van de rekeningstekorten en 
derzelver dekking; dat daaruit dan echter 
tevens volgt, dat de bewustheid van het 
bestaan van tekorten het gemeentebestuur 
zal aansporen om tot het uiterste te beproe
ven de gewone uitgaven zooveel mogelijk in 
overeenstemming te brengen met de ge
wone inkomsten; dat Ged. Staten het argu
m ent, dat de wijze van boeking van het 
tekort in strijd is met het systeem, dat aan 
de begrootings- en rekeningsvoorschriften 
ten grondslag ligt, thans voor de eerste 
maal gebruiken; dat een positief voorschrift 
op dit punt burgemeester en wethouders 
evenwel niet bekend is; dat abnormale toe
standen abnormale maatregelen wettigen; 
dat het de gemeente Arnhem niet mogelijk 
is thans op normale wijze hare noodzakelijke 
uitgaven te dekken; dat het tekort van vo
rige diensten op de gewone wijze is verant
woord door diverse begrootingswijzigingen 
in 1936 en 1937; dat tot dekking daarvan 
een bijdrage van den kapitaaldienst aan den 
gewonen dienst wordt geraamd; 2e. betref
fende de gebruiksvergoeding ten behoeve 
van het Grondbedrijf, dat art. 21, 6e lid, 
van de verordening op het beheer van het 
Grondbedrij f luidt: ,.Wanneer bezittingen 
aan de gemeente in gebruik worden gegeven, 
vergoedt zij de kosten en lasten, welke voor 
het bedrijf daarop drukken"; dat deze be
paling, welke in haar tegenwoordige redactie 
reeds sedert 1925 in de verordening voor
komt en dientengevolge aan het college van 
Ged. Staten bekend was, zonder dat van de 
zijde van dat college daartegen bezwaar 
werd gemaakt, op de thans gevolgde wijze 
steeds is toegepast; dat de aan de gemeente 
behoorende gronden, welke in het Grond
bedrijf zijn ingebracht, voor het overgroote 
deel in exploitatie worden gebracht door 
uitgifte in erfpacht voor den tijd van 75 
jaren; dat verkoop sporadisch voorkomt; 
dat de ontvangen erfpachtscanons de baten 
zijn, waarmede de diverse lasten, zijnde ren
ten van kapitalen, belastingen, administra
tiekosten enz. worden bestreden; dat aflos-

, singen op geldleeningen bestreden worden 
door het opnieuw lecnen van kapitaal, om
dat de waarde van den grond geacht wordt 
niet te verminderen; dat in dezen gedach
tengang de gemeente en de bedrijven even
eens ten opzichte van het Grondbedrijf op
treden als erfpachters, hoewel een werkelijke 
constructie als erfpacht niet mogelijk is; dat 
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voor den canon in de plaats treedt de ge
bruiksvergoeding; dat er in wezen geen ver
schil bestaat tusschen een particulier, die 
de gronden gebruikt voor het oprichten van 
een opstal en ten behoeve daarvan een zake
lijk recht verkrijgt en de gemeente, die ins
gelijks , zonder zoodanig recht, ge<;Iurende 
onbepaalden tijd, zelve of voor hare instel
lingen gronden in gebruik neemt; dat, wan
neer te eeniger tijd de gemeentelijke opstal 
verdwijnt, de grond weer door het Grond
bedrijf kan worden geëxploiteerd; dat het
zelfde geschiedt, wanneer het erfpachtsrecht 
van den particulier eindigt; dat een recent 
voorbeeld van den terugkeer naar het Grond
bedrijf van in gebruik gegeven terrein in 
het leven is geroepen door de omzetting van 
het Electriciteitsbedrijf van een opwekkings
en dist ributiebedrijf in een zuiver distribu
tiebedrijf; dat een perceel grond in gebruik 
bij dit bedrijf niet meer noodig bleek te zijn 
en toen wederom aan het Grondbedrijf in 
exploitatie is gegeven, dat gronden uit het 
bedrijf worden genomen, wanneer zij ver
moedelijk voor het bedrijf, ook in de toe
komt geen belang meer zullen hebben, bij
voorbeeld doordat op den grond straten of 
wandelplaatsen worden aangelegd; dat wan
neer evenwel de kans bestaat, dat de gron
den, zij het ook in een verre toekomst, niet 
meer voor andere doeleinden ten behoeve 
van de gemeente noodig zijn - gebouwen 
hebben nu eenmaal een beperkten levensc 
duur, begraafplaatsen zullen te eeniger tijd 
vol raken en gesloten worden - zij ter be
schikking van derden kunnen worden ge
steld; dat het motief, dat in gebruik geven 
gelijk staat met het gedurende min of meer 
korten tijd afstaan, in afwachting van een 
definitieve bestemming, toch zeker niet 
volgt uit de bewoordingen van de desbetref
fende bepaling en zulks daaraan ook niet 
ten grondslag heeft gelegen; dat het bedoel
de gebruik reeds bestond, toen de bepaling 
door den raad werd vastgesteld en hierin 
zijn regeling vond; dat uitneming uit het 
bedrijf van dergelijke terreinen neerkomt op 
kapitaalsvorming, al kan men verschillen 
van meening over de uiteindelijke grootte 
van het kapitaal; dat niet kan worden vol
gehouden, dat bij een gewonen ontwikke
lingsgang de grond totaal waardeloos zal 
worden; dat niemand zich tegen een ramp, 
die zulks zou veroorzaken, kan dekken ; dat 
deze kapitaalvorming de lasten der gemeente 
niet onaanzienlijk zal verzwaren en in een 
allermoeilijksten tijd zulks moet worden ver
meden; dat de tekorten op de diensten door 
dezen nieuwen .Jast nog grooter zullen wor
den, zoodat de gemeente steeds verder zal 
komen te staan van den juisten toestand, 
dat zij in hare kosten van beheer kan voor
zien, dat ook hier nog moge gewezen wor
den op een zekere tegenstrijdigheid in de 
opvattingen van Ged. Staten ; dat bij de 
Gasfabriek de huisaansluitingen worden af
geschreven in 10 jaren; dat Ged. Staten 
dezen termijn wenschen te zien bepaald op 
20 jaren, omdat huns inziens te hooge af-

schrijvingen moeten worden vermeden, nu 
de gemeente niet in staat is met eigen mid
delen een sluitende begrooting te verkrij
gen; dat eenerzijds derhalve het verlaten 
van een goede bedrijfspolitiek bepleit wordt 
op budgetaire eischen, terwijl anderzijds in
voering van een nieuwen last wordt geëischt, 
welke aanzienlijker offers van de gemeente 
zal vergen, zonder dat de financieele onzelf. 
standigheid gewicht in de schaal legt; dat 
de waarde van de in gebruik gegeven gron
den circa f 900,000 is; dat bij een jaarlijk
sche afschrijving van 2½ % uitneming dus 
een last van f 22,500 voor de gemeente be
teekent, waarmede het tekort op den dienst 
wordt verhoogd; dat immers reëele dekking 
niet aanwezig is; dat het gemeentebestuur 
om deze reden een verandering in de reeds 
geruimen tijd zonder bezwaar gevolgde me
thode niet aan te bevelen acht; 

0. dat, mede naar Ons oordeel , de door 
het gemeentebestuur toegepaste boekings
methode, met name het inbrengen van het 
nadeelig slot van den dienst 1935 op den 
post volgnummer 971 F van de uitgaven 
van den kapitaaldienst, niet juist is, aange
zien de begrootingsvoorschriften (te weten 
het daarbij vastgestelde model der begroo
ting) vorderen, dat een nadeelig saldo van 
den gewonen dienst, t enzij reeds eerder dek
king is gevonden, wordt overgebracht naar 
Hoofdstuk I van de gewonen dienst van het 
dienstjaar, dat aanvangt na de sluiting van 
den dienst, die het nadeelig saldo heeft op
geleverd; 

dat op dezen grond de onderwerpelijke 
begrooting niet voor goedkeuring vatbaar is; 

0 . ten aanzien van het bezwaar van Ged. 
Staten ten aanzien van de gebruiksvergoe
ding ten behoeve van het grondbedrijf en 
het niet uitnemen uit dit bedrijf van gron
den, die een duurzame bestemming hebben 
gevonden, voor andere doeleinden, dan 
waarvoor zij aanvankelijk waren bestemd; 

dat de verordening op het beheer van het 
Grondbedrijf der gemeente Arnhem niet 
eischt, dat bezittingen, welke voor gemeen
telijke doeleinden worden uitgegeven , uit het 
bedrijf worden genomen; dat zulks in het 
bijzonder niet is voorgeschreven bij art. 21, 
5de lid, dezer verordening; 

dat daarentegen het 6e lid van dit artikel 
het voorschrift behelst, dat de gemeente 
voor aan haar in gebruik gegeven bezittin
gen aan het bedrijf de daarop drukkende 
kosten en lasten vergoedt; 

dat aan dit voorschrift door het gemeen
tebestuur is voldaan, terwijl ook het nalaten 
van de afschrijving op de boekwaarde in 
overeenstemming is met art. 19 der veror
dening, welk artikel geen uitzondering maakt 
voor de bezittingen, bedoeld in art. 21, 6e 
lid; 

dat, al moge het niet uitnemen van de 
bedoelde gronden en het nalaten van de 
voorzegde afschrijving op zichzelf weinig 
aanbeveling verdienen en een wijziging van 
de verordening in dit opzicht alleszins wen
schelijk zijn te achten, zoolang een zoo-
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danige wijziging niet heeft plaats gevonden, 
tegen het door het gemeentebestuur in deze 
gevoerde beleid moeilijk bezwaar kan wor
den gemaakt; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met gedeeltelijke gegrondverklaring van 
het ingestelde beroep, het besluit van Ged. 
Staten van Gelderland van 27 Juli 1938, 
N °. 177, tot onthouding van goedkeuring 
aan de begrooting van de gemeente Arnhem 
voor 1937, te handhaven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

29 Maart z939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280; Wegen
wet art. 4). 

De R. v. B. heeft terecht zich ont
houden van een beoordeeling van de 
billijkheid der krachtens de verordening 
verschuldigde belasting als bijdrage in 
de daar genoe~de kosten en zich ertoe 
beperkt te onderzoeken of de verorde
ning wellicht een hooger bedrag heft 
dan die kosten beloopen. 

De R. v. B. heeft aangenomen, op 
gronden die deze beslissing kunnen dra
gen, dat de . .. weg door belanghebbende 
of haar rechtsvoorgangers indertijd, vóór 
de invoering der Wegenwet, is bestemd 
tot openbaren weg en dat die bestem
ming door de overheid is aanvaard. 

Nu niet gebleken is van eenige mede
werking van de overheid tot het ontne
men van het karakter van openbaarheid 
aan den weg, zou een beweerde plaat
sing van een bord met het opschrift 
"verboden toegang" slechts kunnen zijn 
geweest een eenzijdige handeling van 
belanghebbende, waardoor de tot stand 
gekomen openbaarheid van den weg niet 
zou zijn opgeheven. 

Onder de in de uitspraak vastgestelde 
omstandigheden belet een afstand van 
25 meter niet gebouwde eigendommen 
te beschouwen als liggende in de onmid
dellijke nabijheid van den openbaren 
weg. De R. v. B . is niet gebonden aan 
een vroeger door hem hieromtrent in 
anderen zin gegeven uitspraak. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

A, wonende te B, tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Be
lastingen te Leiden van 15 D ec. 1938, be
treffende een haar opgelegden aanslag in de 
straatbelasting der gem. Leimuiden voor het 
belastingjaar 1938; 

Gezien de stukken; 
0. dat art. 1 van de Verordening op de 

heffing en invordering van een straatbelas
ting in de gem. Leimuiden, geldende voor 
het onderhavige belastingjaar, luidt: 

Ten behoeve der gemeente wordt onder 
den naam van straatbelasting een belasting 

geheven wegens gebouwde eigendommen en 
daarbij behoorende erven, die aan openbare 
land- of wate.rwegen in de gemeente belen
den of in de onmiddellijke nabijheid daar
van gelegen zijn als bijdrage in de ten laste 
der gemeente komende kosten voor aanleg 
en onderhoud dier land- en waterwegen, voor 
hunne verlichting en voor afvoer van water 
en vuil; 

0. dat aan belanghebbende in voormelde 
belasting onder N ° . 182 van het kohier een 
aanslag is opgelegd wegens haar toebehoo
rende gebouwde eigendommen gelegen in de 
nabijheid van den Vriesekoopschen weg in 
de gem. Leimuiden; dat belanghebbende, 
nadat de Raad dier gemeente hare bezwaren 
tegen dien aanslag t. a. v. een der perceelen 
gegrond, maar ten aanzien van de overige 
perceelen ongegrond had geoordeeld, zich 
heeft gewend tot den R. v. B. met een reeks 
bezwaren, die echter door den R . v. B. bij 
de bestreden uitspraak zijn verworpen op 
grond van de navolgende overwegingen: 

,,dat appellante allereerst heeft aange
voerd, dat de belasting, zooals die door de 
Gem. Leimuiden geheven wordt, niet vormt 
een billijke bijdrage als gevorderd bij art. 
280 der Gemeentewet; 

,,dat de vraag of te dezer zake de billijk
heid is betracht niet ter beoordeeling van 
onzen Raad staat; 

"dat niet aan het oordeel van Onzen Raad 
is onttrokken de vraag of de regeling, zooals 
die door de Gem. Leimuiden is getroffen, 
voldoet aan den eisch, dat het totaal der 
belasting de ten laste der gemeente komende 
kosten voor aanleg, onderhoud en verlich
ting van openbare land- of waterwegen in 
de gemeente en voor afvoer van water en 
vuil, niet zal overtreffen; 

,,dat de regeling zooals die door de Gem. 
Leimuiden is getroffen aan dezen eisch vo1-
doet; 

"dat toch krachtens het verhandelde ter 
zitting van den Raad is komen vast te staan 
dat over 1935, 1936 en 1937 de totale op
brengst der straatbelasting heeft bedragen 
respectievelijk f 3291.90, f 33 75.58 en f 3200 
terwijl over die zelfde jaren voornoemde ten 
laste der gemeente komende kosten respec
tievelijk hebben bedragen f 9826.19, f 8973 .25 
en f 8959.85; · · 

"dat mede is komen vast te staan dat 
over . 1938 de totale opbrengst der straatbe
lasting zal bedragen rond f 3300 en de voor
noemde ten laste der gemeente komende 
kosten rond f 9000; 

,,dat de eerste grief van appellante der
halve is ongegrond; 

,,dat appellante vervolgens heeft aange
voerd dat geen belasting verschuldigd is, 
omdat de Vriesekoopscheweg, in de nabij
heid waarvan het eigendom terzake waarvan 
appellante is aangeslagen zou zijn gelegen 
niet op kosten van de gemeente is aange
legd, noch door deze wordt onderhouden of 
verlicht, terwijl daaraan ook geen kosten 
worden besteed voor afvoer van water en 
vuil; 
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,,dat ook deze grief is ongegrond; 
,,dat toch, noch in art. 280 van de Ge

meentewet, noch in art. 1 van de onder
havige verordening op de straatbelasting in 
de gem. Leimuiden, zooals dit artikel na de 
wijziging van 29 Juni 1938 thans luidt, is te 
lezen dat het alleen geoorloofd is belasting 
te heffen t. a. v. eigendommen die belenden 
aan of in de onmiddellijke nabijheid gelegen 
zijn van een openbaren weg die door de 
gemeente is aangelegd, door haar wordt on
derhouden of verlicht, doch beide voor
schriften alleen vorderen dat er zij een open
bare land- of waterweg in de gemeente 
waaraan de eigendommen belenden of in 
welks onmiddellijke nabijheid zij zijn gele
gen en dat de gemeente in het algemeen 
kosten heeft te maken voor aanleg en on
derhoud of verlichting van openbare wegen 
binnen haar gebied, welk laatste gelijk bo
ven reeds overwogen is, inderdaad het ge
val is; 

"dat appellante verder heeft aangevoerd 
dat de onderhavige gebouwde eigendommen 
noch belenden aan, noch gelegen zijn in de 
onmiddellijke nabijheid van een openbaren 
weg in de gemeente, omdat .de onderwer
pelijke Vriesekoopsche weg geen openbare 
weg is, terwijl de afstand tusschen dezen 
weg en de eigendommen ook te groot is dan 
dat nog van onmiddellijke nabijheid zou 
kunnen worden gesproken; 

"dat wat het eerste onderdeel van deze 
grief betreft, de Raad van oordeel is, .anders 
dan appellante meent, dat de Vriesekoop
sche weg wel een openbare weg is; 

"dat toch krachtens het verhandelde ter 
zitting van den Raad is komen vast te staan, 
vooreerst dat krachtens zijn ligging de Vrie
sekoopsche weg vormt de eenige verbin
dingsweg ter plaatse tusschen twee bebouw
de gedeelten gelegen aan twee parallel loc
pende openbare wegen; 

,,dat vervolgens het publiek ook steeds, 
althans gedurende zeer geruimen tijd, en 
ook thans van den V riesekoopschen weg 
vrijelijk gebruik heeft gemaakt als verbin
dingsweg en om de aan dien weg gelegen 
eigendommen te bereiken; 

,,dat verder dit gebruik door de verschil
lende eigenaren van den weg, waaronder 
appellante of haar rechtsvoorgangers, in 
hooge mate is bevorderd door de verschil
lende hekken, die over den weg stonden en 
die het verkeer belemmerden, successievelijk 
te verwijderen; · 

"dat uit deze feiten in onderling verband 
valt af te leiden dat de verschillende eige
naren van den Vricsekoopschen weg, waar
onder appellante of haar rechtsvoorgangers, 
daaraan de bestemming tot ·openbaren weg 
gegeven hebben; 

,,dat dit t. a. v. appellante te meer klemt; 
,,dat immers ter zitting van den R aad, 

geheel overeenkomstig de eigen stelling van 
appellante in hare beroepschriften met be
trekking tot de haar opgelegde aanslar:en 
over de belastingjaren 1936 en 1937 is ge
bleken, dat zij in 1931 aan het Gemeente-

bestuur te kennen heeft gegeven aan den 
Vriesekoopschen weg, voor zooverre aan 
haar in eigendom toebehoorende, het karak
ter van openbaarheid door bestemming te 
ontnemen; 

"dat hieruit niet anders valt af te leiden 
dan dat appellante of haar rechtsvoorgan
gers aan den Vriesekoopschen weg, mede, 
immers voor zooverre aan hen in eigendom 
toebehoorende, de bestemming tot open
baren weg hadden gegeven; 

,,dat deze bestemming alléén den Vriese
koopschen weg nog niet tot openbaren weg 
maakt; 

,,dat daarvoor nog noodig is de aanvaar
ding dier bestemming door de overheid; 

"dat die aanvaarding valt af te leiden uit 
het tusschen partijen vaststaande feit dat 
de gem. Leimuiden eerst in 1904 en later bij 
Raadsbesluit van 9 Juli 1930 den Vriese
koopschen weg onder nummer 1 7 geplaatst 
heeft op den legger van wegen en voetpaden 
in de Gem. Leimuiden, terwijl de Griet en 
Vriesekoopsche polder, waarvan het regle
ment zulks medebrengt, dezen weg geruimen 
tijd geleden en in elk geval lang vóór het 
onderhavige belastingjaar in onderhoud 
heeft genomen en nog heeft; 

"dat niet gebleken is dat daarna met 
medewerking van de overheid aan den Vrie
sekoopschen weg zijn karakter van open
baarheid is ontnomen; 

"dat wat het tweede onderdeel van de 
onderhavige grief betreft ter zitting van den 
Raad, aan de hand van de officieele kaart 
van het kadaster, is gebleken dat de onder
havige eigendommen, kad. bekend als Gem. 
Leimuiden , sectie B. Nos. 912 en 913, ge
legen zijn op een afstand van ten hoogste 
25 Meter van den Vriesekoopschen weg; 

" dat deze afstand, gezien de plaatselijke 
omstandigheid dat eigendom en weg gele
gen zijn in een polder met extensieve be
bouwing, van dien aard is dat hier gespro
ken kan worden van eene ligging in de on
middellijke nabijheid; 

,,dat dus ook de derde grief in beide on
derdeelen is ongegrond; 

"dat het beroep derhalve dient te worden 
verworpen" ; 

0 . dat de R . v . B. dienvolgens het beroep 
heeft verworpen; 

0 . dat belanghebbende als middelen van 
cassatie stelt: 

S ., althans v . t. van art. 16 der wet van 
19 Dec. 1914, S . 564, aangezien de R . v. B . 
heeft nagelate n te onderzoeken de gegrond
heid van haar bezwaar of het tarief der ge
heven Straatbelasting inderdaad een billijke 
bijdrage vormt in de ten laste der gem. Lei
muiden komende kosten voor aanleg, onder
houd en verlichting van openbare wegen; 

S. , althans v. t . van art. 1 der onderhavige 
verordening op de Straatbelasting der gem. 
Leimuiden, i. v . m . art. 280 der Gemeente
wet en art. 4 der Wegenwet, aangezien de 
R . v. B. voornoemd heeft beslist, dat de 
Vriesekoopsche weg wel een openbare weg 
is; 
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en ter toelichting aanvoert, dat het niet 
in overeenstemming met de werkelijkheid 
is, dat de Vriesekoopsche weg krachtens zijn 
ligging de eenige verbindingsweg ter plaatse 
vormt tusschen twee gebouwde gedeelten; 
dat het gedoogen van den rechthebbende, 
dat door het publiek geruimen tij d gebruik 
is gemaakt van den V riesekoopschen weg, 
dezen weg nog niet een openbaren weg doet 
zijn; 

dat hare beroepschriften over de jaren 
1936 en 1937 niet geheel juist waren gere
digeerd met betrekking tot de bestemming 
van den weg tot openbaren weg en zij sinds 
1926 een bord met "verboden toegang" 
heeft doen plaatsen ; dat de geringe breedte 
van den weg en het zeer geringe gebruik, 
dat onbevoegden van den weg maken , niet 
toelaat van een openbaren weg te spreken; 
dat zij op grond van vroegere uit spraken 
van den R. v. B. ontkent, dat hare gebouw
de eigendommen belenden aan of in de on
middellijke nabijheid gelegen zijn van een 
openbaren weg; 

0. daaromtrent: 
dat het eerste middel faalt ; 
dat toch, ter zake van belanghebbende's 

desbetreffende grief, de R . v. B. zich te
recht heeft onthouden van eene beoordeeling 
van de billijkheid der krachtens de veror
dening verschuldigde belasting als b ijdrage 
in de daar genoemde kosten en zich terecht 
heeft beperkt tot een onderzoek van de 
vraag, of de verordening voldoet aan den 
eisch, dat het krachtens de verordening ge
heven bedrag die kosten niet overschrijdt 
en dus blijft eene "oijdrage" in die kosten; 

dat het tweede middel evenmin kan sla
gen; 

dat toch de R . v. B . heeft aangenomen, 
op gronden die deze beslissing kunnen dra
gen, dat de Vriesekoopsche weg door be
langhebbende of hare rechtsvoorgangers in
dertijd, vóór de invoering der Wegenwet, is 
bestemd tot openbaren weg en dat die be
stemming door de overheid is aanvaard; 

dat de R. v . B ., op die gronden aanne
mende de openbaarheid van den weg, de in 
het middel aangehaalde artikelen niet 
schond of verkeerd toepaste; 

dat deze beslissing insluit, dat van een 
bloot gedoogen door de eigenaren van den 
weg geen sprake was; 

dat het plaatsen van een bord met het 
opschrift "verboden toegang" niet vaststaat, 
maar dat, waar de Raad van Beroep heeft 
vastgesteld, dat niet is gebleken van eenige 
medewerking van de overheid tot het ont
nemen van het karakter van openbaarheid 
aan den weg, die beweerde plaatsing van 
een bord slechts zou kunnen zijn geweest 
eene eenzijdige handeling van belangheb
bende, waardoor de tot stand gekomen open
baarheid van den weg niet zou zijn opge
heven; 

dat belanghebbende niet met vrucht in 
cassatie kan bestrijden de juistheid van de 
feitelijke beslissing van den R. v. B., dat de 
weg de eenige verbindingsweg is tusschen 

twee bebouwde gedeelten aan twee parallel 
loopende openbare wegen; 

dat de R. v. B . al evenmin de wet heeft 
geschonden of verkeerd toegepast door aan 
te nemen , dat onder de in de uitspraak 
vastgestelde omstandigheden een afstand 
van 25 meter niet belet gebouwde eigen
dommen te beschouwen als liggende in de 
onmiddellijke nabijheid van den openbaren 
weg; 

dat, mocht de R. v. B. bij vroegere uit
spraken hieromtrent anders hebben beslist, 
in elk geval die vroegere uitspraken hem 
niet bonden; 

dat blijkens het voorgaande het aange
voerde niet tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

30 Maart z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 52a). 

Het besluit van Ged. Staten tot goed
keuring van een raadsbesluit tot het 
verleenen van financieelen steun aan een 
bouwvereeniging behoort niet te worden 
gehandhaafd, zulks overeenkomstig de 
door den inspecteur ingebrachte bezwa
ren , nu moet worden aangenomen, dat 
de behoefte aan nieuwe woningen ter 
plaatse niet zoo dringend is, dat de 
bouw van een aantal woningen metover
heidshulp gerechtvaardigd zou zijn en 
het gevaar geenszins denkbeeldig is, dat 
door den voorgenomen bouw met over
heidssteun de normale woningvoorzie
ning door het particulier bedrijf zal 
worden belemmerd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den Inspecteur der Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting), te 's-Gravenhage, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noordhol
land van 21 September 1938, ie afdeeling, 
n °. 224, waarbij goedkeuring is verleend 
aan het besluit van den raad der gem. 
Krommenie van 21 Juli 1938 tot het ver
leenen van financieelen steun aan de W o
ningbouwvereeniging "De Volkswoning", al
daar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Maart 1939, n °. 139; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 M aart 1939, 
n °. 3000 M/L 59, afdeeling Volkshuisves
ting; 

0 . dat de raad van Krommenie in zijne 
vergadering van 21 Juli 1938 heeft besloten: 

a. in te trekken zijn desbetreffend besluit 
van 10 Maart 1938; 

b. t en behoeve van den bouw van II huur
koopwoningen aan de vereemgmg "De 
Volkswoning", te Krommenie, onder eerste 
hypothecair verband op de na te melden te 
stichten 11 woningen met hare erven, welke 
laatste kadastraal bekend zijn, gemeente 
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Krommenie, sectie B, nummers 298, 3903 
en 3775, een voorschot te verleenen groot 
f 48,500 onder voorwaarde, dat het te ge
nieten voorschot door de vereeniging zal 
moeten worden terugbetaald uiterlijk in 30 
jaren bij wijze van annuïteit tot hetzelfde 
bedrag, als door de gemeente terzake der 
voor het voorschot te sluiten leening als
mede terzake van de op 1 April 1938 opge
nomen leening groot f 48,500 krachtens 
raadsbesluit van ro Maart 1938, goedge
keurd door Ged. Staten 16 Maart 1938, n ° . 
214, aan hare geldschieters verschuldigd zal 
zijn, zullende de helft van het renteverlies 
van de leening, groot f 48,500, over het tijd
vak 1 April-1 September 1938 voor reke
ning der gemeente komen ; 

c. ten behoeve van den bouw van 24 ge
wone huurwoningen door de vereeniging 
" D e Volkswoning", te Krommenie, op de 
perceelen kadastraal bekend gemeente 
Krommenie, sectie B , nummers 298, 3909 en 
3 755, de gemeente Krommenie onvoorwaar
delijk als borg te verbinden voor de richtige 
betaling van al hetgeen door de Woning
bouwvereeniging "De Volkswoning" te 
Krommenie, aan de N. V. Levensverzeke
ring-Maatschappij "De Nederlanden", te 
Amsterdam, Leidschestraat 82-84, verschul
digd mocht zijn of worden uit hoofde der 
geldleeningen, groot f 65,500 en f 12,000 ge
sloten tegen een rente van 3½ % per jaar, 
voorts op de voorwaarden, vervat in de aan 
dit besluit gehechte concept-overeenkomst 
onder afstanddoening van de rechten van 
uitwinning en schuldsplitsing en van alle 
andere voorrechten en exceptiën door de wet 
aan borgen toegekend of nog toe te kennen, 
en in het bijzonder ook van de rechten, 
welke de gemeente te harer bevrijding zou 
kunnen ontleenen aan de bepalingen van de 
artt. 1446, 1466, 1884, 1885, 1886 en 1887 
B. W . en onder bepaling, dat de gemeente 
zich voor het geval, dat, uit welke oorzaak 
ook, de geldleening niet rechtsgeldig tot 
stand zou blijken te zijn gekomen, jegens de 
genoemde Naamlooze Vennootschap, geld
geefster, sterk maakt, dat de Vereeniging 
niettemin aan haar zal betalen alles, waar
toe zij gehouden zou zijn, indien de leening 
wel rechtsgeldig ware en mitsdien de ge
meente te verbinden om voor het geval, dat 
de rechtsgeldigheid der leening mocht wor
den bestreden, dadelijk en op eerste aan
maning alle bedoelde betalingen als eigen 
schuld aan de geldgeefster te voldoen; een 
en ander onder de voorwaarden en bepa
lingen als daarbij nader zijn omschreven; 

dat, nadat de Inspecteur van het Staats
toezicht op de Volksgezondheid (Volkshuis
vesting), te 's-Gravenhage, tegen dit besluit 
bij Ged. Staten van Noord-Holland bezwa
ren had ingebracht, dit college bij besluit 
van 21 September 1938, re afd., n °. 224, 
met ongegrondverklaring van de bezwaren 
van den Inspecteur, aan het hiervoren ge
noemde raadsbesluit zijn goedkeuring heeft 
verleend; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo-

gen, dat het bestreden raadsbesluit strekt 
tot intrekking van het hieronder nader om
schreven raadsbesluit van ro Maart 1938 
en tot het verleenen van een hypothecair 
crediet van f 48,500, voor den bouw van 11 
huurkoopwoningen en bovendien tot het 
garandeeren van rente en aflossing van een 
tweetal geldleeningen, groot f 65,500 en 
f 12,000, door de Bouwvereeniging, voor
noemd, te sluiten met de Levensverzeke
ring-Maatschappij "De Nederlanden", te 
Amsterdam, ter bestrijding van de kosten 
van de stichting van 24 huurwoningen; dat 
het bestreden raadsbesluit in de plaats 
treedt van het bovenbedoelde raadsbesluit 
van 10 Maart 1938, bij welk besluit gelijke 
financieele steun werd verleend ten behoeve 
van een overeenkomstig bouwplan van de 
vereeniging "De Volkswoning", welk plan 
evenwel 2 huurkoopwoningen meer omvatte, 
of totaal 13 huurkoopwoningen; dat het 
raadsbesluit van ro Maart 1938, hetwelk in 
overeenstemming met het daartoe strekken
de advies van den Inspecteur van de Volks
huisvesting dd. 15 Maart 1938 werd goed
gekeurd bij hun besluit van 16 Maart 1938, 
n °. 129, niet rechtsgeldig kon worden uit
gevoerd, aangezien de vereeniging "De 
Volkswoning" tengevolge van het verstrij
ken van den termijn, waarvoor zij was aan
gegaan, op 18 November 1937 de hoedanig
heid van rechtspersoon had verloren; dat de 
bezwaren van den Inspecteur zijn gegrond 
op de omstandigheid, dat bij het hernieuwde 
onderzoek, ingesteld naar aanleiding van het 
raadsbesluit van 21 Juli 1938, is gebleken , 
dat slechts 6 gegadigden zich hadden opge
geven voor de 11 huurkoopwoningen, van 
welke 6 gegadigden 2 een andere woning 
van de vereeniging "De Volkswoning" be
woonden en 3 in andere woningen binnen 
de gemeente Krommenie waren gehuisvest, 
terwijl slechts 1 gezin van buiten daaronder 
voorkwam, dan wel als een nieuw gezin kon 
worden aangemerkt; dat weliswaar voor de 
24 huurwoningen 30 gegadigden op de daar
voor aangelegde lijst voorkwamen, doch 
daaronder slechts 11 gezinnen voorkwamen, 
die tot dan toe geen woning binnen de ge
meente bewoonden, terwijl van de overige 
19 gegadigden 2 reeds eene andere won,ng 
van de Volkswoning in huur hadden, 3 in 
woningen van de Woningbouwvereeniging 
,,Patrimonium", waren gehuisvest en 14 an
dere woningen binnen de gemeente Krom
m enie bewoonden; dat de inmiddels gereed
gekomen 28 woningen van de woningstich
ting "Krommenie" slechts met groote moeite 
verhuurd konden worden, aangezien van de 
34 gegadigden voor die woningen 6 naar de 
woningen van De Volkswoning wilden over
gaan, 9 bij P atrimonium onderdak hadden 
en 9 in andere woningen binnen de gemeente 
woonden, terwij l ten slotte de Woningstich
ting Patrimonium door een voorschot van 
f 5000 in staat is gesteld hare woningen zoo
danig te verbeteren, dat zij wederom nor
maal verhuurbaar worden; dat in deze om
standigheden geen zekerheid bestaat, dat 
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de woningen, door de vereeniging de Volks
woning te stichten, zullen worden verhuurd, 
zoodat het risico, hetwelk voor de gemeente 
aan de exploitatie zal zijn verbonden, groo
ter dan normaal moet worden geacht : dat 
hun college uit de wederzijds verstrekte in
lichtingen niet de overtuiging heeft verkre
gen, dat in de omstandigheden , zooals die 
aanwezig waren bij de beslissing omtrent 
het thans ingetrokken raadsbesluit van r o 
Maart 1938, zoodanige verandering is ge
komen, dat eene onthouding van de goed
keuring aan het om formeele redenen nood
zakelijk geworden raadsbesluit van 21 Juli 
1938, daardoor zou kunnen worden gerecht
vaardigd; 

dat van deze beslissing de Inspecteur van 
de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) bij 
Ons in beroep is gekomen, daarbij verwij
zende naar zijn schrijven aan Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken v an 30 Sep
tember 1938, o. m . inhoudende, dat de ver
andering in de omstandigheden sedert het 
raadsbesluit van 10 Maart 1938, dat dezelf
de strekking had als het onderwerpelijke, en 
ten aanzie waarvan hij bij brief van 15 
Maart 1938 tot goedkeuring had geadvi
seerd, hierin bestaat, dat re. dit eerste ad
vies was gebaseerd op verkregen inlichtin
gen, die later onjuist bleken te zij n geweest; 
dat 2e. de verhuring van het inm iddels ge
reed gekomen complex van 28 woningen van 
de stichting "Krommenie" gepaard is ge
gaan met groote moeilij kheden , hetgeen 
hem, Inspecteur, aanleiding gegeven heeft 
om de werkelijke vraag naar woningen van 
De Volkswoning nogmaals na te gaan met 
het onder re genoemde gevolg; dat 3e. per 
advertentie gegadigden voor de huurkoop
woningen werden opgeroepen, hetgeen hij 
allerminst als eene aanwijzing beschouwde 
voor de urgentie van dezen bouw ; dat hij 
het inderdaad mogelijk acht, dat de hierbe
doelde woningen ten slotte wellicht huur
ders zullen kunnen vinden, maar dat het 
ten aanzien van het door de gemeente te 
nemen risico niet onverschillig kan laten of 
deze verhuring al dan niet blij vend zal zijn 
en dat de feiten, die zich hebben voorge
daan - meer in het bijzonder d ie onder 2e 
en 3e genoemd - hem eene blij vende ver
huring niet voetstoots d e d e n aanne m en ; 

0. dat weliswaar het onderwerpelijke 
raadsbesluit van nagenoeg dezelfde strek
king is als dat door den raad van Krom
menie op ro Maart 1938 genom en en door 
Ged. Staten ove reenkomstig het a dv ies v . d . 
Inspecteur van de Volksgezondheid (Volks
huisvesting) goedgekeurd terwij l slechts 
redenen van formeelen aard den raad er 
toe hebben genoopt tot vaststelling van een 
nieuw besluit in de plaa ts van zij n, daarb ij 
ingetrokken voormalig besluit, doch dat deze 
omstandigheden , op zichzelve beschouwd, 
geen voldoenden grond opleveren aan het 
voorliggende raadsbeslui t wederom goed
keuring te verleenen, zulks te minder, nu 
het vroegere goedkeuringsbesluit van Ged. 
Staten gebaseerd was op van den Inspecteur 

verkregen inlichtingen, welke achteraf ge
bleken zijn niet in allen deele juist te zijn 
geweest; 

dat op grond van de van de zijde van den 
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting) verschafte gegevens, be
treffende de bevolking en de woningmarkt 
in de gemeente Krommenie, moet worden 
aangenomen, dat de behoefte aan nieuwe 
woningen ter plaatse niet zoo dringend is, 
dat de bouw van 35 woningen met over
heidshulp gerechtvaardigd zou zijn ; 

dat het gevaar geenszins denkbeeldig is, 
dat door den voorgenomen bouw met over
heidssteun de normale woningvoorziening 
door het particuliere bedrijf zal worden be
lemmerd ; 

dat in verband met een en ander het be
streden besluit van Ged. Staten niet be
hoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebbe n goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Holland van 21 Septem
ber 1938, re afd., n ° . 224, alsnog aan het 
besluit van den raad der gemeente Krom
menie van 21 Juli 1938 tot het verleenen 
van financieelen steun aan de Woningbouw
vereeniging " De Volkswoning", te Krom
menie, ten behoeve van den bouw van 35 
woningen, goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A. B.) 

30 Maart I939 · KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 2). 

In beroep wordt door de Kroon ge
oordeeld, dat de door den Raad bepaalde 
rooilij nen noodzakelijk zijn, aangezien 
het u it stedebouwkundig oogpunt van 
veel belang is, dat de onderhavige straat 
haar huidig karakter met ruime open 
bebouwing aan eene zijde zooveel mo
gelijk behoudt en bij deze soort bebou
wing voortuinen niet kunnen worden 
gemist, terwij l voorts van schade voor 
de appellanten niet is gebleken, daar de 
rooilijnen, zooals zij thans zijn getrok
k e n , een behoorlijke bebouwing mogelijk 
maken. 

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

door Mr. P. J. Sigmond, te Dordrecht en 
Mevrouw C. A. H. Meijer Wiersma, geboren 
Vriesendorp, te 's-Gravenhage c.s., tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 19 Juli 1938, n °. 451, houdende goed
keuring van rooilijnen te Dordrecht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, ge hoord, advies van 
15 Maart 1939, n ° . 50; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Maart 1939, 
n°. 2999 M /P.B.R., afd. Volkshuisvesting; 

0. dat de raad der .gemeente Dordrecht 
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in zijn openbare vergadering van 21 Juni 
1938 heeft besloten voorgevelrooilijnen en 
achtergevelrooilijnen vast te stellen voor 
woningen en andere gebouwen aan: 

1. het gedeelte van de Cornelis de Witt
straat (zuidzijde), grenzende aan het ka
dastrale perceel sectie D . n°. 3798; 

2. de Johan de Wittstraat, oostzijde; 
3. het gedeelte van de Koningin Wilhel

minastraat, grenzende aan de kadastrale per
ceelen sectie D. nos. 3965 en 3800; 

4. het gedeelte van den Singel (bijge
naamd Nicolaas Maessingel) grenzende aan 
de kadastrale perceelen sectie D . nos. 3882, 
4065 en 2861; 

5. een gedeelte van de Cornelis van Be
verenstraat (westzijde), grenzende aan het 
kadastrale perceel sectie D. n°. 4065; 

6. den Stationsweg, oostzijde; 
7. het gedeelte van den Burgemeester de 

Raadtsingel (noordzijde), loopende aan den 
Stationsweg tot het verlengde van de grens
lijn tusschen de kadastrale perceelen sectie 
D. nos. 4966 en 5u9; 
· een en ander zooals op de bij dit besluit 
behoorende kaart met roode en groene lij
nen is aangegeven; 

dat, nadat Ged. S taten van Zuid-Holland 
bij hun besluit van 19 Juli 1938, n°. 451 , 
het evenvermelde raadsbesluit hadden goed
gekeurd, Mr. P. J. Sigmond, wonende te 
Dordrecht, in zijn hoedanigheid van curator 
over Gerarda Adriana Johanna Schultz van 
Haegen, weduwe van H enri Vriesendorp en 
Mevrouw C. A. H. Meijer Wiersma, gebo
ren Vriesendorp, c.s. van deze beslissing bij 
Ons in beroep zijn gekomen; 

clat Mr. P. J . Sigmond aanvoert, dat de 
bij het raadsbesluit bepaalde voorgevelrooi
lijnen zijn ontworpen op een afstand van 
15 meter van uit de kadastrale grens tus
schen de perceelen van zijn curanda eener
zijds en de Johan de Wittstraat en de Nico
laas Maessingel anderzijds, terwijl op den 
hoek tusschen de genoemde straten de voor
gevelrooilijn zelfs 34½ meter uit de kadas
trale grens zou komen te liggen; dat hij 
tegen dit ontwerp-besluit bezwaren bij den 
gemeenteraad van Dordrecht heeft ingc
diénd; dat toch een dergelijk besluit groote 
schade aan de curanda zou toebrengen, om
dat op die wij ze een noodeloos breede strook 
voor de huizen onbebouwd gelaten zal moe
ten worden en het binnenterrein noodeloos 
verkleind; dat er ook geen enkele reden be
staat om den afstand tusschen de bebou
wingen aan weerszijde n van de Johan de 
Wittstraat, den Singel en de Koningin Wil
helminastraat zoo groot te nemen als wordt 
voorgesteld; dat toch de Johan de Witt
straat thans reeds 28 meter breed is, de 
Koningin Wilhelminastraat u meter en de 
Singel 20 meter; dat er geen enkele reden 
kan worden aangevoerd, waarom deze stra
ten in de toekomst breeder zouden moeten 
worden dan ze nu zijn; dat de Koningin 
Wilhelminastraat voor het verkeer van geen 
enkel belang is en bovendien het vaststellen 
van een rooilijn over de westelijke ± 50 

meter geen zin heeft, wanneer die lijn niet 
tevens wordt doorgetrokken over de ge
heele lengte van de Koningin Wilhelmina
straat, waar een aaneengesloten bebouwing 
bestaat; dat de Johan de Wittstraat ruim
schoots breed genoeg is voor het opnemen 
van het doorgaand verkeer van het Zwijn
drechtsche veer naar het zuiden en van het 
lokaal verkeer naar het station, terwijl in 
de toekomst valt te verwachten, dat dit 
eerder zal afnemen dan toenemen, vooral 
wanneer de verkeersbrug over de Oude Maas 
in gebruik zal zijn genomen en dientenge
volge Dordrecht blijft liggen; dat een ver
breeding bovendien geen zin heeft, omdat 
reeds nu de Johan de Wittbrug een aan
zienlijke vernauwing ten opzichte van de 
Johan de Wittstraat vormt; dat het ver
keer langs den Singel eveneens van onder
geschikt belang is en op het oogenblik reeds 
zoo weinig is, dat aan de tegenwoordige 
eischen meer dan dubbel wordt voldaan en 
ook dit verkeer eerder zal afnemen dan toe
nemen; dat, al zou men den Singel ter 
plaatse verbreeden, de belangen van het 
verkeer daarmede in het geheel niet gediend 
zouden zijn, zoolang m en niet die verbree
ding zou doorvoeren ten minste tot aan den 
Vrieseweg; dat de stijllooze bebouwing aan 
de zuidzijde van den Singel en de westzijde 
van de Johan de Wittstraat uit een oogpunt 
van stadsschoon evenmin verbreeding ver
eischt; dat er bij deze straten, die het on
kunstzinnig beeld van stadsbebouwing om
streeks 1900 vertoonen, evenmin aanleiding 
bestaat om ze nog breeder te maken dan ze 
toch reeds zijn, speciaal om den afstand 
tusschen de voorgevelrooilijnen aan wee s
zijden van de Johan de Wittstraat te b!'t!n
gen op 28 ± 15 = 43 meter en van den 
Singel op 20 + 15 = 35 meter; dat nu wel 
bij de behandeling in den gemeenteraad 
door B. en W. is aangevoerd, dat het niet in 
de bedoeling ligt de gemelde straten te ver
breeden, doch er dan evenmin grond bestaat 
om tusschen de huizen en de straat een 
breedte van 15 meter tot voortuin te be
stemmen, hetgeen de waarde van den grond 
noodeloos drukt en, gezien de breedt e van 
de straat, die reeds thans 28, respectievelijk 
20 meter bedraagt, ook volmaakt onnoodig 
is te achten; 

dat Mevrouw C . A. H. Meijer Wiersma
Vriesendorp en anderen aanvoeren, dat zij 
eigenaren zijn van het perceel Dordrecht, 
sectie D. n ° . 3 798; dat de voorgevelrooilij
nen zijn ontworpen op een afstand van x6 
meter van uit de kadastrale grens tusschen 
hun eigendom en de Johan de Wittstraat 
en van 10 meter langs de Cornelis de W itt
straat; dat zij tegen dit ontwerp-besluit be
zwaren bij den gemeenteraad van Dordrecht 
hebben ingebracht; dat toch een dergelijk 
besluit hun groote schade zal toebrengen, 
omdat op die wijze een noodeloos breede 
strook voor de huizen onbebouwd gelaten 
zal moeten worden; dat er ook geen enkele 
reden bestaat om den afstand tusschen de 
bebouwingen aan weerszijden van de Johan 
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de Wittstraat en de Cornelis de Wittstraat 
zoo groot te nemen, als wordt voorgesteld; 
dat toch de Johan de Wittstraat thans reeds 
28 mt:ter breed is en de Cornelis de Witt
straat ± n meter ; dat er geen enkele grond 
kan worden aangevoerd, waarom d eze stra
ten in de toekomst breeder zouden moeten 
worden dan ze nu zijn ; dat de Cornelis de 
Wittstraat voor het verkeer van geen enkel 
belang is en het zelfs zeer gevaarlijk zou 
zijn, dit verkeer te stimuleeren door de 
straat breeder te maken ; dat immers dien
tengevolge het aantal verkeersongelukken op 
de kruising van de Cornelis de Wittstraat 
met de Johan de Wittstraat en de Johan de 
Wittbrug schrikbarend zou toenemen; dat 
de Johan de Wittstraat op het oogenblik 
ruimschoots breed genoeg is voor het op
nemen van het doorgaand verkeer van het 
Zwijndrechtsche veer naar het zuiden en 
van het lokaal verkeer naar het station, ter
wijl in de toekomst valt te verwachten, dat 
dit eerder zal afnemen dan toenemen , voor
al wanneer de verkeersbrug over de Oude 
Maas in gebruik zal zijn genomen en dien
tengevolge Dordrecht blijft liggen; dat een 
verbreeding bovendien geen zin heeft, om
dat reeds nu de Johan de Wittbrug een 
aanzienlijke vernauwing t en opzichte van de 
Johan de Wittstraat vormt en de stijllooze 
bebouwing aan de westzijde van de Johan 
de Wittstraat en de noordzij de van de Cor
nelis de Wittstraat uit een oogpunt van 
stadsschoon evenmin verbreeding vereischt; 
dat er zeker geen aanleiding bestaat om de 
Johan de Wittstraat nog breeder te maken 
dan ze toch reeds is, speciaal niet om den 
afstand tusschen de voorgevelrooilij nen aan 
weerszijden van de Johan de Wittstraat te 
brengen op 28 + 15 = 43 meter ; dat nu 
wel bij de behandeling in den gemeenteraad 
door burgemeester en wethoude rs is aange
voerd, d at het niet in de bedoeling ligt de 
voormelde straten te verbreeden , doch er 
dan evenmin grond bestaat, om tusschen de 
huizen en de straat een breedte van 15, 
respectievelijk 10 meter, tot voortuin te 
bestemmen, hetgeen de waarden var! den 
grond noodeloos drukt en, gezien de breedte 
van de straten, die thans reeds 28, respectie
velijk 11 meter bedraagt, ook volmaakt on
noodig is te achten ; 

0 . dat op grond van de ter zake ontvan
gen ambtsberich ten moet worden aangeno
m en , dat het uit stedebouwkundig oogpunt 
van veel belang is, dat de J ohan de Witt
straat, welke een deel vormt van den toe
gang van het station naar het s t adscentrum 
van Dordrecht, haar huidige karakter met 
ruime open bebouwing aan de oostzij de zoo
veel mogelijk behoudt ; 

dat bij deze soort bebouwing voortuinen 
niet kunnen worden gemist, 

dat met het oog hierop rooil ijnen , zooals 
zij thans door den gemeenteraad zijn be
paald, noodzakelijk zijn; 

dat de gemachtigde van de a p pellanten in 
de openb a re vergadering van de Afdeeling 
van den Raad van State, voor de G eschillen 

van Bestuur, waarin over deze zaak verslag 
is uitgebracht, weliswaar nog naarvoren 
heeft gebracht, dat het de voorkeur zou 
verdienen deze rooilijnen zoodanig te trek
ken dat de bajonetvormige kruising tus
schen de Johan de Wittstraat en den Sta
tionsweg zooveel mogelijk wordt weggeno
men, doch dat blijkens een nader, op ver
zoek van de evengenoemde Afdeeling van 
den Raad van State uitgebracht ambtsbe
richt van den Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting), een 
verbetering van deze wegkruising, indien de 
noodzakelijkheid daartoe t e eeniger tijd 
mocht blijken, juist met behulp van de 
thans getrokken rooilijnen zal kunnen wor
den verkregen; 

dat Wij voorts met den Hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) 
van oordeel zijn, dat, gelet op het karakter 
van de door de appellanten genoemde zij
straten van de Johan de Wittstraat, ook 
voor deze straten de rooilijnen juist zijn 
getrokken ; 

dat, aangezien blijkens het vorenstaande 
de onderwerpelijke rooilijnen in ieder geval 
noodzakelijk zijn in verband met de regeling 
van de bebouwing ter plaatse, de door de 
appellanten aangevoerde kwestie van de 
verbreeding der wegen buiten beschouwing 
kan worden gelaten; 

0 . dat ook van schade voor de appellan
ten niet is gebleken ; 

dat immers de rooilijnen, zooals zij thans 
zijn getrokken, een behoorlijke bebouwing 
mogelij k maken; 

dat voorts gedeeltelijke vernieuwing en 
verandering der bestaande villa's mogelijk 
blijft, terwij l er ook nog binnen de rooi
lijnen voldoende ruimte overblijft voor even
tueelen herbouw; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A. B.) 

3z M aart z939 . BESCHIKKING van den 
Minister van Staat, Voorzitter van den 
Raad van Ministers , n °. 155, Kabinet 
M .R ., houdende een lijst van insignes 
en onde rscheidingsteekenen door Rijks
ambtenaren in dienst of in uniform ge
recht igd te worden gedragen . 

G elet op art. 50, derde lid, van het Alge
m een R ijksambtenarenreglement ; 

Verklaart : 
1 ° . in te trekken zijn beschikking van 20 

J a nuari 1938, n °. 33, Kabinet M.R. 1; 
2 °. vergunning te verleenen, dat door 

ambtenaren in dienst of bij het gekleed gaan 
in uniform, behalve het oranje of de natio
nale kleuren, de na te noemen insignes of 
onderscheidingsteekenen, voor zoover be-

1 C . V. 1938 blz. 53. 
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trokkenen overigens daartoe gerechtigd zijn, 
worden gedragen: 

a . het kruis "Pro Ecclesia et Pontifice" 
en de medaille "Bene Merenti", verleend 
door Z .H. den Paus; 

b . de insignes en onderscheidingsteeke
nen van de Vereeniging het Nederlandsche 
Rooèle Kruis, de ordeteekenen van de bui
tenlandsche Vereenigingen van het Roode 
Kruis en die van het Comité International de 
la Croix Rouge; 

c . het insigne van de Nederlandsche Ver
eeniging voor Luchtbescherming; 

d. de insignes van den Koninklijken Na
tionalen Bond voor Reddingswezen en Eer
ste Hulp bij Ongelukken "Het Oranje Kruis"; 

e. het insigne van de Nederlandsche Ver
eeniging "Eerste Hulp bij Ongelukken"; 

!. de insignes en onderscheidingsteeke
nen van de Nederlandsche Centrale Red
dingsbrigade; 

g. het insigne van den Nederlandschen 
Bond tot het redden van drenkelingen; 

h. de onderscheidingsteekenen van de 
Maatschappij tot Redding van Drenkelin
gen; 

i. de onderscheidingsteekenen, medailles 
en kruisen der Koninklijke Nederlandsche 
Brandweervereeniging; 

j. het insigne van den Bond van Politie
ambtenaren in Nederland tot Bescherming 
van Dieren; 

k. de kenteekenen en insignes, verleend 
door het Verbond van Vereenigingen voor 
Veilig Verkeer; 

1. de gouden medaille der Kortinklijke 
:tlrederlandsche Vereeniging voor de Lucht
vaart; 

m. de medaille van het Nederlandsch 
Olympisch Comité; 

n . de insignes van de Nationale Vereeni
ging tot Bevordering van Harmonische 
Lichaamsontwikkeling; 

o . de onderscheidingsteekenen van het 
Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Ver
bond; 

p . de onderscheidingsteekenen, uitgereikt 
aan de deelnemers van de internationale af
standsmarschen; 

q. het kruis van verdienste en de me
daille voor bijzondere toewijding van den 
Nededandschen Bond van Vrijwillige Bur
gerwachten; 

r . de medailles van den 24-uurs oefenrit, 
uitgeschreven door de Vrijwillige Burger
wacht te Amsterdam; 

s . het mobilisatie-herinneringskruis; 
t. de groene Esperanto-ster; 
u. speldjes, kunstbloemen, vlagjes, enz., 

welke dienen als bewijs voor de bijdrage in 
een van Overheidswege toegestane collecte 
of inzameling, doch slechts op den dag, waar
op deze collecte of inzameling wordt gehou
den. 

De Minister van Staat, 
Voorzitter van den R aad van Ministers, 

H. Colijn. 

1 April 1939. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht Amsterdam. (Ambtena
renwet 1929 art. 58 re lid). 

B. en W . hebben geweigerd het salaris 
over een maand aan een ambtenaar uit 
te betalen op gro!}d, dat de Raad de 
desbetreffende begrootingspost met het 
bedrag van het jaarsalaris van dien 
ambtenaar heeft verminderd. Zij hebben 
dusdoende gehandeld in strijd met een 
bepaling van het ambtenarenreglement, 
luidend: ,.De ambtenaar heeft recht op 
zijn bezoldiging tot den dag van ingang 
van het ontslag uit zijn ambt of tot den 
dag van overlijden". De vermindering 
van den begrootingspost kan de aan
spraken op salaris van eiken ambtenaar 
afzonderlijk niet deren. 

Tegen deze uitspraak werd geen hooger 
beroep ingesteld. 

Uitspraak in zake: 
C. Bregman, wonende te Bennebroek, 

klaagster, 
tegen: 

Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Bennebroek, verweerders. 

Het Ambtenarengerecht te Amsterdam, 
Gezien de gedingstukken; 
Gelet op de behandeling der zaak ter open

bare terechtzitting; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de klaagster - wegens haar min

derjarigheid vertegenwoordigd door haar, 
alsmede te Bennebroek woonachtigen vader 
C . Bregman - op 6 Febr. 10::1g ter griffie 
van het Gerecht een klaagschrift heeft doen 
inkomen, waarbij zij heeft aangevoerd: 

dat zij, klaagster, bij besluit van B. en W. 
van Bennebroek van 12 April 1938 is be
noemd tot tweede ambtenaar ter secretarie 
aldaar, zulks met ingang van 1 Mei 1938 op 
een jaarwedde van f 500; 

dat zij over Januari 10.~Q als zoodanig ar
beid heeft verricht doch daarvoor geen be
looning heeft ontvangen; 

dat B. en W. van Bennebroek haar de uit
betalii;i.g van het haar toekomende deel van 
de jaarwedde hebben geweigerd, omdat de 
Raad in zijn vergadering van 15 December 
1938 den post: ,.jaarwedden van de ambte
naren en bedienden ter gemeente-secretarie" 
voor het jaar 1g39 heeft verlaagd met f 500, 
omdat B . en W., naar 's Raads meening, ten 
onrechte de dochter van den secre taris tot 
ambtenaar hebben benoemd, aangezien er 
werklooze mannen genoeg zijn om hieruit 
een keuze te doen en de secretaris reeds een 
goed salaris heeft; 

dat zij blijkens overgelegd afschrift van 
het benoemingsbesluit ambtenaar is en des
wege recht heeft op het haar toekomende 
salaris; 

op grond waarvan zij het Gerecht ver
zoekt, te bevorderen, dat het haar over Ja
nuari IQ::\9 toekomende deel harer jaarwed
de, alsnog aan haar worde uitbetaald; 
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0. dat de burgemeester der gemeente 
Bennebroek als vertegenwoordiger van de 
verweerders heeft gediend van contra-memo
rie en hierbij heeft aangevoerd: dat de door 
de klaagster gestelde feiten juist zijn; dat de 
verweerders tot de uitbetaling welke de 
klaagster vraagt niet hebben kunnen over
gaan, omdat de post "jaarwedden van de 
ambtenaren en bedienden ter secretarie" op 
de begrooting voor het jaar 1939 zoodanig 
is verminderd bij besluit van den gemeente
raad van 1.5 December 1938, dat die post 
ontoereikend is geworden voor de uitbeta
ling van salaris aan de klaagster; 

0. dat de zaak vervolgens is behandeld ter 
openbare terechtzitting van 21 Maart 1939, 
alwaar zoowel de klaagster als de verweer
ders zijn verschenen, ieder bij zijn voor
noemden vertegenwoordiger; 

Wat het rechtspunt betreft: 
0. dat op grond van den inhoud der ge

dingstukken en van het ter terechtzitting 
verhandelde vaststaat: 

I. dat de verweerders bij besluit van u 
April lQ.~8 de klaagster met ingang van 1 

Mei ICJ:'18 hebben benoemd tot tweede amb
tenaar ter secretarie van de gemeente Ben
nebroek; en dit wel op een jaarwedde van 
f 500 en met een proeftijd van een jaar; 

II. dat de klaagster van den aanvang af 
haar salaris heeft ontvangen in maandelijk
sche termijnen; 

III. dat de raad der gemeente op 15 De
cember 1938 ter gelegenheid van de behan
deli_ng de r gemeenteliike begrooting voor 
1939, den post "jaarwedden van de ambtena
ren en bedienden ter gemeente-secretarie" 
heeft verminderd met f soo; 

IV. dat de verweerders hierin aanleiding 
hebben gevonden, zorg te dragen, dat aan 
de klaagster geen uitbetaling van salaris ge
schiedde over de maand Januari 1939; dit, 
hoewel zij, de klaagster, gedurende deze 
maand haar betrekking had vervuld evenals 
vóórdie'1 ; 

0. dat uit dit alles volgt, dat klaagsters 
beroep zich in den grond der zaak richt tegen 
een besluit, dat - al moge het, zooals de 
vertegenwoordiger van de verweerders heeft 
verklaard, niet in schrift zijn gebracht -
toch geacht moet worden te zijn genomen: 
het besluit namelijk, de vaker omschreven 
betaling achterwege te doen blijven; 

0. dat het aannemelijk is, dat dit besluit 
ee•st rlefinitief is komen vast te staan on
middelliik vóór het tijdstip waarop anders 
de betaling van salaris over Januari 1939 
zou zijn geschied; en evenzeer aannemelijk 
is, dat de klaagster eerst door het uitblijven 
der vóórdien gebruikelijke maandelijksche 
uitbetaling van salaris met het besluit be
kend is geworden; 

dat haar beroep dan ook geacht moet wor
den tijdig te zijn ingesteld; 

0. dat thans behoort te worden onderzocht, 
of het bestreden besluit in strijd is met eenig 
algemeen verbindend voorschrift; 

0. hieromtrent, dat het ambtenarenregle
ment der gemeente Bennebroek bij art. 15 

weliswaar bepaalt, dat de bezoldiging der 
ambtenaren wordt geregeld bij afzonderlijke 
verordening, doch deze verordening tot nu 
toe niet tot stand is gekomen; 

0. dat genoemd ambtenarenreglement geen 
bepalingen inhoudt met betrekking tot de 
termijnen, waarin salarissen - en bepaalde
lijk die welke op een jaarlijksch bedrag zijn 
bepaald - moeten worden uitbetaald; 

0. dat de verweerders dan ook niet met 
eenig algemeen verbindend voorschrift in 
botsing zouden komen, indien ze te eeniger 
tijd een tot dan toe maandelijks uitbetaald 
salaris doen uitbetalen bv. in driemaande
lijksche termijnen; en ze met het oog hierop 
gedurende een tweetal maanden de uitbeta
ling v an salaris achterwege doen blijven; 

dat de verweerders in zulk een geval zich 
immers bepalen tot een voorziening binnen 
den kring hunner bevoegdheid; en de aan
spraken op salaris tot hun recht blijven ko
men; 

0. dat die aanspraken echter worden mis
kend, indien - zooals in het onderhavige 
geval - de verweerders ertoe overgaan, met 
betrekking tot een bepaald tijdvak in het 
geheel geen salaris te doen uitbetalen; en de 
verweerders dan wel ter <lege in strijd komen 
met een algemeen verbindend voorschrift, 
namelijk met art. 17, eerste lid van vaker 
genoemd ambtenarenreglement, luidende: 
,,De ambtenaar heeft recht op zijn bezoldi
ging tot den dag van ingang van het ontslag 
uit zijn ambt of tot op den dag van overlij
den"· 

dat uit dit voorschrift toch volgt, dat het 
aan de gemeente Bennebroek verboden is, 
aan een gemeentelijken ambtenaar overeenig 
tijdvak zijn bezoldiging te onthouden; 

dat hierbij opmerking verdient, dat het 
ambtenarenreglement der gemeente Benne
broek bij art. 23 voorschrijft, dat in geval 
van schorsing bij wege van straf, aan den 
geschorsten ambtenaar zijn bezoldiging wordt 
doorbetaald; 

0. dat uit het hierboven overwogene volgt, 
dat het bestreden besluit onwettig was; 

dat hieraan niet afdoet, dat de raad der 
gemeente Bennebroek in zijn vergadering 
van 15 Dec. 1938, in strijd met de op dit 
stuk geldende regelen, den post "jaarwedden 
van de ambtenaren en bedienden ter secre
tarie" dusdanig heeft verlaagd, dat die post 
)ntoereikend is geworden tot voldoening van 
de salarissen van het personeel ter secretarie; 

dat deze daad van den gemeenteraad de 
aanspraken op salaris van elk der secretarie
ambtenaren en -bedienden afzonderlijk im
mers niet kon deren; 

0. dat uit al het hierboven overwogene 
voortvloeit, dat beslist dient te worden als 
volgt: 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het beroep gegrond; 
Verklaart het besluit, waartegen het be

roep is gericht, nietig. 
(A.B.) 
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3 April z939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168, Sr. art. 8, 
A. P. V. 1930 van Nieuwenhagen art. 
15a, Sv. art. 350). 

Den H. R. is geen regel van volken
recht bekend, waardoor t. a.v. req [hier 
te lande wonende Duitscher] de toepas
selijkheid van de Nederlandsche straf
wet zou zijn beperkt. 

Req. komt tevergeefs op tegen de op
vatting van de Rechtb., dat de slotwoor
den der t .1.1. [,,zijnde deze vlag een 
andere dan de nationale en oranje vlag
gen en de vlaggen van Lippe-Biesterfeld 
en de pauselijke vlag"] niet tot het fei
telijk telastegelegde behooren, welke op
vatting als met de woorden niet onver
eenigbaar in cassatie is te eerbiedigen. 
De rechter had dan ook over het al dan 
niet bewezen zijn van voormeld deel der 
t.1.1. niet te beslissen. 

De Rechtb. heeft terecht aangenomen, 
dat het bewezenverklaarde overtreding 
van art. 15a der A. P . V. van Nieuwen
hagen 1930 opleverde, daar de in die be
wezenverklaring beschreven vlag - de 
Duitsche Nationale vlag - een andere 
vlag is, dan in dat voorschrift bepaalde
lijk vermeld; zij heeft toch met juistheid 
geoordeeld, dat met de woorden "de na
tionale vlaggen of oranjevlaggen" slechts 
kunnen zijn aangewezen de Nederland
sche nationale vlaggen of oranjevlaggen. 

Een regeling m. b. t. vlaggen, welke 
van den openbaren weg af zichtbaar 
zijn, kan de openbare orde betreffen. 
[Anders Adv.-Gen. Holsteyn, die meent 
dat de gemeentewetgever i. c. te ver is 
gegaan]. 

Op het beroep van A. H. P., timmerman, 
geboren 15 October 1889 te München-Glad
bach (Dld.), te Nieuwenhagen, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Arr.
Rechtbank te Maastricht van 21 Nov. 1938, 
waarbij, met vernietiging in hooger beroep 
van een op 2 Mei 1938 door het Kanton
gerecht te Heerlen gewezen vonnis, requi
rant ter zake van: in de gemeente Nieuwen
hagen op een aan den openbaren weg gelegen 
erf een andere vlag hebben dan de Nationale 
of Oranjevlaggen, of de vlaggen van Lippe
Biesterfeld of de Pauselijke vlag, met aan
haling der artt. 1, 15a, 175 der Alg. Pol.ver
ordening voor de Gemeente Nieuwenhagen 
1930, zooals deze is gewijzigd bij Raads
besluit van 26 Februari :r937, 23 en gi: Sr., 
is veroordeeld tot een geldboete van één 
gulden en vervangende hechtenis van één 
dag. . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
Aan verd. is bij dagvaarding telastege

legd: dat hij op of omstreeks 18 Maart 1938 
des voormiddags circa 9 uur te Nieuwenha
gen op een aan den openbaren weg "Heere
weg" gelegen erf heeft gehad een vlag van 

L. 1939. 

circa 1 bij 1½ Meter bestaande uit rooden 
stof in het midden waarvan op een wit rond 
vlak een zwart hakenkruis voorkwam, zijnde 
deze vlag een andere dan de nationale en 
oranje vlaggen en de vlaggen van Lippe
Biesterfeld en de pauselijke vlag. 

De Rechtbank heeft bewezen geacht: dat 
de verdachte op 18 Maart 1938 des voormid
dags circa 9 uur te Nieuwenhagen op een 
aan den openbaren weg "Heereweg" gelegen 
erf heeft gehad een vlag van circa 1 bij 1½ 
Meter bestaande uit rooden stof in het mid
den waarvan op een wit rond vlak een zwart 
hakenkruis voorkwam, terwijl naar het oor
deel der Rechtbank hetgeen meer is telaste
gelegd is te beschouwen als eene qualificatie 
van het omschreven feit, en voorts door de 
Rechtbank nog overwogen is, dat daardoor 
bewezen is, dat de verdachte op plaats en 
tijd als bij dagvaarding vermeld op een aan 
den openbaren weg gelegen erf zichtbaar 
heeft geheschen, althans heeft gehad eene 
hakenkruisvlag, zijnde de Duitsche Natio
nale vlag. 

Art. 15a der Algemeene Politieverordening 
voor de gemeente Nieuwenhagen 1930, zoo
als deze is gewijzigd bij Raadsbesluit van 26 
Februari 1937, luidt: 

Het is verboden op of aan gebouwen of 
getimmerten en op of in aan den openbaren 
weg gelegen erven of tuinen andere dan de 
nationale of oranje vlaggen, of de vlaggen 
van Lippe-Biesterfeld of de pauselijke vlag 
en andere dan oranje of pauselijke wimpels 
uit te steken, te hijschen, te bevestigen of te 
hebben. 

Dit verbod is niet van toepassing: 
a. in zoover de vlaggen of wimpels niet 

vanaf den openbaren weg zichtbaar zijn; 
b. in zoover B. en W . vrijstelling van het 

verbod hebben verleend. 
Tegen het vonnis van de Rechtbank heeft 

verdachte beroep in cassatie ingesteld; na
mens requirant zijn bij schriftuur voorge
dragen en toegelicht middelen van cassatie, 
luidende: 

I. S. of v. t. van de artt. 2 en 8 Sr. en 
348, 349, 358, 425 en 415 Sv., 

door niet te beslissen, dat, of zelfs maar te 
onderzoeken, of niet-toepassing der Neder
landsche strafwet hier wordt uitgesloten door 
één der uitzonderingen in het Volkenrecht 
erkend. 

2. S. of v. t. van art. 350 in verband met 
de artt. 348, 358, 359, 425 en 415 Sv., 

doordat de Rechtbank een deel der te
lastelegging n6ch heeft bewezen verklaard 
nóch verdachte daarvan .heeft vrijgesproken. 

3. S. of v . t. van de voormelde artikelen 
van het Wetb. v. Strafv. in verband met art. 
1 sa der toegepaste verordening, 

omdat uit het bewezen verklaarde de ge
kwalificeerde overtreding geenszins valt af 
te leiden. 

4. S. of v. t . van de voormelde artikelen 
van het Wetb. v. Strafv. en van art. 168 
Gemeentewet in verband met art. 15a van 
de toegepaste Verordening, 

IO 
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doordat de gemeentelijke wetgever der ge
meente Nieuwenhagen bij laatstgenoemd ar
tikel de grenzen van het gebied, omschreven 
in art. 168 Gemeentewet, heeft overschreden. 

5. S . of v. t. van de voormelde artikelen 
van het Wetb. v. Strafv. en van art. 15a der 
toegepaste Verordening, 

doordat de Rechtbank beslist heeft, dat 
onder de in dit artikel genoemde "Nationale 
vlaggen" slechts de Nederlandsche nationale 
vlag is te. verstaan. 

Blijkens het bestreden vonnis is requirant 
een te Nieuwenhagen wonende timmerman 
en heeft hij ter terechtzitting in hooger be
roep verklaard: Ik beken het mij bij dag
vaarding t en laste gelegde te hebben begaan 
op 18 Maart 1938. De in de dagvaarding 
omschreven vlag was de Duitsche nationale 
vlag. Ik ben van Duitsche nationaliteit en 
had die vlag op 18 Maart 1938 uitgehangen 
om uitdrukking te geven aan mijn vreugde 
over de z.g. ,,Anschlusz" van Oostenrijk bij 
Duitschland. Voor het uithangen van die 
vlag had ik van niemand verlof of vergun
ning bekomen. 

Naar mij voorkomt is, gelet op deze ge
gevens, uitgesloten te achten dat requirant 
zou zijn een vreemdeling met persoonlijk 
zoogenaamd recht van exterritorialiteit, en 
doet zich, wat het eerste middel betreft, de 
vraag voor, of art. 8 Sr. in casu van toepas
sing kan zijn wegens den aard van het door 
requ irant, vreemdeling immers Duitscher 
zijnde, gepleegde feit . Mijns inziens zou deze 
vraag alleen dan bevestigend kunnen worden 
beantwoord en het middel alleen dan gegrond 
kunnen zijn, indien in het Volkenrecht zou 
zijn erkend, dat het aan een ieder geoorloofd 
is in den vreemde zijn nationale vlag, zicht
baar vanaf den openbaren weg, uit te steken, 
te hijschen, te bevestigen of te hebben. Dat 
dit in het volkenrecht zou zijn erkend, is mij 
niet gebleken en is in het middel of de korte 
toelichting daarvan zelfs niet beweerd, al 
mag waar zijn het in die toelichting aange
voerde dat het uitsteken van de eigen na
tionale vlag een bij uitstek nationale hande
ling is. Het wil mij dan ook voorkomen, dat 
het eerste middel niet gegrond is. 

Het tweede middel faalt , omdat het be
doelde deel der telastelegging, te weten het 
s lot: ,,zijnde deze vlag een andere dan de 
nationale en oranje vlaggen en de vlaggen 
van Lippe-Biesterfeld en de pauselijke vlag", 
niet is te beschouwen als een feitelijk ge
deelte der telastlegging; de Rechtbank heeft 
het dan ook beschouwd als een qualificatie 
van het wel feitelijke gedeelte en eene be
slissing omtrent het al dan niet bewezen zijn 
van dat qualificatieve gedeelte terecht nage
laten, hetgeen echter niet wegneemt dat de 
Rechtbank het toch had te onderzoeken en 
heeft onderzocht, immers ter beantwoording 
van de vraag of het bewezen verklaarde, fei
teliike gedeelte der telastlegging een straf
baar feit opleverde. 

H et derde middel en het vijfde middel zijn 
nauw m et elkaar samenhangend. H et derde 
middel faalt , omdat de Rechtbank op grond 

van het voormelde bewezen geachte, feite
lijke gedeelte der telastlegging heeft kun
nen aannemen dat daardoor bewezen is, dat, 
zooals ook reeds vooromschreven is, requi
rant op plaats en tijd als bij dagvaarding 
vermeld op een aan den openbaren weg gele
gen erf zichtbaar heeft geheschen, althans 
heeft gehad eene hakenkruisvlag, zijnde de 
Duitsche nationale vlag, en uit dit bewezene 
zeker de gequalificeerde overtreding heeft 
kunnen afleiden bij de door de Rechtbank 
gehuldigde opvatting van het woord "na
tionale" in het toegepaste art. 15a der Al
gemeene Politieverordening voorde gemeente 
Nieuwenhagen 1930. 

Ten aanzien van die opvatting heeft de 
Rechtbank overwogen: 

0. dat naar het oordeel der Rechtbank 
art. 15a der Algemeene Politieverordening 
der gemeente Nieuwenhagen, zoowel naar 
zijn bewoordingen als in het verband waarin 
de daarbij als geoorloofd aangeduide vlag
gen zijn genoemd, geen andere beteekenis 
kan hebben dan een verbod andere vlaggen 
uit te steken, te hijschen, te bevestigen of 
te hebben dan de Nederlandsche nationale 
of oranjevlaggen, of de vlaggen van Lippe
Biesterfeld of de pauselijke vlag(gen); 

0 . dat deze uitlegging van het woord "na
tionale" reeds haar grond vindt in de samen
koppeling van de woorden "nationale of 
oranjevlaggen", terwijl hetgeen daarop volgt 
er mede op wijst dat men daarnaast heeft 
willen toelaten van de buitenlandsche vlag
gen alleen die van Lippe-Biesterfeld en van 
den Paus, de eerste klaarblijkelijk wegens 
den Gemaal van Prinses Juliana, die uit het 
vorstendom Lippe afstamt, en de tweede 
meer in het bijzonder ter wille van de over
wegend Katholieke bevolking der gemeente 
Nieuwenhagen; 

0 . dat deze opvatting van het woord "na
tionale" bevestiging en versterking vindt in 
de daarop volgende beperking ook voor :wat 
de aan de vlaggen aan te brengen wimpels 
betreft, tot " Oranje of pauselijke wimpels", 
hetgeen eveneens weinig zin zou hebben, in
dien de gemeentelijke wetgever van Nieu
wenhagen ook had willen toelaten de natio
nale vlaggen van de bewoners der gemeente, 
die van vreemde nationaliteit zijn . 

M et deze overwegingen kan ik mij ver
eenigen en ik acht dus de opvatting, dat on
der "de nationale of oranje vlaggen" zijn te 
verstaan de Nederlandsche nationale of 
oranje vlaggen , juist, op de gronden in die 
overwegingen omschreven. De gebezigde 
meerheidsvorm "de nationale of oranje vlag
gen", waarop in de toelichting van het vijfde 
middel wordt gewezen, zegt mijns inziens 
niets, al bestaat er slechts één Nederlandsche 
nationale vlag en al zou er ook slechts één 
oranje vlag bestaan, nu deze vlaggen zijn 
genoemd in voormelde samenkoppeling, ter
wijl bovendien naar mijne meening zeker 
twee oranje vlaggen bestaan, immers de vlag 
van enkel oranje kleur en de Prinsenvlag 
(oranje-blanje-bleu) . 
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Ook het vijfde middel kan ik dus niet als 
gegrond beschouwen. 

T en slotte het vierde middel; dit middel 
is naar mijn oordeel gegrond. Mijns inziens 
is de gemeentelijke wetgever van Nieuwen
hagen door te verbieden andere vlaggen dan 
de (Nederlandsche) nationale of oranje vlag
gen of de vlaggen van Lippe-Biesterfeld of 
de pauselijke vlag, zichtbaar vanaf den open
baren weg uit te steken, te hijschen, te be
vestigen of te hebben, te ver gegaan, name
lijk verder dan de hem krachtens art. 168 
der Gemeentewet toekomende verordenings
bevoegdheid toelaat, daar dit verbod, om
vattend dus alle andere vlaggen van welke 
aard of nationaliteit ook en geldend geheel 
afgescheiden van de redenen, waarom, en de 
omstandigheden waaronder worat gevlagd, 
niet geacht kan worden het belang der open
bare orde in de gemeente te betreffen, zoo
dat het verbod het volgens genoemd art. 168 
vereischte gemeentelijk belang overschrijdt 
en meergenoemd art. 15a der Algemeene Po
litieverordening voor de gemeente Nieuwen
hagen 1930 verbindende kracht mist. 

Derhalve dat art. 1 5a ten onrechte op het 
bewezenverklaarde toegepast achtende, con
cludeer ik, daar mij niet gebleken is, dat het 
bewezenverklaarde biJ eenige andere wette
lijke bepaling strafbaar is gesteld, dat het be
streden vonnis zal worden vernietigd voor
zoover daarbij het bewezene is gequalifi
ceerd en strafbaar verklaard, requirant te 
dezer zake is strafbaar geoordeeld en hem 
straf is opgelegd, en dat de H. R., recht
doende krachtens art. 105 der Wet R. 0., 
requirant zal ontslaan van alle rechtsvervol
ging te dier zake. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: (zie Conclusie); 

0. dat aan requirant bij inleidende dag
vaarding is telaste gelegd, dat hij enz. (zie 
Conclusie) ; 

0. dat de Rechtbank bij het bestreden 
vonnis ten laste van requirant heeft bewezen 
verklaard, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, dat hij op 18 Maart 1938 des 
voormiddags circa g uur te Nieuwenhagen 
op een aan den openbaren weg "Heereweg" 
gelegen erf heeft gehad een vlag van circa 
, bij ,½ meter bestaande uit roode stof, in 
het midden waarvan op een wit rond vlak 
een zwart hakenkruis voorkwam; dat de 
Rechtbank daarbij nog heeft overwogen "dat 
hetgeen meer is telaste gelegd is te beschou
wen als eene qualificatie van het omschreven 
feit"; 

0. dat het ten deze toegepaste art. 15a der 
voormelde verordening luidt: (zie Conclu
sie) ; 

0 . dat het eerste middel hierop afstuit. 
dat den H. R. geen regel van Volkenrecht 
bekend is. waardoor ten aanzien van requi-

rant de toepasselijkheid van de Nederland
sche strafwet zou zijn beperkt; 

0. dat het tweede middel tevergeefs op
komt tegen de opvatting der rechtbank, dat 
de slotwoorden der telastelegging niet tot het 
feitelijk telastegelegde behooren, welke op
vatting als met de woorden niet onvereenig
baar in cassatie is te eerbiedigen; dat de 
rechter dan ook over het al dan niet bewezen 
zijn van voormeld deel der telastelegging 
niet had te beslissen; 

0 . dat in het derde en vijfde middel wordt 
opgekomen tegen de beslissing der recht
bank, dat het bewezenverklaarde de overtre
ding van voormeld art. 15a oplevert, ten on
rechte echter, daar de in die bewezenverkla
ring beschreven vlag - de Duitsche Natio
nale vlag - een andere vlag is, dan in dit 
voorschrift bepaaldelijk vermeld, hebbende 
toch de rechtbank met juistheid geoordeeld, 
dat met de woorden "de nationale of oranje 
vlaggen" slechts kunnen zijn aangewezen de 
Nederlandsche nationale vlaggen of oranje 
vlaggen; 

0 . dat ten slotte ook het vierde middel niet 
tot cassatie kan leiden, daar een regeling met 
betrekking tot vlaggen, welke van den open
baren weg af zichtbaar zijn, de openbare 
orde kan betreffen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

5 April z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40). 

Nu de ambtenaar bij de gemeentelijke 
instelling voor maatschappelijken steun 
te E. aan den armlastige heeft te kennen 
gegeven dat hij te E. geen steun te wach
ten had en naar V. terug had te gaan, is 
door het verstrekken van deze inlichting 
op den terugkeer van den armlastige 
naar V. invloed uitgeoefend, welke aan

· leiding tot toepassing van art. 40 behoort 
te geven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil omtrent de kosten 

van ondersteuning van M . Blitz; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Maart 1939, N °. 146; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 3, Maart 
1939, N °. 3649, Afdee!ing Armwezen; 

0. dat Meindert Blitz, geboren 7 Mei 
,883 te Rotterdam, lijdende aan doofstom
heid, wonende te Vaals en aldaar onder
steuning genietend, op 12 Mei 1938 naar 
Eindhoven vertrok, waar hij zich wilde ves
tigen en waarheen hij dan ook zijn verhuis
biljet had aangevraagd, aldaar een slaap
kamer huurde en werk trachtte te krijgen 
bij de Naamlooze Vennootschap Karel I 
Sigarenfabrieken te Eindhoven, welke po
ging zonder gunstig gevolg bleef; dat hem, 
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toen hij zich op 16 Mei daaraanvolgend bij 
de Gemeentelijke Instelling voor Maat
schappelijken Steun vervoegde, aldaar werd 
te kennen gegeven, dat hem geen steun kon 
worden verstrekt en dat hij naar Vaals terug 
had te gaan, waartoe hij reisgeld zou kun
nen ontvangen ten politiebureele of bij den 
voorganger der Israëlietische gemeente; dat 
Blitz, den gegeven raad volgend, op 1 7 Mei 
daaraanvolgend, daartoe door den Rabbijn 
in staat gesteld, naar Vaals terugkeerde, al
waar hem door het burgerlijk armbestuur 
wederom ondersteuning werd verleend; 

dat burgemeester en wethouders van 
Vaals, met het burgerlijk armbestuur aldaar 
van meening zijnde, dat in het onderhavige 
geval door de Gemeentelijke Instelling voor 
Maatschappelijken Steun te Eindhoven in
vloed is uitgeoefend op de komst van Blitz 
te Vaals, hier aanleiding aanwezig achten 
voor toepassing van art. 40, 2e lid, der Ar
menwet; 

dat het bestuur der Gemeentelijke Instel
ling voor Maatschappelijken Steun, te Eind
hoven, daartegen van gevoelen is, dat er 
geen sprake van is, dat zijnerzijds pogingen 
zouden zijn aangewend om invloed uit te 
oefenen op het vertrek van Blitz naar de 
gemeente Vaals ; dat Blitz niet voornemens 
was zich te Eindhoven te vestigen; dat de 
ambtenaar, die Blitz te woord stond, als 
vaststaande aannam, dat hij werk was ko
men zoeken en daarin niet was geslaagd, 
zoodat het in de rede lag, dat hij weer te
rugkeerde naar de plaats, waar hij onder
steuning genoot; dat mitsdien voor toepas
sing van art. 40, 2e lid, der Armenwet in 
dit geval geen aanleiding bestaat; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
ambtenaar bij de Gemeentelijke Instelling 
voor Maatschappelijken Steun, te Eindho
ven, aan Blitz heeft te kennen gegeven, dat 
hij aldaar geen steun te wachten had en 
naar Vaals terug had te gaan, waarop Blitz 
den volgenden dag daarheen is vertrokken; 

dat naar Ons oordeel van de zijde van de 
genoemde Instelling door het verstrekken 
van deze inlichting aan Blitz invloed op 
diens terugkeer te Vaals is uitgeoefend, 
welke aanleiding tot toepassing van art. 40, 
2e lid, der Armenwet behoort te geven; 

dat, al moge de ambtenaar bij h et onder
houd met den doofstomme niet ten volle 
hebben begrepen, wat deze eigenlijk wilde, 
de verwijzing van Blitz door dien ambte
naar naar het burgerlijk armbestuur te 
Vaals, zonder zich van de voornemens van 
Blitz nader op de hoogte te hebben gesteld, 
niet verantwoord was te achten, nu de be
doelde ambtenaar kon weten, dat aan den 
terugkeer van den arme naar Vaals voor de 
betrokken openbare kassen belangrijke gel
delijke gevolgen zouden zijn verbonden; 

dat mitsdien termen bestaan de kosten 
van ondersteuning van M . Blitz te Vaals 
gedurende ten hoogste een jaar voor reke
ning van de Gemeentelijke Instelling voor 
Maatschappelijken Steun te Eindhoven te 
doen komen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te beslissen, dat de kosten van onder
steuning van M . Blitz in de gemeente Vaals 
voor den tijd van ten hoogste één jaar ten 
laste komen van de Gemeentelijke Instel
ling voor Maatschappelijken Steun te Eind
hoven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

5 April z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 138). 

Een verzoek aan de Kroon, als be
doeld in art. 138, behoort uit te gaan 
van den gemeenteraad, niet van Burg. 
en Weth. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het krachtens art. 138 

der gemeentewet tot Ons gericht verzoek 
van de colleges van burgemeester en wet
houders van Abcoude-Proostdij, Achttien
hoven, Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St. 
Pieters, Kockengen, Laag-Nieuwkoop, Loe
nen, Loenersloot , Maarsseveen, Mijdrecht, 
Nigtevecht, Tienhoven, Vreeland, West
broek en Wilnis, om met betrekking tot de 
waarborgen van de rente en aflossing, res
pectievelijk de annuïteit, van door de Stich
ting "De Drinkwaterleiding Noord-West
Utrecht", gevestigd te Breukelen-Nijenrode, 
te sluiten geldleeningen een regeling op te 
leggen, waarbij ook de gemeente Maartens
dijk is betrokken; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Maart 1939, N ° . 130; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 31 Maart 
1939, N °. 7917, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur ; 

0. dat art. 167 der gemeentewet bepaalt, 
dat aan den raad, met betrekking tot de 
regeling en het bestuur van de huishouding 
der gemeente, alle bevoegdheid behoort, die 
niet bij deze of eenige andere wet aan den 
burgemeester, of aan burgemeester en wet
houders is opgedragen; 

dat, aangezien bij geen enkele bepaling 
van de gemeentewet of van eenige andere 
wet aan den burgemeester of aan burge
meester en wethouders de bevoegdheid is 
gegeven om tot Ons een verzoek te richten, 
als bedoeld in art. 138 der gemeentewet, 
een zoodanig verzoek behoort uit te gaan 
van den gemeenteraad; 

dat zulks medebrengt, dat, waar het on
derwerpelijke verzoek aan Ons is gedaan 
door de colleges van burgemeester en wet
houders der voormelde gemeenten, deze col
leges in dat verzoek niet kunnen worden 
ontvangen; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de colleges van burgemeester en wethou-
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ders van Abcoude-Proostdij , Achttienhoven, 
Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, 
Kockengen, Laag-Nieuwkoop, Loenen, Loe
nersloot, Maarsseveen, Mijdrecht, Nigte
vecht, Tienhoven, Vreeland, Westbroek en 
Wilnis niet-ontvankelijk te verklaren in hun 
verzoek om met betrekking tot de waar
borging van de rente en aflossing, respec
tievelijk de annuïteit, van door de Stich
ting " De Drinkwaterleiding N oord-West
Utrecht", gevestigd te Breukelen-Nijenrode, 
te sluiten geldleeningen aan de gemeente 
Maartensdijk een gemeenschappelijke rege
ling op te leggen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A. B.) 

6 April z939. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, 1e lid). 

De salaris-verordening voor de politie 
der gemeente Z . is gewij zigd m. i.v. een 
vroegeren datum dan dien, waarop het 
Koninklijk Besluit tot goedkeuring van 
die wijziging is genomen. Zulks is ge
oorloofd. Met name wordt niet met te
rugwerkende kracht ingegrepen in "ver
kregen rechten", nu B. en W. van Z. 
hebben besloten het ingevolge de ge
wijzigde verordening te veel betaalde 
over de periode, verloopen tusschen 
beide vorenbedoelde data, op nog uit te 
betalen termijnen in te houden. De be
talingen over die periode moeten nl. als 
voorloopige worden beschouwd. 

Uitspraak in zake : 
C. A. H. van Bijlevelt, wonende te Zeist, 

eischer in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, bijgestaan 
door zijn raadsman Mr. C. Kruijsse , wonende 
te Amersfoort, 

tegen : 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van Zeist, gedaagde in hooger beroep, ver
tegenwoordigd door den Burgemeester, niet 
·verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat gedaagde op 26 Jµli 1938 het na

volgende besluit heeft genomen : 
,.Burgemeester en Wethouders der ge

meente Zeist; 
Gezien het Koninklijk Besluit d .d. 2 Juli 

1938 n°. 21, houdende goedkeuring van het 
besluit van den Raad der gemeente Zeist 
van 31 Maart 1938 tot wijziging van de 
verordening, regelende de rangen, het aantal, 
de samenstelling, de eischen van benoem
baarheid en de bezoldiging van de ambtenaren 
van politie, gerekend vanaf den dag van 
vaststelling van dit raadsbesluit; 

0. dat ingevolge het bepaalde in artikel 
54 juncto artikel 56 der Verordening Politie
ambtenaren 1936 - zooals deze bij' genoemd 

raadsbesluit van 31 Maart 1938 is gewijzigd
de salarissen der p olitieambtenaren vanaf 
laatstgenoemden datum uitsluitend moeten 
berekend worden naar de bepalingen dier 
gewijzigde verordening; 

dat deze salarissen over het tijdvak van 
31 Maart 1938 tot en met 30 Juni 1938 
echter nog zijn berekend naar de bepalingen 
der (ongewijzigde) Verordening Politie-amb
tenaren 1936, zooals deze was vastgesteld 
bij raadsbesluit van 13 Augustus 1936 en 
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 

Januari 1937 n°. 2; 
dat dientengevolge aan onderscheidene 

· ambtenaren van politie over genoemd tijdvak 
een te hoog bedrag aan salaris is uitbetaald; 

dat het door betrokkenen te veel ontvangen 
bedrag derhalve aan de gemeente Zeist be
hoort te worden gerestitueerd, hetgeen kan 
geschieden door bedoeld bedrag in te houden 
op hetgeen de gemeente ingevolge de Ver
ordening Politie-ambtenaren 1936, zooals 
deze bij gemeld raadsbesluit van 31 Maart 
1938 is gewijzigd, aan salarissen aan bedoelde 
ambtenaren verschuldigd is; 

Gelet op het bepaalde in het 1• lid van 
artikel 116 der Ambtenarenwet 1929; 

besluiten: 
1. de salarissen voor de ambtenaren van 

politie vanaf 31 Maart 1938 te berekenen 
naar de bepalingen der Verordening Politie
ambtenaren 1936, gewijzigd bij het bij Ko
ninklijk Besluit van 2 Juli 1938 n°. 21 goed
gekeurde raadsbesluit van 31 Maart 1938; 

II. de over het tijdvak van 31 Maart 
1938 tot en met 30 Juni 1938 te veel be
taalde salarisbedragen als bovenbedoeld in 
te houden op de salarissen, uit te betalen 
in die maand, waarin de toelage, bedoeld in 
artikel 16a der verordening op de brandweer 
der gemeente Zeist, over 1938 zal worden 
uitbetaald."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 27 Januari 1939 
- naar welker inhoud h ierbij wordt ver
wezen - het door eischer - toenmaals 
klager --'-- tegen vorenbedoeld besluit in
gestelde beroep ongegrond heeft verklaard; 

0. dat Mr. C. Kruijsse voornoemd, als 
gemachtigde van eischer, van die uitspraak 
tijdig is gekomen in hooger beroep en op de 
bij beroepschrift aangevoerde gronden heeft 
verzocht, met geheele of gedeeltelijke ver
nietiging van de bestreden uitspraak, te 
doen, hetgeen het Ambtenarengerecht had 
behooren te doen; 

In rechte: 
0. dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil moet worden beantwoord de vraag of 
het bestreden besluit - hetwelk mede be
trekking heeft op eischer als politieambtenaar 
der gemeente Zeist en hem rechtstreeks in 
zijn belang treft - op een der gronden, be
doeld in artikel 58, lid 1, der Ambtenarenwet 
1929, kan worden aangevochten; 

0 . dat, nadat van hooger gezag, krachtens 
de bij artikel 126 van evengenoemde wet 
verleende bevoegdheid, aandrang was uit
geoefend om in artikel 54 (een overgangs
bepaling) van de "Verordening Politie
ambtenaren 1936" een wijziging aan te 
brengen, de raad der gemeente Zeist in ziin 
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vergadering van 31 Maart 1938 het navolgen
de besluit heeft genomen, waarbij onder 
meer aan dien aandrang is voldaan: 

,,De Raad der gemeente Zeist ; 
Gehoord het voorstel van Burgemeester 

en Wethouders; 
Gelet op art . 223, 3• lid , der Gemeentewet 

en op art. l 25 der Ambtenarenwet l 929; 
Mede gelet op het advies der commissie 

van overleg voor de ambtenaren d.d. 14 
Februari 1938 ; 

Besluit: 
1°. in de verordening, regelende de ran

gen, het aantal , de samenstelling, de eischen 
van benoembaarheid en de bezoldiging der 
gemeente-politie te Zeist, vastgesteld bij 
zijn besluit van 13 Augustus 1936, de vol
gende wijzigingen aan te brengen: 

I. In artikel 2, 1• lid, worden de woorden 
,,tevens plv. Commissaris van politie" ge
schrapt; 

2. Het bestaande artikel 5 vervalt, in de 
plaats waarvan wordt gesteld : 

"De jaarwedden worden verminderd voor 
hen, die verplicht zijn een ambtswoning te 
bewonen, met 12 % van de bezoldiging met 
inbegrip van de toelagen, uitgezonderd de 
kindertoelage, met dien verstande, dat indien 
de huurwaarde van de woning, bepaald naar 
artikel ro van de Wet op de personeele be
lasting 1896, minder bedraagt dan het be
drag der korting, berekend naar voren
genoemd percentage, deze korting op het 
bedrag van die huurwaarde wordt gesteld, 
zullende bedoeld percentage evenwel nimmer 
dalen beneden 6 %- Ingeval de betreffende 
woning wordt dienstbaar gemaakt aan de 
uitoefening van den dienst, bedraagt dit 
percentage 1 o. " ; 

3. Tusschen de woorden " burgemeester 
en wethouders" en "terwijl" in artikel 20 
wordt het navolgende ingevoegd : ,,behalve 
voor zoover aangaat de bepalingen betref
fende het verleenen van ontslag en betref
fende de vraag of diensthervatting al dan 
niet mogelijk is, ten aanzien van welke be
palingen voor "Minister" en " bevoegd gezag" 
gelezen wordt "de Burgemeester"; 

4. De artikelen 37 tot en met 52, vor
mende Hoofdstuk VII, worden uit de ver
ordening genomen ; 

5. In artikel 54 vervalt de zinsnede 
"Vanaf 1 September 1938 worden alle uit 
te betalen salarissen uitsluitend berekend 
naar de bepalingen dezer verordening" . In 
de plaats hiervan wordt gesteld : ,,Van den 
dag af waarop deze verordening in werking 
zal treden worden alle uit te betalen salaris
sen uitsluitend berekend naar de bepalingen 
dezer verordening." 

2°. de geheele verordening, met inacht
neming der daarin bij zijne besluiten van 
heden aangebrachte wijzigingen en derhalve 
met inachtneming der dientengevolge nood
zakelijke vernummering der artikelen, in 
haar geheel opnieuw vast te stellen onder in
trekking van die, vastgesteld bij zijn besluit 
van 13 Augustus 1936." ; 

O. dat bij Koninklijk Besluit van 2 Juli 
1938, n°. 21 - waarbij voormeld besluit 
was gevoegd - is goedgekeurd "te rekenen 
vanaf den dag van vaststelling van het be-

sluit, zooals het hiernevens is gevoegd , het 
besluit van den raad der gemeente Zeist van 
31 Maart 1938, tot wijziging van de verorde
ning, regelende de rangen, het aantal, de 
samenstelling, de eischen van benoembaar
heid en de bezoldiging van de ambtenaren 
van politie."; 

0. dat - in verband met het door eischers 
raadsman ter terechtzitting van dezen Raad 
mede zich refereeren aan hetgeen in andere 
te dier terechtzitting behandelde, analoge, 
gedingen is betoogd - namens eischer moet 
geacht worden te zijn aangevoerd, dat de 
gemeenteraad van Zeist heeft beoogd de 
gewijzigde overgangsbepaling van artikel 54 
op den dag der Koninklijke goedkeuring in 
werking te doen treden en dat ook tot uit
drukking heeft gebracht door zich tegelijker
tijd bij één en hetzelfde besluit uit te spreken 
over het aanbrengen van de betreffende 
wijzigingen der bestaande verordening en de 
hernieuwde vaststelling der dienovereen
komstig gewijzigde verordening; dat de 
Kroon niet bevoegd was - gelijk het Amb
narengerecht heeft overwogen als ten deze 
te zijn geschied - dat besluit alleen goed 
te keuren voor wat betreft hetgeen onder 
1°. is besloten, aangezien bij een Koninklijk 
Besluit een raadsbesluit, als hier bedoeld, 
alleen in zijn geheel hetzij wèl, hetzij niet 
kan worden goedgekeurd, omdat de Kroon, 
indien de gemeenteraad in zaken als deze 
besluit, dat op zekeren datum zekere regeling 
zal gelden, zou treden in het materieele ver
ordeningsrecht van den raad, zoo Zij bij Haar 
besluit bepaalt, dat de desbetreffende rege
ling op een ander tijdstip dan het door den 
gemeenteraad gewenschte zal gaan gelden; 
dat de Kroon weliswaar de bevoegdheid 
bezit een door den gemeenteraad vastgestel
de regeling in haar geheel of ten aanzien van 
een bepaald onderdeel te wijzigen, doch dat 
dat niet kan geschieden door middel van 
hanteering van het Koninklijk goedkeurings
recht ex artikel 223, 3• lid, der Gemeentewet, 
maar op de door de wet, n.l. bij artikel 126 
der Ambtenarenwet 1929 aangegeven wijze; 

0. dat de Raad dit betoog niet onder
schrijft; 

0 . toch dat het ten deze in feite betrof 
twee besluiten, welke op 31 Maart 1938 door 
den raad der gemeente Zeist zijn genomen, 
en wel het eene, als 1°., waarbij daadwerke
lijk wijziging in eenige en vervallenverklaring 
van vers chillende andere artikelen van de 
"Verordening Politie-ambtenaren 1936" heeft 
plaats gehad - hetwelk dus niet is een prae
paratoir besluit, gelijk eischers raadsman 
het ter terechtzitting ten onrechte heeft 
betiteld - en het andere, als 2°. , dat juist 
wel als een praeparatoir besluit kan worden 
aangeduid, zijnde immers een besluit, waarbij 
de geheele verordening met nieuwe numme
ring niet is, maar zal worden vastgesteld ; 

0 . dat de Kroon alleszins bevoegd was 
beide besluiten onafhankelijk van elkaar te 
beoordeelen, zijnde deze Raad met den 
eersten rechter van meening, dat uit de 
bewoordingen van het goedkeuringsbesluit 
van 2 Juli 1938 blijkt, dat daarbij slechts is 
goedgekeurd het eerstbedoelde besluit van 
den geme-enteraad van Zeist van 31 Maart '38: 
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0. dat, gezien het karakter van het tweede 
besluit van dienzelfden datum voor de 
Kroon in dit stadium zeker geen aanleiding 
bestond voor mogelijke toepassing van artikel 
126 der Ambtenarenwet 1929; 

0. nu dat het goedgekeurde wijzigings
besluit van 31 Maart 1938 op dienzelfden 
datum is in werking getreden, vermits dat 
wijzigingsbesluit niet een bepaling omtrent 
zijn inwerkingtreding inhoudt en de goed
keuring van de Kroon, in casu enkel is een 
voorwaarde voor de werking van het be
sluit, hetwelk derhalve werkt van den dag 
af, waarop het genomen is, zoo ook de wijzi
gingszinsnede van artikel 54; 

0. dat de Raad met het Ambtenaren
gerecht van oordeel is, dat laatstbedoelde 
zinsnede slechts redelijken zin heeft door 
dezelve aldus te lezen, dat de berekening 
der salarissen "uitsluitend naar de bepalingen 
dezer verordening", zal geschieden van den 
dag af, waarop de wijzigingsverordening dd. 
31 Maart 1938 in werking treedt, d .w.z. van 
laatstgenoemden datum af; 

0. dat eischers raadsman nog het stand
punt heeft ingenomen, dat ten tijde van het 
bestreden besluit de termijnen, waarop de 
inhouding der salarisbedragen heeft plaats 
gehad, reeds waren verstreken en dat in
houding dus niet mocht plaats vinden 
waarbij een beroep wordt gedaan op d~ 
uitspraak van dezen Raad van 25 Maart 
1937 (A. W. 1929, 1937 B. 2) [A. B. 1937, 497, 
Red.], doch de Raad hem daarin niet kan 
volgen; 

0 . toch dat het in die uitspraak betrof het 
besluit van een administratief orgaan, des
bewust genomen op grond van een bepaalde 
interpretatie van een artikel, dat nà het 
verloop van den beroepstermijn betreffende 
e~n onjuiste uitbetaling door dat orgaan 
met had mogen worden gewijzigd met be
trekking tot afgeloopen perioden (waarover 
zekere betaling van wachtgeld had plaats 
gehad) , alleen omdat dat orgaan zijn inzicht 
nopens die interpretatie had gewijzigd; 

0. dat het ten deze echter niet gaat over 
de gewijzigde interpretatie van een artikel 
door het betrokken administratieve orgaan 
en een naar aanleiding daarvan door het
zelve genomen besluit tot uitbetaling van 
salaris, doch dat eerst door de door de Kroon 
verleende goedkeuring van een gewijzigd 
artikel is komen vast te staan, op welk 
salaris en van welken datum af eischer 
recht had; 

0. dat in een dergelijk geval de ter zake, 
v!in 31 Maart tot en met 30 Juni 1938, aan 
e1scher gedane betaling van termijnen van 
zijn salaris moet worden aangemerkt als een 
voorloopige en niet als een definitieve vol
doening daarvan; 

0 . dat mitsdien de uitspraak, waarvan 
beroep, waarbij de in de eerste rechtsover
weging gestelde vraag terecht ontkennend is 
beantwoord, behoort te worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin l 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

6 April 1939. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad v. Beroep. (Grondwet art. 7· 
Alg. Rijksambtenarenreglement art. 98)'. 

Art. 7 van de Grondwet (,,vrijheid 
van drukpers") ziet niet op en zegt niets 
over de verhouding van de Overheid tot 
de in haar dienst zijnde ambtenaren. 

Grieving of krenking van bevolkings
groepen door middel van een brochure 
levert - ook al heeft de strafrechter 
dienaangaande niet geoordeeld - onge
schiktheid van den gemeente-hoofdamb
tenaar op. 

Uitspraak in zake : 
X., wonende te Y., klager , te dezer zake 

domicilie gekozen hebbende ten huize van 
Mr. Dr. W. J. C. A. Nijgh, aan de Laan 
Capes van Cattenburch 98 te 's-Gravenhage, 
zijnde laatstgenoemde als zijn gemachtigde 
ter openbare terechtzitting verschenen, 

tegen : 
den Raad van Bergen op Zoom, verweerder 
vertegenwoordigd door den Burgemeeste; 
Mr. Dr. P. A. F. Blom, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Raad der gemeente Bergen op 

Zoom - kennis genomen hebbende van den 
inhoud van een door X., aan den gemeente
raad ingezonden schrijven d.d. 13 October 
1938, waarbij hij terugkomt op de door hem 
in de raadsvergadering van 30 Seotember 
1938 afgelegde verklaring, luidende: 

"Ondergeteekende verklaart hierdoor, dat 
het samenstellen van de door hem geschreven 
brochure "de Duivelsche Drieëenheid" in 
verband met verschillende omstandigheden 
in een overspannen geestestoestand is ge
schied. en dat hij hierbij bedoelde brochure 
in haar geheel herroept." 

en deze verklaring openlijk intrekt -
d.d. 17 October 1938 heeft besloten den 
schrijver en verspreider der brochure De 
Duivelsche Drieëenheid", X., op grond •;an 
het bepaalde bij artikel 81 sub 2 (steun
verleening aan een verboden vereeniging 
of aan van haar uitgaande actie) en artikel 80 
sub 2, c, (ongeschiktheid voor zijn betrek
king) en met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 83 van het Ambtenarenreglement 
der gemeente Bergen op Zoom, met ingang 
van 18 October 1938 eervol ontslag te ver
leenen uit zijn betrekking van directeur van 
gemeentewerken; 

zulks na te hebben overwogen, dat ten
gevolge van de intrekking van bovenver
melde verklaring van 30 September 1938 de 
toestand van vóór dien datum herleeft en 
X. wederom ten volle voor het schrijven en 
verspreiden van genoemde brochure ver
antwoordelijk moet worden gesteld; 

dat "meerdere" passages in genoemde 
brochure geacht moeten worden in hooge 
mate kwetsend en grievend te zijn voor ver
schillende bevolkingsgroepen in en buiten 
Nederland; 
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dat uit den inhoud der brochure voorts 
valt af te leiden, dat bij den schrijver de be
doeling heeft voorgezeten om propaganda te 
maken voor, en doelbewust aan te bevelen, 
de terzijdestelling van de in Nederland be
staande rechtsorde, om deze te vervangen 
door een rechtsorde, ingericht naar de ideeën, 
welke door de van Overheidswege voor hare 
ambtenaren verboden vereeniging "N. S. B." 
worden voorgestaan en verspreid ; 

dat het samenstellen en het verspreiden 
van een geschrift, als het onderhavige, zon
der twijfel dient te worden beschouwd als 
het op eenigerlei wijze medewerking of 
steun verleenen aan een voor den ambtenaar 
in Overheidsdienst verboden vereeniging of 
van haar uitgaande actie; 

dat de schrijver der brochure is ambtenaar, 
hoofd van dienst, der gemeente Bergen op 
Zoom; 

dat het mede voor den ambtenaar en 
zeker voor dien met leidende functie een 
eerste plicht is, er angstvallig voor te waken, 
om ook in privé geen daden te stellen of 
handelingen te verrichten, welke noodzake
lijk een ernstige kwetsing of beleediging van 
medeburgers of bevolkingsgroepen in hun 
rechts- of godsdienstige gevoelens moeten 
tengevolge hebben; 

dat het overigens van weinig reverentie 
voor de in Overheid gestelde personen en 
colleges, alsmede van een volslagen gemis 
aan kennis van de onderlinge verhoudingen 
tusschen dezen en hunne ambtenaren getuigt, 
als een ambtenaar, hoofd van dienst, in het 
openbaar blijk geeft, te meenen vrijelijk en 
ongehinderd ideeën en leerstellingen te mogen 
verkondigen en propageeren, die kennelijk 
toebehooren aan een vereeniging of instelling, 
waarvan het lidmaatschap voor ambtenaren 
in Overheidsdienst verboden is; 

dat een ambtenaar, hoofd van dienst, die 
blijk geeft van een dusdanige mentaliteit, 
onmogelijk nog de vereischte geschiktheid 
kan bezitten om in voldoende harmonie met 
zijn superieuren, met zijn ondergeschikten 
en met het publiek, de hem toevertrouwde, 
en in dit geval zeer belangrijke, taak naar 
behooren te vervullen; 

dat derhalve door een verder handhaven 
van den schrijver der brochure in zijn functie 
van directeur van gemeentewerken te Bergen 
op Zoom het algemeen gemeentebelang 
ernstig zou worden geschaad ; 

0. dat het Scheidsgerecht voor gemeente
ambtenaren te Bergen op Zoom bij uitspraak 
van 9 December r938 - naar welker inhoud 
hierbij wordt verwezen - als zijn oordeel 
heeft uitgesproken, dat het gegeven ontslag 
behoorde te worden verleend; 

0. dat 'klager bij tijdig ingediend klaag
schrift, op de daarbij aangevoerde gronden, 
kennelijk bedoelt te vorderen vernietiging 
van voormelde uitspraak en nietig verklaring 
van het raadsbesluit van r7 October r938; 

0 . dat de Burgemeester van Bergen op 
Zoom bij contra-memorie het standpunt van 
den gemeenteraad nader heeft ontwikkeld; 

In rechte: 
0. dat klager bij klaagschrift heeft aan

gevoerd, dat de beantwoording van de vraag, 
of do~r het schrijven en verspreiden van de 

in het geding zijnde brochure beleediging, 
grieving of krenking van bevolkingsgroepen 
heeft plaats gevonden, noch tot de compe
tentie van den Raad, noch tot die van het 
Scheidsgerecht, doch uitsluitend tot die van 
de rechterlijke macht, i. c. van den straf
rechter, behoort en dat evenmin een beroep 
kan worden gedaan op het conflict, waarin 
hij, klager, zou zijn gekomen met het Ambte
narenreglement, omdat geen enkele lagere 
wet zóó mag worden uitgelegd, dat daardoor 
aan iemands grondwettelijke rechten (i. c. 
artikel 7 der grondwet) te kort zou worden 
gedaan; 

0 . voorts, dat klager ter openbare terecht
zitting door zijn gemachtigde o. a. heeft 
doen betoogen, dat er geen reden bestaat 
tegen hem eenigen maatregel te nemen ter 
zake van het feit, dat door hem gedane uit
latingen beleedigend, grievend of kwetsend 
zouden zijn voor bepaalde bevolkingsgroepen, 
wijl toch zeer bekende personen, zooals 
Marnix van Sint Aldegonde, Prins Willem I 
van Oranje, Bilderdijk, da Costa, en de 
politieke leiders, bedoeld door Prof. Mr. 
H. Krabbe in diens geschrift " Ongezonde 
lectuur", zich wel veel krasser over bepaalde 
bevolkingsgroepen hebben uitgelaten dan 
hij, klager; 

0. dat met betrekking tot het in de vorige 
alinea gestelde veel en velerlei zou kunnen 
worden aangevoerd, doch deze Raad meent 
te kunnen volstaan met deze opmerking, 
dat het in dit geding uitsluitend gaat om 
door klager gebezigde uitdrukkingen en niet 
om uitlatingen van in de vorige rechtsover
weging genoemde of bedoelde personen, op 
wie noch het Ambtenarenreglement der 
gemeente Bergen op Zoom, noch de Ambte
narenwet r929 van toepassing was; 

0 . met betrekking tot het overigens door 
klager gevoerde verweer, dat diens uitleg
ging van artikel 7 der grondwet door dezen 
Raad niet kan worden aanvaard. al ware het 
slechts om deze reden, dat genoemd artikel 
niet ziet op en niets zegt over de verhouding 
van de Overheid tot in haren dienst zijnde 
ambtenaren en dezen dus op dat artikel een 
beroep niet kunnen doen, wanneer zij door 
het orgaan, in welks dienst zij zijn, worden 
beperkt in de vrijheid, welke voor de niet in 
Overheidsdienst zijnde personen blijft be
staan ; 

0 . bovendien, dat klager ten onrechte 
stelt, dat de beantwoording van de vraag, 
of door het schrijven en verspreiden van de 
in het geding zijnde brochure beleediging, 
grieving of krenking van bevolkingsgroepen 
heeft plaats gevonden, uitsluitend tot de 
competentie van den strafrechter behoort; 

0 . toch dat, ·weliswaar, de strafrechter bij 
uitsluiting bevoegd is te beoordeelen, of op 
den schrijver en/of verspreider van een ge
schrift eenige bepaling der strafwet moet 
worden toegepast, maar hierdoor geenszins 
de bevoegdheid van het administratief or
gaan, in welks dienst de schrijver en/of 
verspreider is, om te beoordeelen, of het 
zijnerzijds eenigen maatregel tegen dien 
schrijver en/of verspreider zal nemen, wordt 
uitgesloten; 

0. dat de brochure "De Duivelsche Drie-
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eenheid_", met welken: titel de schrijver en 
verspreider X. aandmdt "Wereldjodendom 
Wereldvrijmetselarij en Wereldjesuitisme'; 
een geschrift ~s. hetwelk, uit wetenschappelijk 
oogpunt bezien, alle beteekenis mist, doch 
he~welk wemelt van uitdrukkingen, welke 
gnevend en krenkend zijn o.a. voor Neder
landscheJ oden en/ of N ederlandsche-Roomsch
Katholieken; 

. 0 . dat de hoofdambtenaar eener gemeente, 
die een brochure schrijft en verspreidt, zooals 
de bovenvermelde, door klager omstreeks 
Augustus 1938 geschreven en te Bergen op 
Zoom verspreide, brochure, daarmede het 
bewijs levert een mentaliteit te bezitten die 
h~m ongeschikt doet zijn voor zijn betrek
kmg; 

0. dat niet is gebleken, dat deze ongeschikt
heid het gevolg is van ziels- of lichaams
gebreken; 

0 . dat derhalve verweerder, althans in
gevolge het bepaalde bij artikel 80, lid 2, 
onder c (te vergelijken met art. 98, lid 1, 
sub g, van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement, Red.), in verband met artikel 80 
lid 1, van het Ambtenarenreglement va~ 
Bergen op Zoom, bevoegd was aan klager 
eervol ontslag te geven uit zijn betrekking 
zijnde niet gebleken van het bestaan va~ 
eenig toepasselijk wettelijk voorschrift, het
welk zich daartegen zoude verzetten; 

0 . dat evenmin is gebleken, dat verweer
der, bij het nemen van zijn besluit van 17 
October 1938, van zijne bevoegdheid kenne
lijk een ander gebruik heeft gemaakt dan 
tot de doeleinden, waartoe die bevoegdheid 
is gegeven; 

0 . dat de uitspraak, waarvan beroep, dus 
moet worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

z2 April 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Plantenziektewet art. 9; Wet be
strijding Coloradokever art. 5) . 

Req. meent, dat zijn veroordeeling 
berust op art. 9 der Plantenziektewet, 
waarbij strafbaar is gesteld overtreding 
van krachtens of naar aanleiding dier 
wet te stellen wettelijke voorschriften, 
terwijl hij veroordeeld is wegens het niet 
voldoen aan het schriftelijk bevel van 
den Burgemeester, hoedanig bevel niet 
is een voorschrift in art. 9 bedoeld. 

Req. heeft echter door nalatig te blij
v en in het t enuitvoerleggen van een hem 
door den Burgemeester gegeven schrif
telijk bevel overtreden het wettelijk 
voorschrift van art. 5 der Wet van 27 
Dec. 1934 houdende bepalingen tot be
strijding van den coloradokever, welke 
wet strekt tot voldoening aan art. 3 der 
Plantenziektewet. Terecht heeft deKan
tonr. in zijn vonnis deze opvatting ge
huldigd. 

[Anders Adv.-Gen. Rombach] . 

Op het beroep van J. A.v. N., landbouwer, 
te Poortvliet, requirant van cassatie tegen 

een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Breda 
van den 22 Dec. z938, inhoudende bevesti
ging in hooger beroep, - behoudens na te 
melden uitzondering, - van een mondeling 
vonnis van het Kantongerecht te Bergen op 
Zoom op 1 September 1938 in deze zaak ge
wezen, gedeeltelijk bekrachtigende een bij 
verste_k door dat Kantongerecht op 11 Aug. 
1938_ m deze zaak gewezen vonnis, waarbij 
reqmrant ter zake van "als gebruiker van 
een perceel waarop de aanwezigheid van den 
Coloradokever wordt vermoed, niet voldoen 
aan het hem door den Burgemeester gege
ven schriftelijk bevel die maatregelen te 
nemen welke overeenkomstig art. 3 der Wet 
houdende bepalingen tot bestrijding van den 
Coloradokever moeten worden getroffen" 
met aanhaling van de artt. 23 en 91 Sr., 2, 9: 
20 en 21 Plantenziektenwet en 3, 4 en s der 
Wet van 27 D ecember 1934, houdende bepa
lingen tot bestrijding van den coloradokever 
is veroordeeld tot tweehonderd vijftig gulde~ 
boete, subsidiair honderd dagen hechtenis, 
hebbende de Kantonrechter bij het op verzet 
gewezen vonnis deze strafoplegging vernie
tigd en requirant veroordeeld tot een boete 
van honderd vijf en twintig gulden subsidiair 
vijftig dagen hechtenis, terwijl de R echtbank 
vervolgens ook deze strafoplegging heeft ver
nietigd en requirant heeft veroordeeld tot 
een boete van vijf en zeventig gulden subsi
diair vijftig dagen hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Bij vonnis van 22 December 1938, waar
tegen dit cassatieberoep is gericht, heeft de 
Rechtbank te Breda met aanvulling van 
gronden en behoudens de opgelegde straf 
bevestigd een vonnis van den kantonrechter 
te Bergen op Zoom op 1 September 1938 ge
wezen waarbij deze eveneens met aanvulling 
van gronden en behoudens de opgelegde straf 
bekrachtigd heeft een door hem op rr Aug. 
1936 bij verstek gewezen vonnis. 

Bij laatstgenoemd vonnis was ten laste 
van den requirant bewezen verklaard, dat hij 
onder de gemeente P oortvliet als gebruiker 
van een perceel grond, beplant met aardap
pelen en gelegen nabij de hofstede "Kruijten
berg" op welk perceel door het Hoofd van 
den Plantenziektenkundigen Dienst de aan
wezigheid van den Coloradokever (Leptino
tarsa decemlineata Saij) werd vermoed, na
dat hem door den Burgemeester dier ge
~eente_ een schriftelijk bevel, hem verdachte, 
u1tgere1kt op 29 Juni r938 7 ingevolge een 
dienovereenkomstige, den Burgemeester door 
het Hoofd van genoemden dienst gedane me
dedeeling als bedoeld in art. 3 der Wet van 
27 December 1934 S. 687, tot het nemen van 
maatregelen tot bestrijding van den Colora
dokever was bevolen het aardappelgewas op 
dat perceel tweemaal te bespuiten met een 
6/10 % oplossing van Ioodarsenaat, waarbij, 
onder meer, het voorschrift moest worden in 
acht genomen dat met de eerste bespuiting 
onmiddellijk moest worden aangevangen en 
die bespuiting uiterlijk op 7 Juli 1938 beëin-
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digd moest zijn, op 18 Juli 1938 is bevonden 
aan dat bevelschrift, althans aan dat, daarin 
vervatte, voorschrift niet te hebben voldaan, 
aangezien toen van dat perceel het aardap
pelgewas, althans een gedeelte daarvan, 
slechts was bespoten met een oplossing van 
loodarsenaat slapper dan 6/ro %. 

De kantonrechter had dit feit gequalifi
ceerd: ,,als gebruiker van een perceel waarop 
de aanwezigheid van den Coloradokever 
wordt vermoed, niet voldoen aan het hem 
door den Burgemeester gegeven schriftelijk 
bevel die maatregelen te nemen welke over
eenkomstig art. 3 der Wet houdende bepalin
gen ter bestrijdipg van d en Coloradokever 
moeten worden getroffen" en met toepassing 
van de artt. 2, 9, 20 en 21 der Plantenziek
tenwet en de artt. 3, 4 en 5 der Wet houdende 
bepalingen tot bestrijding van den Colorado
kever den requirant veroordeeld in een geld
boete. De ten slotte door de Rechtbank opge
legde straf bedroeg f 7 5 te vervangen door 
50 dagen hechtenis . 

Bij memorie van cassatie heeft requirant 
het volgende middel aangevoerd en toege
licht : 

S. of v. t. van art. 5 der wet van 2 7 Dec. 
1934 S . 687, art. 3 en 9 der Wet van 17 Juli 
19n S. 212 j 0

• 425, 422, 423, 350 Sv., door
dat de Rechtbank in haar voorschreven von
nis bevestigend het vonnis door den Kanton
rechter te Bergen op Zoom den 1 September 
1938 in deze bij verstek gewezen, ten onrechte 
het ten Jaste van requestrant bewezen ver
klaarde heeft bepaald te vormen een bij de 
wet strafbaar gesteld feit in stede van be
doeld feit niet strafbaar te achten; 

dat aan requestrant toch bij inleidende 
dagvaarding is ten laste gelegd en vervolgens 
is bewezen verklaard, dat requestrant niet 
heeft voldaan aan een schriftelijk bevel van 
den Burgemeester van Poortvliet, althans 
niet aan een in dat bevel vervat voorschrift; 

dat voor het strafbaar verklaren van be
doeld bewezen feit derhalve moet kunnen 
worden aangewezen een daartoe strekkend 
wetsartikel, hetwelk evenwel niet kan worden 
gevonden in de hiervoor vermelde Wetten 
van 17 Juli 19n S. 212 en 27 December 1934 
s. 687; 

dat immers art. 9 der Wet van 17 Juli 19n 
S. 2,2 strafbaar verklaart overtreding van 
krachtens of naar aanleiding van deze wet 
te stellen wettelijke voorschriften; 

dat onder evcnbedoelde .wettelijke voor
schriften zijn te verstaan de bepalingen voor
komend in algemeene maatregelen van be
stuur en wetten vastgesteld ingevolge de artt. 
2 en 3 der wet van 17 Juli 19n S . 212 en 
juist met het oog op het feit, dat de desbe
t reffende materie eerst wordt geregeld in een 
algemeene maatregel van bestuur en ver
volgens in een wet in voormeld art. 9 wordt 
gesproken van wettelijke voorschriften, ten
einde in één woorduitdrukking de bepalingen 
èn van de algemeene maatregel van bestuur 
èn van de Wet samen te vatten; 

dat een schriftelijk bevel van den Burge
meester, welks niet nakoming ten opzichte 
van requestrant is bewezen verklaard, niet is 

een wettelijk voorschrift, doch slechts een 
ambtelijk bevel; 

dat het onderscheid tusschen ambtelijk be
vel en wettelijk voorschrift bereids in het 
Wetboek van Strafrecht wordt gemaakt cfr. 
art. 42 en 43 W.v.S.; 

dat het niet-nakomen van het bevel van 
den Burgemeester dus niet op zich oplevert 
het overtreden van een wettelijk voorschrift 
en dus zonder meer niet strafbaar is volgens 
art. 9 der Wet van 17 Juli 19n S . 212. 

dat dus moet worden nagegaan of bij eenig 
wetsartikel het niet opvolgen van bedoeld 
bevel is strafbaar gesteld, doch zulks niet het 
geval is; 

dat de Rechter a quo ten deze ten onrechte 
een beroep doet op art. 5 der Wet van 2 7 
December 1934 S. 687; 

dat evengemeld art. 5 evenwel slechts ver
plichtingen legt op den burgemeester; 

dat toch dit wettelijk voorschrift omvat: 
r. een rechtsplicht van den burgemeester 

tot het doen van een bevel, 
2 . een rechtsplicht van den burgemeester 

om in zijn bevelschrift een termijn op te 
nemen, 

3. een rechtsplicht van den burgemeester 
om de maatregelen ten uitvoer te brengen, 

zoodat dit artikel den rechtsgrond tot ver
volging en straffen van den burgemeester 
inhoudt, indien deze zijn daarin vervat;te 
rechtsplichten niet zou nakomen; 

dat voor de strafbaarheid van requestrant 
een uitdrukkelijk wettelijk voorschrift dus 
niet bestaat, gelijk die wet van 1 7 December 
1934 S . 687 wel geeft in andere gevallen cfr. 
art. 1 , 7, 8 1 en 2 dier Wet. 

dat zich in casu dus een geval voordoet 
gelijk o. m. in de Begrafeniswet, te weten het 
ontbreken van een bepaalde strafbaarstel
ling; 

dat requestrant in casu dus geen strafbaar 
feit heeft gepleegd; 

Het middel is naar mijn meening gegrond. 
Art. 9 der Plantenziektenwet bedreigt al

leen met straf den overtreder van een der 
krachtens of naar aanleiding van die wet 
vastgestelde wettelijke voorschriften. 

Onder die wettelijke voorschriften kunnen 
slechts worden verstaan de voorschriften 
krachtens art. 1 en 2 van voormelde wet bij 
algemeenen maatregel gegeven en de voor
schriften naar aanleiding van art. 3 van voor
melde wet bij een wet houdende nadere rege
ling van het onderwerp gegeven. 

Daaronder kunnen niet worden verstaan 
schriftelijke bevelen door den Burgemeester 
krachtens art. 5 der Wet van 27 December 
1934 S . 687 houdende bepalingen tot bestrij
ding van den Coloradokever aan den gebrui
ker van een perceel gegeven. Deze bevelen 
zijn volkomen wettig indien zij 1 ° gegrond 
zijn op de mededeeling vermeld in art. 3 van 
laatstgenoemde wet en 2 ° vallen binnen het 
kader van art. 4 van laatstgenoemde wet, 
maar wettelijke voorschriften gegeven krach
tens of naar aanleiding van de plantenziek
tenwet zijn het niet. Overtreding daarvan is 
noch bij art. 9 dier wet, noch elders strafbaar 
gesteld. 
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De Rechtbank had derhalve het vonnis 
van den Kantonrechter te Bergen op Zoom 
van 1 September 1938 slechts mogen beves
tigen voor zooveel de bij dit vonnis uitge
sproken bekrachtiging van de bewezenver
klaring betreft en h~d voorts moeten beslis
sen dat dit feit niet strafbaar is en den requi
rant van alle rechtsvervolging moeten ont
slaan. 

Ik concludeer dat Uw Raad met vernieti
ging in zooverre van het beroepen vonnis 
voormelde beslissing zal geven. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); 

0 . dat bij het door het Kantongerecht bij 
verstek gewezen, en in zooverre na verzet 
bekrachtigde, vonnis van het aan requirant 
telastegelegde is bewezen verklaard, dat hij 
onder de gemeente Poortvliet enz. (zie con
clusie); 

Wat het middel betreft: 
0. dat bij de toelichting daarvan wordt 

betoogd, dat het bewezen verklaarde niet 
strafbaar is, en requirant derhalve ten on
rechte daarvoor is veroordeeld, omdat die 
veroordeeling berust op art. 9 van de Plan
tenziektenwet, waarbij strafbaar gesteld is 
overtreding van krachtens of naar aanleiding 
dier wet te stellen wettelijke voorschriften, 
terwijl requirant veroordeeld is wegens het 
niet voldoen aan het schriftelijk bevel, in 
het bewezen verklaarde vermeld, van den 
Burgemeester van P o0rtvliet, hoedanig be
vel niet is een wettelijk voorschrift, bedoeld 
in voornoemd art. () : 

0 . te dien aanzien, dat het bepaalde in art. 
5 der Wet van 27 December 1934, houdende 
bepalingen tot bestrijding van den colorado
kever, - welke wet strekt tot voldoening aan 
art. 3 der Plantenziektenwet -, inhoudt het 
voorschrift, dat de gebruiker van een perceel, 
waarop de aanwezigheid van den colorado
kever is vastgesteld of vermoed, binnen den 
daartoe gestelden termijn de maatregelen 
moet tenuitvoerleggen, welke hem door den 
betrokken Burgemeester krachtens het eerste 
lid van gezegd art. 5 schriftelijk zijn bevolen; 

dat requirant door, - gelijk bewezen is 
verklaard-, nalatig te blijven in het ten uit
voerleggen van een hem door den Burgemees
ter van Poortvliet gegeven dergelijk schrif
telijk bevel, het wettelijk voorschrift van art. 
5 heeft overtreden en de Kantonrechter in 
zijn bij het bestreden vonnis in zooverre be
vestigde vonnis, op 1 September 1938 na 
verzet in deze zaak gewezen, terecht deze 
zelfde opvatting heeft gehuldigd; 

O . dat het middel derhalve, als berustende 
op de onjuiste opvatting, dat het schriftelijk 
bevel van den Burgemeester zou zijn te be
schouwen als het wettelijk voorschrift, dat 
requirant heeft overtreden, niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

I4 April I939· ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet artt. 3 en 9) . 

Het Hof heeft als feitelijk vaststaand 
aangenomen, dat "door een langdurig en 
ruim verspreid gebruik van het merk 
door één producent" de oorspronkelijke 
beteekenis van het woord, hetwelk een 
eigenschap van de waar aangeeft, zóó
zeer is "verdrongen, dat deze feitelijk 
uit het besef van het publiek is ver
dwenen". Niet in te zien is , waarom niet 
door een in het gebruik voltrokken wij
ziging van de oorspronkelijke beteekenis 
van een woord, een term, welke oor
spronkelijk eene hoedanigheid der waar 
uitdrukte, onderscheidend vermogen t en 
aanzien van de waar van een bepaalden 
producent kan verkrijgen. 

Nu het ten deze gaat om de inschrij 
ving van een merk hier te lande, had het 
Hof slechts te onderzoeken , of het woord 
,,Véritable" hier onderscheidend vermo
gen had. 

Over het begrip "doorzetten" als merk, 
zie nader het verzoekschrift en concl. 
Adv.-Gen. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de Directeur van het Bureau voor den In

dustrieelen Eigendom te 's-Gravenhage (ad
vocaat Mr. Dr. J . Wol ter beek Muller); 

dat bij inleidend verzoekschrift dd. 2 April 
1938, de naamlooze vennootschap ,,Eau de 
Colognefabriek J. C. Boldoot", hierna te 
noemen "Boldoot", gevestigd te Amsterdam, 
zich heeft gewend tot de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage met het verzoek de inschrij
ving te haren name te bevelen van het woord
merk Veritable voor de soort van waren: 
eau de cologne, '!>'elke inschrijving door ver
zoeker tot cassatie was geweigerd op grond 
dat het woord Veritable een aanprijzende 
kwaliteitsaanduiding is zonder onderschei
dend vermogen, waaraan niets wordt afge
daan doordat dit woord uit de Fransche taal 
afkomstig is, daar in den parfumerie- en eau 
de colognehandel het gebruik van de Fran
sche taal zeer normaal is en bovendien een 
dergelijke zuiverë aanprijzing, zonder eenig 
kenmerkend karakter, ook niet door langdu
rig gebruik of reclame door een enkel bedrijf 
voor zich geaccapareerd kan worden, waar
door toch het vrije taalgebruik voor anderen 
zou worden beperkt; 

dat de genoemde Rechtbank bij beschik
king van 24 Mei 1938 het verzoek van Bol
doot heeft afgewezen, waarop deze bij het 
Gerechtshof te 's-Gravenha~e in appèl is 
gekomen; 

dat dit Gerechtshof bij beschikking van 2 

December 1938 de beroepen beschikking 
heeft vernietigd en alsnog de inschrijving 
van het merk V eritable ten name van Bol
doot heeft gelast; 

dat verzoeker tot cassatie zich door 's Hofs 
voormelde beschikking bezwaard voelt en -
onder overlegging van de bestreden beschik
king en alle verdere daarop betrekking heb
bende bescheiden - daartegen beroep in 
cassatie instelt; 
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dat verzoeker tot cassatie het navolgende 
middel van cassatie aanvoert: 

"S. of v. t. van artt. 3, 4, 9, 12 en 12bis 
Merkenwet en art. 48 Rv., 

doordat het Hof na het stellen der navol
gende praemissen, welke verzoeker tot cas
satie, door de beschikking a quo door een 
kennelijk onjuist gebruik van de woorden 
qualiteitsmerk en merk niet zeer duidelijk 
is, hierbij gemakshalve resumeert: 

r. een "merk" in den zin van art. 3 Mer
kenwet moet hebben onderscheidend vermo
gen. 

2. een qualiteitsaanduiding mist onder
scheidend vermogen. 

3. of een woord een qualiteitsaanduiding 
is wordt niet alleen beslist door de taalkun
dige beteekenis maar evenzeer door de be
teekenis die het woord in het handelsverkeer 
heeft. 

4. de beteekenis in het handelsverkeer is 
die, welke het de waar koopend publiek in 
het land, waar de inschrijvingverzochtwordt, 
aan het woord hecht. 

5. door een zeer langdurig en ruim ver
spreid gebruik van een qualiteitsaanduiding 
door één producent kan bij het koopend pu
bliek de beteekenis "waar van dien produ
cent" overheerschend worden boven de oor
spronkelijke beteekenis. 

6. hierdoor kan in het besef van dat pu
bliek de oorspronkelijke beteekenis van dat 
woord als qualiteitsaanduiding geheel te !oor 
gaan. 

7. deze mogelijkheid neemt toe, naarmate 
het de waar koopend publiek de taal, waarin 
het gebruikte woord een qualiteit uitdrukt, 
minder verstaat. 

tot de conclusie komt, dat, indien het ver
onderstelde geval zich voordoet, het woord 
opgehouden heeft een qualiteitsaanduiding 
te zijn en zich heeft "doorgezet" als handels
merk. 

en het Hof tegen de erkenning van deze 
"doorzetting" niet het bezwaar aanwezig 
acht, dat aldus een producent een qualiteits
aanduidirig zou kunnen accapareeren, daar 
het niet de producent, maar het publiek is, 
dat dit woord onafscheidenlijk aan den naam 
van den producent verbindt; 

en voorts, volgens het Hof, derden - on
danks het tot handelsmerk worden van dit 
woord - vrijblijven om de door het betref
fende woord aangeduide qualiteit eveneens 
aan te geven, hetgeen zij , zonder eenig be
zwaar, kunnen doen door een synoniem van 
dat woord te gebruiken; 

terwijl het flof de vrijheid om een woord 
te gebruiken ten deze voor derden niet van 
belang heeft geacht; 

waarna het Hof, vaststellende, dat het al
dus overwogene van toepassing is op het 
woord Veritable, de beschikking der Recht
bank heeft vernietigd en alsnog de inschrij
ving van Veritable als handelsmerk ten na
me van Boldoot bevolen heeft; 

zulks ten onrechte daar : 
r. een woord, dat naar zijn beteekenis 

een eigenschap der waar aangeeft, als han-

delsmerk voor zoodanige waar ontoelaatbaar 
is, zoodat het iederen fabrikant van die wa
ren vrij staat van deze kwaliteitsaanduiding 
gebruik te maken en het van geen belang is, 
of de fabrikanten en handelaars in die wa
ren en nog minder het die waren koopend 
publiek, dat woord kennen als de aanduiding 
van een bepaalde soort waar van een bepaal
den producent en zelfs in het geval dat door 
een zeer langdurig en ruim verspreid gebruik 
door één fabrikant, van dat woord in ver
band met zijn waar, in het besef van het 
koopend publiek de bett>ekenis van dat woord 
als qualiteitsuitdrukking is verdrongen door 
de associatie met de waar van dien bepaal
den fabrikant, clit woord niet als "handels
merk" kan worden beschermd, 

2. wanneer het een aan een vreemde taal 
ontleend woord betreft, het Ho_f niet kon 
volstaan met te onderzoeken of in een land 
(in casu Nederland), waar het eau de co
logne koopend publiek die taal minder, of 
in het geheel niet verstaat, dit woord zijn 
beteekenis als qualiteitsaanduiding verloren 
heeft, maar ook had moeten onderzoeken, 
welke beteekenis dit woord in andere lan
den, waarmede Nederland handelsverkeer op 
het betreffende gebied onderhoudt, in het 
bijzonder in het land van herkomst van dat 
woord, bezit, hetgeen te meer klemt, indien 
het betreft een tak van nijverheid, welke in
ternationaal beoefend wordt en waarin het 
land van herkomst van dat woord toonaan
gevend is; 

3. onder: de beteekenis in het "handels
verkeer" niet, althans niet uitsluitend, moet 
worden verstaan de beteekenis die het de 
waar uiteindelijk koopend publiek aan een 
woord hecht - zooals het Hof t en onrechte 
meent - maar daarvoor uitsluitend, althans 
van overwegend belang is de beteekenis die 
het woord in den betrokken tak van nijver
heid bezit; 

4. een handelen van een producent, waar
door een woord, dat het eenige Fransche 
woord voor een bepaalde gunstige eigen
schap is, tot een handelsmerk in den mer
kenrechtelijken· zin zou worden gemaakt, in 
strijd is met de openbare orde en de goede 
zeden, en strekt tot belemmering der vrije 
concurrentie, zoodat de inschrijving van dit 
merk moet worden geweigerd; 

5. de omstandigheid of een, een qualiteit 
aanduidend woord door derden zonder be
zwaar door een synoniem kan worden ver
vangen, voor de principieele beantwoording 
der door het Hof gestelde vraag, niet van 
belang is en het Hof overigens heeft nage
laten te onderzoeken of dit geval zich in 
casu voordeed." 

Ter toelichting van dit middel moge ver
zoeker het navolgende onder de aandacht 
van Uwen Raad brengen. 

Het onderhavige geval betreft een fabri
kant van eau de cologne, d i•e dit product op 
de door hem gedurende 4.0 jaren gebezigde 
etiketten en aankondigingen, waarop zijn 
firmanaam als merk voorkomt, heeft voor
zien van, als aanprijzingen bedoelde quali-
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teitsaanduidingen , als: E xtrait d'Eau de 
Cologne Veritable, Extrait Veritable en der
gelijke, in overeenstemming met het in de, 
hoofdzakelijk op Frankrijk geörienteerde, 
parfumerienijverheid internationaal gelden
de spraakgebruik, daarmede dus te kennen 
gevende, dat de door hem gefabriceerde eau 
de Cologne, het echte , onvervalschte natuur
product is (een alcoholische oplossing van 
diverse plantaardige aetherische oliën). 

Door de ruime verspreiding, die het door 
dezen - aanvankelijk eenigen en later groot
sten - Nederlandschen producent in den 
handel gebrachte artikel hier te lande heeft 
gevonden , tezamen met een uitgebreide re
clamecampagne en het in de latere jaren 
bovendien stelselmatig met processen af
schrikke '"l van d e concurrenten, die ook van 
het woord Veritable ter aanduiding der goede 
hoedanigheid hunner eau de Cologne gebruik 
maakten , heeft het Hof feitelijk vastgesteld, 
dat het woord Veritable in het besef van het 
eau de Cologne koopend publiek de betee
kenis van qualiteitsaanduiding heeft verlo
ren en het Nederlandsch koopend publiek 
daarin nog slechts een aanduiding ziet van 
de herkomst der waar , nl. ,,Eau de Cologne 
van Boldoot" . 

De hier vorenbedoelde, door Boldoot tegen 
zijn concurren t en, wegens beweerde merken
schending subsidiair onrechtmatige daad, ge
voerde processen zijn zonder uitzondering 
in het nadeel van Boldoot beslist (zie Ar
resten van den H . R. van 4 Juni 1937 N. J . 
l().~ 7 N °. 963 en van 17 Febr. 1938, N. J. 
1938, N°. 1100, benevens een aantal von
nissen en arresten van lagere instanties, 
waaronder een arrest van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage van 6 December 1934, Bij
blad Industrieelen Eigendom 1935, blz. 39, 
waaraan requestrant's gronden van weige
ring letterlijk zi_in ontleend). 

Het Hof heeft in de bestreden beschik
king op de gerelateerde gronden geoordeeld, 
dat aan Boldoot een uitsluitend recht voor 
het woord Veritable als merk voor de waar 
eau de Cologne kon worden toegekend, daar
mede dus alle binnen- en buitenlandsche 
producenten van eau de Cologne en tevens 
van alle andere soorten parfumerieën (im
mers eau de Cologne en andere parfums be
hoàren tot dezelfde soort van waren in den 
zin der Merkenwet, zie o. a . arrest H. R . van 
22 Mei 1933 N . J . 19~3 pag. 1763) verhin
derende voor hunne waren gebruik te maken 
van deze qualiteitsaanduiding, waarvoor, 
hetgeen het Hof heeft nagelaten te onder
zoeken , in de Frans_che taal geen ander 
woord van geheel gelijke beteekenis aanwe
zig is (eau de rose véritable en eau de la
vande véritable _tegenover eau de rose arti
ficielle en eau de lavande artificielle, (een 
,,véritable" Bourgogne is , als hij het bou
quet n iet heeft, niet een "vrai" Bourgogne, 
b .v . omdat hij onbewerkt, nog "naturel" ge
dronken wordt, of, omdat hij door toevoe
ging van andere bestanddeelen niet "pur" 
is) . 

Verzoeker tot cassatie is van meening, dat 

het "d oorzetten'' van een zuivere qualiteits
of soortaanduiding tot een handelsmerk in 
den merkenrechteiîj ken zin, t engevolge van 
de omstandigheid dat bij het publiek asso
ciaties zijn opgewekt met de waar van een 
bepaalden producent, in strijd is met het 
N ederlandsche merkenrecht. 

Immers het recht op een merk, dat een
maal als zoodanig is erkend, kan hier te 
lande buiten den wil van den rechthebben
de, zoolang zijn bedrijf bestaat, nimmer voor 
hem verloren gaan, ook niet, indien dat merk 
later door het publiek niet anders dan als 
een qualiteits- of soortaanduiding wordt be
schouwd (ziè arresten H.R. van 1 April 1928 
N . J. 1928 pag. 585, 10 Januari 1936, N. J. 
19_,6 N °. 79). 

In het buitenland, waar de feitelijke er
kenning voor het ontstaan van een merken
rechtelijke actie wegens inbreuk een rol kan 
spelen, staat daar steeds de mogelijkheid 
tegenover om hët recht op een merk, nadat 
het eenmaal ontstaan is, weer te niet te doen 
gaan, indien het "merk" zijn onderschei
dend vermogen heeft verloren. Tegen de er
kenning in twijfelgevallen in den geest van 
art. 6 sub 2 , tweede lid van het Unie-Ver
drag van :Parijs van een "doorzetten" van een 
woord als merk bestaat in het buitenland 
derhalve minder bezwaar, daar op iedere 
erkenning van een merk te allen tijde kan 
worden teruggekomen. Niettemin wordt 
ook daar de "doorzetting" uiterst behoed
zaam toegepast. 

Zonder dit complement ·echter is het een
voudig niet te dulden, dat een woord, dat, 
zoo al niet in Nederland, dan toch in ieder 
geval in het buitenland voor een iegelijk de 
beteekenis heeft van echt, onvervalscht, in 
tegenstelling met kunstmatig bereid, ver
valscht, surrogaat, als merk voor een bepaal
de firma te monopoliseeren. 

Hierdoor zou de oneerlijke concurrentie, 
in stede van tegengegaan, in de hand ge
werkt worden. En welk een bedenkelijken 
indruk zou het maken, indien in ons land, dat 
aangesloten is bij het Unie-Verdr:.g van Pa
rijs voor de bescherming van den Jndustriee
len Eigendom e!"l bij het Arrangement van 
Madrid, betreffende de intem2tionale in
schrijving van handels- en fabrieksmerken , 
de Fransche Parfumeriemerken in het ver
volg geweigerd zouden moeten worden op 
grond van overeenstemming me: het onder
havige merk, indien zij de Fra~sche quali
teitsaanduiding "véritable" bevatten. 

Voor ons recht mag dan ook ,aar de mee
ning van verzoeker aan het be~? .,doorzet
ten" geen andere beteekenis voeden toege
kend, dan om in twij felgevalèn den door
slag te geven t en gunste van rem, die de be
scherming als merk verlangt v.>cc een woord, 
dat ex origine weinig ondenche idend ver
mogen bezit, doch door het langdurig ge
bruik door een enkele firma neer, en zelfs 
voldoende onderscheidend 7e1mogen heeft 
verkregen. Hierbij valt te de,km aan woord
merken als "Eversharp" en ,E\lerwarm" etc., 
die, hoewel beschrijvend eerig phantasie-
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element bezitten. 
In dit verband moge verzoeker verwijzen 

naar het artikel van Prof. Mr. W. H . Drucker: 
"Erkenning van een ondeugdelijk teeken als 
merk op grond van langdurig gebruik", in 
het "Bijblad bij De lndustrieele Eigendom" 
van IS Mei x933. Volgens dezen gezagheb
benden auteur behoort een zuiver beschrij
vend opschrift (waaronder vallen de bena
mingen van qualiteit en soort), geen voor
werp te zijn van monopolie . .,Het kan dit 
vanzelf niet zijn tengevolge van eerstgebruik 
volgens merkenrecht, maar het monopolie 
behoort evenmin te kunnen worden verkre
gen, doordat men bij het pubÎiek de mee
ning heeft doen postvatten, dat het dusge
noemd product steeds uit hetzelfde bedrijf 
komt. Met een goed gevoerde en lang volge
houden reclame-campagne is dit resultaat 
altijd wel te bereiken . Maar het recht be
hoort niet toe te laten, dat uitdrukkingen, 
welke aan den handel gemeen zijn, of be
hooren te zijn, op die wijze door een enkel 
bedrijf worden geoccupeerd". 

Op grond van algemeene overwegingen is 
derhalve reeds voor het Nederlandsche Mer
kenrecht niet te erkennen dat een uitsluitend 
qualiteit- of soortaanduidend woord zich als 
merk kan " doorzetten", hoe lang een produ
cent dit woord ook in verband met zijn waar 
moge gebruiken. Hiernaast moge er echter 
nog op gewezen worden, dat de door het Hof 
aangelegde criteria ten eenenmale onvol
doend~ zijn. Wanneer het geldt een aan een 
vreemde taal ontleend woord, dat in die taal 
een soort of qualiteit aangeeft, kan het Hof 
er niet mede volstaan te onderzoeken welke 
beteekenis het betreffende woord in zekere 
kringen yan het koopend publiek hier te 
lande heeft. Immers, in dergelijke gevallen 
geldt de regel eener constante jurisprudentie, 
d at in geval in Nederland een woord, waar
van een recht van merk voor eenig artikel 
wordt gepretendeerd, in een ander land waar
mede de betrokken industrie handelsbetrek
kingen onderhoudt, als (soort)naam gebrui
kelijk is - ook al bei;taan er nog andere 
benamingfn voor dat artikel - als zoodanig 
ongeschikt is (zie arrest H . R . 27 Dec. 1926 
N . J. x927 oag. 216 "Motorspirit" voor ben
zine in Engi::land gebruikelijk). 

Hetzelfde is uitgemaakt ten aanzien van 
een quali eitsaanduiding, waarbij het in het 
geheel niet van belang geacht werd of het 
publiek met de beteekenis als qualiteitsaan
duiding van het woord bekend was (zie Hof 
's-Gravenhaie 4 Jan. 1933, Bijblad bij De 
Industrieele Eigendom x933, pag. 29, tegen 
welk arrest ce cassatie verworpen werd bij 
arrest van det H . R . van 6 Maart x933, Bij
blad bij de [ndustrieele Eigendom I9.~3, pag. 
38; .,J aca" às qualiteitsaanduiding voor 
sommige in Turkije gekweekte tabaksoor
ten). 

Feitelijk s'.aoc vast , dat zich in casu even
eens hetzelfie geval - zoo mogelijk nog 
geprononceeide1 - voordoet. 

Immers htt i!of neemt als vaststaande 
aan, dat Ver.talie een qualiteitsuitdrukking 

is, doch baseert zijn oordeel tenslotte alleen 
op hetgeen zich in het besef van het Neder
landsch koopend publiek heeft afgespeeld. 

Dat het Hof alleen het oog gericht heeft 
op het Nederlani:lsch publiek blijkt, niet al
leen uit de door het Hof genoemde verk la
ringen van eenige Nederlandsche organisa
ties van wederverkoopers van Boldoot's wa
ren (Drogistenbond, Kappersbond etc.) maar 
vooral ook uit de overweging van het Hof, 
dat de mogelij kheid van het teniet gaan der 
beteekenis van qualiteitsaanduiding en het 
zich "doorzetten" als handelsmerk toeneemt, 
naarmate het, de waar koooend publiek de 
taal waartoe het betreffende woord behoort, 
minder, tot in het gehe_el niet verstaat. 

Het Hof had zich derhalve in casu de 
vraag moeten stellen of het woord Veritable 
ook buiten ons land en in het bijzonder in 
Frankrijk waar de parfumerienijverheid voor 
de geheele wereld toonaangevend is en van
waar, zooals ieder weet, jaarlijks voor groote 
bedragen aan eau de cologne en andere par
fumerie-artikelen naar Nederland worden 
geëxporteerd, zijn beteekenis van qualiteits
en soort~anduiding heeft verlorer.. Indien 
het Hof zich de vraag gesteld had, zou zij 
deze vanzelfsprekend ontkennend hebben 
moeten beantwoorden. 

Redenèn waarom verzoeker tot cassatie 
zich wendt tot Uwen Raad met het verzoek 
de bestreden -beslissing te vernietigen en 
zoodanige verdere voorziening te geven als 
Uw Raad zal vermeenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen, 
de Naamlooze Vennootschap N.V. Eau de 

Colognefabriek J. C. Boldoot, gevestigd te 
Amsterdam (W.), (adv. Mr. Ir. C. J . de 
H aan), 

dat, enz.; 
Verweerster moge in dit verband verwij

zen naar de hiervolgende Engelsche beslis
sing (Judge Farwell inz. Louise Co. Gains
borough, 20 Report Patent Cases 6r): 

"In the case of an old trade mark the 
word "distinctive" means that it does in fact 
distinguish the goods of the plaintiff as his 
manufacture or selection from the goods of 
all other persons. That, of course , is a ques
tion of historica] fact which can be deter
mined by circumstances which have gone 
before. In the case of a new mark, of course, 
that cannot be so, but it means that the mark 
must be capable of distinguishing the goods 
of the plaintiff as his manufacture, or selec
tion, from the goods of all other persons." 

's H ofs overweging, dat bij een langdurig 
gebruikt merk naast de taalkundige beteeke
nis een empirische - in het handelsverkeer 
feitelijke - beteekenis kan ontstaan, is de 
erkenning van een verschijnsel, dat herhaal
delijk valt waar te nemen. Het Hof noemt 
als voorbeeld: .,cold cream"; daarnaast kun
nen ook genoemd worden merken als: .,Ever
s harp" en "Everwarm", eveneens qualiteits
aanduidende woorden. Weliswaar m eent het 
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Bureau, dat deze merken eenig phantasie
element bevatten; doch het wil verweerster 
voorkomen, dat het Bureau hier dermate 
subtiele verschillen ziet, dat een voor de 
practijk ook maar eenigszins ·bruikbaar cri
terium verloren gaat. 

Zou een naar zijn taalkundige beteekenis 
qualiteitsaanduidend merk nimmer als merk 
kunnen worden erkend, dan geldt dit even
zeer, ja wellicht nog in sterkere mate, voor 
(de wèl ingeschreven merken) ,,Eversharp" 
en "Everwarm" als voqr "Veritable". 

Een zeer typisch voorbeeld - dat welis
waar niet op merkenrechtelijk gebied ligt -
van een woord, dat naast zijn taalkundige, 
een empirische beteekenis gekregen heeft, is 
het adjectivum "wit". Niemand zal kunnen 
beweren, dat dit woord naar zijn zuiver taal
kundige beteekenis ook maar eenige onder
scheidingskracht heeft, terwijl toch ook nie
mand, die maar in eenig opzicht met het 
societeitsleven in Nederland te maken heeft, 
twijfelt aan de beteekenis van "de Witte". 

Wanneer nu de taalkundige (qualiteits
aanduidende) beteekenis in het besef van 
het de waar koopend publiek z66zeer is ver
drongen goor de empirische (herkomstaan
duidende) beteekenis, dat zij feitelijk uit het 
besef van het publiek _geheel is verdwenen, 
dan heeft men te doen met een erkend -
doorgezet - handelsmerk. 

Het Hof heeft feitelijk beslist, dat dit bij 
Veritable het geval is. Bovendien levert het 
Bureau zelf een zeer duidelijk bewijs , hoe
zeer de qualiteitsaanduidende beteekenis 
van Veritable verdrongen is; waar het stelt, 
dat met Veritable te kennen \'fOrdt gegeven, 
dat de eau de cologne een onvervalscht na
tuurproduct is. In feite wilde eertijds de fir
ma Johanna Maria Farina (Sternengasse 
g-n), die in 1875 door Boldoot werd over
genomen, met Veritable niet anders aandui
den, dan dat de eau de cologne vervaardigd 
was volgens origineele Keulsche recepten. 
In den loop der jaren is echter het (geogra
phische) herkomstaanduidende woord eau de 
cologne tot soortnaam geworden en het 
woord Veritable tot herkomstaanduiding van 
een product van Boldoot. 

T enslotte overweegt het Hof terecht, dat 
in zulk een geval van accaparatie van het 
merk door een fabrikant geen sprake is , om
dat het enkele langdurige gebruik door den 
fabrikant niet redegevend is, doch de erken
ning door het publiek, Juist het feit , dat een 
merk zeer langdurig en op ruim verspreide 
wijze door één fabrikant gebruikt is - ge
lijk ten deze vaststaat - bewijst, dat de 
(door de taalkundige beteekenis van het 
woord aangegeven) qualiteit niet noodzake
lijk door dit woord behoeft te worden uit
gedrukt; anders zouden immers de concur
renten het eveneens gebruikt hebben . H et 
langdurig gebruik door één fabrikant is dus 
een van den wil van dien fabrikant onaf
hankelijke omstandigheid. En deze omstan
digheid doet de mogelijkheid ontstaan, dat 
het oubliek het woord onafscheidelijk ver
bindt aan den naam van den producent. 

De overwegingen, die het Hof tot zijn be
slissing geleid hebben , zijn neergelegd in 
rechterlijke uitspraken en wetten van de 
voornaamste landen : 

De nieuwe Duitsche Merkenwet van 5 Mei 
1935 heeft de daar te lande sinds jaren gel
dende rechtspraak wettelijk vastgelegd in 
lid 3 van art. 4, luidende: 

,,Die Eintragung wird jedoch in den Fäl
len der Nr. 1 zugelassen, wenn zich das 
Zeichen im Verkehr als Kennzeichen der 
Waren des Anmelders durchgesetzt hat." 

De Engelsche wet zegt in art. 9, sub 3: 
"In determining whether a trade mark is 

adapted to distinguish as aforesaid the tri
bunal may have regard to the extent to 
which-

a. the trade mark is inherently adapted 
to distinguish as aforesaid; and 

b. by reason of the use of the trade mark 
or of any other circumstances, the trade 
mark is in fact adapted to distinguish as 
aforesaid." 

Het Hof van Parijs (27 December 1924, 
Annales de la Propriété Industrielle 1925, 
58) overweegt naar aanleiding van het merk 
.,Eversharp" : 

"Considérant que cette dénomination 
étrangère dont Wahl & Cie. ont fait Ie pre
mier usage en France, alors que sa significa
tion y était ignorée de la plupart des ache
teurs , a individualisé Ie produit auquel elle 
s'applique et doit être considérée comme ar
bitraire et de fantasie. 

In de Vereenigde Staten van Amerika valt 
de volgende uitspraak te noteeren: Judge 
Denison in Saalfield Pub. Co. v. Merriam, 
238 Fed. 1; 151 C.C.A. 77): 

"There is nothing abstruse or complicated 
about this theory, however difficult its ap
plication may be. It contemplates that a 
word or phrase originally, and in that sense 
primarily, incapable of exclusive appropria
tion with reference to an article on the mar
ket, because geographically or otherwise 
descriptive, might nevertheless have been 
used so long and so exclusively by the produ
cer with reference to his article that, in that 
trade or to that branche of the purchasing 
public, the word or phrase had come to mean 
that the article was his product. So it was 
said that the word had come to have a "se
condary meaning", although this phrase "se
condary meaning" seems not happily chosen, 
because in the limited field, this new mean
ing is primary rather than secondary, that 
is to say, it is, in that fi e ld, the natura! 

.. meaning." 
Het Bureau voert tegen 's Hofs beslissing 

een vijfdeelig middel aan: enz. 
Het mitsdien den H . R . moge behagen, de 

ingestelde voorziening in cassatie te ver
werpen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. W ijnveldt. 

0 . dat, blijkens genoemde beschikking, de 
R echtbank, vooropstellende, dat een woord 
zijn karakter van qualiteitsaanduiding in den 
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loop der jaren kan verliezen en onderschei
dend vermogen kan krijgen, van meening 
was, dat het onderhavige woord "Veritable" 
alleen dan geschikt voor merk geacht kan 
worden, indien vaststaat: 

1. dat de oorspronkelijke beteekenis van 
qualiteitsaanduiding bij het publiek volko
men verdwenen is; 

2. dat het woord uitsluitend wordt ge
bruikt als herkenningsmiddel van de waar 
van één fabriek of handelaar, 

en van oordeel, dat aan deze vereischten 
niet is voldaan, het verzoek heeft afgewezen. 

0 . dat het Hof, op grond dat de Merken
wet krachtens art. 3, voor een merk vereischt 
het hebben van onderscheidend vermogen en 
een qualiteitsmerk onderscheidend vermo
gen mist; 

dat echter voor de vraag, of een merk als 
qualiteitsmerk moet worden beschouwd, de 
theoretisch taalkundige beteekenis van het 
merk niet beslissend is; 

dat - waar het qualiteitsmerk door den 
producent gericht wordt tot het, de waar 
koopend, publiek - evenzeer van belang is 
de beteekenis, die dit publiek feitelijk in het 
handelsverkeer aan het merk toekent; 

dat bij een merk, dat langdurig is gebruikt, 
aldus tweeërlei beteekenis kan ontstaan: de 
primaire of rationeele- theoretisch taalkun
dige- en de secundaire of empirische- in het 
handelsverkeer feitelijke- beteekenis (,,Cold 
cream": taalkundig - ,,koude room", in het 
handelsverkeer = soort huidzalf); 

dat het mogelijk is , dat tengevolge van een 
zeer langdurig en ruim verspreid gebruik van 
het merk door één producent, in het besef 
van het, de waar koopend, publiek, vorenbe
doelde secundaire of empirische beteekenis 
- te weten waar van dien producent - vol
strekt overheerschend is geworden en de 
primaire of rationeele beteekenis - te weten 
waar van qualiteit - zóózeer heeft verdron
gen, dat deze feitelijk uit het besef van het 
publiek geheel is verdwenen; 

dat, indien dit vaststaat, moet worden aan
genomen, dat het merk heeft opgehouden 
qualiteitsmerk te zijn, en zich heeft "door
gezet" als handelsmerk; 

dat - indien bovendien de qualiteit is 
uitgedrukt in een vreemde taal - vorenbe
doelde mogelijkheid toeneemt, naarmate het, 
de waar koopend, publiek die taal minder, 
tot in het geheel niet, verstaat; 

dat hiertegen niet kan worden aangevoerd, 
dat aldus een producent een qualiteit aan
duidend woord kan accapareeren, immers 
het in het vorenbedoelde geval feitelijk niet 
de producent, doch het publiek is, dat het 
woord onafscheidelijk aan den naam van den 
producent verbindt, terwijl bovendien het 
voor derden ten deze aankomt op de vrijheid, 
niet om een woord te gebruiken, doch om een 
qualiteit aan te duiden, en niet is in te zien, 
hoe laatstbedoelde vrijheid wordt beknot, in
dien bedoelde qualiteit zonder eenig bezwaar 
aequivalent door een synoniem van het 
woord kan worden aangeduid; 

ten aanzien van de vraag, of hetgeen hier-

boven is overwogen van toepassing moet zijn 
op het merk "Veritable" van appellante, het 
Hof deze vraag bevestigend beantwoordt en 
derhalve van oordeel is, dat bedoeld merk 
niet is een qualiteitsmerk, op grond van de 
door appellante overgelegde, door het Bu
reau niet betwiste, producties, w. o. verkla
ringen van de "Vereeniging ter behartiging 
van de belangen van fabrikanten en impor
teurs-vertegenwoordigers van merkartikelen 
in de parfumerie- en cosmetische branche", 
van "de N ederlandsche Kappersbond", van 
de "Algemeene Neder!. Drogistenbond", van 
± 500 firma's, handelaren in eau de cologne, 
en van ± 4500 ·detaillisten, in hooger beroep 
de beschikking der Rechtbank heeft vernie
tigd als voorzegd ; 

0. dat verzoeker tot cassatie tegen deze 
beschikking als middel van cassatie aanvoert: 

"S. of v. t. van de artt. 3, 4, g, 12 en 12bis 
der Merkenwet en art. 48 Rv." 

en daarbij vijf gronden stelt, welke moe
ten dieren om de onjuistheid der bestreden 
beschikking aan te toonen; 

0. dat verzoeker in de eerste plaats zegt, 
dat een woord, hetwelk naar zijn beteekenis 
ee, eigenschap der waar aangeeft als han
delsmerk voor zoodanige waar ontoelaatbaar 
is; 

0. dienaangaande, dat deze stelling in het 
algemeen juist moge zijn, doch daarbij uit 
het oog wordt verloren, dat het Hof zegt, dat 
bij een merk, dat langdurig is gebruikt twee
erlei beteekenis kan ontstaan, n.l. de ra
tioneele-theoretisch taalkundige en de em
pirische- in het handelsverkeer feitelijke be
teekenis; 

dat het Hof beslist heeft ten aanzien van 
het woord "Veritable" dat het publiek dezen 
term onafscheidelijk aan den naam van den 
producent heeft verbonden, waaruit volgt, 
dat de taalkundige beteekenis voor dat pu
bliek verloren is gegaan, zoodat gemeld 
woord voor het publiek niet meer de betee
kenis heeft van een eigenschap, in den zin 
van een qualiteitsaanduiding, maar bekend 
is als een bepaald soort van eau de cologne 
afkomstig van een bepaalden fabrikant; 

dat dit middel dus hetzij ongegrond is, het
zij feitelijken grondslag mist; 

0 . dat volgens het tweede onderdeel van 
het middel het Hof ook had moeten onder
zoeken, welke beteekenis "Veritable" heeft 
in andere landen, waarmede Nederland han
delsverkeer op het betreffende gebied on
derhoudt ; 

0. dienaangaande, dat het zeer wel moge
lijk is, dat het woord "Veritable" in andere 
talen nog een qualiteitsaanduidende betee
kenis heeft, doch dit punt niet van beslissen
den invloed kan zijn voor de beantwoording 
der vraag of deze term in Nederland onder
scheidend vermogen als merk bezit; 

dat bovendien niet blijkt, dat belangen 
van buitenlandsche importeurs geschaad 
kunnen worden door inschrijving van "Veri
table" als merk in Nederland, daar ondanks 
de mogelijkheid voor hen dit woord tot he
den te gebruiken bij de aanbeveling hunner 
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waren, feitelijk vaststaat, dat desondanks de 
taalkundige beteekenis uit het besef van het 
publiek geheel verdwenen is; 

dat uit de omstandigheid, dat het Hof bij 
zijn vaststellen van het feit, dat "Veritable" 
niet is een qualiteitsmerk gebruik heeft ge
maakt o.a. van de verklaringen overgelegd 
door "de Vereeniging ter behartiging van de 
belangen van fabrikanten en importeurs
vertegenwoordigers van merkartikelen in de 
parfumerie- en cosmetische branche", tevens 
middellijk voortvloeit, dat het Hof op de be
langen van buitenlandsche importeurs vol
doende heeft gelet, voor zoover deze in aan
merking zouden behooren te worden geno
men; 

0. dat verzoeker in de derde plaats aan
voert, dat het Hof een onjuiste beteekenis 
toekent aan de beteekenis van het woord in 
het "handelsverkeer", daarbij stellend dat 
daaronder niet, althans niet uitsluitend moet 
worden verstaan de beteekenis die het de 
waar uiteindelijk koopend publiek aan een 
woord hecht; 

0. dienaangaande, dat uit de beschikking 
niet blijkt, dat het Hof van deze omschrij
ving is uitgegaan, zoodat het middel feite
lijken grondslag mist; 

dat toch het Hof slechts spreekt over het 
de waar koopend publiek, en daaronder niet 
alleen de spraakmakende gemeente verstaat, 
maar blijkens de bewijsmiddelen evenzeer 
verschillende soorten van tusschenpersonen 
tusschen den fabrikant en de "uiteindelijke" 
afnemers of gebruikers, zoodat het Hof het 
woord "publiek" in den ruimst denkbaren 
zin heeft opgevat; 

0. dat het vierde onderdeel betoogt, dat 
handelen van een producent, waardoor het 
woord "Veritable" tot handelsmerk in mer
kenrechtelijken zin zou worden gemaakt in 
strijd zou zijn met de openbare orde en de 
goede zeden, en de vrije concurrentie zou be
lemmeren; 

0 . dienaangaande, dat dit beroep op het 
derde lid van art. 4 Merkenwet faalt, daar 
volgens het Hof het publiek het woord "Ve
ritable" in den loop der tijden heeft vereen
zelvigd met het onder dien naam door den 
fabrikant in den handel gebrachte product, 
zoodat van een handelen door den fabrikant 
in strijd met de openbare orde en goede ze
den geen sprake kan zijn, terwijl niet is aan 
te nemen, dat de vaststaande vergeefsche 
pogingen van verweerster om langs den weg 
van art. 1401 B. W. bescherming te verkrij
gen voor het gebruik van het woord "Veri
table", hoewel dit niet als merk was inge
schreven volgens de wettelijke bepalingen, 
een beletsel zouden vormen, na verkregen 
inschrijving, tot vrije concurrentie; 

dat al is in die procedure beslist, dat "Ve
ritable" een qualiteitsaanduiding vormt, 
daarmede niet is uitgemaakt, dat zich nooit 
omstandigheden zouden kunnen voordoen, 
waardoor dit woord niet zou kunnen beant
woorden aan de wettelijke vereischten voor 
een merk, dat het Hof dan thans ook beslist 

L. 1939. 

heeft, dat voor de vraag of het woord als 
merk moet en kan worden ingeschreven, niet 
de taalkut!_dige beteekenis beslissend is, maar 
de beteekenis, welke het publiek, dat met 
de waar in aanraking komt, feitelijk aan het 
merk hecht; 

0. dat verzoeker onder ten vijfde zegt, dat 
voor de principieele beantwoording der 
vraag, welke gesteld is, het er niet toe doet 
of een, een qualiteit aanduidend woord door 
derden zonder bezwaar door een synoniem 
kan worden vervangen, terwijl het Hof ove
rigens heeft nagelaten te onderzoeken of dit 
geval zich hier voordeed; 

0. dienaangaande, dat dit bezwaar zich 
richt tegen een overweging, welke het Hof 
ten overvloede heeft gegeven, blijkens de 
woorden: ,,terwijl bovendien", welke de hier 
aangevallen beslissing inleiden, terwijl voorts 
nog blijkt uit de slotoverweging, dat het Hof 
van oordeel is, dat de bedoelde qualiteits
aanduiding zonder eenig bezwaar aequiva
lent door een synoniem van het woord kan 
worden aangeduid; 

0. ten slotte dat het middel in zijn ver
schillende onderdeelen en bij de algemeene 
toelichting er van uitgaat, dat een merk, wil 
het als zoodanig kunnen worden ingeschre
ven onderscheidend vermogen moet bezitten, 
en dat een qualiteitsaanduidend merk dit 
vermogen mist, terwijl eenige malen is be
slist dat het woord "Veritable" een quali
teitsaanduiding bevat; 

0. betreffende deze algemeene strekking 
van het betoog, dat deze juist geacht moet 
worden, doch dat daaruit niet volgt, dat een 
qualiteitsaanduiding niet van karakter zou 
kunnen veranderen, en door de beteekenis 
welke het publiek aan het woord is gaan 
hechten, zich "d9orzet" als handelsmerk; 

dat het Hof in zijn beslissing dan ook heeft 
vastgesteld, dat zulk een "doorzetten" t.a.v. 
het woord "Veritable" voor eau de cologne 
als afkomstig van verweerster heeft plaats 
gehad; 

dat verzoeker van meening is, dat naar 
Nederlandsch recht aan het begrip "doorzet
ten" geen andere beteekenis kan worden toe
gekend, dan om in twijfelgevallen den door
slag te geven ten gunste van hem, die de be
scherming als merk verlangt voor een woord, 
dat ex origine weinig onderscheidend ver
mogen bezit, doch door het langdurig gebruik 
door een enkele firma meer, en zelfs onder
scheidend vermogen heeft verkregen, waar
bij verzoeker zelf als voorbeeld geeft de mer
ken: ,,Eversharp", ,,Everwarm"; 

dat deze opvatting juist geacht mag wor
den, doch dan ook ten ~nrechte geklaagd 
wordt, dat het Hof in het twijfdgeval met 
het woord "Veritable" beslist heeft, dat het 
als merk dient te worden ingeschreven; 

dat verzoeker nu wel de door het Hof aan
gelegde criteria op grond waarvan het "door
zetten" is aangenomen , ten eenenmale on
voldoende noemt, doch dat uit de bespreking 
der onderdeelen van het middel blijkt, dat 
het Hof zijn beslissing voldoende met rede-

II 
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nen omkleed heeft, en daarbij, ook in over
eenstemming met art. 6 sub 2 van het Unie
verdrag van Parijs, bij de beoordeeling van 
het onderscheidend kenmerk van het merk 
rekening heeft gehouden met al de feitelijke 
,mstandigheden. 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

D e Hooge Raad, enz. ; 
0. dat bij de bestreden beschikking is be

volen de inschrijving ten name van gere
questreerde van het woordmerk "Véritable" 
voor de warensoort eau de cologne, en zulks 
op de gronden, welke in hoofdzaak in het 
middel zijn weergegeven; 

0. nu betreffende dat middel: 
dat het eerste onderdeel uitgaat van de 

stelling, dat een woord, hetwelk een eigen
schap der waar aangeeft, nimmer als han
delsmerk kan worden beschermd, ook niet, 
indien - gelijk het Hof ten deze als feitelijk 
vaststaande aanneemt - ,,door een langdu
rig en ruim verspreid gebruik van het merk 
door één producent" de oorspronkelijke be
teekenis z66zeer is "verdrongen, dat deze 
feitelijk uit het besef van het publiek geheel 
is verdwenen"· 

dat deze stelling is onjuist, daar niet is in 
te zien, waarom niet, door een in het gebruik 
voltrokken wijziging van de oorspronkelijke 
beteekenis van een woord, een term, welke 
oorspronkelijk een hoedanigheid der waar 
uitdrukte, onderscheidend vermogen ten 
aanzien van de waar van een bepaalden pro
ducent kan verkrijgen; 

dat het tweede onderdeel evenmin tot cas
satie kan leiden, omdat, waar het ten deze 
gaat om de inschrijving van een merk hier 
te lande, het Hof slechts had te onderzoeken 
of het woord "Véritable" hier onderschei
dend vermogen bezat; 

dat het derde en het vierde onderdeel fei
telijken grondslag missen, het eerste, omdat 
uit de beschikking niet blijkt, dat het Hof 
slechts naar de opvatting van het "uiteinde
lijk" de waar koopend publiek een onderzoek 
heeft ingesteld, het andere, omdat het Hof 
juist niet de meening huldigt, dat het even
bedoelde woord het éénige Fransche woord 
voor een bepaafde eigenschap der waar is, 
immers van oordeel is, dat ten deze zich het 
geval voordoet, dat dit woord "zonder eenig 
bezwaar aequivalent door een synoniem van 
het woord kan worden aangeduid"; 

dat ten slotte ook het vijfde onderdeel 
vruchteloos is voorgesteld, omdat het -
evenals trouwens ook het vierde onderdeel -
opkomt tegen een overweging, welke 's Hofs 
beslissing niet draagt, maar slechts dient ter 
weerlegging van een mogelijke, tegen 's Hofs 
opvatting aan t~voeren bezwaar; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

z5 April z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet artt. S, 6, 7). 

Nu bij het verzoek om vergunning een 
uittreksel uit de kadastrale leggers, be
doeld bij art. s sub 3 niet is overgelegd, 
hadden B. en W. den aanvrager in zijn 
verzoek niet-ontvankelijk behooren te 
verklaren. Als gevolg van dit verzuim is 
art. 6, 1e lid door B. en W. niet naar 
behooren nageleefd. - Door slechts ge
legenheid te geven ten overstaan van 
den gemeentesecretaris bezwaren in te 
brengen, is in strijd gehandeld met art. 
7; daaraan doet niet af, dat de secretaris 
in deze is opgetreden als persoonlijk•ge
volmachtigde van den burgemeester, 
aangezien art. 7 geen vertegenwoordi
ging van een lid van het gemeentebe
stuur toelaat. 

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

door W. Th. Heynemans en P. Willems van 
Dijk, beiden te Sambeek, tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders dier ge
meente van 12 November 1938, waarbij aan 
J. C . Nissen, aldaar, en zijne rechtverkrij
genden voorwaardelijk vergunning is ver
leend tot oprichting van een pers voor het 
vervaardigen van betontegels, gedreven door 
een benzinemotor van 2 pk, in het perceel, 
plaatselijk gemerkt Wijk A, n°. 124, kada
straal bekend gemeente Sambeek, sectie C, 
n°. n36; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Maart 1939, n°. 147; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Sociale Zaken van II April 1939, n°. 
172 H, afdeeling Arbeid; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Sambeek bij hun evenvermeld besluit aan 
J. C. Nissen, metselaar aldaar, en zijne 
rechtverkrijgenden vergunning hebben ver
leend tot het oprichten van een pers voor 
het vervaardigen van betontegels, gedreven 
door een benzinemotor van 2 pk, in het 
perceel plaatseliik gemerkt Wiik A, n°. 124, 

onder voorwaarde, dat de machine wordt ge
plaatst op twee kurken-platen met daar
tusschen een laag vilt; 

dat burgemeester en wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat op de zitting, ge
houden op den veertienden dag na de open
bare kennisgeving der aanvrage, door Th. 
Heynemans en P. Willems van Diik. beiden 
te Sambeek, bezwaren tegen verleening de
zer vergunning zijn ingebracht met name, 
dat volgens hunne meening bij het werken 
der pers in hun huis alles dreunt en schudt 
en zoodoende schade toebrengt aan hunne 
woningen; dat blijkens schrijven van den 
Hoofdinspecteur van den Arbeid, te Maas
tricht, het trillen en dreunen niet van dien 
aard is, dat het een oorzaak van gevaar 
voor de omliggende woningen en gebouwen 
kan opleveren; dat bliikens dit schrijven het 
voortplanten van triltingen, door het stel-
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len van voorwaarden, eenigszins kan worden 
voorkomen; dat bovendien uit het schrij
ven van het Bouw-, Woning- en Welstands
toezicht te 's-Hertogenbosch van II No
vember 1938 blijkt, dat uit een van hun
nentwege ingesteld onderzoek is komen vast 
te staan, dat de trillingen der in werking 
zijnde machine dermate gering zijn, dat zij 
op een afstand van plus minus 15 meter 
niet meer te bespeuren zijn; 

dat van dit besluit W. Th. Heynemans 
en P. Willems van Dijk, beiden te Sam
beek, bij Ons in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat zij als aangrenzende eigena
ren getracht hebben hunne bezwaren op 
tijd en plaats, als in de openbare bekend
making aangegeven, mondeling toe te lich
ten, maar dat zij daartoe geen gelegenheid 
hebben gehad, omdat geen der leden van 
het gemeentebestuur aanwezig was; dat de 
bedoelde inrichting van J. Nissen al onge
veer vier jaar in werking is geweest en de 
tegels door middel van een hamer worden 
geperst, waardoor een zoodanige dreuning 
ontstaat, dat alles, wat los is, rinkelt en de 
muren hunner woningen scheuren vertoo
nen; dat zij dan ook ernstige schade en 
hinder van die inrichting ondervinden; dat 
zij meermalen ten gemeentehuize klachten 
te dezer zake hebben ingediend, zoowel 
mondeling als schriftelijk, alsook over het 
feit, dat de bedoelde inrichting al dien tijd 
werkte zonder de vereischte vergunning; 

0 . dat ingevolge artikel 5, onder 3 °. der 
Hinderwet bij een verzoek om vergunning 
moet worden overgelegd een uittreksel uit 
de kadastrale leggers, aanduidende de ge
bouwen of lokalen, bestemd tot ziekenver
pleging, uitoefening van den openbaren 
eeredienst of scholen, binnen een kring van 
twee honderd meter van het gebouw of lo
kaal der inrichting gelegen; 

dat bij het onderwerpelijke verzoek, hoe
wel, blijkens het ambtsbericht van den Di
recteur-Generaal van den Arbeid, binnen 
den voormelden kring zich gebouwen als 
evengenoemd bevinden, een uittreksel uit 
de kadastrale leggers, bedoeld bij artikel 5, 
onder 3 ° ., der Hinderwet, bij het verzoek 
om vergunning niet is overgelegd; 

dat burgemeester en wethouders op het 
verzoek, zooals het is gedaan, mitsdien niet 
ten principale hadden behooren te beslissen 
en den aanvrager in zijn verzoek niet-ont
vankelijk hadden behooren te verklaren; 

dat als gevolg van dit verzuim artikel 6, 
re lid, der Hinderwet door burgemeester en 
wethouders niet naar behooren is nageleefd ; 

dat, waren de voormelde bepalingen der 
Hinderwet wel nagekomen, het bestreden 
besluit van burgemeester en wethouders toch 
niet zou kunnen worden gehandhaafd, ver
mits, door slechts gelegenheid te geven ten 
overstaan van den gemeentesecretaris be
zwaren tegen het oprichten van de inrich
ting in te brengen, in strijd is gehandeld met 
het bepaalde in artikel 7 der Hinderwet; 

dat daaraan niet afdoet, dat de gemeen
tesecretaris, blijkens het opgemaakte proces-

verbaal, in deze is opgetreden als· persoon
lijk gevolmachtigde van den burgemeester, 
aangezien het voormelde wetsartikel geen 
vertegenwoordiging van een lid van het 
gemeentebestuur toelaat; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van burgemeester en wethouders van 
Sambeek van 12 November 1938, J . C. Nis
sen aldaar alsnog in zijn ten deze tot bur
gemeester en wethouders gericht verzoek 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last enz. 

(A.B.) 

17 April 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Handelsregisterwet artt. 2 en 4; 
Wet Alg. Bep. art. II). 

De beteekenis van art. 4 der Han
delsregisterwet 1918 is niet, dat de ver
plichting tot het doen der opgaaf slechts 
gedurende den termijn van een week 
v66r of na de vestiging der zaak be
staat, doch dat de tot het doen der op
gaaf verplichte eerst na verloop van dien 
termijn in overtreding is. Deze blijft 
dus, ook na verloop van dien termijn 
de opgaaf nalatende, het voorschrift 
overtreden en die overtreding duurt 
voort zoolang de voorgeschreven opgaaf 
niet is geschied. 

Weliswaar moet, bij afwezigheid van 
een omschrijving der beteekenis van de 
uitdrukking "bedrijf", die term worden 
opgevat in zijn taalkundige beteekenis 
en kan naar die beteekenis van "bedrijf" 
enkel worden gesproken, indien de on
derneming beoogt het maken van winst, 
doch aan dit vereischte mag niet de 
enge beteekenis worden gehecht dat be
slissend zou zijn of wordt beoogd het 
behalen van winst voor de onderneming 
zelve, welk laatste in strijd zou zijn met 
den inhoud der statuten van het A.N.P. 

Uit hetgeen door den Kantonr. feite
lijk is vastgesteld volgt, dat de stichting 
mede beoogt een geldelijk voordeel, be
staande in een besparing op de kosten 
van het verkrijgen van nieuwsberichten, 
welk voordeel onmiddellijk ten goede 
komt aan de leden. De grief, dat het 
winstoogmerk hier zou ontbreken, is on
juist. 

Op het beroep van : 1. den Ambtenaar 0 . 
M. bij het Kantongerecht te Amsterdam ; 
Il. re. H. N., directeur N .V . N. R . Courant, 
te Rotterdam, 2e. R. W . P. P. , directeur van 
het H.'s Dagblad, te Haarlem, 3e. L. E ., oud 
.~9 jaar, directeur N.V. R. Nieuwsblad te 
Rotterdam, 4e. H. D ., directeur N .V . Dag
blad d . R. te Rotterdam, 5e. F. H. H. H ., di
recteur Uitgeversmaatschappij N . te Utrecht, 
6e. H . K., directeur N.V. de M. te Rotterdam, 
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7e. U. G. v. d. V., directeur N .V. Drukkerij 
en Uitgevers Mij. ,,De A." te Overveen, re
quiranten van cassatie tegen een vonnis van 
het Kantongerecht te Amsterdam van IQ 

Dec 1938, waarbij requiranten sub II ter 
zake van: ,,niet voldoen aan hunne wettelijke 
verplichtingen tot het doen van opgaaf voor 
inschrijving in het Handelsregister", met 
aanhaling van de artt. 1, 2, 3, 4. 25 en 28 der 
Handelsregisterwet, S. 1918 N ° . 493, 23 en 
91 Sr., zijn veroordeeld ieder tot een geld
boete van een gulden en een vervangende 
hechtenis van één dag; [Voor req. sub II ge
pleit door Mr. Th. B. L ibourel] . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

De Kantonrechter te Amsterdam heeft bij 
schriftelijk vonnis van IQ December 1938 de 
verdachten wegens de overtreding: ,,Niet 
voldoen aan hunne wettelijke verplichtingen 
tot het doen van opgaaf voor inschrijving in 
het Handelsregister" , met toepassing enz. 

De Ambtenaar 0 . M . bij het Kantonge
recht te Amsterdam heeft tegen het vonnis 
beroep in cassatie ingesteld en vervolgens is 
dit ook namens de verdachten gedaan. 

Door genoemden Ambtenaar van het 0 . M . 
die door mij kortheidshalve zal worden ge
noemd requirant I , is eene schriftuur inge
diend, waarin als middel van cassatie is voor
gesteld en toegelicht : 

S., althans v. t . van art. 25 der Handels
registerwet juncto art. 2 en 3 dierzelfde wet, 
door te beslissen dat op de lede~ van den 
Raad van Beheer van de stichting A. N. P . 
(zijnde de verdachten) de verplichting rustte 
tot het doen van de bij art. 3 der Handels
registerwet voorgeschreven opgaven ten aan
zien van de door hen bestuurde onderneming, 
zulks ten onrechte, omdat de genoemde stich
ting niet is een onderneming waarvan art. 2 

der Handelsregisterwet gewaagt, aangezien 
door die onderneming geen bedrijf wordt 
uitgeoefend, immers door die onden,eming 
niet beoogd wordt winst te maken en ook in 
feite geen winst gemaakt wordt. 

Namens de verdachten. die door mij zullen 
worden genoemd requiranten II , zijn b ij plei
dooi voorgesteld en toegelicht twee middelen 
van cassatie, luidende : 

L S. van art. 70 Sr., omdat het t en laste 
gelegde feit was verjaard ; 

2. S. van de artt. 1, 2, 3, 4, 19 en 25 van de 
Handelsregisterwet, S. 1918, n °. 493, door te 
beslissen, dat het Algemeen Nederlandsch 
Persbureau A. N. P . gevestigd te Amsterdam 
een onderneming zou zijn, waardoor eenig 
bedrij f in den zin van de Handelsregisterwet, 
S. 1918, n ° . 493, wordt uitgeoefend, daar het 
winst -element ontbreekt. 

Door den Kantonrechter is bewezen ver
klaard dat de requiranten II het hun telaste
g elegde hebben begaan, zulks op grond van 
den in het vonnis vermelden inhoud van de 
gebezigde bewijsmiddelen, zijnde verklarin
gen, ter terechtzitting namens de requiranten 
II en door een getuige afgelegd. Ten aanzien 
van twee punten der telastlegging heeft de 

Kantonrechter in verband met desbetreffe nd 
gevoerd verweer nog in het bijzonder een mo
tiveering en beslissing gegeven . 

Vooreerst, dat de bij dagvaarding bedoelde 
zaak is gevestigd te Amsterdam 1 Juli 1935 
en verdachten, als bestuurders der Stichting, 
niet uiterlijk een week vóór of na dien datum 
de opgave van vestiging hebben gedaan; dat 
zij derhalve op 8 Juli 193 5 in overtreding 
waren en sedert in overtreding bleven tctdat 
zij aan de verplichting hadden voldaan (aan
genomen dat die verplichting bestaat); dat, 
waar zij nu blijkens de dagvaarding en hun 
eigen bekentenis op 14 Janua ri 1938 nog 
geen opgave van vestiging hadden gedaan, 
de op 14 Januari 1938 nog steeds bestaande 
overtreding niet verjaard en derhalve de 
Ambtenaar van het 0. M. in zijn vervolging 
ontvankelijk is. 

Naar m ijne meening zij n deze motiveering 
en beslissing geenszins in strijd met de dag
vaarding maar volkomen overeenkomstig de 
dagvaarding, waarbij aan de requiranten II, 
voorzoover voor dit punt van belang, is te
lastegelegd, ,,dat zij niet hebben voldaan aan 
de hun als bestuursleden van de daarin ver
melde zaak - ingevolge de Handelsregister
wet - opgelegde verplichting, om uiterlijk 
een week vóór of na de vestiging dier zaak 
te Amsterdam, op of omstreeks 1 Juli 1935, 
opgaaf te doen voor de inschrijving dier zaak 
in het door de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Amsterdam gehouden handels
register, zijnde immers op 14 Januari 1938 
gemelde opgaaf nog niet aan het Handels
register gedaan", terwijl ik motiveering en 
beslissing ook juist acht, gelet op het arrest 
van den Hoogen Raad van 7 Mei 1923 N. J . 
1923. blz. 932, zoodat het door requiranten II 
aangevoerde eerste middel m. i . niet deug
delijk is. 

Voorts heeft de Kantonrechter in het bij 
zonder t en aanzien van de bewezenverkla
ring, dat in de onderneming der Stichting 
Algemeen Nederlandsch Persbureau A. N . P . 
een bedrijf in den zin der Handelsregisterwet 
S. 1918 n °. 493, als telastegelegd, werd uit
geoefend, een motiveering en beslissing ge
geven. Tegen deze beslissing richten zich het 
door requirant I aangevoerde middel en het 
door requiranten II aangevoerde middel, 
welke middelen zijn aan t e m erken als gelijk
luidend en steunende op eenzelfde grief, te 
weten dat de Kantonrechter het uitoefenen 
van een "bedrij f" heeft aangenomen, hoewel 
het winstelement ontbreekt. Naar mijne mee
ning heeft de Kantonrechter feiten vastge
steld en op grond dier feiten terecht het uit
oefenen van een bedrijf aangenomen, daar 
die feiten hierop neerkomen, dat uitgevers 
van N ederlandsche Nieuwsbladen gezamen
lijk ten behoeve van hun nieuwsbladen
bedrijven bekostigen een b u reau, in den vorm 
van een stichting (het A. N . P .), dat nieuws 
voor nieuwsherichten vergaart en aan de le
den der stichting (die uitgevers) voor hun 
bedrijven, alsook tegen vergoeding aan niet
leden, levert, terwij l die stichting, waarvan 
requiranten II bestuurders zijn en waarvan 
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de kosten door de leden, door ze over elkaar 
om te slaan, worden gedragen, naar buiten 
geheel zelfstandig optreedt. 

Wel ben ik van oordeel, dat zal een bedrijf 
in den zin der Handelsregisterwet, S. 1918 
n ° . 493, aanwezig geacht kunnen worden, de 
zaak moet zijn opgezet en worden gedreven 
om winst of geldelijk voordeel te behalen, 
maar dit "element" is m.i. in casu aanwezig. 
Al is door den Kantonrechter vastgesteld, dat 
door de stichting niet wordt beoogd winst te 
maken en geen winst wordt gemaakt, betee
kent dit klaarblijkelijk slechts dat de stich
ting geen winst voor zichzelf als rechtsper
soon beoogt of maakt, en houden de door den 
Kantonrechter vastgestelde feiten toch te
vens in, dat de S tichting wel beoogt de leden 
ervan, d. w. z . de nieuwsbladen-bedrijven der 
leden voordeel, met name ook geldelijk voor
deel te bezorgen, hetgeen ik in het vonnis 
aldus vindt uitgedrukt, dat de Stichting een 
bedriifsorgaan is van de bedrijven der leden, 
dat, bij gebreke van de Stichting met bureau, 
ieder dier bedrijven zelfstandig moest orga
niseeren en bekostigen. Dit toch sluit uiter
aard in zich, dat het de bedoeling van de 
leden der Stichting, uitgevers der aangesloten 
nieuwsbladen-bedrijven, was en is, dat de 
Stichting met het bureau hun bedrijven geeft 
voordeel, waaronder geldelijk voordeel, na
melijk kostenbesparing, hetgeen bevestiging 
vindt in de, door requirant I in de toelichting 
van zijn middel gemaakte opmerking, dat de 
leden der Stichting een besparing van kosten 
in iedera eigen bedrijf bereiken, doordat zij 
bij gebreke van het A. N . P . ieder een soort
gelijk nieuwsbureau aan hun eigen bedrijf 
zouden moeten verbinden, terwijl zij nu door 
hun samenwerking in de Stichting A. N . P . 
op veel goedkooper en doeltreffender wijze 
hetzelfde bereiken. Naar mij voorkomt brengt 
dit een en ander mede, dat dus in 's Kanton
rechtera motiveering en beslissing het ele
ment van winst of geldelijk voordeel is ver
vat, zoodat het door requirant I aangevoerde 
middel en het door requiranten I[ aange
voerde middel zijn ondeugdelijk. 

Geen grond tot cassatie aanwezig oordee
lende, concludeer ik tot verwerping zoowel 
van het door requirant I als van het door 
requiranten II ingestelde beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het veralag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant sub I voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur, en luidende: (zie conclusie); 

en op de middelen van cassatie, namens de 
requiranten sub II voorgesteld en toegelicht 
bij pleidooi, en luidende: (zie conclusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requiranten sub II is bewezen verklaard, 
met qualificatie en strafoplegging als voor
meld, dat zij ieder als lid van den Raad van 
Beheer, zijnde het bestuur der stichting Alge
meen Nederlandsch P erabureau A. N. ·P . ge
vestigd te Amsterdam, door welken raad die 
stichtÎng werd bestuurd, aan welke stichting, 

die opgericht werd bij akte van II December 
1934, verleden voor Dr. Ph. B. Libourel, no
taris te Delft, behoorde de onderneming "Al
gemeen Nederlandsch Persbureau A. N. P." , 
waarin door de leden dier stichting, die uit
sluitend kunnen zijn personen, hetzij natuur
lijke (leden van een firma tezamen), hetzij 
rechtsperaonen, die uitgever zijn van een of 
meer zich bij de stichting aansluitende, ten
minste drie maal per week, verachijnende 
N ederlandsche nieuwsbladen, het bedrij f 
werd uitgeoefend van het stichten en in stand 
houden van een geheel onpartijdig en onaf
hankelijk bureau ter verstrekking aan de 
Nederlandsche pera van binnenlandsch 
nieuws, nieuws van de overzeesche gewesten, 
buitenlandsch nieuws, hoofdzakelijk aan de 
leden van gemelde stichting tegen betaling 
van een gedeelte der jaarlijksche kosten van 
het perabureau doch ook - met toestemming 
van genoemden Raad van Beheer en tegen 
door dien Raad vast te stellen tarieven -
aan niet-leden der stichting en het bevorde
ren van een goede berichtgeving in het bui
tenland over Nederland en zijn overzeesche 
gewesten, niet hebben voldaan aan de hun 
als bestuursleden van bovengemelde ~aak -
ingevolge de Handelsregisterwet - opgeleg
de verplichting, om uiterlijk een week vóór 
of na de vestiging dier zaak te Amsterdam, 
op of omstreeks 1 Juli 1935, opgaaf te doen 
voor de inschrijving dier zaak in het door de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te 
Amsterdam gehouden handelsregister, zijnde 
immera op 14 Januari 1938 gemelde opgaaf 
nog niet aan het Handelsregister gedaan; 

0. omtrent het eerste namens requiranten 
sub II voorgestelde middel: 

dat de opgaaf, met het doen waarvan deze 
requiranten volgens de telastelegging zijn in 
gebreke gebleven, ingevolge art. 4 der Han
delsregisterwet 1918, S. 493, had moeten zijn 
gedaan uiterlijk een week vóór of na de ves
tiging der zaak, volgens de dagvaarding ge
schied op of omstreeks 1 Juli 1935; 

dat de beteekenis van dit voorschrift niet 
is, dat de verplichting tot het doen der op
gaaf slechts gedurende voormelden termijn 
bestaat. doch dat de tot het doen der opgaaf 
verplichte eerat na verloop van dien termijn 
in overtreding is; 

dat deze dus, ook na verloop van dien ter
mijn de opgaaf nalatende, het voorschrift 
blijft overtreden, en die overtreding voort
duurt zoolang de voorgeschreven opgaaf niet 
is geschied; 

dat, nu bij in November 1938· uitgebrachte 
dagvaardingen is telastegelegd, dat op 14 
Jan. 1938 de opgaaf nog steeds niet was ge
schied, het middel ten onrechte aanneemt, 
dat het recht tot strafvervolging in deze door 
verjaring zou zijn vervallen; 

0. omtrent het middel, voorgesteld door 
requirant sub I en omtrent het tweede mid
del, voorgesteld namens requiranten sub II, 
welke middelen tezamen kunnen worden be-
handeld: . 

dat beide middelen berusten op de stelling, 
dat het Algemeen Nederlandsch Perabureau 
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niet is een zaak in den zin der Handelsregis
terwet, daar in deze onderneming niet wordt 
uitgeoefend een bedrij f als bedoeld bij art. 2 

dier wet, omdat het daarvoor vereischte 
winstelement ontbreekt; 

dat, nu de wet niet nader omschrijft wat 
onder een in een onderneming uitgeoefend 
"bedrijf" moet worden verstaan, die term is 
op te vatten naar zijn taalkundige betee
kenis. en aan requiranten kan worden toege
geven, dat, naar die beteekenis, van "bedrijf" 
alleen kan worden gesproken, indien de on
derneming beoogt het maken van winst; 

dat evenwel requiranten aan dit vereischte 
een te enge beteekenis hechten, door beslis
send te achten of wordt beoogd het behalen 
van winst voor de onderneming zelve, welk 
laatste in strijd zou zij n met den inhoud der 
statuten van de stichting; 

dat, zooals de Kantonrechter feitelijk heeft 
vastgesteld, het Persbureau is gesticht opdat 
de leden der stichting, die uitgevers moeten 
zijn van Nederlandsche nieuwsbladen , geza
menlijk door middel van één bureau nieuws
berichten ontvangen, waarvan zij de kosten 
gezamenlijk dragen, en aldus ten behoeve der 
leden is ingericht een tak van dienst, dien 
anders ieder nieuwsblad zelfstandig moest 
organiseeren en bekostigen, terwijl nu de kos
ten worden omgeslagen, en voorts dat ook 
anderen dan de aangeslotenen zich tegen ver
goeding op het ontvangen van nieuwsberich
ten kunnen abonneeren; 

dat hieruit volgt. dat de stichting mede 
beoogt een geldelijk voordeel, bestaande in 
een besparing op de kosten van het verkrij
gen van nieuwsberichten, welk voordeel on
middellijk ten goede komt aan de leden; 

dat onder deze omstandigheden de grief 
van requiranten, dat het winstoogmerk hier 
zoude ontbreken, niet juist is, en ook deze 
middelen niet kunnen slagen; 

Verwerpt beide beroepen. (N. J.) 

z7 April 2939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wapenwet (wet van 9 Mei 1890, 
S. 81) artt. 1, 2 en 3). 

H et Hof was terecht van oordeel, dat 
onder de omstandigheden van het on
derhavig geval [req. agent van politie 
te 's-Hertogenbosch, was buiten dienst 
en in burger gekleed voorzien van een 
wapenstok in de gemeente Vught, waar 
hij elke beyoegdheid van gemeente
politie miste] de uitzonderingsbepaling 
van art. 3, eerste lid, aanhef en onder 
2° der Wet van 9 Mei 1890, S . 81 , niet 
van toepassing is te achten. 

In verband hiermede was de vraag, 
of het wapen behoorde tot de aan req. 
als politieman voorgeschreven uitrus
ting, niet ter zake dienende, zoodat het 
Hof daaromtrent geen beslissing behoef
de te geven. 

Ambtshalve : Onder de artikelen, 
waarop de oplegging van straf berust, is 

vermeld art. 1 der Wapenwet, doch had
den behooren te zijn vermeld de artt. 1 
en 2 van de Wet van 9 Mei 1890, S . 81. 

Op het beroep van F. d . L ., zonder beroep, 
te O rthen, requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogen
bosch van 19 Dec. 1938, [N. J. 1939 n ° . 665, 
Red.], waarbij, na verwijzing der zaak bij 
arrest van den Hoogen Raad van 31 October 
1938, in hooger beroep, met vernietiging van 
een vonnis van het Kantongerecht te 's-Her
togenbosch van 2 Maart 1938, requirant ter 
zake van : ,,het op eenige voor het publiek 
toegankelijke plaats een wapen bij zich heb
ben", met aanhaling van art. 1 van de W a
penwet, 23, 57, 62, 63 Sr. , is veroordeeld tot 
eene geldboete van één gulden en vervan
gende hechtenis van één dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia : 
Tegen 's Hofs arrest is door verdachte be

roep in cassatie ingesteld; namens requirant 
is eene schriftuur ingediend, waarbij worden 
voorgesteld en toegelicht middelen van cas
satie, luidende : 

I. S., althans v . t. der artt. 142 en 144 
Grondwet, 1, 167, 193, 224 Gemeentewet, 1 
en 125 Ambtenarenwet-.1929, 1, 28, 29, 32, 
34, 43, 44 van het Besluit van den Burge
meester van 's-Hertogenbosch van 16 Nov. 
1936, gemeenteblad 1936, n°. 161 (,,Ambts
instructie voor de ambtenaren en beambten 
van politie der gemeente 's-Hertogenbosch, 
beneden den rang van Commissaris van Po
li tie") - verder te noemen: ,,Ambtsinstruc
tie", 415 junctis 359 en 423 Sv., 1 en 3 Wa
penwet, 

doordat het Hof, na als feitelijk vaststaan
de te hebben aangenomen dat requirant op 
tijd en plaats bij inleidende dagvaarding ver
meld "bleef" ,,deel uitmaken van de gemeen
tepolitie te 's-Hertogenbosch", in lijnrechten 
strijd daarmee heeft overwogen dat requi
rant, toen deze op gemelde tijd en plaats 
,,zich" ,,buiten dienst en in burger gekleed, 
buiten de gemeente 's-Hertogenbosch in de 
gemeente Vught bevond" zoozeer de hoeda
nigheid van "deel uitmaken van de gemeen
tepolitie te 's-Hertogenbosch" zou hebben 
verloren, ,,dat hij ook niet meer als zoodanig 
kon zijn uitgerust en zijn wapenstok ook niet 
tot zijn uitrusting kon behooren", 

ten onrechte, omdat het Hof: 
a. den requirant in het algemeen beschou

wende als deel van de gemeentepolitie te 
's-Hertogenbosch hem ook in het onderwer
pelijke geval die hoedanigheid niet had mo
gen ontzeggen, op de overweging dat hij zich 
toen "in de gemeente Vught bevond, alwaar 
hij elke bevoegdheid van gemeente-politie 
miste". Immers al miste requirant aldaar 
opsporingsbevoegdheid en al deed hij toen 
geen specifieken dienst en al was hij niet in 
uniform, hij bleef ambtenaar in den zin van 
art. 1 van de Ambtenarenwet-1929 en van 
zijn ambtsinstructie, en als zoodanig deel 
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uitmaken van de genoemde gemeentepolitie 
met alle rechten en plichten van dien, welke 
o.m. zijn vastgelegd in het Wetboek van 
Strafvordering, het R ijkspolitiebesluit I935, 
S. 497, de "Verordening-gemeentepolitie" ex 
art. 223 lid 3 der Gemeentewet, de Ambts
instructie van den Burgemeester. 

b. de vraag, of en in hoeverre het wapen, 
dat requirant ten tijde en ter plaatse voor
meld bij zich had, tot zijn uitrusting behoort, 
niet afhankelijk had mogen stellen van de 
andere vraag, of en in hoeverre ten tijde en 
ter plaatse meer gemeld de requirant als deel 
van de Bossche gemeentepolitie was te be
schouwen, en, voorzoover het Hof dit wel 
mocht doen, op dien grond niet had mogen 
beslissen, dat de onderwerpelijke "wapenstok 
mitsdien niet tot zijn (requirants) uitrusting 
kon behooren", voorzoover requirant wèl 
"deel uitmaakte van de gemeentepolitie te 
's-Hertogenbosch" op de gronden sub 1a ge-
steld. · 

Immers de in art. 3 sub 2 der Wapenwet 
genoemde rechtvaardigingsgrond bestaat in 
een cumulatie van twee zelfstandige elemen
ten, waarvan een de persoon, de ander de 
zaak betreft. De onderwerpelijke wapenstok 
blijft tot de uitrusting van requirant behoo
ren, waar het wapen zich ook bevindt hetzij 
binnen hetzij buiten de gemeente, en onge
acht of requirant (specifieke politie-) dienst 
doet of niet (,,buiten dienst" is) hetzij in 
burgerkleeding hetzij in uniform binnen of 
buiten de gemeente. 

II. S ., althans v. t. van art. 106 R. 0. en 
artt. 415 junctis 338, 339, 341, 351 en 352 
Sv. doordat het Hof, na op de verklaringer 
van den requirant en den getuige, Hendrikus 
Willems, te hebben beslist, dat requirant op 
2 September 1937 ter plaatse voormeld "een 
wapenstok" bij zich had, niet volledig heeft 
gevolg gegeven aan 's Hoogen Raad's op
dracht d.d . 31 October 1938 tot een nieuwe 
instructie der zaak, immers niet, althans on
deugdelijk, tot klaarheid heeft gebracht, of 
de onderwerpelijke wapenstok een deel van 
requirants uitrusting was of niet, hebbende 
toch het Hof ten deze geen bewijskracht kun
nen toekennen aan de enkele verklaring van 
den requirant, dewijl toch de verklaring van 
den getuige op die vraag het antwoord niet 
geven kon. 

Aan requirant als verdachte is bij inlei
dende dagvaarding telastegelegd, dat hij op 
of omstreeks 2 September 1937, althans in 
de maand September 1937, onder de ge
meente Vught, op een perceel heide, zijnde 
een voor het publiek toegankelijke plaats, 
een wapenstok, althans een wapen, heeft bij 
zich gehad. Het Hof heeft op grond van den 
in zijn arrest opgenomen inhoud van de blij
kens dit arrest gebezigde bewijsmiddelen, te 
weten verklaringen van verdachte en een 
getuige, bewezen verklaard hetgeen ver
dachte bij inleidende dagvaarding is telaste
gelegd, met dien verstande, dat het feit op 
2 September 193 7 plaats greep en dat ver
dachte een wapenstok bij zich had, terwijl 
het Hof het bewezen verklaarde heeft ge-

qualificeerd als de overtreding: ,,het op 
eenige voor het publiek toegankelijke plaats 
een wapen bij zich hebben". 

De Raadsman van verdachte heeft blijkens 
het bestreden arrest voor het Hof o. a. aan
gevoerd, dat het aan den verdachte bij in
leidende dagvaarding telastegelegde niet 
strafbaar zou zijn, omdat verdachte op tijd 
en plaats bij dagvaarding vermeld, deel uit
maakte van de gemeentepolitie en de wapen
stok, die hij bij zich had, ook toen tot zijn 
uitrusting behoorde. 

Het eerste middel en de daaraan ten grond
slag gestelde grieven richten zich tegen 
's Hofs oordeel dat dit verweer faalt, omdat, 
zooals het Hof heeft overwogen en geoor
deeld, de verdachte - al bleef hij op tijd en 
plaats bij dagvaarding vermeld, deel uitma
ken van de gemeentepolitie te 's-Hertogen
bosch - zich toen, buiten dienst en in bur
ger gekleed, buiten de gemeente 's-Herto
genbosch in de gemeente Vught bevond, al
waar hij elke bevoegdheid van gemeente
politie miste, zoodat hij ook niet meer als 
zoodanig kon. zijn uitgerust, en zijn wapen
stok mitsdien niet tot zijn uitrusting kon be
hooren. 

In deze overweging en beslissing kan ik 
geen tegenstrijdigheid zien, met name niet 
de in het middel beweerde tegenstrijdigheid, 
daar het Hof niet heeft overwogen of beslist, 
dat requirant in eenige mate de hoedanig
heid van deel uitmaken van de gemeente
politie te 's-Hertogenbosch had verloren. 
Toch heeft het Hof op grond van vastge
stelde feitelijke omstandigheden terecht ge
oordeeld dat de wapenstok toen niet tot 
requirants uitrusting kon behooren. Die om
standigheden bestaan hierin, dat requirant 
zich toen buiten dienst en in burger gekleed, 
buiten de gemeente 's-Hertogenbosch in de 
gemeente Vught bevond, alwaar hij elke be
voegdheid van gemeentepolitie miste. Deze 
omstandigheden brachten mede, dat, hoewel 
requirant kon en moest worden beschouwd 
ook toen deel uit te maken van de gemeente
politie in de gemeente 's-Hertogenbosch, 
tevens moest worden beschouwd, in de ge
meente Vught zijn functie van gemeente
politie niet te mogen uitoefenen en dan ook 
niet als zoodanig te kunnen zijn uitgerust. 

Met requirants opvatting, dat ingevolge 
art. 3 sub 2 der Wapenwet, d .i. der Wet van 
9 Mei 1890, S . 81, houdende verbodsbepalin
gen tegen het dragen van wapenen, de onder
werpelijke wapenstok, die tot de hem volgens 
zijn ambtsinstructie verstrekte wapenen en 
uitrustingsstukken behoort, tot zijn uitrus
ting blijft behooren, waar het wapen zich ook 
bevindt hetzij binnen hetzij buiten de ge
meente, en ongeacht of requirant (specifieke 
politie-) dienst doet of niet (,,buiten dienst" 
is) hetzij in burgerkleeding hetzij in uniform 
binnen of buiten de gemeente, kan ik mij 
niet vereenigen. In genoemde wetsbepaling, 
die het verbod, vervat in art. 1 der genoemde 
wet, niet van toepassing verklaart o. a. op 
hen, die deel uitmaken van de gemeente
politie, en hierbij de beperking maakt "voor-
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zoover het wapen, dat zij bij zich hebben 
tot hunne uitrusting behoort", is onder 
,,hunne uitrusting" vanzelfsprekend te ver
staan, dat zij zijn in volledige of gedeelte
lijke, ambtelijke uitrusting; aldus uitgerust 
kunnen zij n iet zijn, indien zij hunne politie
functie niet mogen uitoefenen, en dus kan 
dan ook niet het wapen " tot hunne uitrusting 
behooren". Op grond van een en ander acht 
ik de bij het eerste middel aangevoerde grie
ven en alzoo dit middel niet deugdelijk. 

Het tweede middel zal mijns inziens niet 
tot cassatie kunnen leiden, daar de beant
woording van de vraag of de onderwerpelijke 
wapenstok een deel van requirants uitrusting 
was of niet, niet betrof het bewijs dat de 
verdachte het telastegelegde feit heeft be
gaan, maar de beslissing omtrent een aan
gevoerden grond van niet-strafbaarheid van 
verdachte, en trouwens die beslissing niet 
steunt uitsluitend op in verdachtes verkla
ring vervatte fei ten of omstandigheden, im
mers zoowel door verdachte als door den 
getuige onder meer is verklaard, dat ver
dachte zich in de gemeente Vught bevond 
en in burger gekleed was, terwijl bovendi en 
door verdachte onder meer is verklaard, dat 
hij buiten dienst was en dat hij wist dat zijn 
opsporingsbevoegdheid buiten de gemeente 
's-Hertogenbosch ophield. 

Ambtshalve merk ik op, dat in het bestre
d en arrest niet is vermeld art. 2 van voor
noemde Wet van 9 Mei 1890, S . 81 , hoewel 
dit wetsartikel toch ongetwijfeld behoort tot 
de wettelijke voorschriften, waarop de straf
oplegging is gegrond. Naar mij voorkomt 
kan dit verzuim worden hersteld door toe
passing van art. 442 Sv. en kan dan tevens 
het in het arrest aangehaalde "art. 1 van 
de Wapenwet" worden aangeduid als art. 1 

van de Wet van 9 Mei 1890, S . 81. 
Derhalve concludeer ik : 
tot vernietiging van het bestreden arrest, 

doch alleen voorzoover daarin het gequalifi
ceerde bewezenverklaarde is vermeld als: 
zijnde overtreding, strafbaar gesteld bij art. 
1 van de Wapenwet; 

met dien verstande, dat daarin het gequa
lificeerde bewezenverklaarde wordt vermeld 
als: zijnde overtreding, strafbaar gesteld b ij 
de artt. 1 en 2 van de Wet van 9 Mei 1890, 
S. 81 , houdende verbodsbepalingen tegen het 
dragen van wapenen, zooals deze wet nade,· 
is gewijzigd ; 

met verwerping van het beroep voor het 
overige. 

D e Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende : (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden arrest overeen
komstig de dagvaarding, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, t en laste van 
requirant is bewezen verklaard, dat hij op 2 

September 1937, onder de gemeente Vught, 
op een perceel heide, zijnde een voor het 

publiek toegankelijke plaats een wapenstok 
heeft bij zich gehad; 

dat blijkens het arrest requirant voor het 
Hof het verweer heeft gevoerd, dat het hem 
bij inleidende dagvaa rding telaste gelegde 
niet strafbaar zou zijn, omdat verdachte op 
tijd en plaats bij dagvaarding vermeld, deel 
uitmaakte van de gemeente-politie en de 
wapenstok, die hij bij zich had, ook toen tot 
zijn uitrusting behoorde ; 

dat het H of dit verweer heeft verworpen 
op de overweging, dat requirant - al bleef 
hij op tijd en plaats bij dagvaarding vermeld, 
deel uitmaken van de gemeente-politie te 
's-Hertogenbosch - zich toen, buiten dienst 
en in burger gekleed, buiten de gemeente 
's-Hertogenbosch in de gemeente Vught be
vond, alwaar hij elke bevoegdheid van ge
m eente-politie miste, zoodat hij ook niet 
meer als zoodanig kon zijn uitgerust, en zijn 
wapenstok mitsdien niet tot zijn uitrusting 
kon b ehooren; 

0 . t en aanzien van de voorgestelde mid
delen van cassatie: 

dat het eerste middel faalt, omdat het Hof 
terecht van oordeel is geweest, dat onder de 
omstandigheden van het onderhavige geval, 
gelijk die door het Hof feitelijk zijn vastge
steld, de uitzonderingsbepaling van art. 3, 
eerste lid aanhef en onder 2 °, van de Wet 
van 9 Mei 1890, S . 81 niet van toepassing is 
te achten ; 

dat in verband hiermede de vraag, of het 
wapen behoorde tot de aan requirant als 
politie-man voorgeschreven uitrusting, niet 
was ter zake dienende, zoodat het Hof daar
omtrent geen beslissing b ehoefde te geven en 
mitsdien ook het tweede middel niet tot cas
satie kan leiden; 

0 . echter ambtshalve: 
dat onder de artikelen, waarop de opleg

ging van straf berust, is vermeld art. I van 
de Wapenwet, doch hadden behooren te zijn 
vermeld de artt. 1 en 2 van de Wet van 9 
Mei 1890 S. 81 ; 

dat dus het arrest in zooverre niet in stand 
!ran blijven, doch de H ooge R aad termen 
vindt art. 442 Sv. toe te passen; 

Vernietigt het bestreden arrest, doch alleen 
voorzoover daarin niet zijn vermeld de artt. 
1 en 2 van de Wet van 9 Mei 1890 S. 81 ; 

En rechtdoende ingevolge art. 442 Sv. ; 
Verstaat, dat onder de artikelen waarop de 

oplegging van de straf berust, worden v er-
m eld de artt. 1 en 2 van de Wet van 9 Mei 
1890 s. 81; 

Verwerpt het beroep v 9or al het overige. 
(N. J.) 

17 April 193 9 . ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Uitoefening geneeskunst 
art. 3) . 

De grief, dat het t . a.v. req. bewezen 
verklaarde niet zou opleveren het aan
kondigen van de uitoefening van genees
kunst, daar het opschrift "Diëetobserva
tie" noch wijst op een onderzoek noch op 
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het aanraden van een bepaald middel, 
doch slechts op controle over de juiste 
naleving van een door een bevoegd ge
neesheer voorgeschreven diëet, faalt, 
daar volgens de bewezenverklaring het 
opschrift niet luidde: ,,Diëetobservatie", 
doch "Diëet Observatie" en voorts daar-
onder "Dr. F . .. . ... ". 

Op gemis aan feitelijken grondslag 
moet afstuiten de grief, dat een door 
req. voorgedragen verweer niet zou zijn 
onderzocht en daarop geen beslissing 
zou zijn genomen, daar uit de stukken 
waarvan de H. R. kennis neemt van 
zoodanig verweer niet blijkt. 

Op het beroep van B. F ., te 's-Gravenhage, 
requirant van cassatie tegen een vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van den 
derden Januari I939, bevestigend in hooger 
beroep een mondeling vonnis van het Kan
tongerecht te 's-Gravenhage van I 7 Sept. 
I938, waarbij werd bekrachtigd na verzet een 
bij verstek gewezen vonnis van dat Kanton
gerecht van den 16en Juli I938, houdende ter 
zake van: ,,als niet geneeskundige in het 
openbaar aankondigen, dat hij de genees
kunst uitoefent", met aanhaling van de artt. 
I, 3, I9 der Wet van I Juni I865, S. 60, rege-· 
lende de uitoefening der geneeskunst, rn 18 
der Wet van IS April I886, S . 64, I, 23, 9I 
Sr., veroordeeling van requirant tot een geld
boete van twintig gulden en een vervangende 
hechtenis van acht dagen; (gepleit door Mr. 
G. Grinsberg). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende : 

S., althans v. t. van art. 3 van de Wet van 
I Juni I865, S. 60, regelende de uitoefening 
der geneeskunst en van art. 358, derde lid, 
juncto 359, tweede lid, Sv.; 

O . dat ten laste van requirant overeenkom
stig de dagvaarding, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, is. bewezen verklaard, 
dat hij te 's-Gravenhage, zonder dat hij hier 
te lande was toegelaten tot de uitoefening 
van het beroep van geneeskundige, tot de 
uitoefening van welk beroep de wet een toe
lating vordert, op en omstreeks 14 Mei I938, 
door m iddel van een in den voortuin van het 
door hem bewoonde aan den openbaren weg, 
den Badhuisweg. gelegen perceel geplaatst 
bord met het opschrift : 

Diëet Observatie 
Dr. F .... . . . ... . . . 

in het openbaar heeft aangekondigd dat hij 
de geneeskunst uitoefende; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie : 

dat dit is toegelicht met een tweeledige 
grief : 

a . dat het ten aanzien van requirant be
wezen verklaarde niet oplevert het aankondi
gen van de uitoefening van geneeskunst, im-

mers het opschrift "Diëetobservatie" noch 
wijst op een onderzoek noch op het aanraden 
van een bepaald middel, doch slechts op con
trole over de juiste naleving van een door een 
bevoegd geneesheer voorgeschreven diëet; 

b. dat niet is onderzocht het door requi
rant gevoerde verweer, dat het bord uitslui
tend op het door hem gedreven pension be
trekking had, noch op dit verweer een uit
drukkelijke beslissing is gegeven; 

dat beide grieven falen; 
die onder a, omdat naar de bewezenver

klaring het opschrift niet luidde : ,,Diëet
observatie", maar Diëet Observatie", en 
voorts daaronder: ,,Dr. F ."; 

die onder b, omdat van het voordragen van 
het daarin vermelde verweer uit de stukken, 
waarvan de H. R. kennis neemt, niet blijkt 
en deze grief dus reeds op gemis aan feitelij
ken grondslag moet afstuiten; 

Verwerp't het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteyn, die bij de eerste 
grief nog opmerkt: 

"M. i. maakte dit opschrift aan het publiek 
bekend, niet alleen dat requirant de juiste 
naleving van een door een bevoegd genees
heer voorgeschreven diëet controleerde, maar 
ook dat requirant zelf na observatie een diëet, 
een geneeskundigen leefregel, voorschreef en 
dat requirant bij het volgen van een diëet, 
de werking ervan observeerende, geneeskun
digen raad en bijstand betreffende het diëet 
verstrekte. Red.] 

(N. J.) 

I8 April I939· KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72 j 0

• 

art. 75.) 
De gevraagde medewerking voor het 

betegelen met basaltinetegels van de 
speelplaats der school is terecht gewei
gerd, alhoewel de speelplaats bezwaar
lijk op andere wijze dan door zoodanige 
betegeling voor haar doel geschikt is te 
maken, daar de aanvrage kennelijk 
strekt tot het aanbrengen van een pla
veisel van basaltinetegels over de ge
heele oppervlakte der speelplaats, ter
wijl, rekening houdend met een speel
ruimte van 2 .à 2½ m 2 per leerling de 
voorziening tot een veel geringere op
pervlakte beperkt kan blijven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende Óp het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging tot stich
ting en instandhouding van scholen met den 
Bijbel, te Den Boer, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Groningen van 
rn November 1938, Letter R., 3e afdeeling, 
tot ongegrondverklaring van het beroep van 
den appellant tegen het besluit van den 
raad der gemeente Ten Boer van 9 Mei 
,938, N°. 16, waarbij de overeenkomstig ar
tikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 ge-
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vraagde medewerking voor het betegelen 
met basaltinetegels van de speelplaats der 
bijzondere lagere school, A 272, te Ten Boer, 
is geweigerd; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Maart 1939, N°. 67; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 April 1939, N°. 3813, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0 . dat de raad der gemeente Ten Boer 
bij besluit van 9 Mei 1938 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van het bovenge
noemde schoolbestuur om de benoodigde 
gelden te mogen ontvangen wegens verande•· 
ring van inrichting van het speelplein door 
het aanbrengen van een plaveisel, bestaan
de uit basaltinetegels, uit overweging, dat 
de door het schoolbestuur beoogde veran
dering van inrichting van het speelplein zeer 
zeker kan worden tot stand gebracht door 
een eenvoudiger, althans minder kostbare 
uitvoering dan dit het geval is bij het aan
brengen van een plaveisel van basaltinete
gels; dat mitsdien door inwilliging van de 
aanvrage om de benoodigde gelden te ont
vangen voor de hierbedoelde verandering 
van inrichting de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, zullen 
worden overschreden; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit 
raadsbesluit bij Gedeputeerde Staten van 
Groningen in beroep was gekomen, deze bij 
hun besluit van 10 November 1938, Letter 
R., 3e afdeeling, het beroep ongegrond heb
ben verklaard, daarbij o.a. overwegende, dat 
een verharding van de speelplaats, naar de 
geldende jurisprudentie, is te beschouwen 
als verandering van inrichting van het ge
bouw der school. zoodat een aanvrage om 
de daartoe noodige gelden uit de gemeente
kas te mogen ontvangen, op zichzelf steun 
vindt in de wet; dat de gevraagde mede
werking echter behoort te worden gewei
gerd, wanneer door de inwilliging daarvan 
de normale eischen, aan het geven van la
ger onderwijs te stellen, zouden worden 
overschreden; dat van hunnentwege door 
den dienst van den Provincialen Waterstaat 
ter plaatse een onderzoek is ingesteld; dat 
blijkens het daarvan opgemaakte rapport 
een verharding van de speelplaats niet over
bodig is; dat voor het beoogde doel echter 
zeer goed kan worden volstaan met het aan
brengen van een afgewalste en met warme 
teer ingegoten laag Nederlandsche steenslag, 
dik 4 à 5 cm, afgedekt met warme teer 
en fijn grind, waarvan de kosten op rond 
f 500.- kunnen worden gesteld; dat een der
gelijke verharding, welke aanmerkelijk goed
kooper is dan een verharding van tegels, 
voorts stofvrij is en weinig aan onderhoud 
vordert; dat een afdoende verbetering der 
speelplaats dus kan worden verkregen op 
een veel minder kostbare wijze dan door 
het schoolbestuur verlangd wordt; dat der
halve de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, door een ver-

harding der speelplaats met basaltinetegels, 
zouden worden overschreden; dat dus de 
aanvrage, zooals zij is gedaan, geen steun 
vindt in artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920, zoodat de gevraagde medewerking tot 
de verharding der speelplaats met basaltine
tegels, niet behoort te worden verleend; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Sta
ten het schoolbestuur bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de op de speel
plaats aanwezige grintbedekking niet vol
doet aan de eischen, welke redelijkerwijs 
mogen worden gesteld, ondanks behoorlijk 
onderhoud; dat bij regenachtig weer onmid
dellijk modderpoelen ontstaan, waardoor de 
speelplaats onbruikbaar wordt, terwijl droog 
weer last van stof veroorzaakt; dat de eeni
ge rrianier om zonder buitensporige kosten 
deze euvelen te ondervangen is de verhar
ding van het terrein, waarvoor - zooals 
ook met andere scholen in de omgeving is 
geschied - een bedekking met basaltinete
gels als de meest geschikte oplossing is te 
beschouwen; dat ook Gedeputeerde Staten 
blijkens hunne overwegingen de verharding 
van de bedoelde speelplaats niet overbodig 
achten, doch van meening zijn, dat in plaats 
van betegeling gekozen zou moeten worden 
asfalteering, welke in uitvoering goedkooper 
en voor het doel even goed zou zijn; dat het 
schoolbestuur hiertegen evenwel bezwaar 
heeft, omdat zijns inziens een asfaltbedek
king voor een speelplaats minder geschikt 
is, vermits deze wijze van verharding zeer 
gevoelig is voor temperatuurverschillen; dat 
vooral bij koude kans op afbrokkeling be
staat, welke bij een druk bespeeld school
terrein niet moet worden onderschat, terwijl 
bij warmte het teermengsel zacht wordt met 
alle daaraan verbonden gevaar voor zeer 
hinderlijke bevuiling; dat blijkens de alge
meene ervaring, welke ongetwijfeld door 
het Bouwkundig schooltoezicht zal worden 
bevestigd, een bedekking met basaltinete
gels voor speelplaatsen de meest doelmatige 
en solide verharding is, weshalve het school
bestuur van oordeel is, dat daaraan de voor
keur dient te worden gegeven, zelfs indien 
deze wijze van verharding bij den aanleg 
iets duurder zou zijn; 

0. dat op grond van een nader op ver
zoek van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, in
gewonnen deskundig rapport moet worden 
aangenomen, dat de onderhavige speelplaats 
bezwaarlijk op andere wijze voor haar doel 
geschikt is te maken dan door bestrating 
met basaltinetegels; 

dat het echter, daar de school 130 à 140 
leerlingen telt en, mede blijkens evenge
noemd rapport met een speelruimte ter 
grootte van 2 à 2½ m 2 per leerling kan 
worden volstaan, niet noodig is, dat tot 
het betegelen van het geheele terrein ter 
grootte van 530 m 2 wordt overgegaan, zoo
dat deze voorziening tot een oppervlakte 
van 300 m2 beperkt kan blijven; 

dat dus, nu de aanvrage kennelijk strekt 
tot het aanbrengen van een plaveisel, be-
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staande uit basaltinetegels over de geheele 
oppervlakte van de speelplaats, de aanvra
ge, zooals zij is gedaan, niet voor inwilli
ging vatbaar is, aangezien daardoor de nor
male eischen, aan het geven van lager on
derwijs te stellen, zouden worden overschre
den; 

dat mitsdien de bestreden beslissing van 
Gedeputeerde Staten zij het op anderen 
grond dient te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

x9 April 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet artt. 275, 300.) 

Aanslag in de precariobelasting we
gens het geregeld stationneeren van be
langhebbende's taxi's op het wegdek van 
aan de Ned. Spoorwegen toebehooren
den g_rond van het stationsplein te Heer
len. 

Naar art. 300 j 0
• art. 297 Gem.wet 

wordt een aanslag opgelegd door de 
vaststelling van het den aanslag betref
fende kohier. Nu dit is geschied vóór 1 

Dec. 1935 was niet de door den R . v. B . 
toegepaste (mede op het derde lid van 
art. 275 Gem.w. steunende) verordening 
van 1935, maar de met ingang van dien 
datum door deze verordening vervan
gen (alleen op het eerste lid van art. 
275 berustende) verordening van 1923 
toepasselijk. 

De vraag van den eigendom der ge
meente is voor de gevallen van het eer
ste lid niet ter zake dienende. 

Voor de vraag, of ingevolge het eer
ste lid van art. 275 een aanslag kan wor
den opgelegd, is het niet voldoende dat 
eenig genot of gebruik of eenige dienst 
onder de omschrijving van dat lid is te 
brengen, maar is vereischt dat zij vallen 
onder de in de gem.-verordeningen ge
geven omschrijvingen; immers de be
lastbaarheid vloeit niet rechtstreeks uit 
de wet voort, maar uit de verordening, 
die niet gehouden is elk onder het wets
artikel vallend gebruik, genot of dienst 
te belasten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burg. van de gem. Heerlen tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Roermond van 
28 November 1938 betreffende den aanslag 
in de precariobelasting van de gem. Heer
len over het belastingjaar 1935 van A. al
daar ; 

Gezien de stukken; 
0 . dat door den raad der gem. Heerlen 

den 21 Aug. 1923 is vastgesteld de Veror
dening op de heffing van rechten voor het 

gebruik van openbare werken en bezittin
gen der gem. Heerlen - zijnde deze ver
ordening goedgekeurd bij K . B. van 16 N ov. 
1923 -, waarvan luiden: 

Art. I. r. Voor het gebruik van de hier
na te noemen openbare werken en bezittin
gen der gemeente en voor de hierna te om
schrijven van gemeentewege te verleenen 
diensten wordt eene belasting geheven on
der den naam van ,,rechten voor het ge
bruik van openbare werken en bezittingen 
der gem. Heerlen" . 

2. De belasting is verschuldigd door 
hem, die de vergunning vraagt, of door hem 
die het in deze verordening omschreven ge
bruik maakt of wien de daarin genoemde 
diensten worden verleend. 

Art. 2 . De belasting bedraagt : 
d. voor het geregeld plaatsen op den 

openbaren weg van motorrijtuigen - t enzij 
hiervoor marktgeld is verschuldigd, of bij 
overeenkomst eene hoogere vergoeding 
wordt bedongen - per drie maanden of ge
deelte daarvan, per stuk f 12 .50 ; 

Art. 3. In deze verordening wordt ver
staan onder "openbaren weg" elke weg, 
straat, plein, stoep, trottoir, voetpad of 
voetweg, welke, zij het ook met eenige be
perking, voor een ieder toegankelijk is, als
mede de aan de gemeente behoorende, voor 
een ieder toegankelijke onbebouwde gron
den. 

dat door den raad der voormelde ge
meente den 23 Juli 1935 is vastgesteld de 
Verordening op de heffing eener precario
belasting in de gem. Heerlen - zijnde daar
op de goedkeuring verkregen bij K . B . van 
6 Nov. 1935 -, waarvan luiden: 

Art. 1. Ten behoeve der gem. Heerlen 
wordt, onder den naam van precariobelas
ting, overeenkomstig het bepaalde in de 
volgende artikelen, eene belasting geheven: 

a. voor het gebruik of genot van open
baren gemeentegrond, openbaar gemeente
water of van andere openbare gemeente
werken, bezittingen of inrichtingen ; 

b. voor het hebben van voorwerpen on
der, op of boven openbaren gemeentegrond 
of openbaar gemeentewater; 

c. voor door of vanwege het gemeente
bestuur verstrekte diensten, een en ander, 
voorzoover in eenige andere verordening 
daaromtrent geene voorziening is getroffen. 

Onder openbaren gemeentegrond, open
baar gemeentewater en openbare gemeente
werken, bezittingen of inrichtingen worden, 
voor de toepassing dezer verordening, ver
staan gemeentegrond, gemeentewater en ge
meentewerken, bezittingen of inrichtingen, 
die voor den openbaren dienst bestemd zijn. 

Art. 3. De belasting bedraagt voor het 
gebruik of genot van openbaren gemeente
grond, openbaar gemeentewater of van an
dere openbare gemeentewerken, bezittingen 
of inrichtingen, tenzij daarvoor marktgeld 
is verschuldigd: 

f . door het plaatsen van motorrijtuigen 
r. bestemd voor openbaar middel van 

personenvervoer van méér dan zes personen 
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(autobussen), per kwartaal of gedeelte daar
van, per stuk f 17.50; 

2. bestemd voor personenvervoer van 
ten hoogste zes personen (stationneerende 
taxi's) per kwartaal of gedeelte daarvan, 
per stuk f 12.50. 

Art. 12. Deze verordening treedt in wer
king op den eersten dag der maand, vol
gende op die, waarin de Koninklijke goed
keuring daarop is verkregen. 

Op dat tijdstip vervalt de verordening 0p 
de heffing van rechten voor het gebruik van 
openbare werken en bezittingen der gem. 
Heerlen, vastgesteld bij raadsbesluit van 
21 Aug. 1923 en goedgekeurd bij K. B . van 
16 Nov. 1923, n °. 9, zooals die nadien was 
gewijzigd bij raadsbesluit van 26 Juni 1925, 
goedgekeurd bij K. B. van 23 Oct. 1925, n °. 
35, met dien verstande, dat de bepalingen 
dier verordening alsnog van kracht blijven 
voor aanslagen, welke vóór dat tijdstip zijn 
opgelegd; 

dat bij op 1 Mei 1936 gedagteekend aan
slagbiljet aan belanghebbende is medege
deeld, dat op het kohier der precariobelas
ting voor het belastingjaar 1935 te zijnen 
name voorkomt een aanslag wegens objec
ten, genoemd in art. 2 der verordening sub 
d tot een bedrag van f 50; 

dat belanghebbende tegen dezen aanslag 
bezwaar heeft ingebracht bij den raad der 
gemeente, doch deze den aanslag heeft ge
handhaafd ; 

dat belanghebbende van deze beslissing is 
gekomen in beroep; 

dat de R. v. B. het besluit van den ge
meenteraad en den daarbij gehandhaafden 
aanslag heeft vernietigd, zulks op de navol
gende overwegingen : . 

,,dat de aanslag is opgelegd voor het ge
bruik van openbare werken en bezittingen 
der gemeente, hierin bestaande dat appel
lant gebruik maakt van het van gemeente
wege aangelegde en bekostigde asphaltweg
dek, dat is aangebracht op grond van het 
stationsplein te Heerlen, die aan de Ned. 
Spoorwegen in eigendom toebehoort en 
waarop appellant een standplaats voor zijn 
taxibedrijf heeft, waarvoor hij aan de Ned. 
Spoorwegen jaarlijks f 50 betaalt; 

"dat de verordening op de heffing van 
precariorechten in de gem. Heerlen, op 
grond waarvan de aanslag is opgelegd, be
paalt dat belasting wordt geheven voor het 
gebruik of genot van openbaren gemeente
grond, openbaar gemeentewater en andere 
openbare gemeentewerken, bezittingen of 
inrichtingen, onder andere door het plaatsen 
van motorrijtuigen, bestemd voor personen
vervoer van ten hoogste zes personen (sta
tionneerende taxi's); 

,,dat het Stationsplein te Heerlen, voor
zoover het aan de Ned. Spoorwegen toebe
hoort, echter naar het oordeel van den Raad 
niet kan korden beschouwd als gemeente
grond, waaronder de Raad verstaat aan de 
gemeente in eigendom toebehoorenden 
grond; 

"dat ook het asphaltdek, hetwelk door de 

gemeente op grond der Ned. Spoorwegen is 
aangebracht, al is dit van gemeentewege 
met vergunning der Ned. Spoorwegen aan
gelegd en bekostigd, niet in eigendom aan 
de gemeente toebehoort, daar de eigendom 
van den grond, waartoe de Ned. Spoorwe
gen gerechtigd zijn, in zich bevat de eigen
dom van hetgeen op en in den grond is; 

,,dat dit wegdek derhalve ook niet kan 
worden beschouwd als gemeentegrond; 

,,dat dit wegdek, hetwelk met de daaron
der gelegen grond één geheel uitmaakt en 
geen zelfstandige zaak is, door den Raad 
niet wordt gehouden voor een gemeente
werk, bezitting of inrichting, als bedoeld in 
de gemelde verordening en de bepalingen 
van het derde lid van art. 275 der gemeen
tewet, waarop de verordening steunt"; 

dat tegen deze uitspraak als middelen van 
cassatie worden gesteld: 

1. S ., althans v . t., van art. 12 van de 
verordening op de heffing eener precario
belasting, vastgesteld bij raadsbesluit van 
23 Juli 1935, goedgekeurd bij K. B. van 16 
Nov. 1923 , n ° . 9 , (lees: 6 Nov. 1935, n °. 
51), de artt. 269, 270, 271, 273, 275, 297, 
298, 299, 300 der Gemeentewet en art. 16 
der wet van 19 Dec. 1914, S . 564, doordien 
de R . v . B. op den onderhavigen aanslag 
deze verordening en niet de verordening op 
de heffing van rechten voor het gebruik 
van openbare werken en bezittingen der 
gem. Heerlen van toepassing heeft ver
klaard; 

2. S. , althans v. t., van art. 275 der 
Gemeentewet, art. 16 der wet van 19 Dec. 
1914, S . 564, de artt. 626, .656 en 658 B . W. 
en de artt. 1, 2 en 3 van de verordening op 
de heffing van rechten voor het gebruik van 
openbare werken en bezittingen der gem. 
Heerlen, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 
Aug. 1923, door te beslissen, dat het weg
dek, door de gemeente met vergunning van 
den eigenaar van den ondergrond, aangelegd 
op het Stationsplein te Heerlen niet is een 
gemeente-eigendom; 

3. S ., althans v. t., van art. 275 der 
Gemeentewet, art. 16 der wet- van 29 Dec. 
1914, S . 564 en de artt. 1, 2 en 3 der. meer
genoemde verordening van 1923, door te 
beslissen, dat het asphaltdek, omdat het 
met den daaronder gelegen grond ·één geheel 
uitmaakt en geen zelfstandige zaak is, niet 
wordt gehouden voor een gemeentewerk, 
bezitting of inrichting, als bedoeld in de 
gemelde verordening (waarmede de R. v. 
B. dan blijkbaar bedoelt de verordening van 
1935) en de bepalingen van het derde lid 
van art. 2 7 5 der Gemeentewet; 

4. S., althans v. t ., van de artt. 275 der 
Gemeentewet en - 16 der wet van 19 Dec. 
1914, S . 564, alsmede van de artt. 1, 2 en 
3 der verordening op de heffing van rechten 
voor het gebruik van openbare werken en 
bezittingen der gem. Heerlen, doordat de 
Raad niet heeft onderzocht, in hoeverre de 
bestreden aanslag zijn grond kon en moest 
vinden - indien, quod non, de overige ara 
gumenten van den Raad juist waren - in 
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het van gemeentewege verleenen van dien
sten, in casu bestaande in het aanleggen en 
onderhouden van een openbaren weg, het 
Stationsplein te Heerlen, in eigendom en 
beheer bij derden: 

0. dienaangaande : 
dat het eerste middel is gegrond; 
dat toch, al zegt de R . v . B. dit niet met 

zooveel woorden, vergelijking van de door 
den R. v . B. gebezigde uitdrukkingen met 
den inhoud van de Verordening van r935 
doet zien , dat de R . v. B. deze Verordening 
van toepassing heeft geoordeeld; 

dat echter ingevolge art. r2 van de Ver
ordening van r935 hier vàn toepassing is de 
Verordening van r923 , immers blijkens de 
stukken de vaststelling van het d ezen aan
slag betreffende kohier door B. en W . is 
geschied - en dus, naar art. 300 j 0

• 297 
van de Gemeentewet, de aanslag is opge
legd - op 29 Nov. r935, alzoo vóór den 
datum van r Dec. r935, met ingang waar
van de Verordening van r935 is in werking 
getreden; 

dat, nu aldus de aanslag was te toetsen 
aan de Verordening van r923, de R. v. B. 
- gelijk het derde middel met juistheid 
stelt - ten onrechte in beschouwing heeft 
genomen het derde lid van art. 275 van de 
Gemeentewet; dat toch de Verordening van 
r923, zooals haar art. r doet blijken, niet 
steunt op dit - trouwens eerst na de vast
stelling van de Verordening, immers bij de 
wet van r8 Mei r929 S. 230, ingevoegd -
derde lid, doch enkel op het eerste lid van 
voormeld art. 275; 

dat daarom ook buiten behandeling kan 
blijven het tweede middel, wij l de vraag 
van den eigendom der gemeente voor de 
gevallen van het eerste lid van art. 275 van 
de Gemeentewet niet is ter zake dienende; 

dat het vierde middel blijkens de toelich
ting ervan uitgaat, dat indien eenig genot, 
gebruik of dienst onder de omschrijving van 
art. 275, eerste lid, van de Gemeentewet 
zou zijn te brengen, een aanslag zou kunnen 
worden opgelegd, ook al zou genot, gebruik 
of dienst niet vallen onder een van de in de 
Verordening van r923 gegeven omschrij
vingen ; dat hierbij echter wordt voor
bij gezien, dat de belastbaarheid n iet recht
streeks voortvloeit uit de wet, maar uit de 
verordening, welke niet buiten de grenzen 
der wet mag gaan, doch geenszins gehouden 
is elk gebruik, genot of dienst, onder art. 
275 vallend, te belasten; dat trouwens in het 
veronderstelde geval een aanslag bij ge
breke van vaststelling van het bedrag waar
toe hij zou moeten geschieden, niet moge
lijk zou zijn; 

dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
uitspraak niet kan worden gehandhaafd, en 
verwijzing noodig is, opdat de R . v . B. als
nog oordeele, of het onderhavige geval is te 
brengen onder een van de omschrijvingen 
van de Verordening van r923 en dienvol
gens: mits inderdaad de Verordening daarbij 
is gebleven binnen de grenzen van art. 2 7 5, 

eerste lid, van de Gemeentewet, de aanslag 
is te handhaven; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den R. v . B . 

voor de Dir. Belastingen voornoemd ter 
verdere behandeling en beslissing van de 
zaak in voltallige vergadering met inacht
neming van dit arrest. 

(N. J.) 

20 April 1939 . UITSPRAAK van den Cen
tralen R aad van Beroep. (Wachtgeldbe
sluit art. r, laatste lid). 

De woorden "werkzaamheden, die een 
tijdelijk karakter dragen" behooren, nu 
zij een uitzondering inhouden op een 
uitzondering, niet enger te worden ge
ïnterpreteerd dan strikt noodzakelijk is. 

De werkzaamheden van rijksinspec
teur bij de werkverschaffing dragen -
ook al mag de werkloosheid een perma
nent euvel genoemd worden - een tij
delijk karakter. De ontslagen inspecteur 
heeft mitsdien geen recht op wachtgeld. 

Uitspraak in zake: 
J. B. V. M. J. van de Mortel, wonende te 

Noordwijk, klager, niet verschenen, 
tegen: 

den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
verweerder, voor wien ter openbare terecl)t
zitting als gemachtigde is opgetreden , Mr. 
W. de Koning, referendaris bij de Afdeeling 
Pensioenen en Wachtgelden van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, wonende 
te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Minister van Binnenlandsche 

Zaken, beschikkende op het bezwaarschrift 
van J. B.V. M . J. van de Mortel te Noord
wijk, gewezen inspecteur in tijdelijken dienst 
voor de werkverschaffing, tegen de afwij
zende beslissing op zijn verzoek om toeken
ning van wachtgeld; 

gelet op het advies van de Commissie, 
bedoeld in art. r2 van het Koninklijk Be
sluit van 3 Augustus r922 S. 479, zooals dat 
thans luidt, tot regeling van de toekenning 
van wachtgeld aan burgerlijke rijksambte
naren; 

bij beschikking van 28 D ecember I938, 
N °. r52r I, Afdeeling P . en W ., het be
zwaar ongegrond heeft verklaard, zulks op 
grond van de navolgende overwegingen : 

dat ingevolge het bepaalde aan het slot 
van art. I van genoemd besluit een amb
tenaar in tijdelijken dienst recht heeft op 
wachtgeld, indien hij een niet wezenlijk on
derbroken diensttijd als zoodanig van ten
minste 5 jaren heeft vervuld, tenzij hij be
last is met werkzaamheden, die een tijdelij k 
karakter dragen; 
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dat klager van 1 Februari 1932 tot 1 Mei 
1938 in tijdelijken dienst is werk2aam ge
weest, achtereenvolgens als adjunct-inspec
teur en rijksinspecteur voor de werkver
schaffing, zoodat hij als ambtenaar in tijde
lijken dienst een niet wezenlijk onderbroken 
diensttijd van tenminste 5 jaren heeft ver
vuld; 

dat voorts moet worden beantwoord de 
vraag, of de werkverschaffing een tijdelijk 
karakter draagt ; 

dat meergenoemd besluit uitgaat van het 
beginsel, dat alléén aan gewezen ambtena
ren, die in vasten dienst waren, wachtgeld 
wordt toegekend; 

dat op dit beginsel een uitzondering wordt 
gemaakt bij het laatste lid van art. 1 van 
dat besluit, dat ruimte biedt ook aan tijde
lijke ambtenaren wachtgeld te verleenen; 

dat reeds uit hoofde van hare beteekenis 
die uitzonderingsbepaling strikt moet wor
den geïnterpreteerd en dat het met de be
doeling daarvan in strijd zou zijn de niet
tijdelijkheid van de werkverschaffing, zijnde 
een crisismaatregel, welke uit hoofde van 
haren oorsprong kennelijk een afloopend ka
rakter draagt, aan te nemen, alleen op grond 
van de omstandigheid, dat de werkverschaf
fing een geruimen tijd heeft geduurd en 
zelfs nog voortduurt; 

dat de in de derde uverweging gestelde 
vraag ontkennend moet worden beantwoord 
en derhalve klager geen aanspraak op wacht
geld kan maken; 

0. dat klager van voormelde beschikking 
tijdig in beroep is gekomen en bij klaag
schrift op de daarbij aangevoerde gronden 
dezen Raad verzoekt hem alsnog wachtgeld 
toe te kennen; 

0 . dat de gemachtigde van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken bij contra-memo
rie op de daarbij aangevoerde gronden heeft 
geconcludeerd tot ongegrond-verklaring van 
het beroep; 

In rechte: 
0. dat tegen een beschikking als de on

derhavige, krachtens artikel 58 der Ambte
narenwet 1929, beroep kan worden ingesteld 
ter zake, dat zij feitelijk of rechtens met 
de toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften strijdt of dat de M inister van Bin
nenlandsche Zaken bij het nemen daarvan 
van zijn bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft maakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat door klager niet is beweerd en de
zen Raad niet is gebleken, dat de laatst
vermelde grond ten deze aanwezig zou zijn; 

0. dat alsnu nog moet worden beslist of 
de bestreden beschikking feitelijk of rech
tens strijdt met de toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften; 

0. dat artikel 1 van het Koninklijk Be
sluit van 3 Augustus 1922, S. 479, zooals het 
thans luidt, wachtgeld toekent aan Burger
lijke Rijksambtenaren in vasten dienst, die 
aan bepaalde in genoemd artikel gestelde 
eischen voldoen; 

0 . dat op grond van den inhoud der ge-

dingstukken moet geacht worden vast te 
staan, dat klager aan de in de vorige over
weging bedoelde eischen voldoet, doch met 
deze uitzondering, dat hij niet was in vas
ten dienst; 

0. dat klager niettemin meent aanspraak 
op wachtgeld te kunnen maken, omdat het 
laatste lid van voormeld artikel 1 zegt, dat 
in vasten dienst mede geacht worden te 
zijn "de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die een niet wezenlijk onderbrok<>n dienst
tijd als zoodanig van tenminste 5 jaren heb
ben vervuld, tenzij zij belast zijn met werk
zaamheden, die een tijdelijk karakter dra
gen"; 

0 . dat op grond van den inhoud der ge
dingstukken als vaststaande moet worden 
aangenomen, dat klager van 1 Februari 1932 
tot 1 Mei 1938 in tijdelijken dienst is werk
zaam geweest achtereenvolgens als adjunct
inspecteur en rijksinspecteur voor de werk
verschaffing; 

0. dat partijen van meening verschillen 
met betrekking tot de beantwoording van 
de vraag, of de werkzaamheden, waarmede 
klager belast was, een tijdelijk karakter dra
gen; 

0. dat deze Raad met verweerder van 
oordeel is, dat blijkens het bepaalde in ar
tikel 1 van het Rijkswachtgeldenbesluit, K. 
B. van 3 Augustus 1922, S. 479, als regel 
kan worden vooropgesteld, dat wachtgeld 
slechts aan ambtenaren in vasten dienst 
wordt toegekend en dat dus ook als regel 
kan worden gesteld, dat wachtgeld niet 
wordt toegekend aan ambtenaren in tijde
lijken dienst, op welken regel evenwel in het 
laatste lid van genoemd artikel 1 een uitzon
dering is gemaakt; 

0. dat deze uitzondering, gelijk steeds, 
streng moet worden uitgelegd, hetgeen met 
zich brengt, dat de woorden "werkzaamhe
den, die een tijdelijk karakter dragen", ge
let op het verband, waarin zij in de uitzon
dering zijn opgenomen, niet enger mog,;,n 
worden geïnterpreteerd dan strikt noodig 
is· 

'o. dat het, aldus gezien, naar het oordeel 
van dezen Raad niet aan twijfel onderhe
vig is, dat de werkzaamheden bij de werk
verschaffing, waarmede klager in zijn bo
venomschreven functie was belast, uit haar 
aard een tijdelijk karakter dragen, vermits, 
ook al zou kunnen worden aangenomen, dat 
de werkloosheid hier te lande als een per
manent euvel zal blijven voortduren. het al
leszins aannemelijk is, dat door de maatre
gelen der Regeering - zooals deze zijn en 
wellicht op den grondslag van het rapport
Westhoff in toenemende mate zullen worden 
getroffen - binnen afzienbaren tijd objec
ten van werkverschaffing, als waarop kla
gers werk betrekking had, niet meer zullen 
bestaan; 

0. dat, nu moet worden aangenomen, dat 
de werk2aamheden, waarmede klager was 
belast, een tijdelijk karakter droegen, hij 
niet kan geacht worden in voormelde func
tie in vasten dienst te zijn geweest, als be-
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doeld in het laatste lid van artikel 1 van 
het K. B. van 3 Augustus 1922, S. 479, zoo
als het thans luidt; 

0. dat hieruit volgt, dat de in de derde 
rechtsoverweging gestelde vraag ontkennend 
moet worden beantwoord, nu ook overigens 
niet is gebleken van het bestaan van eenig 
algemeen verbindend voorschrift, waarmede 
de bestreden beschikking zoude strijden, en 
derhalve het beroep van klager ongegrond 
moet worden verklaard; 

Recht doende in naam der Koningin! 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A. B.) 

2I April I939· KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228d). 

T en onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot verkoop van een complex 
gronden, waarop een landhuis met bijge
bouwen zal worden gebouwd, aangezien 
de vestiging van een zoodanig landgoed, 
daargelaten de financieele bate uit den 
verkoop voor de gemeente zelf, voor de 
gemeente en haar ingezetenen voordee
len medebrengt door toeneming van 
werkgelegenheid, bedrijvigheid en wel
vaart. De vrees van Ged. Staten, dat 
door den verkoop te eeniger tijd de be
bouwing in de gemeente op een, uit 

stedebouwkundig oogpunt onjuiste, wijze 
zou kunnen voortschrijden,is ongegrond, 
daar de Woningwet de middelen geeft 
om daartegen te waken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Ermelo tegen 
het besluit vàn Ged. Staten van Gelderland 
van 30 Augustus 1938, N °. 236, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van den raad, voornoemd, van 5 Juli 1938 
tot verkoop van grond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Maart 1939, N ° . 168; 

Op de voordracht van Onzen Mini~ter 
van Binnenlandsche Zaken van 18 April 
1939, N °. 3618 M/P.B.R., afdeeling Volks
huisvesting; 

0. dat de raad der gemeente Ermelo in 
zijne openbare vergadering van 5 Juli 1938 
besloot tot het verkoopen van een stuk 
grond, gelegen ten zuidoosten van den weg 
Vierhouten-Elspeet, groot 31 ha, tegen den 
prijs van f 1500 per ha, aan D. G. van Beu
ningen te Rotterdam; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van 30 Augustus 1938, N °. 236, aan 
dit raadsbesluit goedkeuring hebben onthou
den, daarbij overwegende, dat het niet wen
schelijk moet worden geacht, dat de bebou
wing langs den weg Vierhouten-Elspeet ver
der voortschrijdt; dat bij een verder voort
schrijden van die bebouwing de uitbreiding 

van de kom van Vierhouten zich in excen
trischen zin zou gaan ontwikkelen; dat het 
onderwerpelijke raadsbesluit geen waarborg 
biedt, dat de te verkoopen grond niet zal 
worden verkaveld en niet aan bebouwing 
zal worden prijsgegeven; 

dat de raad der gemeente Ermelo in be
roep aanvoert, dat de vraag rijst, of in het 
onderhavige geval eenige uitbreiding van 
de kom van Vierhouten, in den zin als door 
Ged. Staten bedoeld, in het geding komt; 
dat juist deze vraag ontkennend moet wor
den beantwoord; dat de raad in 1928 over
ging tot den verkoop van een aanzienlijk 
complex terreinen ten zuidoosten van den 
weg Vierhouten-Elspeet, grenzende aan de 
bezittingen van de Naamlooze Vennootschap 
Elspeeterbosch, daarbij uitbedingende een 
strook grond langs dien weg gelegen, ter 
diepte van plus minus 270 meter, zulks met 
de bedoeling hierop met handhaving overi
gens van het uitgesproken landelijk karak
ter der omgeving, te eeniger tijd door par
tieelen verkoop landhuizen te doen verrij
zen; dat aan dit voornemen ook reeds ten 
deele uitvoering is gegeven door verkoop 
van enkele perceelen, respectieveliik aan de 
heeren Groenman, Rutters en Bakker; dat 
niet kan worden toegegeven, dat hiermede 
aan de buurtschap Vierhouten het karakter 
wordt gegeven van een excentrische bebou
wing; dat Ged. Staten dit standpunt aan
vankelijk zelf niet hebben gehuldigd, daar 
twee jaar geleden bij de goedkeuring van 
het raadsbesluit tot verkoop van grond aan 
B. Bakker, daaraan de bepaling werd ver
bonden, dat, alvorens verdere goedkeuring 
kon worden verwacht tot verkaveling van 
terreinen in de richting Elspeet, de raad 
eerst een partieel uitbreidingsplan met be
bouwingsvoorschriften zou hebben vast te 
stellen, welke voorwaarde ook principieel 
aanvaard is en op uitvoering wachtte, om
dat aan uitbreidingsplannen voor Ermelo en 
Nunspeet, die van dringender aard worden 
geacht, de voorrang behoort te worden ver
leend; dat daaruit toch zeker de conclusie 
mag worden getrokken, dat Ged. Staten op 
dat oogenblik in de genoemde verkaveling 
geen directe uitbreiding van de kombebou
wing van Vierhouten zagen, die om prin
cipieele en practische redenen afkeuriag 
verdiende; dat zij integendeel aan den raad 
den weg uitstippelden, langs welken in de 
toekomst tot verkoop zou kunnen worden 
overgegaan; dat bij het ontwerpen van een 
uitbreidingsplan voor de kom van Vierhou
ten zeker van de grondstelling moet worden 
uitgegaan, dat de toekomstige bebouwing 
zich dient aan te passen aan de reeds min 
of meer bestaande kom; dat eventueele be
bouwing van de linkerzijde van den weg 
Vierhouten-Elspeet echter moet worden be
zien in een ander licht ; dat deze beschou
wing thans weliswaar slechts theoretische 
waarde heeft, omdat de kooper van de in 
het geding zijnde 31 ha geen verkavelin6 
beoogt, doch slechts den bouw van één 
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groot landhuis met bijbehoorende chauf
feurs- en tuinmanswoning, doch zij tegen
over de argumenten van Ged. Staten niet 
onvermeld mag blijven; dat, wanneer het 
verzoek van den heer Van Beuningen den 
raad niet had bereikt, te eeniger tijd voor 
deze 31 ha een partieel uitbreidingsplan met 
bebouwingsvoorschriften zou zijn vastgesteld 
in dien zin, dat de verkoopmogelijkheden 
zich bepalen zouden tot terreinen van mini
maal 2½ à 3 ha, alzoo over een frontbreedte 
van 100 meter langs den weg; dat een der
gelijke verkoop bij een uitbreidingsplan, 
hetwelk zich aansluit onmiddellijk aan de 
bebouwde kom, theoretisch wel mogelij k, 
doch practisch onuitvoerbaar en onaan
vaardbaar is, wijl niemand de consequentie 
zal aandurven om een daarmede gepaard 
gaand aanzienlijk bedrag voor grondaankoop 
in den bouw van een huis te verdtscontee
ren; dat, indien inderdaad een zich aàn de 
practijk aansluitende uitbreiding der be
bouwde kom wordt beoogd, grondperceelen 
gevormd moeten worden van ten hoogste 
5000 m 2 ; dat echter met de verkaveling van 
de perceelen langs den weg van Vierhouten 
naar Elspeet de bedoeling heeft voorgezeten 
in de toekomst daar kleine landgoederen te 
doen verrijzen, wier totstandkoming in de 
onmiddellijke omgeving van Vierhouten om 
de eerder genoemde redenen nu een utopie 
zal blijven; dat men in een eventueele ver
kavelingsgedachte dezer gronden dan ook 
niet mag en kan zien een uitbreiding van 
de bebouwde kom van Vierhouten, doch een 
systematische randbebouwing in de richting 
Elspeet, waarbij alle voorzorgen worden ge
troffen, dat het natuuraspect der streek ge
handhaafd blijft, ook door de tegenoverlig
gende terreinen absoluut veilig te stellen; 
dat deze uiteenzetting als een bestrijding 
mag gelden van de motieven, waarop Ged. 
Staten hun goedkeuring aan het raadsbesluit 
van 5 Juli onthielden, doch dat daarmede 
deze aangelegenheid niet volledig in het 
juiste licht is geplaatst; dat de heer Van 
Beuningen slechts beoogt, zooals eerder is 
opgemerkt, de oprichting van één landhuis 
op de aan te koopen 31 ha, zoodat de ver
dere voortschrijdende bebouwing practisch 
slechts één woning met twee bijgebouwen 
betreft; dat Ged. Staten het door den raad 
bestreden standpunt louter gronden op de 
omstandigheid, dat bij het betrekkelijk 
raadsbesluit aan den kooper tien uitwegen 
naar den weg worden gegarandeerd, waaruit 
zij de conclusie trekken, dat v erkaveling op 
den duur niet is uitgesloten, temeer daar de 
heer Van Beuningen niet bereid bleek van 
dit recht afstand te doen, zich beroepende 
op het feit, dat hij zichzelf en ook zijn na
geslacht ten eeuwigen dage zou binden; dat 
deze houding van den heer Van Beuningen 
zeer begrijpelijk is te achten, aangezien toch 
van niemand gevergd kan worden, dat hij 
een verplichting aanvaardt, die privaatrech
telijk althans iedere exploitatie ook voor de 
toekomst absoluut onmogelijk zal maken; 

dat, afgezien hiervan, toch 's raads bevoegd
heid onaangetast blijft om, wanneer te eeni
ger tijd zou blijken, dat ter plaatse een ver
kaveling dreigt, die de belangen der ge
meente in dit opzicht in gevaar brengt, on
middellijk daaraan paal en perk te stellen, 
op grond van de mogelijkheden, die de Wo
ningwet te dien aanzien opent; dat met den 
besten wil niet kan worden ingezien, dat in 
casu nu reeds maatregelen dienen te worden 
getroffen, waarvan de urgentie wellicht nim
mer naar voren zal treden; dat, afgezien van 
deze beschouwingen, die zuiver op het ter
rein blijven van de al of niet gewilde be
bouwing van dit weggedeelte, er echter nog 
andere belangen zijn, die de gemeente heeft 
voor te staan en die met dezen verkoop ten 
nauwste verband houden; dat de gemeente 
Ermelo, een privaat bezit van 6000 ha heb
bende en waarschijnlijk als zoodanig als ge
meente de grootste bezitster van heel Ne
derland zijnde, schatrijk is aan waardevolle 
gronden, doch daarnaast arm aan geld, zelfs 
in die mate, dat zij haar begrooting niet 
kloppend kan maken zonder de financieele 
hulp van het Rijk; dat de raad de ideëele 
waarde van dit bezit ten volle beseft en er 
van doordrongen is, dat met dit onvergelij
kelijk mooie natuurbezit het vreemdelingen
verkeer en daarmede de bloei der gemeente 
staat en valt; dat de raad zelfs erkent, dat 
hiermede belangen van het gansche Neder
landsche volk gemoeid zijn; dat dit echter 
niet zoo ver kan gaan, dat de gemeente alle 
zelfbeschikkingsrecht daarover uit handen 
wordt genomen en zij alleen de onderhouds
lasten heeft te aanvaarden, zonder ook maar 
een gering gedeelte daarvan financieel pro
ductief te mogen maken; dat dan ook de 
vraag rijst, wat op een bezit van 6000 ha 
de verkoop van een 30 ha beteekent, wan
neer ten slotte daarmede grooter en verder 
strekkende belangen worden gediend; dat 
juist in een grondexploitatie, zij het slechts 
voor een gering gedeelte van de aan de ge
meente toebehoorende terreinen, een middel 
ligt om de gemeente weder financieel onaf
hankelijk te maken, temeer daar zulks de 
vestiging van kapitaalkrachtige ingezetenen 
binnen hare grenzen zal medebrengen; dat 
dan nog blijft het groote bezwaar, dat Ged. 
Staten op motieven, ontleend aan een stel
selmatige uitbreiding van de bebouwing van 
Vierhouten, hun goedkeuring aan het betrek
kelijk raadsbesluit hebben onthouden; dat 
de behartiging van dit belang langs anderen 
weg aan de orde behoort te worden gesteld, 
ter zake waarvan Ged. Staten, wanneer de 
raad der gemeente in gebreke zou blijven, 
krachtens de Woningwet regelend kunnen 
optreden; dat het betrekkelijk raadsbesluit 
getoetst behoort te worden aan de vraag, of 
deze grondverkoop in het welbegrepen be
lang der gemeente is te achten, daarbij let
tende op de eventueele voor- en nadeelen, 
die deze verkoop voor de gemeente ople
vert; dat dit raadsbesluit dus louter moet 
worden bezien uit het oogpunt van het 
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grondbezit zelf en de beschikking daarover; 
dat, in dit licht beschouwd, de voordeelen 
voor de gemeente, aan de gewraakte trans
actie verbonden, sterk naar voren treden; 
dat de te verkoopen terreinen immers thans 
geen enkele bate opleveren, terwijl bij een 
te kweeken rente van slechts 3 % van de te 
ontvangen koopsom een jaarlijksche interest 
van plus minus f 1400 aan de gemeentekas 
zal toevloeien; daargelaten nog, dat een 
werkgelegenheid geschapen wordt, gezien de 
plannen, welke de heer Van Beuningen tot 
uitvoering wenscht te brengen , welke in deze 
tijden niet mag worden verwaarloosd; 

0. dat blijkens de stukken het de bedoe
ling van den kooper van het onderwerpelijke 
complex gronden is om daarop een landgoed 
te stichten door ter plaatse een landhuis 
met chauffeurs- en tuinmanswoning te doen 
bouwen; 

dat, daargelaten nog de financieele bate, 
welke de verkoop zelf voor de gemeente 
Ermelo afwerpt, de vestiging van een zoo
danig landgoed voor deze gemeente en hare 
ingezetenen uiteraard zekere voordeelen 
medebrengt, doordat de werkgelegenheid zal 
toenemen en in het algemeen de bedrijvig
heid en de welvaart in de gemeente daarbij 
kunnen zijn gebaat, hetgeen niet alleen den 
inwoners zal ten goede komen, doch ook 
tezamen met de belastingbate, welke de 
aanwezigheid van het nieuwe landgoed en 
zijne bewoners op zichzelf voor de gemeente 
Ermelo zal medebrengen, de financieele po
sitie van deze gemeente zelve in gunstigen 
zin zal beïnvloeden; 

dat anderzijds ook niet gebleken is van 
zoodanige aan den verkoop verbonden na
deelen, dat deze met het oog op het ge
meentebelang niet verantwoord zou zijn; 

dat Ged. Staten in hun bestreden besluit 
weliswaar hebben gewezen op het gevaar, 
dat tengevolge van den onderwerpelijken 
verkoop te eeniger tijd de bebouwing in de 
gemeente Ermelo op een, uit stedebouw
kundig oogpunt onjuiste wijze zou kunnen 
voortschrijden, doch dat zulks geen gegrond 
bezwaar tegen den voorgenomen verkoop 
kan opleveren, aangezien immers de Wo
ningwet de middelen geeft om een moge
lijke ongewenschte bebouwing van de hier
bedoelde gronden te voorkomen; 

dat in verband met het vorenstaande het 
besluit van Ged. Staten niet kan worden 
gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Gelderland van 30 Aug. 1938, 
N °. 236, het hierboven vermelde besluit 
van den raad der gemeente Ermelo van 5 
Juli 1938 alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

L. 1939. 

:n April z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40}. 

Een geval van afschuiving van 0. naar 
R. doet zich niet voor, nu de gem. dienst 
te 0. redelijkerwijze heeft kunnen ver
wachten, dat de armlastige door over
neming van een zaak te R., waarvoor 
genoemde dienst hem handelsgeld had 
verstrekt, in R. in zijn onderhoud zou 
kunnen voorzien. Daaraan doet niet af, 
dat na de komst van den armlastige te 
R . gebleken is, dat hij de overgenomen 
zaak niet zou kunnen voortzetten, daar 
hem de daarvoor noodige vergunning 
door een crisisinstelling werd geweigerd, 
aangezien den dienst te 0. niet kan 
worden verweten, dat men van die zijde, 
na de door de politie te R. verstrekte 
inlichtingen, niet een nog verder gaand 
onderzoek heeft ingesteld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van den gemeentelijken 
dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, te 
Rotterdam, tegen de beslissing van Gede
puteerde Staten van Zuid-Holland van 21 
November/6 December 1938, n °. 426, inhou
dende, dat geen grond bestaat voor toepas
sing van artikel 40 der Armenwet met be
trekking tot de kosten van ondersteuning 
van het gezin W. Spruit, .te Rotterdam, 
welks vorige verblijfplaats was de gemeente 
Overschie; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 April 1939, n °. 178; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 19 April 
1939, n °. 4229, afd. Armwezen; 

0 . dat Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland bij hun evenvermelde beslissing 
hebben overwogen, dat W . Spruit vóór 6 
April 1938 met zijn gezin te Overschie 
woonde en door den gemeentelijken dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon aldaar 
werd ondersteund; dat Spruit in Februari 
1938 aan den laatstgenoemden dienst heeft 
verzocht hen handelsgeld te verstrekken 
voor aanschaffing van een boot, enz., ten
einde als proviandvaarder in de Rotterdam
sche wateren in het onderhoud van zijn ge
zin te kunnen voorzien; dat het bestuur van 
den gemeentelijken dienst voor Maatschap
pelijk Hulpbetoon te Overschie, nadat ge
bleken was dat de betrokkene inderdaad 
een reeds 28 jaren bestaande proviandzaak 
van zijn vader kon overnemen, hem een be
drag van f 150.- als handelsgeld verstrekte; 
dat het gezin op 6 April 1938 naar Rotter
dam verhuisde, alwaar Spruit zich voor de 
uitoefening van het vorengenoemde bedrijf 
moest vestigen; dat de betrokkene het be
drijf van proviandvaarder evenwel niet 
heeft kunnen uitoefenen, omdat, na zijne 
vestiging te Rotterdam bleek, dat hij, naast 
de hem door de Rivierpolitie aldaar op 12 
April 1938 verstrekte vergunning als pro-

12 
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viandvaarder, tevens in het bezit moest zijn 
van een vergunning van de Algemeene Ver
eeniging voor Melkvoorziening, welke ver
gunning hem echter is geweigerd, omdat de 
betrokkene niet voldeed aan de in het Re
glement Nieuwe Bedrijven dier Vereeniging 
gestelde eischen; dat tot motiveering van 
het verzoek om toepassing van art ikel 40 
der Armenwet van de zijde van Rotterdam 
wordt aangevoerd, dat de gemeentelijke 
dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Overschie zonder volledig onderzoek een 
arme een bestaan heeft pogen te verschaf
fen in de gemeente Rotterdam, waarbij het 
risico van het niet-slagen - hetgeen in casu 
reeds vooraf vaststond - op de laatstge
noemde gemeente werd afgewenteld; dat het 
feit, dat de betrokkene reeds spoedig als 
armlastige door den gemeentelijken dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Rot
terdam moest worden ondersteund, h iervoor 
het overtuigend bewijs is; dat van de zijde 
van burgemeester en wethouders van Over
schie daartegenover wordt aangevoerd , dat 
vanwege den gemeentelijken dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon aldaar aan den 
betrokkene, op diens verzoek, een handels
geld ad f 150.- werd verstrekt, nadat de be
trokkene had aangetoond, dat hij een reeds 
28 jaren bestaande proviandzaak van zijn 
vader kon overnemen, hetgeen door dezen 
werd bevestigd; dat de R ivierpolitie te Rot
terdam, welke voor de uitoefening van het 
bedrijf van proviandvaarder vergunning 
moest verleenen, de door den betrokkene 
verstrekte gegevens bevestigde en tevens 
mededeelde, dat de betrokkene zich voor d e 
uitoefening van het genoemde bedrij f te 
Rotterdam moest vestigen; dat de betrok ke
ne zich niet te Rotterdam heeft kunnen 
handhaven, omdat hij door aan den gemeen
telijken dienst voor Maatschappelijk Hulp
betoon onbekende omstandigheden, geen 
melkvergunning heeft kunnen krijgen; dat 
deze onberekenba re factor naar hunne mee
ning niet als argument kan worden aange
voerd, dat hier risico van het niet-slagen 
op de gemeente R otterdam werd afgewen
teld; dat hun college dienaan gaande m eent 
te moeten overwegen, dat weliswaar door 
den gemeentelijken dienst voor Maatscl-iap
pelijk Hulpbetoon, te Oversch ie, aan W . 
Spruit geldelijke hulp is verleend, teneinde 
hem in staat t e stellen te Rotterdam het 
beroep van proviandvaarder uit te oefenen, 
doch dat onder de omstandigheden, zooals 
deze zich hier voordoen, niet gezegd kan 
worden, dat tot de komst van het gezin te 
Rotterdam invloed van den genoemden 
dienst heeft medegewerkt, welke aanleiding 
tot toepassing van artikel 40, 2e lid, der 
Armenwet zou behooren t e geven; dat toch 
in de eerste plaats vaststaat, dat de arm
lastige zelf, zonder dat v a n de zijde van 
Overschie eenige invloed op zijne wilsvor
ming is uitgeoefend, het plan heeft opgevat 
om uit Overschie naar Rotterdam te ver
huizen; dat voorts in aanmerking moet wor
den genomen, dat de armlastige niet zonder 

meer het verlangen om naar Rotterdam te 
vertrekken heeft kenbaar gemaakt, doch 
dat hij heeft aangetoond, dat hij de reeds 
28 jaren bestaande proviandzaak van zijn 
vader kon overnemen, hetgeen door den va
der is bevestigd ; dat de Rivierpolitie te Rot
terdam door de toezegging van de vereischte 
vergunning als proviandvaarder, indien de 
betrokkene zich te R otterdam vestigde, ook 
de redelijke verwachting heeft gewekt, dat 
deze zich in die gemeente een loonend be
staan kon verschaffen; d at de omstandig
heid, dat achteraf gebleken is, dat de be
trokkene, behalve de hem door de Rivier
politie te Rotterdam verstrekte vergunning 
tevens nog een v ergunning behoefde van de 
Algemeene Vereeniging voor Melkvoorzie
ning, geen reden kan opleveren tot toepas
sing van artikel 40 der Armenwet; dat toch 
in de eerdergenoemde omstandigheden voor 
de gemeente Overschie zeker voldoende 
grond gelegen was om de redelijke verwach
ting te koesteren, dat de b etrokkene in de 
gemeente Rotterdam zich een bestaan kon 
verschaffen; 

dat het bestuur van den gemeentelijken 
dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
R otterdam in beroep aanvoert, dat naar 
zijne meening de omstandigheid, dat de be
trokkene naast de vergunning van de Ri
vierpolitie, teneinde met kans op succes 
werkzaam te kunnen zijn, in het bezit m oest 
zijn van eene vergunning van de Algemeene 
Vereeniging voor Melkvoorziening - een 
organisatie, als bedoeld in artikel 3, sub r a, 
van het Crisis-Melkbesluit 1936, zooals dit 
is gewijzigd bij Ons besluit van 29 Maart 
1938 - niet achteraf als een onberekenbare 
factor kan worden aangemerkt; dat, indien 
dan ook het vooraf door de gemeente Over
schie ingestelde onderzoek volledig zou zijn 
geweest, ongetwijfeld zou zijn gebleken, dat 
aan den betrokkene door de alg. vereeniging 
voor melkvoorziening geen vergunning zou 
kunnen worden uitgereikt en dat daardoor 
d e kans voor den betrokkene om te slagen 
uiterst gering zou zijn; dat ook de betrokke
ne zelf zulks erkent; dat het daarom zijn 
bestuur voorkomt, dat, hoewel het initiatief 
om naar Rotterdam te verhuizen van den 
betrokkene zelf is uitgegaan, niettemin, op 
grond van h et fe it, d at burgemeester en 
wethouders van Overschie h et risico v an het 
niet slagen van den betrokkene op de ge
meente Rotterdam hebben afgewenteld, o .a. 
door zich niet vooraf behoorlijk op de hoog
te t e stellen van de tegenwoordig, b ij het 
ter hand nemen van een bedrijf, gestelde 
eischen, in casu zich een geval van afschui
ving, a ls bedoeld in artikel 40, 2e lid, de r 
Armenwet, heeft voorgedaan ; 

0 . dat naar Ons oordeel de gemeentelij
ke dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon 
te Overschie, mede in verband met de hier
v oorvermelde, door de Riv ierpolitie te Rot
terdam aan dezen dienst verstrekte inlich
tingen, redelijkerwijze heeft kunnen ver
wachten, dat W. Spruit door middel v an de 
door hem over te nemen proviandzaak van 
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zijn vader in staat zou zijn in de gemeente 
Rotterdam in zijn levensonderhoud te voor
zien; 

dat daaraan niet kan afdoen, dat na de 
komst van den armlastige te Rotterdam 
gebleken is, dat hij de zaak van zijn vader 
niet zou kunnen voortzetten, aangezien hem 
de daarvoor benoodigde vergunning door de 
Algemeene Vereeniging voor Melkvoorzie
ning werd geweigerd; 

dat de gemeentelijke dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Rotterdam welis
waar aanvoert, dat, indien de gemeentelijke 
dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Overschie een volledig onderzoek ter zake 
zou hebben ingesteld, wel zou zijn gebleken 
dat Spruit voor een zoodanige vergunning 
niet in aanmerking kon komen, doch dat 
dezen laatstgenoemden dienst er bezwaarlijk 
een verwijt van kan worden gemaakt, dat 
men van deze zijde na de door de Rivier
politie te Rotterdam verstrekte inlichtingen 
niet een nog verdergaand onderzoek heeft 
ingesteld; 

dat Wij in verband met het vorenstaande 
met Gedeputeerde Staten van oordeel zijn, 
dat tot de komst van Spruit in de gemeente 
Rotterdam niet een zoodanige invloed van 
de zijde van den gemeentelijken dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Overschie 
heeft medegewerkt, dat er aanleiding zou 
bestaan voor toepassing van artikel 40, 2e 
lid der Armenwet; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. 
(A.B.) 

22 April x939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40). 

Door den armlastige tot verhuizen in 
staat te stellen, heeft het burgerlijk arm
bestuur te S. op zijn komst te R. invloed 
uitgeoefend, welke tot toepassing van 
art. 40 2e lid aanleiding geeft, aange
zien het op den weg van dat armbestuur 
had gelegen zich, alvorens de gevraagde 
hulp te verleenen, van de juistheid der 
beweringen van den armlastige, dat hij 
te R . werk zou kunnen krijgen, eenige 
zekerheid te verschaffen, hetgeen het 
heeft nagelaten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van J aco
bus Mies; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 April 1939, n ° • 177; 

Op de voordracht van Onzen Min_ister 
van Binnenlandsche Zaken van 19 April 
1939, n°. 4230, afdeeling Armwezen; 

0. dat de werklooze mijnwerker Jacobus 

Mies, wonende te Schaesberg, in Juli 1938 
aan het burgerlijk armbestuur aldaar om 
vergoeding verzocht van de verhuiskosten 
naar Roosendaal, vermeerderd met twee 
maanden ondersteuning, aangezien hij vol
gens zijn zeggen op de suikerfabriek aldaar 
met ingang van 15 September 1938 werk 
kon krijgen; dat hem slechts vergoeding van 
de verhuiskosten werd toegestaan, terwijl 
hem kort voor zijn vertrek, dat op 26 Aug. 
1938 plaats vond, bovendien nog f 6 werd 
verstrekt tot het betalen van huishuur voor 
een door hem te huren woning; dat Mies 
zich echter na zijn vertrek uit Schaesberg 
niet te Roosendaal vestigde, doch te Ruc
phen, alwaar hij , niet in staat werk te vin
den, terstond bij het burgerlijk armbestuur 
aldaar onderstand vroeg en verkreeg; 

dat burgemeester en wethouders van 
Rucphen van oordeel zijn, dat zich hier een 
geval voordoet, als bedoeld in art. 40 der 
Armenwet; dat het burgerlijk armbestuur 
der gemeente Schaesberg er zeer lichtvaar
dig toe is overgegaan, aan Mies de gevraag
de hulp te verstrekken; dat uit niets blijkt, 
dat dit armbestuur een onderzoek naar de 
juistheid van de bewering van M ies, dat hij 
op de suikerfabriek werk kon krijgen, heeft 
ingesteld; dat volgens verklaring van Mies 
een der ambtenaren te Schaesberg hem 
heeft meegedeeld, dat men hem overal on
dersteuning moest verstrekken; dat huns 
inziens het burgerlijk armbestuur te Schaes
berg heeft meegewerkt aan het vertrek van 
Mies naar Rucphen, waardoor het armbe
stuur het risico van het niet slagen van de 
poging van een armlastige, om zich elders 
een bestaan te verschaffen, heeft afgewen
teld op de nieuwe woonplaats; 

dat het burgerlijk armbestuur der ge
meente Schaesberg van gevoelen is, dat in 
dit geval geenszins van afschuiving van een 
armlastige kan worden gesproken; dat het 
slechts de mogelijkheid voor Mies heeft 
willen openen om weer normaal aan het 
werk te komen; dat van de zijde van zijn 
bestuur niet de minste invloed op Mies is 
uitgeoefend om uit de gemeente te vertrek
ken; dat Mies o.a. meedeelde, dat hij geen 
steun noodig zou hebben, aangezien zijn 
zwager hem reeds onmiddellijk werk zou 
verschaffen bij boeren; 

0. dat het burgerlijk armbestuur van 
Schaesberg, door Mies tot verhuizen in 
staat te stellen, op zijn komst te Rucphen 
invloed heeft uitgeoefend, welke aanleiding 
tot toepassing van art. 40, tweede lid, der 
Armenwet behoort te geven; 

dat weliswaar Mies aan dat armbestuur 
had te kennen gegeven, op 15 September 
1918 bij een suikerfabriek te Roosendaal 
werk te kunnen krijgen en tevoren door 
toedoen van zijn zwager bij boeren te kun- · 
nen gaan werken, doch dat het armbestuur 
onder omstandigheden, zooals die zich in 
het onderhavige geval voordoen, aan deze 
mededeelingen niet voetstoots geloof had 
behooren te schenken: 

dat het, in aanmerking genomen de be-
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langrijke geldelijke gevolgen, welke voor de 
betrokken overheidslichamen aan de ver
huizing van een armlastige kunnen zijn ver
bonden, veeleer op den weg van het bur
gerlijk armbestuur had gelegen, zich, al
vorens de gevraagde hulp te verleenen, van 
de juistheid van de beweringen van Mies 
en diens kans, in de nieuwe gemeente bui
ten de noodzakelijkheid van ondersteuning 
te blijven, eenige zekerheid te verschaffen; 

dat derhalve de kosten van ondersteuning 
van Mies te Rucphen gedurende ten hoog
ste één jaar voor rekening van het burger
lijk armbestuur te Schaesberg behooren te 
worden gebracht; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van Jacobus Mies in de gemeente Ruc
phen voor den tijd van ten hoogste één jaar 
ten laste komen van het burgerlijk armbe
stuur te Schaesberg. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

24 April 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Dienstplichtwet artt. 8 en 48 ; 
Sr. artt. 1-g1 en art. 40). 

In zijn bestrijding van de beslissing 
der Rechtbank, dat req. aan zijn ver
p lichting tot aangifte opzettelijk niet 
heeft voldaan, kan req. niet slagen, daar 
de omstandigheid, dat req. de aangifte 
nalatend, gehoor zou hebben gegeven 
aan een krachtens de ouderlijke macht 
gegeven bevel zijner ouders, aan zijn 
wetenschap, dàt hij aan die verplichting 
niet voldeed, niet kan afdoen. Een an
dere opvatting omtrent het begrip op
zet, waarvan req. in de toelichting is uit
gegaan, vindt in de wet, met name in 
art. 48, lid 2, Dienstplichtwet geen steun. 

Het enkele feit, dat req. van zijn 
ouders bevel heeft gekregen de voormel
de verplicht ing niet na te komen - zon
der dat van eenige bedreiging of dwang 
sprake is - kan ten deze geen overmacht 
opleveren. 

Op het beroep van H. v. d. C., scholier 
der M. T. S ., te Haarlem, requirant van cas
satie tegen een arrest van het Gerechtshof te 
Amsterdam van den 25en Januari 1939, waar
bij in hooger beroep, behalve ten aanzien van 
de strafoplegging, is bevestigd een door de 
Arr.-Rechtbank te Haarlem op 17 Februari 
1938 ten laste van requirant gewezen vonnis, 
bij het welk requirant ter zake van : opzette
lijk niet voldoen aan een ingevolge art. 8 2de 
lid der Dienstplichtwet op hem rustende ver
plichting, met aanhaling van de artt. 6, 8, 
48 der Dienstplichtwet,6 en 8 van het Dienst
plichtbesluit, 1, 2 en 3 van het K . B. van 30 
Juni 1937, S. 583, houdende voorzieningen 
ten aanzien van den dienstplicht voor de lich
ting 1939, tot straf is veroordeeld, hebbende 

het Hof, met vernietiging in zooverre van 
het vonnis der rechtbank, requirant veroor
deeld tot een geldboete van vijf en zeventig 
gulden en vervangende hechtenis van vijf en 
twintig dagen; (Gepleit door Mr. P . Tyde
man). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach . 

Post alia : 
Ter zitting van Uwen Raad van 13 Maart 

j.l. heeft requirant twee middelen van cassa
tie voorgesteld en toegelicht, luidende: 

I. S., althans v. t. van de artt. 40, 41 Sr. 
350, 358, 359, 415, 422, 423 Sv., 48 der Dienst
plichtwet, 353 B. W. 

omdat het Hof - bevestigende het vonnis 
der Rechtbank - verwerpt het verweer van 
verdachte, dat deze zich niet aan het bij art. 
48 lid 2 der Dienstplichtwet strafbaar ge
stelde feit heeft, noch kan hebben schuldig 
gemaakt, omdat hij gehoor heeft gegeven aan 
het krachtens de ouderlijke macht gegeven 
bevel zijner ouders, althans van zijn vader en 
tegenover zoodanig bevel eventueel daarme
de strijdende voorschriften der D ienstplicht
wet voor den betrokkene niet zouden gelden, 
althans daarvoor zouden moeten wijken, op 
grond dat de in het B. W. geregelde ouder
lijke macht, in elk geval hare grenzen vindt 
in de voorschriften van wetten en verorde
ningen van publiekrechtelijken aard, welke 
voor minderjarigen - evenzeer als voor vol
wassenen - gelden voorzoover het tegen
deel niet uitdrukkelijk blijkt, ten onrechte, 
daar de ouderlijke macht in art. 353 B. W. 
op het kind een verplichting legt, die noch 
uitteraard wordt opgeheven door elk voor
schrift als de Rechtbank aangeeft, noch door 
den inhoud van de voorschriften der Dienst
plichtwet. 

II. S., althans verkeerde toepassing der 
genoemde artikelen, omdat de rechter het 
door verdachte gedaan beroep op overmacht 
en op noodtoestand verwerpt, op gronden die 
deze beslissing niet kunnen staven. 

Uit het eerste middel blijkt, dat requirant 
van oordeel is, dat het bestaan van het op
zet om de hem bij art. 8 2e lid der Dienst
plichtwet opgelegde verplichting niet na te 
komen onverecnigbaar is met de omstandig
heid dat hij gehandeld zou hebben op bevel 
zijner ouders. 

De Rechtbank had dit betoog reeds weer
legd, zooals uit de redactie van het middel 
blijkt, met te overwegen dat de ouderlijke 
macht haar grens vindt in d e voorschriften 
van wetten en verordeningen van publiek
rechtelijken aard, welke voor minderjarigen 
evenzeer als voor volwassenen gelden, voor
zoover het tegendeel niet uitdrukkelijk blijkt. 
De Rechtbank had hieraan toegevoegd dat 
zulks ten aanzien van op wetten en verorde
ningen gegronde strafbepalingen in het alge
meen reeds is uitgedrukt in art. 2 j 0

• 91 Sr. 
in verband met art. 8 A. B . en er geen enkele 
grond bestaat waarom dit voor het thans 
overtreden voorschrift der Dienstplichtwet 
niet zoude gelden, doch dit laatste veeleer 
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geheel onaannemelijk is, waar de voorschrif
ten der Dienstplichtwet hun wortel vinden 
en ter rechtstreeksche uitvoering dienen van 
de in de artt. 181 e. v. (bedoeld zijn art. 187 
e. v.) der Grondwet gegeven voorschriften 
over het zoo bij uitstek gewichtige publieke 
belang der landsverdediging en Staatsbe
scherming; dat bovendien ook de tekst zelf 
van het overtreden voorschrift, volgens het
welk de verplichting tot aangifte in de eer
ste plaats rust op den in te schrijven persoon 
zelf en eerst bij diens verhindering op zijn 
wettigen vertegenwoordiger, kwalijk met de 
door verdachte's raadsman verdedigde op
vatting vereenigbaar is. 

Deze weerlegging komt mij juist voor. 
Naar aanleiding rler toelichting van het mid
del, waarbij er op werd gewezen, dat bij re
quirant in ieder geval zou hebben ontbroken 
het boos opzet, het opzet dus om iets on
rechtmatigs te doen, merk ik op dat zooda
nig opzet noch voor delicten in het algemeen 
noch voor het onderhavige misdrijf wordt 
vereischt en dat Wij ons bij beschouwingen 
van dien aard niet bevinden op het terrein 
van de vraag of misdrijf gepleegd is maar 
slechts van de vraag naar de motieven van 
het delict die alleen voor de strafmaat van 
belang zijn. 

Bij het tweede middel beroept requirant 
zich eveneens op het bevel zijner ouders, het
welk voor hem overmacht zou hebben opge
leverd. Naar aanleiding van dit beroep had 
de Rechtbank ook reeds overwogen dat dit 
faalde; dat toch door of namens verdachte 
alleen is aangevoerd, dat zijn ouders hem 
hebben verboden de onderwerpelijke aangif
te te doen, doch geenszins is beweerd, dat dit 
verbod vergezeld is gegaan van eenige be
dreiging met straf of dat op eenige bijzon
dere wijze pressie op verdachte is uitgeoefend 
en daarvan uit het onderzoek ter terechtzit
ting ook niets is gebleken; dat er hier derhal
ve geen sprake is geweest van de uitoefening 
van een zoodanigen physieken of psychischen 
drang op verdachte, dat hij daaraan rede
lijkerwijze geen weerstand kon bieden, zijnde 
het enkele zedelijke overwicht van ouders op 
hun minderjarig kind zonder meer geen vol
doende grond om zoodanigen onweerstaan
baren drang aan te nemen en stellig niet ten 
aanzien van een jongen van 18 jaar als ver
dachte, die bovendien volgens verklaring zij 
ner moeder in zijn doen en laten door zijn 
ouders zooveel mogelijk wordt vrijgelaten; 
dat ook, voorzoover ten deze overmacht be
doeld mocht zijn in den vorm van een uit een 
conflict van rechtsplichten voortvloeiende 
noodtoestand, deze zich hier niet heeft voor
gedaan; dat toch weliswaar een kind aan zijn 
ouders eerbied en ontzag is verschuldigd en, 
zoolang het minderjarig is, als onder hun 
macht staande ook gehoorzaamheid, doch de 
daaruit voor het kind voortvloeiende ver
plichtingen voorzoover deze al van meer dan 
louter zedelijken aard mochten zijn evenals 
de ouderlijke macht zelve in elk geval haar 
begrenzing vinden in de bovenbedoelde voor
schriften van publiekrechtelijken aard en dus 

ophouden te bestaan, zoodra de ouders van 
het kind iets verlangen hetwelk met een zoo
danig voorschrift in strijd is. 

Naar mijn meening is deze weerlegging van 
het beroep op overmacht geheel in overeen
stemming met het karakter van dien uitslui
tingsgrond, zoodat ik tevens van 0ordeel ben 
dat het tweede middel ongegrond is. 

Ik concludeer tot verwerping van het cas
satieberoep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: (zie conclusie) ; 

0. dat bij het in zooverre bevestigde von
nis der Rechtbank t en laste van requirant is 
bewezen verklaard, met qualificatie als voor
meld, dat hij, die als Nederlander op 1 Octo
ber 1937, zijnde het bij Koninklijk Besluit 
van 30 Juni 1937, bepaalde tijdstip van het 
jaar 1937, waarin hij 18 jaar oud werd, te 
Haarlem woonplaats had, opzettelijk binnen 
den bij genoemd Koninklijk Besluit bepaal
den tijd, alzoo tusschen 1 en 31 October 1937, 
aldaar geen aangifte heeft gedaan voor de in
schrijving voor den dienstplicht b ij den Bur
gemeester van de gemeente Haarlem; 

dat de rechtbank daarbij heeft overwogen, 
dat de telastelegging aldus uitgelegd moet 
worden, dat de daarin voorkomende woorden 
.,tusschen 1 en 31 October 1937" worden ver
staan in den zin van "in de maand October 
1937"; 

0. dat het Hof te dier zake de hooger ver
melde straf heeft opgelegd; 

0. dat het eerste middel, waarbij blijkens 
de toelichting wordt bestreden de beslissing 
der Rechtbank, dat requirant aan zijn ver
plichting tot aangifte opzettelijk niet heeft 
voldaan, niet kan slagen, daar de omstandig
heid, dat requirant de aangifte nalatend, ge
hoor zou hebben gegeven aan een krachtens 
de ouderlijke macht gegeven bevel zijner 
ouders, aan zijn wetenschap, dat hij aan die 
verplichting niet voldeed, niet kan afdoen; 

dat een andere opvatting omtrent het be
grip opzet, waarvan requirant in de toelich
ting i:: uitgegaan, in de wet, met name in art. 
48, lid 2, der Dienstplichtwet geen steun 
vindt; 

0. dat ook het tweede middel faalt, daar 
het enkele feit, dat requirant van zijn ouders 
be;vel heeft gekregen de voormelde verplich
ting niet na te komen - zonder dat overi
gens van eenige bedreiging of dwang sprake 
is - ten deze geen overmacht kan opleveren; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

28 April z939. ARREST van den Hoogen -
Raad. (Octrooiwet artt. 17 en 38). 

De tekst van art. 1 7 Octrooiwet bevat 
geenerlei aanwijzing, waarom de in het 
vierde lid gegeven bevoegdheid alleen 
toepassing zou kunnen -vinden in de in 
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het eerste lid genoemde gevallen. De 
woorden van het vierde lid wijzen veel
eer op het tegendeel. 

Art. 38 Octrooiwet is kennelijk ont
leend aan art. 100 van het ontwerp tot 
herziening van het tweede boek B. W., 
samengesteld door de bij K. B. van 22 

Augustus 1887 ingestelde Staatscom
missie, in welk artikel het z.g. abstracte 
stelsel ten aanzien van eigendomsover
dracht werd gehuldigd, zoodat mag wor
den aangenomen, dat dit stelsel ook het 
stelsel van art. 38 Octrooiwet is. 

Dit brengt mede dat het recht, het
welk C aan de overdracht van het oc
trooi ontleende, niet werd getroffen door 
het feit, dat de overeenkomst, ter uit
voering waarvan A zijn recht zonder 
voorbehoud aan B overdroeg, later door 
ontbinding werd teniet gedaan. Daartoe 
doet niet af, dat C, toen het octrooi hem 
werd overgedragen, van de mogelijkheid 
dier tenietdoening niet onkundig was. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Peter Lamp, zich noemende en schrijvende 

Peter Lamp Jr., koopman, wonende te Uccle 
in België (adv. Mr. S . L. F. de Hartogh); 

dat bij beschikking van 8 D ecember 1938 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft be" 
vestigd de beschikking van II October 1938, 
waarbij de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
krachteloos heeft verklaard de inschrijving 
d.d. 8 Februari 1937 onder n°. 4290 in de re
gisters van den Octrooiraad van de acte van 
overdracht d.d. 31 December 1936 tusschen 
Hendricus Johannes van de Leemput en 
thans requirant tot cassatie gesloten, en heeft 
bevolen, dat van deze verklaring melding zal 
worden gemaakt in de betreffende registers 
van den Octrooiraad; 

dat deze beschikkingen van Rechtbank en 
Gerechtshof zijn gegeven ten verzoeke van 
Pieter Vonk, wonende te 's-Gravenhage, die 
bij zijn request domicilie heeft gekozen ten 
kantore van zijn procureur 1\1:r. R. de Bruijn, 
te 's-Gravenhage; 

dat requirant meent, dat de voormelde b e
schikkingen van Rechtbank en Hof berusten 
op s ., althans v. t. der wet; 

dat requirant door die beschikkingen be
paaldelijk geschonden, althans verkeerd toe
gepast acht: 

I. de artt. 17, 55 Octrooiwet 1910, S . 313, 
art. r A.B., 345, 347 en 353 Rv.; 

dat immers requirant meent, dat ten on
rechte het Gerechtshof, bevestigend de be
schikking van de Arr.-Rechtb., Pieter Vonk 
ontvankelijk heeft verklaard in zijn verzoek 
en heeft verworpen het verweer van requi
rant in cassatie, dat krachtens art. 17 lid 4 
der Octrooiwet een inschrijving alleen krach
teloos kan worden verklaard op de gronden, 
vermeld in art. 17 lid 1 Octrooiwet; 

dat namelijk naar de meening van requi
rant in cassatie de indeeling van art. 1 7 van 
de Octrooiwet er op wijst, dat lid 4 van art. 
17 niet uit het verband van de overige leden 
vim dat artikel mag worden gerukt, en dat 

de bedoeling van de redactie van dit vierde 
lid is, derden het recht te geven en in staat 
te stellen controle te oefenen op de goede 
hanteering van de bepaling van art. 1 7 re lid 
door den Octrooiraad, en deze goede hantee
ring door beroep op den Rechter te verze
keren. 

dat, ware het de bedoeling van den wetge . 
ver geweest derden een geheel zelfstandig 
recht te geven op geheel andere gronden dan 
bij het eerste lid van art. 17 omschreven, dit 
recht zeker niet als laa tste lid aan art. 17 zou 
zijn toegevoegd, doch een afzonderlijk artikel 
daaraan zou zijn gewijd, waarbij zeker wel 
een omschrijving van den aard der bezwaren 
zou zijn gegeven, die den Rechter bevoegd 
zouden doen zijn ten ver2oeke van derden 
krachteloos te verklaren een inschrijving die 
aan de vereischten van art. 17 1e lid voldoet ; 

dat het immers geheel in strijd is met den 
geest en het stelsel der Octrooiwet, een zoo 
ruime bevoegdheid aan derden en aan den 
Rechter te verleenen, als Hof en Rechtbank 
meenen op grond van het vierde lid van art. 
17 te kunnen aannemen, waardoor een groote 
onzekerheid zou worden geschapen, zoozeer, 
dat een van de voornaamste doeleinden der 
Octrooiwet, nl. dat derden mogen vertrouwen 
op de inschrijving in de registers van den 
Octrooiraad, niet zou zijn bereikt; 

II. artt. 38 lid 2 juncto lid 3 Octrooiwet, 
1375, r376, 1377 B. W., art. II A. B., artt. 
345, 347 en 353 Rv., doordat het Gerechts
hof, met bevestiging van de beschikking der 
Rechtbank, heeft geoordeeld dat de door de 
Octrooiwet beoogde publicatie van elk voor
behoud, de overdracht betreffende, welke 
publicatie ten deze niet heeft plaats gehad, 
alleen bescherming beoogt van derden te 
goeder trouw en daarop geen beroep kan 
worden gedaan door derden, die van den wer
kelijken toestand op de hoogte zijn; 

dat deze beperking geen steun vindt in de 
wet; 

dat namelijk uit artt. 38 lid 2 j O • lid 3 
Octrooiwet duidelijk blijkt, dat derden on
voorwaardelijk kunnen afgaan op de inschrij
ving in het daarvoor bestemde register van 
den Octrooiraad; 

dat eenige beperking hiervan aan dat re 
gister veel van zijn waarde zou ontnemen; 

Weshalve requirant tot cassatie de eer 
heeft te concludeeren, dat het den Hoogen 
Raad behage, de beschikking van het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage d.d. 8 December 
1938, waarbij de beschikking der Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage d .d . rr October 1938 
werd bevestigd, te vernietigen, met zooda
nige verdere beschikking als de Hooge Raad 
zal meenen te moeten geven. 

VERWEERSCHRIFT. 

Aan den Hoogen Raad der Nederlander. . 
Geeft eerbiedig te kennen: 
A. P. Vonk, wonende te 's-Gravenhagf , 

(adv. Mr. R. de Bruijn); 
dat Peter Lamp, zich noemende en schrij

vende Peter Lamp Jr., koopman, wonende 
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te Uccle in België, bij verzoekschrift d.d. 5 
Januari 1939 cassatie-beroep heeft ingesteld 
van een beschikking van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage den 8 December 1938 tusschen 
Peter Lamp als appellant en Anthonie Pieter 
Vonk als geïntimeerde gewezen en U wen 
Raad heeft verzocht, gemelde b eschikking 
van het Gerechtshof te vernietigen, met zoo
danige verdere beschikking als Uw Raad zal 
m eenen te moeten geven; 

dat Peter Lamp bij nader verzoekschrift 
ter adstructie van zijn standpunt, bepaalde
lijk betreffende zijn eerste middel, de aan
dacht van Uwen Raad heeft gevestigd op 
een passage in het in 1938 verschenen "Ne
derlandsche Oct rooirecht" van Prof. Mr. B. 
M. Telders; 

dat Vonk ten aanzien van beide middelen 
het volgende wil opmerken: 

ad I. dat zoowel Rechtbank als Gerechts
hof terecht hebben beslist dat de opvatting, 
volgens welke krachtens art. 1 7 lid 4 der 
Octrooiwet een inschrijving alleen krachte
loos kan worden verklaard op de gronden 
vermeld in art. 1 7 lid 1 Octrooiwet geen 
steun vindt in de wet; 

dat naar Vonks meening de bedoeling van 
het 4e lid van art. 1.7 niet slechts kan zijn 
derden het recht te geven en in staat te stel
len, contröle te oefenen op de goede hantee
ring van de bepaling van art. 17, lid 1 door 
den Octrooiraad en deze goede hanteering 
door beroep op den Rechter te verzekeren; 

dat uit het re lid blijkt, dat de Octrooi
raad de inschrijving alleen kan weigeren op 
de in dat lid omschreven formeele gronden, 
terwijl aan het oordeel van den Octrooiraad 
onttrokken is de vraag of derden door de 
inschrijving benadeeld worden; 

dat de beoordeeling van die vraag aan den 
Rechter is overgelaten en de door den derde 
te volgen weg is aangegeven in het 4e lid 
van art. 17, welk 4e lid anders van zeer wei
nig practisch belang zou zijn, daar toch mag 
worden aangenomen dat de ter inschrijving 
aangeboden stukken wel behoorlijk door den 
Octrooiraad zullen worden getoetst aan de 
fo~eele eischcn van art. 1 7 lid 1; 

dat de opvatting van Rechtbank en Hof 
geenszins, zooals Lamp meent, lid 4 van art. 
17 uit het verband van de vorige leden van 
dat artikel rukt, maar naar die opvatting het 
4e lid een volkomen logische en doelmatige 
aanvulling op de vorige leden vormt; 

dat Vonk niet vermag in te zien waarom 
de door hem verdedigde interpretatie van 
art. 17 in strijd zou komen met geest en 
stelsel der Octrooiwet; 

dat juist in het belang van de rechtszeker
heid is, dat indien stukken, die in strijd met 
de rechten van derden zijn, mochten zijn in
geschreven, die inschrijvingen ten spoedigste 
uit de registers verwijderd worden; 

dat Lamp nu wel ter adstructie van zijn 
m iddel het onlangs verschenen Handboek 
van Prof. Mr. B . M. Telders "Nederlandsch 
Octrooirecht" citeert, doch juist uit de aan
gehaalde zinsneden blijkt dat de stelling, ver
dedigd in Lamp's eerste middel, onjuist is; 

dat toch die zinsneden duidelijk aangeven 
dat naar de meening van den schrijver de 
procedure van art. 55 O.W. kan worden toe
gepast, indien wordt beweerd, dat een inge
schreven overdracht van rechtswege nie
tig is; 

dat zeer wel mogelijk geacht moet worden, 
dat een stuk, inhoudende een overdracht, die 
van rechtswege nietig is, aan alle eischen van 
art. 1 7 lid 1 voldoet en dus de inschrijving 
daarvan door den Octrooiraad niet gewei
gerd m ag worden; 

dat met alle eerbied voor de kunde van 
Prof. Mr. Telders, Vonk van oordeel is, dat 
de hooggeleerde schrijver van het Handboek 
hier een beperking aanbrengt die niet in de 
wet ·te lezen is, door te eischen dat belang
hebbende "alléén" door de inschrijving be
zwaard mag zijn; 

dat Vonk echter ook de stelling zou willen 
verdedigen dat hij alléén door de inschrijving 
bezwaard is; 

dat hij bij inleidend verzoekschrift heeft 
gesteld, dat een tusschen hem en Henricus 
Johannes van de Leemput gesloten overeen
komst van verkoop en overdracht van de 
rechten voortvloeiende uit de in dat verzoek-
schrift omschreven octrooiaanvrage, door de 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, Derde 
Kamer, bij vonnis van 1 Maart 1938 op 
grond van wanpraestatie aan zijde van van 
de Leemput ontbonden is verklaard, in welk 
vonnis door van de Leemput is berust; 

dat door de zakelijke werking van de ver
vulling der ontbindende voorwaarde van de 
Leemput geacht moet worden nimmer tot 
de uit de octrooiaanvrage voortvloeiende 
rechten, w. o .• het verleende octrooi gerech
tigd te zijn geweest en dus ook nimmer ge
rechtigd te zijn geweest dat octrooi te ver
koopen en over te dragen; 

dat derhalve de bij acte van 31 December 
1936, waarvan de inschrijving door Recht
bank en Hof krachteloos is verklaard, om
schreven verkoop en overdracht van het oc
trooi door van de Leemput aan Lamp nietig 
was; 

dat Vonk hoewel zich ervan bewust af te 
wijken van de heerschende jurisprudentie 
van oordeel is, dat art. 1507 B . W. hetwelk 
bepaalt dat een koop en verkoop van ander
mans goed nietig is, niet anders gelezen be
hoort te worden dan dat een dergelijke koop 
en verkoop van rechtswege nietig is; 

dat wellicht de kooper van roerend goed 
en van een octrooi desalniettemin beschermd 
kan worden door art. 2014 B. W. mits hij te 
goeder trouw was bij het sluiten van de koop
overeenkomst en b ij de levering, doch in casu 
feitelijk is vastgesteld dat Lamp niet te goe
der trouw het onderhavige octrooi heeft ge
kocht; 

dat ook indien men de leer volgt dat een 
overeenkomst van koop en verkoop van an
dermans goed niet absoluut nietig is, de 
schrijvers algemeen van meening zijn dat op 
grond van een zoodanige koopovereenkomst 
geen eigendom kan overgaan; . 

dat dus ook naar deze opvatting er alles-
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zins termen zijn om weliswaar niet de over
eenkomst maar wel de overdracht als vol
strekt nietig te beschouwen; 

dat ook in dit geval van een bescherming 
van Lamp krachtens art. 2014 geen sprake 
kan zijn, daar hij niet kooper te goeder trouw 
was; 

ad II. dat de juistheid van de beslissing 
van het Hof zoo van zelf spreekt, dat Vonk 
daaraan weinig heeft toe te voegen; 

dat die beslissing gebaseerd is op een alge
meen rechtsbeginsel, hetwelk in de wet en 
de jurisprudentie telkens tot uiting komt; 

dat men niet op een publicatie kan "af
gaan" als m en weet dat het gepubliceerde in 
strijd met de waarheid is. 

Op alle welke gronden Vonk eerbiedig con
cludeert dat het den Hoogen Raad behage, 
de beschikking van het Gerechtshof te 's-Gra
venhage, d.d. 8 December 1938, waarbij de 
beschikking der Arr.-Rechtbank te 's-Gra
venhage d.d. rr October 1938 werd beves
tigd, te bevestigen en voor zooveel noodig 
de kostelooze behandeling van dit antidotaal 
request te gelasten. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
0. alsnu met betrekking tot de, door Lamp 

tegen 's Hofs beschikking aangevoerde mid
delen: 

dat, wat het eerste middel betreft, art. 17, 
lid 4, Octrooiwet de daarbij omschreven be
voegdheid toekent aan hem, die zich door de 
inschrijving bezwaard acht, en met deze 
ruime omschrijving niet valt te rijmen de 
opvatting, dat hierbij slechts in aanmerking 
kunnen komen formeele bezwaren tegen de 
inschrijving, a ls in lid 1 van gemelde bepa
ling genoemd (verg. voor wat betreft het zui
ver formeele karakter van bedoelde bezwa
ren Telders, Ned. Octrooirecht bl. 122 num
mer 151); 

dat de ruimere opvatting van art. 1 7 lid 4, 
der Octrooiwet ook bevestiging vindt in de 
Memorie van Toelichting op genoemd arti
kel (Bij lagen Handel. 2e Kamer 1905 N ° . 
197- 3 blz. 30), waarin wordt opgemerkt, 
dat, waar de inschrijving van een stuk ge
volgen van civielrechtelijken aard kan heb
ben, het aanbeveling verdient, den Octrooi
raad niet uitsluitend bevoegd te verklaren 
over de inschrijving te beslissen, doch eener
zijds bij weigering beroep op den rechter toe 
te staan, anderzijds den rechter de bevoegd
heid t e geven eene inschrijving op verzoek 
van hem, die zich erdoor bezwaard acht, 
krachteloos te verklaren; 

0. dat mitsdien mag worden aangenomen, 
dat de beslissing van den rechter niet alleen 
kan worden ingeroepen, indien een stuk is 
ingeschreven, waarvan de Octrooiraad de in
schrijving had behooren te weigeren, maar 
ook indien is ingeschreven een stuk, dat de 
Octrooiraad moest inschrijven, doch dat ma
teriëel onjuist was (in dezen zin: Drucker 
Handboek bl. 532 n °. 555); 

0 . dat het eerste middel derhalve niet 
gegrond voorkomt; 

0. met betrekking tot het tweede middel, 
dat verzoeker, zich beroepende op het feit, 
dat de inschrijving van de overdracht der 
octrooiaanvrage van Vonk op van de Leem
put heeft plaats gehad zonder omschrijving 
van eenig voorbehoud in de akte van over
dracht, zoodat die overdracht, ingevolge de 
bepaling van art. 38, lid 2, der Octrooiwet, te 
zijnen aanzien geldt als onbeperkt, schijnt 
voorbij te zien, dat gemelde bepalin g eener
zijds zoowel betreft de werking der over
dracht tusschen de partijen, als die tegenover 
derden, doch anderzijds alleen betrekking 
heeft op den eigendomsovergang en niet op 
de obligatoire verhouding van partijen, welk'! 
afhankelijk blij ft van de gesloten overeen
komst, tengevolge waarvan de overdracht ge
schiedde (v.g. Telders t . a.p. n ° . 415 bl. 377); 

0. dat derhalve het beroep op voormelde 
inschrijving den verzoeker niet kan baten, n u 
ten dezen is komen vast te staan, dat ten 
tijde, waarop van de Leemput het octrooi 
aan verzoeker overdroeg, aan laatstgenoemde 
bekend was, dat over dat octrooi tusschen 
Vonk en van de Leemput eene procedure 
werd gevoerd, zoodat verzoeker, bekend als 
hij, ten tijde van de overdracht van het oc
trooi door van de Leemput aan hem, was, 
althans kon zijn met het aan deze overdracht 
klevende gebrek, niet bezitter te goeder 
trouw van het octrooi is geworden en zich 
derhalve tegenover gerequestreerde, wiens 
beter recht op het octrooi door het bovenbe
doelde, in kracht van gewijsde gegaan, von
nis der Rechtbank te 's-Gravenhage van , 
Maart 1938 was bewezen, niet met v rucht op 
de overdracht te zijnen name en de inschrij
ving daarvan kon beroepen (v.g. omtrent de 
toepasselijkheid ten dezen van art. 2014 B. 
W . : Telders t .a. p. bl. 377/78 N °. 416; anders 
echter Drucker bi. 383 n ° . 371; de Haan bi. 
512 en Meijers W. P . N. R . 2193); 

0. dat de bestreden beschikking derhalve, 
zij het op eenigszins anderen grond, juist is te 
achten en ook dit middel niet tot cassatie zal 
kunnen leiden; 

Concludeert tot verwerping van het be-
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat ten deze vaststaat: 
a. dat gerequestreerde (Vonk) op 30 No 

vember 1931 een aanvraag heeft ingediend 
voor een octrooi op een bepaalde vin ding; 

b. dat Vonk bij akte van 6 April 1933 he t 
recht, voortvloeiende uit die aanvrage, heeft 
overgedragen aan zekeren van de Leemput, 
aan wien in datzelfde jaar dat octrooi ook is 
verleend; 

c. dat van de L eemput bedoeld octrooi 
op 31 December 1936 heeft verkocht aan re
questrant ( L amp), welke overdracht op 8 
Februari 1937 in de registers van den Oc 
trooiraad is ingeschreven; 

dat bij dagvaarding van 1 April 1936 Vonk 
tegen van de Leemput een proces heeft aan
gevangen, waarbij hij heeft gevorderd dat de 
overeenkomst van 6 April 1933, boven onder 
b vermeld, wegens wanpraestatie van laatst-
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genoemde zou worden ontbonden verklaard 
met veroordeeling van den gedaagde het 
meerbedoelde octrooi ten name van Vonk te 
doen overschrijven, welke vordering bij sedert 
in kracht van gewijsde gegaan vonnis is toe
gewezen; 

0. dat Vonk - voorzoover thans van be
lang - bij inleidend verzoekschrift heeftver
zocht dat de onder c vermelde inschrijving 
der akte van overdracht aan Lamp zal wor
den krachteloos verklaard met bevel dat van 
die verklaring in het betreffende register van 
den Octrooiraad zal worden melding ge
maakt, welk verzoek de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage bij beschikking de dato II 

October 1938 heeft toegewezen waarna deze 
beschikking door de bestreden beschikking is 
bekrachtigd; 

0. dat Lamp tegen dit verzoek onder meer 
had aangevoerd, dat krachtens art. 17 lid 4 
Octrooiwet een inschrijving alleen krachte
loos kan worden verklaard op de gronden, 
waarop volgens het 1ste lid van dat artikel 
de Octrooiraad de inschrijving van een stuk 
mag weigeren, doch dat de Rechtbank van 
oordeel was, dat dit verweer in de wet geen 
steun vond, bij welk oordeel het Hof zich 
heeft aangesloten; 

0. dat het eerste middel thans deze zelfde 
beperkte vraag wederom aan den H. R. voor
legt, doch tevergeefs; 

dat toch de tekst van art. 1 7 voornoemd 
geenerlei aanwijzing bevat, waarom de in het 
4de lid gegeven bevoegdheid alleen toepas
sing zou kunnen vinden in de, in het 1ste lid 
genoemde, gevallen en de woorden van het 
4de lid veeleer op het tegendeel wijzen; 

0. dat Lamp voorts zich had beroepen op 
het bepaalde in de leden 2 en 3 van art. 38 
der Octrooiwet, omdat "op 6 April 1933, bij 
de overdracht van het recht, voortvloeiende 
uit de octrooiaanvrage, in de registers van 
den Octrooiraad geen enkel voorbehoud en 
geen enkele voorwaarde betreffende die over
dracht is aangeteekend, weshalve die over
dracht tegenover hem moet gelden als onbe
perkt en onvoorwaardelijk en hij niet getrof
fen kan worden door de ontbinding van de 
overeenkomst, die tusschen Vonk en van de 
Leemput werd gesloten"; 

0. dat het Hof dit verweer heeft ven\·or
pen op grond dat "de door de wet vereischte 
publicatie van elk voorbehoud, de overdracht 
betreffende, welke publicatie ten deze niet 
heeft plaats gehad, alleen bescherming be
oogt van derden te goeder trouw en daarop 
geen beroep kan worden gedaan door derden, 
die van den werkelijken toestand op de 
hoogte zijn", terwijl Lamp geheel op de 
hoogte was van de tusschen Vonk en van de 
Leemput gevoerde procedure en zeer wel kon 
voorzien dat er groote kans bestond, dat van 
de Leemput het octrooi aan Vonk zou moe
ten overdragen, omdat hij tegenover Vonk 
wanpraestatie had gepleegd; 

0 . dat tegen deze beslissing het tweede 
middel is gericht en zulks terecht; 

dat toch art. 38 der Octrooiwet kennelijk 
is ontleend aan art. 100 van het ontwerp tot 

herziening van het 2de Boek B. W ., samen
gesteld door de bij Koninklijk Besluit van 
22 Augustus 1887 ingestelde Staatscommis
sie, in welk artikel het zoogenaamde ab
stracte stelsel ten aanzien van eigendoms
overdracht werd gehuldigd, zoodat mag wor
den aangenomen, dat dit stelsel ook het stel
sel van art. 38 Octrooiwet is; 

dat dit meebrengt dat het recht, hetwelk 
Lamp aan de overdracht van het octrooi 
ontleende, niet werd getroffen door het feit, 
dat de overeenkomst, ter uitvoering waarvan 
Vonk zijn recht zonder voorbehoud aan Lamp 
(lees: van de Leemput, Red.) overdroeg, 
later door ontbinding werd teniet gedaan, en 
daartoe niet afdoet, dat Lamp, toen het oc
trooi hem werd overgedragen, van de moge
lijkheid dier tenietdoening niet onkundig 
was ; 

Vernietigt de bestreden beschikking; 
En rechtdoende ten principale: 
Vernietigt mede de beschikking der Recht

bank te 's-Gravenhage de dato II Oct. 1938; 
Verklaart Vonk alsnog niet-ontvankelijk in 

zijn verzoek. 
(N. J.) 

29 April 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 11 j 0 art. 12). 

Nu door het stellen van voorwaarden 
niet aan het bezwaar van hinderlijke 
trillingen van het belendend perceel kan 
worden tegemoetgekomen, behoort de 
vergunning niet te worden verleend. 
Daaraan doet niet af de omstandigheid, 
dat de te duchten hinder grootendeels 
het gevolg is van de onoordeelkundige 
wijze, waarop de onderhavige inrichting 
en het belendend perceel, mede door 
toedoen van den eigenaar van dit laat
ste, tegen elkaar zijn aangebouwd, daar 
voor het gedeelte van de inrichting, 
waarvoor thans vergunning voor een 
weverij is gevraagd, slechts een vergun
ning bestond voor een ruwerij, en de 
eigenaar van het belendend perceel bij 
de uitbreiding daarvan slechts met de 
aanwezigheid van een dergelijke ruwerij 
rekening behoefde te houden, ook al was 
in dat gedeelte der inrichting zonder de 
vereischte vergunning een weverij ge
sticht. 

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

door de Naamlooze Vennootschap Nico ter 
Kuile en Zonen N.V. en de firma A. Meijer, 
beide te Enschede, tegen een besluit van 
burgemeester en wethouders dier gemeente 
van 14 October 1937, 2e afdeeling, N°. H. 
1715/38, waarbij aan de genoemde vennoot
schap en hare rechtverkrijgenden voorwaar
delijk vergunning is verleend tot het uit
breiden van haar textielfabriek aan den 
Parkweg, kadaster sectie B, N °. 5140, door 
het inrichten van de ruwerij tot weverij en 
het daarin plaatsen van 2 electromotoren, 
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elk van 1 5 pk, welke zullen dienen voor 
het aandrijven van 38 weefgetouwen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 April 1939, N ° . 169 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Sociale Zaken van 24 Ap,il 1939, N ° . 
214 H, Afdeeling Arbeid; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Enschede bij hun evenvermeld besluit aan 
de Commanditaire Vennootschap van Koop
handel onder de Firma Nico t er Kuile en 
Zonen, thans Nico ter Kuile en Zonen N .V. 
te Enschede, en hare rechtverkrijgenden ver
gunning hebben verleend tot het uitbreiden 
van haar textielfabriek aan den Parkweg, 
kadaster sectie B, N °. 5140, door het in
richten van de ruwerij tot weverij en het 
daarin plaatsen van 2 electromotoren, elk 
van 15 pk, welke zullen dienen voor het 
aandrijven van 38 weefgetouwen onder de 
volgende voorwaarden: 

1. dat de bovenbedoelde weefgetouwen 
zoodanig moeten zijn opgesteld op trilling
dempers of op een kurkisolatie, dat geen 
hinderlijke trillingen op den vloer van de 
inrichting worden overgebracht; 

2. dat tijdens het in werking zijn van de 
bovenbedoelde weefgetouwen de ramen van 
het lokaal, waarin deze zijn opgesteld, met 
uitzondering van de door den Hoofdinspec
teur van den Arbeid voorgeschreven venti
latieopeningen, niet geopend mogen zijn; 

3. dat de onder 2 bedoelde ramen van 
ruiten moeten zijn voorzien ; 

4. dat de bovenbedoelde weefgetouwen en 
motoren niet in beweging mogen zijn tus
schen 19 uur en 7 uur; 

en onder bepaling, dat de inrichting ge
reed en in werking moet zijn vóór of op 1 

December 1937; 
dat burgemeester en wethouders daarbij 

hebben overwogen, dat tegen het verzoek 
bezwaren zijn ingebracht uit vrees voor 
hinder van geraas, gedreun, scheuren van 
muren en nachtrustverstoring, aan welke 
bezwaren kan worden tegemoetgekomen 
door het opleggen van voorwaarden; 

dat van deze beslissing b ij Ons in beroep 
zijn gekomen: 

1°. de Naamlooze Vennootschap Nico ter 
Kuile en Zonen, gevestigd te Enschede, aan
voerende, dat zij zich door het opleggen van 
de sub 4 genoemde voorwaarde bezwaard 
gevoelt en daarom van de gemelde beslis
sing thans in beroep komt; dat zij namelijk 
meent, dat deze voorwaarde onnoodig wordt 
gesteld, omdat in het bijzonder na het aan
brengen van de sub 1, 2 en 3 genoemde 
voorzieningen van hinder voor de omwo
nenden geen sprake meer is; dat de onmid
dellijk aanwonende Joseph Meijer den on
geveer noordelijke zijmuur van zijn huis 
onmiddellijk tegen den omstreeks zuidelij
ken zijmuur der fabriek heeft aangebouwd 
en door metselen daarmede heeft vereenigd; 
dat mogelijk trillen en dreunen van zijn 
huis derhalve, had hij anders gehandeld, 

zoude zijn vermeden; dat het doen loepen 
van deze getouwen in 2 ploegen voor haar 
noodzakelijk is, omdat daarop handdoeken 
geweven worden, zijnde een seizoenartikel, 
dat in groote hoeveelheden wordt besteld 
en snel moet worden afgeleverd; 

2 ° . de firma A. Meijer, te Enschede, aan
voerende, dat de opgelegde voorwaarden 
hoogst onvoldoende zijn ; dat, ondanks de 
Naamlooze Vennootschap N ico ter Kuile en 
Zonen geen vergunning krachtens de Hin
derwet heeft verkregen vóór 14 October 
193 7, zij reeds sedert 193 1 de inrichting in 
werking heeft, en daarbij de weefgetouwen 
op trillingdempers of isolatie heeft gesteld, 
zonder dat daardoor zeer sterke hinder voor 
omwonenden, speciaal voor haar, appel
lante, is voorkomen ; dat dus reeds bij voor
baat vaststaat, dat de onder 1 bedoelde 
voorwaarde niet in staat is den hinder, dien 
zij ondervindt, weg te nemen; dat immers 
haar huis, indien de installatie werkt, hevig 
trilt en beeft en de muren zijn gescheurd en 
haar huis zeer hinderlijk dreunt; dat dus de 
ervaring reeds leert, dat de opgelegde voor
waarden geen enkel merkbaar effect sor
teeren, en hare ondervinding, die haar heeft 
geleid tot het indienen van bezwaren inge
volge art. 7 der Hinderwet ten overstaan 
van het gemeentebestuur, welke bezwaren 
juist zijn bevonden, is opgedaan, nadat bij 
voorbaat reeds aan de thans gestelde voor
waarden was voldaan; 

0. dat op grond van de ter zake uitge
brachte ambtsberichten moet worden aan
genomen, dat als gevolg van de door de 
weefgetouwen veroorzaakte hinderlijke tril
lingen ernstige hinder van de onderwerpe
lijke inrichting valt te duchten voor het 
pand van de firma A. Meijer; 

dat blijkens het rapport van den D irec
teur-Generaal van den Arbeid, waarmede 
Wij Ons vereenigen, aan dit bezwaar door 
het stellen van voorwaarden niet kan wor
den tegemoetgekomen; 

dat derhalve de gevraagde vergunning 
niet behoort te worden verleend; 

dat tot een tegenovergestelde beslissing 
geen aanleiding kan geven de omstandig
heid, dat de te duchten hinder grootendeels 
het gevolg is van de onoordeelkundige wijze, 
waarop de fabriek van de Naamlooze Ven
nootschap Nico ter Kuile e n Zone n en het 
pand van de firma A. Meijer, mede door 
het toedoen van deze laatste, tegen elkaar 
zijn aangebouwd; 

dat immers, aangezien voor het gedeelte 
van de fabriek van de Naamlooze Vennoot 
schap Nico ter Kuile en Zonen, waarvoor 
thans vergunning voor een weverij is ge
vraagd, slechts een vergunning bestond voor 
een ruwerij, de firma A. Meijer bij de uit-
breiding van haar pand slechts met de aan
wezigheid van een dergelijke inrichting in 
het bedoelde gedeelte van de naastgelegen 
fabriek rekening behoefde te houden; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat de Naam
looze Vennootschap Nico ter Kuile en Zo-
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nen ,in dit gedeelte van haar fabriek, zonder 
de vereischte vergunning volgens de Hin
derwet, een weverij had gesticht; 

dat in verband met het vorenstaande het 
b esluit van burgemeester en wethouders van 
Enschede niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden be
sluit van burgemeester en wethouders van 
Enschede, aan de Naamlooze Vennootschap 
Nico ter Kuile en Zonen, te Enschede, de 
gevraagde vergunning alsnog te weigeren, 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last enz. 

(A.B.) 

I Mei I939· ARREST van den Hoogen 
Raad. ( Vestigingswet K lein bedrij f art. 1.) 

Bij reg.'s grief, dat door de Rechtb. 
onvoldoende zou zijn weerlegd het ver
weer, dat tevoren in het binnen dezelfde 
gemeente gelegen pand A t wee slagers
bedrijven gevestigd zouden zijngeweest , 
een van get. van L, en een van req., en 
dat hij op 13 Juli 1938 zijn bedrijf uit 
dit pand A naar pand B zou hebben 
overgebracht, wordt voorbijgezien , dat 
bij het vonnis niet alleen feitelijk is aan
genomen, dat in perceel A slechts één 
slagerszaak, en wel van req . en van L. 
gezamenlijk, werd gedreven, maar ook 
dat na het tijdstip, waarop req. een 
slagerszaak in perceel B heeft gevestigd, 
req. en v an L. de zaak in perceel A zijn 
blijven drijven, zoodat van verplaatsing 
van deze zaak naar perceel B geen spra
ke kan zijn. · 

Noch de in een p.-v. voorkomende 
verklaring van H., noch eenig ander be
wijsmiddel houdt iets in, waaruit de ge
volgtrekking zou kunnen worden ge
maakt, dat req. in perceel B een daarin 
door zekeren V. tevoren gedreven zaak 
zou hebben voortgezet. 

Op het beroep van B, Z., koopman, te 
Amersfoort, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtb. te Utrecht van 
29 Nov. 1938, waarbij requirant in hooger 
beroep met vernietiging van een vonnis van 
het Kantongerecht te Amersfoort van 25 
Aug. 1938, ter zake van a. het "een inrichting 
vestigen zonder de daartoe ingevolge de Ves
tigingswet Kleinbedrijf 1937, S. 619, ver
eischte vergunning" en b. het "in een inrich
ting gevestigd zonder de daartoe ingevolge 
de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, S. 619, 
vereischte vergunning, het daarin uitgeoefen
de bedrijf in stand houden", met aanhaling 
van de artt. 1, 2, 10, 14 ten ie sub a en b en 
lid 5, 15 en 16 van genoemde wet, artt. 2 en 
7 van het Vestigingsbesluit Slagersbedrijven 
1938, gewijzigd bij Besluit van 23 Juni 1938 
S. 666, artt. 23, 62 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot twee geldboeten van vijftien gulden elk 
en , vervangende hechtenis van tien dagen 

voor elke boete; (Gepleit door Mr. S. van 
Oven) 

De Hooge Raad enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; . 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: 

I. ,,S. althans v. t. van de artt. 1, 2, 10, 

14 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, S , 
619, 350, 351, 358, 359, 425 Sv, 

omdat de Rechtbank het onder a en b door 
verdachte gevoerde verweer weerlegt met den 
grond, dat er zich in perceel Kamp 34 B 
slechts één zaak bevond, hetgeen niet uit
sluit, dat deze zaak verplaatst zou zijn naar 
perceel Punten burgerlaan 92 ;" 

II. ,,S., althans v. t. der artt. voornoemd, 
door bewezen te verklaren dat verdachte 

in perceel Puntenburgerlaan 92 een inrich
ting heeft gevestigd, nu uit de verklaring 
van J. Hamersveld - opgenomen in het pro
ces-verbaal van I Aug. 1938 - blijkt, dat in 
het perceel Puntenburgerlaan 92 gevestigd 
was de zaak van Vink;" 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de telastelegging, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld, ten laste van 
requirant is bewezen verklaard, dat hij op of 
omst reeks 13 Juli 1938 te Amersfoort in per
ceel P untenburgerlaan 92, een inrichting, be
stemd voor de uitoefening van het runder
en het varkensslagersbedrijf, voor zoover die 
uitoefening betrof, zonder daartoe verkregen 
vergunning van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken voor de Geldersche Vallei heeft 
gevestigd door alstoen de uitoefening van die 
bedrijven te doen aanvangen ten aanzien van 
het publiek; -die uitoefening bestond in het 
in voorraad hebben anders dan voor eigen 
gebruik en in het aan het publiek verkoopen 
van versch vleesch en/of gekoeld vleesch van 
niet in nood gedoode runderen en varkens; 
alsmede dat hij op of omstreeks 10 Augustus 
1938, des voormiddags omstreeks 11.15 uur, 
te Amersfoort, in perceel Puntenburgerlaan 
92, in voormelde inrichting, die op of om
streeks 13 Juli 1938 aldaar was gevestigd, 
zonder de daartoe ingevolge de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937 vereischte vergunning, de 
voormelde daarin uitgeoefende bedrijven in 
stand heeft gehouden; 

0. omtrent het eerste middel, dat requi
rant ter terechtzitting der Rechtbank onder 
meer als verweer heeft aangevoerd, - op 
welk verweer in het middel kennelijk wordt 
gedoeld - , dat tevoren in het binnen dezelf
de gemeente gelegen pand Kamp 34 B twee 
slagersbedrijven gevestigd zouden zijn ge
weest, een van getuige van Lent en een van 
requirant, en dat hij op 13 Juli 1938 zijn be
drijf uit dit perceel Kamp 34 B naar het per
ceel Puntenburgerlaan 92 zou hebben over
gebracht; 

dat nu in het middel wordt voorbijgezien, 
dat bij het bestreden vonnis niet alleen fei 
telijk is aangenomen, dat in het perceel Kamp 
34 B slechts één slagerszaak, en wel van re-
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quirant en van Lent gezamenlijk, werd ge
dreven, maar ook dat na het tijdstip, waarop 
requirant een slagerszaak in het perceel Pun
tenburgerlaan 92 heeft gevestigd, requirant 
en van Lent de zaak in het perceel Kamp 
34 B zijn blijven drijven, zoodat van ver
plaatsing van deze zaak naar het perceel Pun
ten burgerlaan 92 geen sprake kan zijn; 

0. dat met het tweede middel blijkbaar is 
bedoeld, dat uit het in het bestreden vonnis 
als bewijsmiddel gebezigd ambtseedig pro
ces-verbaal van 1 Aug. 1938, voor zoover be
vattende een door J. Hamersveld aan de ver
balisanten afgelegde verklaring, zou volgen 
dat requirant niet in het perceel Puntenbur
gerlaan 92 een nieuwe zaak heeft gevestigd, 
doch een daarin te voren door Vink gedreven 
zaak heeft voortgezet, doch noch de verkla
ring van Hamersveld, noch eenig ander ge
bezigd bewijsmiddel iets inhoudt dat een zoo
danige gevolgtrekking zou kunnen wettigen, 
zoodat dit middel feitelijken grondslag mist; 

Verwerpt het beroep. 
[Gewezen overeenkomstig de conclusie van 

den Advocaat- Generaal Holsteyn.] 
(N. J.) 

1 Mei 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Motorrijtuigenbelastingwet art. 
17; Sr. art. 56.) 

In beide middelen gaat req. hiervan 
uit, dat het "doen rij den" van art. 17 
van de Motorrijtuigenbelastingwet zou 
bestaan in het handelen of nalaten -
i. c. het op het eiland Tholen geven van 
de opdracht - waardoor het door de 
wet gewraakte rijden wordt teweegge
bracht. Dit is een onjuist uitgangspunt; 
de overtreding bestaat toch in het -
door het handelen of nalaten - teweeg 
gebracht worden zelf van het rijden. 

[De Adv.-Gen. Holsteyn is m.b. t. het 
tweede middel van oordeel, dat de Po
litierechter er zich over had moeten uit
laten of het doen rijden te Rotterdam 
en het doen rijden te Dinteloord [ waar
voor door req. bereids een transactie was 
aangegaan], hoewel elk op zich zelf een 
strafbaar feit opleverende, door gelijk
soortigheid en het voortspruiten uit één 
en hetzelfde ongeoorloofd besluit in 
zóódanig verband stonden, dat zij als 
één voortgezette handeling moesten 
worden beschouwd, waarop de ontvan
kelijkverklaring had kunnen afstuiten.] 

Op het beroep van C. v . d . K., autobus
ondernemer, te Oud-Vossemeer, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van den Po
litierechter bij de Arr.-Rechtbank te Rotter
dam van den 7 Dec. 1938, waarbij requirant 
ter zake v.an het "als houder van een motor
rijtuig daärmede op den openbaren weg doen 
rijden, zonder dat daarvoor de verschuldigde 
belasting is voldaan", met aanhaling van de 
artt. 2, 4, lid 4, 17 en 19 der Motorrijtuigen
belastingwet en de Beschikking van den Mi-

nister van Financiën van 13 November 1934, 
Ned. Stct. 1934 n °. 219, gewijzigd bij Be
schikking van 27 Nov. 1935, Ned. Stct. 1935 
n °. 232, is veroordeeld tot een geldboete van 
twintig gulden en vervangende hechtenis vgn 
acht dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn : 

Post alia: 
Aan requirant als verdachte is telastege

legd, dat hij op of omstreeks 18 Mei 1938 te 
Rotterdam, terwijl hij was houder van een 
motorrijtuig, daarmede op den openbaren 
weg door den verdachte A. A. van de K. , 
wien hij daartoe opdracht had gegeven, heeft 
doen rijden, althans willens en wetens heeft 
toegelaten, dat genoemde A. A. van de K . 
daarmede op den openbaren weg reed, zonder 
dat daarvoor de verschuldigde belasting, als 
bedoeld in art. 1 van de Motorrijtuigenbe
lastingwet, was voldaan, namelijk op de be
treffende belastingkaart, als bedoeld in het 
vierde lid van art. 4 der Motorrijtuigenbe
lastingwet, een zoogenaamde 60-dagenkaart, 
door den houder van het motorrijtuig niet op 
door den Minister van Financiën bepaalde 
wijze de datum, waarop werd gereden, was 
aangeteekend, immers die datum in het daar
voor dienende vak van de kaart niet was in
geschreven met inkt en niet zonder over
schrijving. 

De Politierechter heeft bewezen verklaard 
dat requirant het hem telastegelegde feit 
heeft gepleegd, met dien verstande, vooreerst 
dat niet is bewezen, dat de datum, waarop 
werd gereden, was aangeteekend niet zonder 
overschrijving, en voorts dat hij, terwijl hij 
was houder van een motorrijtuig, daarmede 
op den openbaren weg door den verdachte A. 
A. van de K., wien hij daartoe opdracht had 
gegeven, heeft doen rijden. 

Voorts is , blijkens het vonnis, ten aanzien 
van requirant als verdachte aangevoerd: 

"1. dat de Politierechter onbevoegd is 
van het aan dezen verdachte telastegelegde 
kennis te nemen, omdat dit feit is gepleegd 
daar waar de opdracht tot het rijden is ge
geven en deze verdachte die opdracht heeft 
verstrekt te Oud-Vossemeer, waar hij woont; 

2. voor het geval de Politierechter zich 
wel bevoegd acht, dat het recht tot straf
vordering tegen dezen verdachte is verval
len, omdat hij is bekeurd ter zake van het
zelfde feit, waarvoor hij thans terecht staat, 
namelijk het rijden van verdachte A. A. van 
de K. op 18 Mei 1938 te Dinteloord met de
zelfde autobus uit hoofde van dezelfde op
dracht als die, waarvan het rijden te Rotter
dam het gevolg is geweest en de vervolging 
van dat feit buiten proces door schikking 
volgens de wet is afgedaan." 

De Politierechter heeft zich bevoegd ge
acht om van het aan requirant telastegelegde 
kennis te nemen, omdat het aan dezen ver
dachte telastegelegde oplevert het in art. 1 7 
der Motorrijtuigenbelastingwet vermelde 
"doen rijden" en dit "doen rijden", dat niet 
alleen omvat het rijden door een ander in-
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gevolge bepaalde opdracht van den houder 
van het motorrijtuig, maar ook het willens 
en wetens toelaten door dien houder van het 
rijden door een ander, wordt gepleegd daar, 1 

waar wordt gereden. Dit heeft, naar de mee
ning van den Politierechter, tengevolge, dat 
ook het 2e verweer niet steekhoudend is, 
immers het doen rijden te D inteloord onder 
de omstandigheden bovengenoemd levert op 
een ander strafbaar feit dan het doen rijden 
te Rotterdam, zoodat naar het oordeel van 
den Politierechter de Rijksadvocaat ontvan
kelijk is in de door hem ingestelde vervol
ging en een onderzoek naar de feitelijke juist
heid van dit verweer achterwege kan blijven. 

Requirant heeft bij door hem ingediende 
schriftuur voorgesteld en toegelicht twee 
middelen van cassatie, luidende: 

I. S., althan! v. t. van de artt. 2, 376, 
348 en 349 Sv., doordat de Politierechter te 
Rotterdam zich ten onrechte bevoegd heeft 
verklaard tot kennisneming van het ~equi
rant ten laste gelegde feit. 

II. S., althans v . t. van de artt. 24 Mo
torrijtuigenbelastingwet, 376,348,349 Sv. en 
74 Sr., doordat de Politierechter ten omechte 
den Rijksadvocaat te Rotterdam ter vervol
ging vanwege den Minister van Financiën te 
's-Gravenhage ten deze ontvankelijk heeft 
geacht. 

H et eerste middel is blijkens de toelich
ting hierop gebaseerd dat de Politierechter 
te Rotterdam in casu alleen dan bevoegd zou 
zijn, indien het aan requirant telastegelegde 
feit door hem zou zijn begaan binnen het 
rechtsgebied der Rechtbank te Rotterdam, 
dat echter requirant persoonlijk uitsluitend 
heeft gehandeld op het eiland Tholen en dus 
de overweging in het bestreden vonnis, dat 
"doen rijden" zou omvatten het "willens en 
wetens toelaten van het rijden" de bevoegd
verklaring niet kan schragen. 

Mijns inziens faalt het middel reeds, om
dat in de telastlegging uitdrukkelijk is ge
steld, dat requirant het hem telastegelegde 
feit (het doen rijden) te Rotterdam heeft 
gepleegd, hetgeen den Politierechter te Rot
terdam bevoegd deed zijn, van het aan re
quirant telastegelegde kennis te nemen. Bo
vendien acht ik het oordeel van den Politie
rechter, dat het in art. 17 der Motorrijtuigen
belastingwet vermelde "doen rijden", als om
vattend het door den houder willens en we
tens toelaten dat met het motorrijtuig op den 
openbaren weg wordt gereden (o.a. arrest 
H. R. 15 Febr. 1932 N. J. 1932 blz. 637), 
wordt gepleegd daar, waar wordt gereden, 
juist, zoodat, daar requirants "handelen" op 
het eiland Tholen, namelijk het aldaar ver
strekken van de opdracht, medebracht dat 
requirant te Rotterdam willens en wetens het 
aldaar rijden op den openbaren weg heeft 
toegelaten en requirant dus te Rotterdam 
op den openbaren weg heeft doen r ijden in 
den zin van genoemd art. 1 7, ook inderdaad 
door requirant h~t hem telastegelegde feit is 
begaan te Rotterdam. 

Van het tweede middel komen blijkens de 
toelichting de gronden hierop neer: dat ter 

zake van een, onder gelijke omstandigheden 
en op gelijke gronden als te Rotterdam, 
plaats gevonden bekeuring van requirant 
wegens het op denzelfden autorit reeds tevo
ren doen rijden onder de gemeente D intel
oord, een transactie op 3 Juni 1938 was aan
gegaan; dat dientengevolge ook voor wat het 
gebeurde te Rotterdam betreft, het recht tot 
strafvervolging was komen te vervallen om
dat requirants strafbare handeling ( overtre
ding van art. 17 der Motorrijtuigenbelasting
wet) een en ondeelbaar is en wordt gevormd 
door hetgeen requirant op het eiland Tholen 
deed, te weten het aldaar geven van de op
dracht tot het maken van den geheelen rit; 
en dat derhalve de overweging in het be
streden vonnis dat het doen rijden te Dintel
oord een ander strafbaar feit is dan het doen 
rijden te Rotterdam, gelet op de omstandig
heden, ni!,t juist is. 

Dit middel komt mij in zooverre deugde
lijk voor, dat di:. beslissing van den P olitie
rechter , dat de Rijksadvocaat in de door hem 
tegen requirant ingestelde vervolging ont
vankelijk is en een onderzoek naar de feite
lijke juistheid van het te dien aanzien ge
voerde verweer achterwege kan blijven, niet 
door de daaromtrent in het vonnis gegeven 
motiveering wordt gedragen. 

De omstandigheid toch, dat het doen rij
den te D inteloord een ander strafbaar feit 
oplevert dan het doen rijden te Rotterdam, 
waaronder m. i. slechts kan worden verstaan 
dat deze feiten wat plaats en tijd betreft 
verschillen, bracht niet noodzakelijk de ont
vankelijkverklaring mede, immers sloot niet 
uit, dat de ontvankelijkverklaring zou kun
nen afstuiten hierop, dat beide feiten -
hoewel elk op zichzelf een strafbaar feit op
leverende - door gelijksoortigheid en het 
voortspruiten uit één en hetzelfde ongeoor
loofd besluit in zoodanig verband stonden 
dat zij als één voortgezette handeling moes
ten worden beschouwd. Doordat hieromtrent 
de Politierechter zich niet heeft uitgelaten, 
is m. i. in het vonnis de beslissing betreffen
de de ontvankelijkheid van den Rijksadvo
caat in zijn vervolging tegen requirant niet 
behoorlijk met redenen omkleed, zoodat ge
schonden is het op straffe van nietigheid 
gegeven voorschrift van art. 359, tweede lid, 
Sv. in verband met de artt. 348, 349, 358, 367 
en 528 van dit Wetboek. Mitsdien conclu
deer ik tot vernietiging van het bestreden 
vonnis voorzoover dit tenlaste van requirant 
is gewezen en verwijzing der zaak naar het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage ter berechting 
en afdoening op de bestaande dagvaarding. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis van het 
aan requirant t en laste gelegde met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld is be
wezen verklaard, dat hij op of omstreeks 18 
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Mei 1938 te Rotterdam, terwijl hij was hou
der van een motorrijtuig, daarmede op den 
openbaren weg door A. A. van de K., wien 
hij daartoe opdracht had gegeven, heeft doen 
rijden, zonder dat daarvoor de verschuldigde 
belasting, als bedoeld in art. 1 van de IVIo
torriituigenbelastingwet, was voldaan, na
melijk op de betreffende belastingkaart, als 
bedoeld in het vierde lid van art. 4 der Mo
torriituigenbelastingwet, een zoogenaamde 
60-dagenkaart, door den houder van het mo
torrijtuig niet op door den Minister van Fi
nanciën bepaalde wijze de datum, waarop 
werd gereden, was aangeteekend, immers die 
datum in het daarvoor dienende vak van de 
kaart niet was ingeschreven met inkt; 

dat door requirants raadsman ter terecht
zitting van den Politierechter was aange
voerd: (zie Conclusie); 

dat te dien aanzien in het bestreden vonnis 
is overwogen: 

,,De Politierechter acht zich, in tegenstel
ling met het door den raadsman dienaan
gaande aangevoerde, bevoegd om van het 
aan verdachte S. v . d. K. telastgelegde ken
nis te nemen, omdat het enz. (zie Conclusie); 

0 . omtrent de middelen van cassatie: 
dat bij beide - middelen wordt uitgegaan 

hiervan, dat het "doen rijden" van art. 1 7 
van de Motorrijtuigenbelastingwet zou be
staan in het handelen of nalaten - in dit 
geval het op het eiland Tholen geven van 
de opdracht - waardoor het door de wet 
gewraakte rijden wordt ·teweeggebracht; dat 
echter dit uitgangspunt is onjuist, immers 
de overtreding bestaat in het - door het 
handelen of nalaten - teweeggebracht wor
den zelf van het rijden; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

8 Mei r939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Provinciale Wet art. 138; B. W. 
art. 62 s; Geldersch Rivierpolderregle
ment art. 361 .) 

Art. 363, lid 4 van het Geldersche Ri
vierpolderreglement zou alleen dan bin
dende kracht missen, indien zij niet in
hield een beperking van den eigendom, 
doch, zooals req. meent, zou leiden tot 
vernietiging van den eigendom of tot 
onteigening zonder schadevergoeding. 
Noch het een noch het ander is echter 
het geval. 

Niet blijkt, dat de R echtb. met de 
overweging, dat een reparatie van een 
schuur, wanneer het uitbreken en weer 
opmetselen van twee muren noodzake
lijk is, als gedeeltelijke herbouw moet 
worden aangemerkt, aan het begrip 
"her- of verbouw" in gezegd lid 4 van 
art. 36.~ een andere beteekenis heeft toe
gekend, dan die, welke het in deze be
paling heeft. 

Ambtshalve de qualificatie verbeterd. 

Op het beroep van Mr. C . V ., advocaat en 
landbouwet, te Herwijnen, requirant van cas-

satie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Arnhem van 3 Jan. 1939, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een 
schriftelijk vonnis van het Kantongerecht te 
Tiel, op 24 Jan. 1938 in deze zaak gewezen, 
requirant, ter zake van "het door beloften 
opzettelijk uitlokken van het op of boven de 
kruin, op of boven de glooiing of binnen tien 
meter uit den teen van een dijk - niet zijnde 
een waterkeering van een polderdistrict tegen 
de Linge beneden de uitmonding van de 
Kome - een bouwwerk gedeeltelijk her
bouwen" met aanhaling van de artt. 363 sub 
4 (lees: 4e lid) juncto 472 van het Reglement 
op het beheer der rivierpolders in de Pro
vincie Gelderland en de artt. 23, 47 en 91 Sr. 
is veroordeeld tot een geldboete van drie 
gulden subsidiair drie dagen hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. R ombach. 

De Rechtbank te Arnhem heeft bij vonnis 
van 3 Januari 1939, waartegen dit beroep in 
cassatie is gericht, · rechtdoende in hooger 
beroep van een vonnis van den Kantonrech
ter te Tiel van 24 Januari 1938, dit vonnis, 
waarbij requirant van alle rechtsvervolging 
werd ontslagen, vernietigd en na te laste van 
den requirant bewezen te hebben verklaard: 
,,dat omstreeks II Januari 1937 in de ge
meente Herwijnen zekere van der Leij den 
west- en den noordgevel van een aan de 
familie an Meeteren toebehoorende schuur 
heeft uitgebroken en opnieuw heeft opge
metseld, welke schuur stond ten deele op de 
oppervlakte tusschen de kruin en den teen 
van den Waalbandijk - de waterkeering van 
het polderdistrict Tielerwaard tegen den 
Waal - ten deele binnen 10 Meter uit den 
teen van dien dijk, welk werk verdachte ter 
plaatse en ongeveer ten tijde voormeld aan 
van der Leij heeft opgedragen onder de be
lofte van betaling der kosten van bedoeld 
werk, aldus vorenomschreven feit opzettelijk 
uitlokkende", dit bewezene strafbaar ver
k laard enz. 

Requirant heeft bij memorie drie cassatie
middelen voorgesteld: 

1. S . of v. t. van de artt. 152, 153 en 192 
der Grondwet, zooals deze luidde toen _het 
feit werd gepleegd, art. 138 der Wet van· 6 
Juli 1850 S . 39 regelende de samenstelling 
en macht van de provinciale staten, doordat 
de Rechtbank heeft overwogen en beslist, 
dat de bepaling van art. 363 lid 4 van het 
Geldersch rivierpolderreglement riiet in strijd 
is met de voormelde artikelen der Grondwet 
en door te overwegen en te beslissen dat de 
provinciale staten aan de artt. 192 der Grond
wet en 138 der provinciale wet een bevoegd
heid ontleenen als in art. 363 lid 4 van voor
meld reglement is omschreven. 

2. S . of v. t. van art. 625 B. W. door te 
overwegen en te beslissen dat de in art. 363 
lid 4 van het Geldersch Rivierpolderregle
ment voorkomende beperking van den eigen
dom door art. 625 B. W. wordt toegelaten. 

3. S . of v . t . van art. 363 lid 4 van het 
Geldersch R ivierpolderreglement doordat de 
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Rechtbank heeft overwogen en beslist, dat 
aari het woord "gedeeltelijke herbouw" een 
beteekenis kan worden gegeven als in het 
vonnis vermeld, zulks terwijl zoowel taalkun
dig als rechtskundig het woord herbouw een 
geheel andere beteekenis heeft en slechts kan 
worden gebruikt als het betreft een veelheid 
van samenstellende deelen. 

Bij het eerste en tweede cassatiemiddel 
wordt de wettigheid bestreden van art. 363 
4e lid van het Reglement op het beheer der 
rivierpoldern in de provincie Gelderland, 
zooals dit reglement door de staten dier pro
vincie bij besluit van 17 Januari 1934 onder 
n °. 6 is gewijzigd en opnieuw is vastgesteld 
(provinciaal blad van Gelderland 1934 
n o. 52). 

Dit voornchrift luidt: 
Het is verboden op of boven de kruin, op 

of boven de glooiing of binnen tien meter 
uit den teen van een anderen dijk een bouw
werk of getimmerte te plaatsen, uit te brei
den of geheel of gedeeltelijk te her- of ver
bouwen. 

Wat in dit voorschrift verntaan moet wor
den onder "dijk" blijkt uit artikel 356 
van het Reglement: de waterkeeringen wor
den onderscheiden in dijken, kaden, binnen
kaden en kwelkaden. Onder dijken worden 
verntaan de waterkeeringen van polderdis
tricten tegen de hoofdrivieren, tegen de Linge 
beneden de uitmonding van de Kome en 
:egen watervloeden, die door dijkbreuken 
ontstaan. 

Wat in dit voorschrift verstaan moet wor
den onder "andere dijk" blijkt uit art. 363 1e 
lid. Het zijn de dijken van art. 356, behalve 
de waterkeeringen van de polderdistricten 
tegen de Linge beneden de uitmonding van 
de Kome. 

Art. 363 se lid bepaalt verder, dat van het 
in lid 4 gestelde verbod Gedeputeerde S taten, 
den dijkstoel gehoord, schriftelijke onthef
fing kunnen verleenen. 

Dat genoemd verbod op den dijk in boven
vermelde bewezenverklaring genoemd toe
passelijk is, kan niet twijfelachtig zijn en 
wordt ook niet betwist. De vraag is echter of 
het wettig is. 

De Kantonrechter had in zijn bovenver
meld vonnis den requirant ontslagen van 
rechtsvervolging op grond dat Gedeputeerde 
Staten stelselmatig weigeren de ontheffing 
bedoeld bij art. 363 se lid van het reglement 
te verleenen en hierdoor honderden op of aan 
de dijken staande huizen waardeloos maken. 
Volgens hem houdt art. 363 4e lid voormeld 
dan ook niets anders in dan een onteigening 
van bedoelde bouwwerken, welke - gesteld 
al zij ware ten algemeenen nutte - niet bij 
provinciaal reglement kan worden gedecre
teerd, weshalve art. 363 4e lid als in strijd 
met art. 152 der Grondwet bindende kracht 
mist. 

De Rechtbank heeft in haar bovenvermeld 
vonnis overwogen, dat zij zich met deze op
vatting niet kan vereenigen; ,,dat toch het 
voormelde reglement steunt op art. 138 van 
de prov. wet jo. art. 190 e.v. van de Grond-

wet en de Provinciale Staten met het in art. 
363 4e lid neergelegde verbod van bouw, 
her- of verbouw hun bevoegdheid niet heb
ben overschreden, daar deze bevoegdheid 
door het waterstaatsbelang wordt bepaald, 
dat uit den aard der zaak voorzieningen ter 
bescherming van de dijken vordert; dat de 
in art. 363 se lid van het Reglement bedoelde 
ontheffing telkens door Gedeputeerde Staten 
zal mogen worden geweigerd, indien de dijk . 
door bouw, her- of verbouw eenig nadeel 
ondervindt en in zooverre een beperking van 
den eigendom volkomen gewettigd is; dat 
voor het geval deze bevoegdheid door het 
administratief gezag ondoelmatig mocht wor
den aangewend, daartegen behoort te worden 
opgekomen langs de administratieve proce
dure van art. 166 der provinciale wet, doch 
de rechtsgeldigheid van art. 363 4e lid daar
door niet wordt aangetast." 

Tegenover dit betoog houdt requirant, zoo
als wij zagen, de onwettigheid van het verbod 
staande en hij licht dit bij zijn schriftuur nog 
a ls volgt toe: De overweging, dat een water
staatsbelang een onbeperkte bevoegdheid 
zou geven tot beperking van den eigendom 
als in art. 363 4e lid, is in strijd met alge
meene rechtsbeginselen, de Grondwet en an
dere wetten. Het betreft hier echter niet een 
beperking van den eigendom maar een ver
nietiging van het eigendomsrecht ; immen, 
een verbod van her- of verbouw, waaronder 
kunnen worden begrepen reparaties als in dit 
geval, belet de eigenaars om gebouwen te 
onderhouden, zoodat deze gedoemd zijn in 
puin te vallen. Het spreekt van zelf, dat door 
deze bepaling de betrokken eigenaren groote 
schade lijden, want zij moeten lijdelijk toe
zien, dat hunne gebouwen tengevolge van 
gedwongen nalatigheid in verval geraken . 
Wanneer een gebouw door brand of storm 
geheel of gedeeltelijk wordt gedestrueerd, 
mag het niet in den ouden toestand worden 
hersteld. Welke beteekenis heeft dan nog 
het eigendomsrecht op een gebouw, wanneer 
men dat gebouw niet mag herntellen, als het 
herstel behoeft, niet mag dichten als het dak 
lekt en een muur niet mag hersteld worden 
als er een gat in is gevallen? Het eigendoms
recht op een gebouw heeft alleen waarde als 
men het gebouw als geheel intact kan hou
den; bij instorting heeft men slechts de sa
menstellende deelen over, die als waardeloos 
kunnen worden beschouwd. Inderdaad is hier 
dus een verkapte onteigening, doch zonder 
schadevergoeding, wat strijdig is met art. 
,52 der Grondwet. 

Requirant beroept zich voorts op verschil
lende arresten van den Hoogen Raad, waar
uit zou blijken dat Uw Raad zich niet even
als de Rechtbank op het standpunt stelt, dat 
uitsluitend langs den weg eener administra
tieve procedure tegen soortgelijke verorde
ningen kan worden opgekomen. Onder meer 
noemt hij twee arresten van 6 Nov. 1899 W. 
7358 (waarbij gemeente-verordeningen on
verbindend zijn verklaard omdat zij tenge
volge hadden, dat strooken particuliere grond 
tengevolge van rooilijnvaststelling feitelijk 
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bij den openbaren weg werden ingelijfd) en 
een arrest van 22 Mei 1933 N. J. 1933 blz. 
1233 W. 12620 (waarbij een provinciale ver
ordening, omdat zij de bevoegdheid van den 
eigenaar door art. 679 B. W. toegekend om 
zijn erf af te sluiten ophief, waardoor die 
grond tegen den wil van den eigenaar voor 
het publiek toegankelijk was en moest blij
ven, onverbindend is verklaard) . 

Naar mijn meening is in deze zaak het 
standpunt van de Rechtbank juist. De onder
havige verordening gaat inderdaad ver in 
hare beperking van den eigendom, maar met 
onteigening in de beteekenis van de Grond
wet (het tegenwoordige art. 158) heeft zij in 
het geheel niets te maken. Ook wordt door 
die verordening den eigenaar niet het ge
heele gebruik van zijn eigendom feitelijk 
ontnomen om plaats te maken voor het ge
bruik van anderen, zooals dit blijkens boven
staande arresten en vele andere door Uwen 
Raad ontoelaatbaar is geoordeeld. 

Evenmin is sprake van vernietiging van 
den eigendom of voortdurende of tijdelijke 
onbruikbaarmaking daarvan genoemd in het 
tegenwoordige art. 159 der Grondwet. D e 
eigenaar behoudt het uitsluitend gebruik van 
zijn eigendom al moet hij machteloos aanzien 
dat dit tengevolge van het verbod van her
bouw in waarde achteruitgaat. D e Recht
bank is naar mijn meening te optimistisch 
gestemd, wanneer zij spreekt over de admi
nistratieve procedure van art. 166 der pro
vinciale wet, maar dit verandert niets aan 
het karakter der verordening, die slechts als 
een beperkin g van den eigendom door het 
daartoe volgens de Grondwet bevoegde open
baar gezag kan worden beschouwd. 

Art. 136 der Grondwet geeft aan de Pro
vinciale S taten, de macht om onder goed
keuring van de Kroon, de verordeningen te 
maken, die zij voor het provinciaal belang 
noodig achten. Deze verordeningen kunnen 
den eigendom beperken. De rechter heeft 
niet de bevoegdheid de billijkheid dezer ver
ordeningen te beoordeelen en ook art. 62 5 
B . W ., dat zelfs uitdrukkelijk naar deze ver
ordeninger-. verwijst, kan daartegen niet met 
vruc:'.lt worden ingeroepen. 

Zoowel het eerste als het tweede cassatie
middd ach1· ik om die redenen ongegrond. 

Evenzeer is ongegrond het derde middel 
van cassatie. De Rechtbank kon uit de be
wijsmiddelen afleiden, dat genoemde van der 
Leij den West- en den N oordgevel van de 
bewuste schuur heeft uitgebroken en op
nieuw opgemetseld en heeft deze feiten m. i. 
terecht beschouwd als gedeeltelijke herbouw 
van dat bouwwerk, zooals in de verordening 
op straffe verboden is. 

Ik concludeer tot verwerping van het cas
satieberoep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: (zie conclusie.) 

0. dat bij het bestreden vonnis van het te 
lastgelegde is bewezen verklaard, dat (zie 
conclusie.) 

0 . dat de R echtbank daarbij onder meer 
heeft overwogen: 

I. dat de Kantonrechter verdachte heeft 
ontslagen van rechtsvervolging op grond dat 
Ged. Staten stelselmatig weigeren de onthef
fing, bedoeld bij art. 363 sub 5 °. van het Re
glement op het beheer der rivierpolders in 
de provincie Gelderland te verleenen en hier
door honderden in die provincie op of aan 
de dijken staande huizen waardeloos maken; 

dat art. 363 sub 4 °. van dat Reglement dan 
ook niets anders inhoudt dan een onteigening 
van bedoelde bouwwerken, welke - gesteld 
al zij ware ten algemeenen nutte - niet bij 
provinciaal reglement kan worden gedecre
teerd, weshalve art. 363 sub 4 °. als in strijd 
met art. 152 Grondwet bindende kracht mist ; 

dat de Rechtbank zich met deze opvatting 
niet kan vereenigen; 

dat toch het voormelde Reglement steunt 
enz. (zie conclusie.) 

ll. dat verdachte zich er wel is waar op 
beroept, dat hier slechts sprake zou zijn van 
een eenvoudige reparatie, doch dat de Recht
bank dit verweer verwerpt, daar een repara
tie van een schuur, wanneer het uitbreken en 
weer opmetselen van twee muren noodzake
lijk is, als gedeeltelijke herbouw moet worden 
aangemerkt; 

Wat de middelen betreft : 
0. ten aanzien van het eerste en tweede 

middel : 
dat deze beide gericht zijn tegen de hier

voor onder I aangehaalde overwegingen van 
het bestreden vonnis, op grond dat de bepa
ling van art. 363 4de lid van het Geldersche 
Rivierpolderreglement een zoo ver gaande be
perking van den eigendom inhoudt, dat het 
in wezen is een vernietiging van het eigen
domsrecht, althans een verkapte onteigening 
zonder schadevergoeding inhoudt en derhal
ve niet door art. 625 B. W. is toegelaten; 

dat deze opvatting niet juist is; 
dat toch in het algemeen art. 625 B. W . 

beperking van den eigendom door openbare 
verordeningen, daargesteld door een daartoe 
volgens de Grondwet bevoegde macht, waar
toe krachtens het destijds geldende art. 192 
der Grondwet in deze materie de P rovinciale 
Staten behooren, toelaa t; 

dat de aangevallen bepaling derhalve al
leen dan bindende kracht zou missen, indien 
zij niet inhield eene beperking van den eigen
dom, maar, gelijk requirant beweert, zou lei
den tot vernietiging van den eigendom of tot 
onteigening zonder schadevergoeding; 

dat echter noch het een, noch het ander het 
geval is, daar bedoelde bepaling van art. 363 
4de lid dier provinciale verordening een der
gelijke eigendomsvernietiging of ongeoorloof
de onteigening niet inhoudt; 

dat deze beide middelen dus falen; 
0. dat ook het derde middel niet tot cas

satie kan leiden, omdat niet blijkt, dat de 
Rechtbank in de hiervoor onder II aange
haalde overweging, waartegen dit middel ge-
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richt is, aan het begrip "her- of verbouw" in 
gezegd 4de lid van art. 363 eene andere be
teekenis heeft toegekend dan die, welke het 
in deze bepaling heeft; 

0. ambtshalve dat de in het bestreden von
nis aan het bewezen verklaarde gegeven qua
lificatie niet tot uitdrukking brengt, dat het 
feit waartoe requirant heeft uitgelokt is een 
in de Provincie Gelderland strafbaar gesteld 
feit, zoodat dit vonnis te dien aanzien moet 
worden vernietigd; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch en
kel ten aanzien van de daarin gegeven qua
lificatie; 

en rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. O.; 

Qualificeert het bewezen verklaarde als 
"het door beloften opzettelijk uitlokken van 
het in de Provincie Gelderland op of boven 
de kruin, op of boven de glooiing of binnen 
tien meter van een dijk, - niet zijnde een 
waterkeering van een polderdistrict tegen de 
Linge beneden de uitmonding van de Korne, 
- een bouwwerk gedeeltelijk herbouwen". 

Verwerpt overigens het beroep. 
(N. J.) 

8 Mei 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Motor- en Rijw.wet art. 22; Sr. 
art. 40.) 

Daargelaten of de omstandigheden 
medebrachten, dat req. nu juist op een 
voorval van dien aard [een of eenige 
vogels werden tegen zijn voorruit ver
pletterd] voorbereid had moeten zijn, 
- al zal de kans daarop inderdaad met 
de snelheid toenemen - is de Rechtb. 
er terecht van uitgegaan, dat van den 
autobestuurder, die zijn snelheid hoog 
opvoert, mag worden verlangd, dat hij 
zich rekenschap geeft van de daaraan 
verbonden gevaren, en dat hij beschikt 
over de bekwaamheid, oplettendheid en 
tegenwoordigheid van geest, vereischt 
om ook bij groote snelheid de veiligheid 
van het verkeer niet in gevaar te bren
gen. 

Req. mag, nu hij eenmaal door met 
groote snelheid [IIo K.M. p. u.] te rij
den, de verantwoordelijkheid voor de 
daaraan verbonden gevaren had op zich 
genomen, zich niet beklagen, dat aan 
zijn tegenwoordigheid van geest bij zich 
plotseling voordoende moeilijkheden 
hooge eischen worden gesteld. 

De Rechtb. heeft, door te beslissen, 
dat een voorval als waarop req. zich be
roept de strafbaarheid van req. niet uit
sluit, niet blijk gegeven van het begrip 
overmacht een onjuiste opvatting te 
hebben gehuldigd. 

Op het beroep van G. A. M., reiziger, te 
Blaricum, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Haarlem 
van 5 Januari 1939, waarbij in hooger be
roep, met vernietiging van een op 19 Octo-

L. 1939. 

ber 1918 äoor het Kantongerecht te Haarlem 
gewezen mondeling vonnis, requirnnt ter za
ke van: ,,als bestuurder van een motorrijtuig 
daarmede rijden over een weg op zoodanige 
wijze en met zoodanige snelheid, dat de vrij
heid en veiligheid van het verkeer wordt be
lemmerd en in gevaar gebracht", met aan
haling van de artt. 22 aanhef en a, 29 en 30 
van de Motor- en Rijw.wet, 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van twintig 
gulden en een vervangende hechtenis van 
tien dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

de_n requirant voorgesteld bij schriftuur, en 
lmdende: 

,,S. althans v. t. van de artt. 350, 351, 352, 
358, 359 Sv., art. 40 Sr. en art. 22 aanhef en 
onder a Motor- en Rijw.wet omdat de Recht
b~nk uit de. in het vonnis opge_nomen bewijs
middelen ten onrechte heeft afgeleid, gelijk 
z(j_ heeft gedaan, dat geen omstandigheden 
z11n gebleken die requirants strafbaarheid 
uitsluiten·" 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
. van requirant is bewezen verklaard, met qua

lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
hij op 31 Augustus 1938, des voormiddags 
omstreeks te 9 uur, in de gemeente Haarlem
mermeer als bestuurder van een vierwielig 
motorrijtuig daarmede heeft gereden over 
den voor het openbaar verkeer openstaan
den rijweg, den Rijksweg n °. 4, en alstoen 
met een snelheid van ongeveer no K .M. 
per uur heeft gereden aan de voor hem lin
kerzijde van dezen weg, waarop een aanrij
ding is gevolgd tusschen het door hem, ver
dachte, bestuurde motorrijtuig en een vier
wielig motorrijtuig, dat hem, verdachte, van
uit tegenovergestelde richting naderde en dat 
aan de voor diens bestuurder rechterzijde 
van voornoemden weg reed, door welke wij
ze van rijden van verdachte de vrijheid en 
veiligheid van het verkeer werden belem
merd en in gevaar gebracht; 

0. dat de Rechtb., naar aanleiding van het 
van de zijde van requirant gevoerd verweer, 
dat hij de macht over het stuur verloor en 
op de linkerzijde van den weg terechtkwam 
doordat een zwerm musschen tegen de voor
ruit van de door hem bestuurde auto vloog, 
heeft overwogen: 

"dat niet is gebleken, dat een heele zwerm 
vogels, doch slechts dat één of hoogstens 
eenige vogels met de voorruit en voorzijde 
van de door verdachte bestuurde gesloten 
auto in aanraking kwamen, en verdachte, 
met zoo groote snelheid (no K .M . per uur) 
rijdend, er op bedacht moest zijn, dat er mo
gelijk een of een paar vogels of voorwerpen 
tegen de voorruit en voorzijde van de auto 
aan zoude_n komen, zoodat redtlijkerwijs van 
hem gevergd mocht worden, dat hij, toen 
zulks inderdaad geschiedde, de macht over 
het stuur niet verloor, doch in staat bleef 
de rechterzijde van den weg te houden"; 

13 
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dat op deze gronden de Rechtbank voor
meld verweer heeft verworpen, en tegen die 
verwerping het middel is gericht; 

dat bij de toelichting daarvan requirant 
zegt, dat hem niet mag worden verweten, 
dat hij op den cnderhavigen ten dienste van 
het snelverkeer aangelegden weg met een 
snelheid van 110 K.M. per uur reed, en hem 
evenmin mag worden verweten, dat h ij niet 
bedacht was op het feit, dat onverwachts 
vogels tegen zijn voorruit verpletterd zou
den worden, waardoor hem niet alleen het 
uitzicht werd ontnomen, doch waardoor hij 
"alleszins begrijpelijk" een oogenblik schrok 
en de mad t · ovt·r het stuur gedurende kor
ten tijd verloor, hetgeen volgens requirant 
eveneens mogelijk ware geweest indien hij 
met geringere snelheid had gereden en in
dien hij wel op de vogels bedacht ware ge
weest; 

0 . dienaangaande: 
dat de Rechtbank requ1rnnt niet verwijt, 

dat hij met een snelheid van 110 K.M. per 
uur reed, doch dat hij m e t die snelheid heeft 
gereden zonder er op bedacht te zij n, dat 
er mogelij k vogels of voorwerpen tegen de 
voorruit en de voorzijde van de auto aan 
zouden komen, en dat hij. toen zoodanig 
voorval zich voordeed, daardoor buiten staat • 
geraakte om de rechterzijde v an den weg te 
bli jven houden; 

dat, daargelaten of de omstandigheden 
medebrachten, dat requirant nu juist op een 
voorval van dien aard voorbereid had moe
ten zijn, - al zal de kans dat zooiets ge
schiedt inderdaad met de snelheid toenemen 
- , de Rechtbank terecht ervan is uitge
gaan, dat van den autobestuurder, die zijn 
snelheid hoog opvoert, mag worden verlangd 
dat hij zich rekenschap geeft van de daaraan 
verbonden gevaren, en dat hij beschikt over 
de bekwaamheid, oplettendheid en tegen
woordigheid van geest, vereischt om ook bij 
groote snelheid de veiligheid van het ver
keer niet in gevaar te b rengen; 

dat requirant, nu hiJ eenmaal, door met 
groote snelheid te rijden, de verantwoorde
lijkheid voor de daaraan verbonden gevaren 
had op zich genomen, zich er niet over mag 
beklagen, dat aan zijn tegenwoordigheid van 
geest bij zich plotseling voordoende moeilijk
heden hooge eischen worden gesteld, en de 
Rechtbank, door te beslissen, dat een voor
val a ls waarop requirant zich beroept de 
strafbaarheid van requirant niet uitsluit, 
niet, - zooals requirant bij zijn toelichting 
tot het middel haar ten onrechte verwijt - , 
blijk heeft gegeven van het begrip over
macht een onjuiste opvatting te hebben ge
huldigd; 

dat dus het middel niet kan slagen; 
Verwerx:,t het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach.] 

(N. J.) 

ro Mei 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 28 jis 
artt. 56 en 97.) 

Art. 28, aangevend het getal onder
wijzers, door wie het hoofd tenminste 
moet worden bijgestaan, heeft kenne
lijk het oog op die onderwijzers, die ge
durende den gehee/en, bij den rooster 
van lesuren vastgestelden schooltijd, 
voor het aan de school te geven onder
wijs beschikbaar zijn, hetgeen niet het 
geval is. wanneer zij gedurende denzelf
den tijd, zij het ook slechts voor een en
kel uur, elders werkzaam zijn (i. c. als 
vak-onderwij zer). 

Wel behoeft het schoolbestuur, wan
neer het om hem moveerende redenen 
op een deel de r vergoeding voor ver
plichte onderwijzers geen prijs stelt, de 
uitkeering daarvan niet te aanvaarden, 
doch dit heft niet op den in art. 99 3e 
lid laatsten zin aan de Kroon opgeleg
de plicht, het b edrag, waarop het school
bestuur ingevolge de wet aanspraak kan 
maken, bij Hare eindbeslissing vast te 
stellen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging van den 
Heiligen Vincentius van Paulo, te 's-Gra
venhage, tegen de beslissing van Onzen M i
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten 
schappen van 16 Januari 1939, n ° . G n84. 
afd. L. 0 ., tot vaststelling der Rijksvergoe
ding, bedoeld in art. 97 der Lager-Onder
wijswet 1920, over het jaar 1937, ten be
hoeve van de bijz. lag. school aldaar, Para-· 
mari bostraat 2 1 ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
25 Februari 1939, n ° . 17856; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 19 April 1939, n°. 203; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 5 Mei 1939, n °. 4537, Afdeeling Lager 
Onderwijs ; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs , 
Kunsten en Wetenschappen bij zijne even
vermelde beschikking het bedrag der Rijks
vergoeding over 1937 voor de bovenge
noemde school heeft vastgesteld op f 8.237,38, 
daarbij overwegen de, dat in afwijking van 
de aanvrage, waarin zulks ontkennend is 
beantwoord, uit ambtelijke inlichtingen 
blijkt, dat de onderwijzer dezer school A. G. 
C. Hooft van Huysduynen gedurende het 
geheele jaar 1937 aan de bijzondere school 
voor uitgebreid lager onderwijs, Prins H en
drikstraat 57 te 's-Gravenhage, onderwijs 
heeft gegeven des Zaterdagsmorgens van 
n-1½ uur; dat uit de afschriften van de 
door den schoolopziener van het lager on
derwijs in de inspectie 's-Gravenhage op 29 
Augustus 1936 en 29 Augustus 1937 voor 
"gezien" geteekende roosters van lesuren 
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blijkt, dat gedurende het geheele jaar 1937 
aan de school P aramaribostraat 2 1 te 's-Gra
venhage des Zaterdagsmorgens van g--12 
uur onderwijs wordt gegeven; dat de voor
noemde onderwijzer derhalve in het jaar 
1937 niet gedurende den geheelen bij den 
rooster van lesuren vastgestelden schooltijd 
voor het aan de laatstgenoemde school ge
geven onderwijs beschikbaar was; dat, zoo
als o.a. is beslist bij Ons besluit van 3 No
vember 1931, n °. 44, alleen het salaris van 
die onderwijzers voor R ijksvergoeding in 
aanmerking kunnen komen, die gedurende 
den geheelen bij den rooster van lesuren 
vastgestelden schooltijd voor het geven van 
onderwijs beschikbaar zijn; dat dientenge
volge geen R ijksvergoeding voor het sala
ris van den onderwijzer A. G. C. Hooft 
van Huysduynen kan worden toegekend; dat 
in zijn plaats voor Ri jksvergoeding in aan
merking kan komen het salaris van de on
derwijzers R. J. H. Raeven, J. Vredenbregt 
en R . J. Wessels, onderscheidenlijk t en be
drage van f 982.-, f 14.30 en f 456,33; 

dat van deze beschikking het schoolbe
stuur bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat aan de school Paramaribostraat 
21 te 's-Gravenhage volgens den rooster van 
lesuren des Zaterdagsmorgens van g--12 uur 
onderwijs gegeven wordt; dat in de k lasse 
van den onderwijzer Hooft van Huysduynen 
volgens den rooster op dien dag van 10.30-
II uur door een vakonderwijzer onderricht 
in zingen en van 11-12 uur door een vak
onderwijzer ondexricht in gymnastiek gege
ven wordt; dat gedurende dezen tijd de 
aanwezigheid van den klasse-onderwijzer 
volgens den rooster dus niet vereischt 
was, dat deze onderwijzer nu op dien dag 
van elf tot twaalf uur, geheel buiten 
weten van het bestuur, dat daarvan eerst 
ten tijde van de Ministerieele beslissing 
kennis kreeg, vakonderwijs gegeven heeft 
aan de school in de Prins-Hendrikstraat 57 
te 's-Gravenhage; dat de wet nergens als 
voorwaarde stelt voor het recht op Rijks
vergoeding van het salaris van een onder
wijzer, dat deze, gedurende den tijd, dat 
hij niet op school aanwezig behoeft te zijn, 
niet elders onderwijs geeft; dat ook overi
gens geen wettelijke bepalingen geschonden 
ziin; dat derhalve de vergoeding van het 
salaris van den onderwijzer Hooft van Huys
duynen had moeten toegekend ziin; dat hij , 
appellant, geen prijs stelt op Rijksvergoe
ding voor het salaris der leerkrachten Vre
denbregt, Raeven en Wessels, daar deze als 
boventallige leerkrachten door de gemeente 
vergoed zouden worden; dat hij ook niet om 
de Rijksvergoeding van het salaris dezer 
leerkrachten verzocht heeft; dat, indien de
ze toch door het Rijk zouden worden ver
goed, daardoor aan het bestuur de kans 
zou worden ontnomen voor het te lijden 
verlies een schadeloosstelling van de Kroon 
te verkrijgen; weshalve de appellant heeft 
verzocht, het bestreden besluit van Onzen 
Minister, voorzoover daarbij de vergoeding 
voor de leerkracht Hooft van Huysduynen 

is geweigerd en voor de leerkrachten Vre
denbregt, Raeven en Wessels is toegekend. 
te vernietigen en te beslissen, dat alsnog de 
Rijksvergoeding zal worden toegekend over
eenkomstig de door hem, appellant, inge
diende aanvrage, of, indien toch vergoeding 
voor den onderwijzer Hooft van Huysduy
nen geweigerd zou moeten worden, alleen 
te willen vergoeden de salarissen van het 
hoofd Jansen en de onderwijzers Erkens, 
Van Baal en Helwig; 

0. dat ingevolge artikel 97, 1e lid, in ver
band met artikel 56, ie lid, der Lager-On
derwijswet 1920 het Rijk aan de besturen 
der bijzondere scholen, die aan de in de 
artikelen 88 tot en met 96 gestelde voor
waarden hebben voldaan, de jaarwedden 
vergoedt van de volgens de artikelen 2 7 en 
28 verplichte onderwijzers; 

dat artikel 28, aangevende het getal on
derwijzers, door wie het hoofd der school 
t en minste moet worden bijgestaan, kenne
lijk het oog heeft op die onderwijzers, die 
gedurende den geheelen, bij den rooster van 
lesuren vastgestelden schuoltijd. voor het 
aan de school te geven onderwijs beschik
baar zijn, hetgeen niet het geval is, wan
neer zij gedurende denzelfden tijd, zij het 
ook slechts voor een enkel uur, elders werk
zaam zijn; 

dat in het onderwerpelijke geval de on
derwijzer A. G. C. Hooft van Huysduynen 
niet gedurende alle door den rooster aange
geven schooluren voor de bovengenoemde 
school aan de Paramaribostraat 21 te 's-Gra
venhage beschikbaar is geweest, met name 
niet des Zaterdagsmorgens van II tot 12 
uur, aangezien hij op dat uur als vak
onderwijzer aan de bijzondere school voor 
uitgebreid lager onderwijs aan de Prins Hen
drikstraat 57 aldaar onderwijs had te ge
ven; 

dat in het beroepschrift weliswaar wordt 
aangevoerd 1 ° . dat de genoemde onderwij
zer het bedoelde onderwijs aan de boven
vermelde school voor uitgebreid lager onder
wijs geheel buiten weten van het appellee
rend bestuur zou hebben gegeven en 2 °. dat 
gedurende het voormelde uur zijne aanwe
zigheid in de school aan de Paramaribo 0 

straat als klasseonderwijzer volgens den les
rooster niet was vereischt, doch dat de 
eerstvermelde omstandigheid als niet ter 
zake dienende kan worden voorbijgegaan, 
terwijl, als moge van II tot 12 uur des Za
terdags in zijne klasse volgens den lesroos
te, onderwezen zijn in vak j, welk onder
wijs door een vakonderwijzer werd gegeven, 
dit niet wegneemt, dat zijne aanwezigheid 
in de school gedurende dien tijd uit ande
ren hoofde gewenscht zou kunnen zijn, waar
op, tengevolge van zijne verbintenis jegens 
de genoemde school voor uitgebreid lager 
onderwijs, evenwel niet kan worden gere
kend; 

dat Onze Minister mitsdien terecht voor 
het salaris van dezen onderwijzer geen 
Rijksvergoeding heeft toegekend; 

dat, aangezien de wet vergoeding van 
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Rijkswege voor de volgens artikel 28 ver
plichte onderwijzers voorschrijft, Onze Mi
nister terecht in de plaats van Rijksver
goeding van het salaris van den genoemden 
A. G. C. Hooft van Huysduynen zoodanige 
vergoeding van het salaris van de onderwij
zers R . J . H. Raeven, J. Vredenbregt en 
R. J. Wessels heeft toegekend; 

dat nu wel het schoolbestuur, wanneer het 
om hem moveerende redenen op dit gedeel
te van de vergoeding geen prijs stelt, de 
uitkeering daarvan niet behoeft te aanvaar
den, doch dat dit niet opheft den in artikel 
99, 3e lid, laatsten zin, der Lager-Onder
wijswet 1920 aan Ons opgelegden plicht, 
het bedrag, waarop het schoolbestuur inge
volge de wet aanspraak kan maken, bij On
ze eindbeslissing vast te stellen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ongegrondverklaring van het inge

stelde beroep, het bedrag der aan het school
bestuur voor de onderwerpelijke school over 
19~ 7 toekomende Rijksvergoeding vast te 
stellen op f 8.237,38. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

zo Mei z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36.) 

Nu de totstandkoming van het onder
havig uitbreidingsplan op zichzelf be
schouwd niet in den weg staat aan de 
voortzetting van het boerenbedrijf van 
appellant op den bestaanden voet en 
de bebouwingsvoorschriften hem vol
doende gelegenheid laten, zijne boerde
rij en bedrijfsgebouwen te verbouwen 
of uit te breiden, terwijl voorts over de 
eigendommen van appellant niet dan na 
aankoop of onteigening door de ge
meente zal kunnen worden beschikt, 
hebben Ged. Staten het plan terecht 
goedgekeurd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

S. Swierenga, te Ten Boer, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Groningen van 
6 October ,938, n°. z40, ze afdeeling, hou
dende goedkeuring van een uitbreidingsplan 
c.a. der gemeente Ten Boer; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 April 1939, n°. 219; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 5 Mei 1939, n °. 
4666 M/P.B.R ., Afdeeling Volkshuisvesting; 

O . dat de raad der gemeente Ten Boer 
bij zijne besluiten van 31 Januari 1938, 
nummer 2a en 2b, onder intrekking van zijn 
besluit van 29 Juni 1936 betreffende een 
plan van uitbreiding voor het dorp T en 
Boer, heeft vastgesteld een plan van uit
breiding, bestaande uit een plan in hoofd
zaak en plannen in onderdeelen, o. a. voor 
Ten Boer ; 

dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
besluit van 6 October 1938, n°. 140, re af
deeling, de beide evengenoemde raadsbe
sluiten hebben goedg:ekeurd, daarbij t en 
aanzien van de door S. Swierenga, te Ten 
Boer, tegen het plan ingebrachte bezwaren 
overwegende, dat S . Swierenga in de eerste 
plaats bezwaar maakt, voor het geval de 
Schipsloot langs een aantal hem toebehoo
rende perceelen zal worden gedempt, zonder 
dat hij wordt schadeloos gesteld of nader 
in de afwatering van deze perceelen wordt 
voorzien; dat het gemeentebestuur van T en 
Boer dit bezwaar als juist heeft erkend en 
heeft verklaard, dat, gelijk de adressant 
vraagt, door schadeloosstelling of door voor
ziening op andere wijze dan thans in de 
waterloozing van de perceelen van gemeen
tewege aan zijne bezwaren tegemoet be
hoort te worden gekomen; dat, naar hun 
college is gebleken, ten deze door B . en W . 
van T en Boer in beginsel reeds een regeling 
is getroffen met den Kaakheemsterpolder ; 
dat dit bezwaar, gelet op het vorenstaande, 
als ingewilligd kan worden beschouwd en 
mitsdien verder buiten beoordeeling kan 
worden gelaten; dat de adressant in de 
tweede plaats als bezwaar naar voren brengt, 
dat zijn perceel kadastraal bekend gemeente 
Ten Boer, sectie A. n°. 1538, op het plan 
voor sportterrein is bestemd, aangezien zijne 
aangrenzende perceelen in waarde zullen 
verminderen, als het genoemde perceel tot 
sportterrein wordt ingericht; dat hun col
lege meent, dat ter plaatse terecht op het 
plan een sportterrein is ontworpen, terwijl 
niet valt in te zien, dat de a dressant door 
de inrichting van het sportterrein aldaar bij 
zondere schade zal lijden, die hem niet bij 
aankoop of onteigening van zijn perceel zal 
moeten worden vergoed ; dat de adressant 
in de derde plaats betoogt, dat hij schade 
zal lijden, wanneer het perceel n °. 1538 aan 
zijn bedrijf zal worden onttrokken, daar op 
dat perceel de overweg ligt naar verschil
lende van zijne perceelen bouwland; dat 
hun college t en aanzien van dit bezwaar 
meent te moeten overwegen, dat, indien 
schade, als bedoeld, aanwezig zal blijken te 
zijn, deze bij aankoop of onteigening van 
het perceel aan den adressant vergoed zal 
behooren te worden; dat hetzelfde geldt met 
betrekking tot het bezwaar, dat de adressant 
in de vierde plaats maakt, te weten, dat hij 
schade zal lijden, wanneer enkele perceelen , 
die thans bij hem als weiland in gebruik 
zijn, gelijk op het plan is aangegeven, voor 
bebouwing of voor den aanleg van plant
soen, wegen of sportterrein zullen worden 
gebezigd; dat de onderhavige terreinen zoo
danig zijn gelegen, dat zij bij een goed op
gezet uitbreidingsplan voor Ten Boer niet 
buiten de uitbreiding van de dorpskern 
kunnen worden gelaten; dat bovendien, zoo
lang niet tot uitvoering van het plan ter 
plaatse wordt overgegaan, de adressant deze 
perceelen, evenals tot dusverre is geschied, 
als weiland zal kunnen blijven exploiteeren; 
dat de adressant in de vijfde plaats beden-
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kingen aanvoert, dat de perceelen nummers 
88, 1347 en 1348 en de aangrenzende ter
reinen als bouwterrein voor woningen zijn 
aangewezen en niet voor gebouwen voor 
landbouw en veehouderij, zoodat zijne be
drijfsgebouwen eventueel niet uitgebreid of 
herbouwd zullen kunnen worden; dat de 
adressant bij het n aar voren brengen van 
dit bezwaar uit het oog verliest, - dat inge
volge art. 11 der bij het plan behoorende 
bebouwingsvoorschriften bij het geheel of 
voor een gedeelte vernieuwen of veranderen 
of het uitbreiden van een woning of een 
ander gebouw de bestemming van het ge
bouw dezelfde zal mogen blijven als deze 
voor de vernieuwing, verandering of uitbrei
ding was, zoodat de veronderstelling van 
den adressant, dat hij zijne bedrijfsgebou
wen desgewenscht niet zal mogen herbou
wen of uitbreiden niet juist is; dat uit dit 
alles blijkt, dat hun college de bezwaren van 
dezen adressant niet deelt; 

dat van dit besluit S. Swierenga bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij 
zijne bij Ged. Staten ingebrachte bezwaren 
handhaaft; dat een definitieve oplossing met 
betrekking tot de gevolgen van het dempen 
van de Schipsloot hem niet bekend is; dat 
de gemeente Ten Boer geen behoefte heeft 
aan een sportterrein als thans op zijne gron
den is geprojecteerd; dat de nieuw gepro
jecteerde zand- of grindweg geenszins de 
bezwaren, welke het sportterrein door zijne 
bemoeilijking van den overweg oplevert, op
heft, daar het sportterrein een blijvend be
zwaar blijft voor het gaan met paarden 
langs dien zand- of grindweg; dat door het 
onttrekken van verschillende perceelen aan 
zijn bedrijf niet alleen dat bedrijf kleiner 
zal worden, doch ook ingrijpende bedriifs
verandering noodig zal worden; dat, indien 
de bestemming van zijne perceelen sectie A, 
nummers 88, 134 7 en 1348, tot bouwterrein 
voor woningen een verbod voor vernieuwing, 
verandering of uitbreiding van de bestaande 
bedrijfsgebouwen tengevolge heeft, hij daar
tegen ernstig bezwaar heeft ; dat hij betwij
felt, of hij volledige schadevergoeding zal 

· ontvangen bij eene dergelijke ingrijpende 
verandering van zijn bedrijf; 

0. dat de totstandkoming van dit uit
breidingsplan, dat voldoet aan de daaraan 
uit stedebouwkundig oogpunt te stellen ei
schen, op zichzelf beschouwd geenszins in 
den weg staat aan de voortzetting van het 
boerenbedrijf van den appellant op den be
staanden voet, terwijl het bepaalde in art. 
11 der bebouwingsvoorschriften hem zooal 
niet volle vrijheid, dan toch voldoende ge
legenheid laat, zijne boerderij en bedrijfs
gebouwen te verbouwen of uit te breiden; 

dat uiteraard te verwachten is , dat het 
plan gaandeweg ten uitvoer zal worden ge
legd, doch dat de gemeente te dien einde 
ovèr de eigendommen van den appellant 
niet zal kunnen beschikken dan na aankoop 
of na onteigening, waarbij de schadeloosstel
ling zoo noodig door den rechter wordt vast
gesteld; 

dat derhalve, mede in aanmerking geno
men, dat blijkens de overgelegde stukken 
aan de bezwaren van den appellant inzake 
het dempen van de Schipsloot zal worden 
tegemoetgekomen, Ged. Staten terecht de 
goedkeuring aan het onderhavige uitbrei 
dingsplan hebben verleend; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

zo Mei 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228d.) 

Al moge het voor de gemeente van 
belang zijn, de onderwerpelijke, Luiten 
haar gebied gelegen, terreinen in eigen
dom te verkrijgen, teneinde invloed te 
kunnen uitoefenen op het totstandko
men van de bebouwing van het aan hare 
grens gelegen gebied der naburige ge
meente, zoo dient toch niet tot aankoop 
dier terreinen te worden overgegaan, 
daar het, gezien vroegere aankoopen, 
blijkbaar de bedoeling der gemeente is, 
om steeds meer grond aan te koopen 
met het aangegeven doel, hetgeen, re
kening houdend met de financieele con
sequenties voor de gemeente, niet ver
antwoord zou zijn. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingestdd 

door den raad der gemeente Utrecht ter:en 
het besluit van Ged. Staten van Utrecht 
van 8 November 1938, N °. 4017/3 143, 3e 
afdeeling, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan de raadsbesluiten van 28 Juli 1938, N°. 
199/659/17, en 18 Augustus 1938, N °. 199/ 
674/5, beide O.W., tot aankoop van gron
den in de gemeente Oudenrijn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 April 1939, N °. 187; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 4 Mei 1g39, N °. 
n575, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0 . dat Ged. Staten van Utrecht bij hun 
evenvermeld besluit goedkeuring hebben 
onthouden aan de besluiten van den raad 
der gemeente Utrecht van 28 Juli en 18 
Augustus 1938, strekkende tot aankoop on
derscheidenlijk van de perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Oudenrijn, sectie B num
mers 356 en 357, beide gedeeltelijk, ter op
pervlakte van in het geheel 225.930 m2, 
voor den prijs van f I den m 2, en van de 
perceeelen kadastraal bekend alsvoren num
mers 68, 69, 73, 74, 75, 76, 79, 174, 175, 323, 
324, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 144, 314 en 
315, alle geheel, en 65, 70, 72, 80 en 66, alle 
gedeeltelijk, ter gezamenlijke oppervlakte 
van ongeveer 356.512 m 2, voor den prijs van 
f 1.12 den m2; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo-
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gen, dat in de geheime voordrachten van 
23 Juli 1938, N °. 199/659/16, O .W., (Ge
drukte Verzameling 1938, N °. 182bis) en 13 
Augustus 1938, N°. 199/674/4, O.W., (Ge
drukte Verzameling 1938, N°. 193bis), van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Utrecht aan den raad dezer gemeente, welke 
voordrachten achtereenvolgens in de boven
genoemde raadsbesluiten zijn aangehaald, 
voor beide aankoopen de volgende redenen 
worden vermeld : 

a. de aankoopen moeten wenschelijk wor
den geacht, omdat de perceelen, hoewel bui
ten de gemeentegrens gelegen, behooren tot 
een gebied, dat voor de uitbreiding van de 
gemeente Utrecht van groote beteekenis 
moet worden geacht en dat dan ook groo
tendeels wordt bestreken door het in 1924 
in beginsel door den raad dezer gemeente 
aanvaarde ontwerp-uitbreidingsplan; 

b. op de bedoelde perceelen zijn een ge
deelte van den rondweg ontworpen, zoo
mede een gedeelte van den weg, welke be
doeld is eerlang een verbinding te vormen 
tusschen het punt van samenkomst van 
Rijkswegen nummers 2 (Utrecht-Amster
dam), 12 ('s-Gravenhage-Arnhem) en 26 
(Utrecht-'s-Hertogenbosch) en de binnen
stad (via de Balijelaan); 

c. de verwerving van den eigendom dezer 
gronden is ook overigens zeer noodig voor 
eene behoorlijke totstandkoming van de ste
delijke uitbreiding in aansluiting aan de be
staande bebouwing, omdat het hier betreft 
een van de weinige bij de gemeentegrens 
liggende gedeelten van de om Utrecht ge
legen gemeenten, waarop zich nog geen 
stadsbebouwing heeft ontwikkeld, zoodat de 
gemeente Utrecht thans nog in de gelegen
heid is, om zich door aankoop van gronden 
daar ter plaatse eenigen invloed op de toe
komstige uitbreiding van het stadsgebied 
naar deze zijde te verzekeren, waarbij - nog 
afgezien van de ook overigens zeer goede 
ligging van de perceelen - als een gun
stige omstandigheid kan worden aangemerkt, 
dat de gemeente Utrecht in deze omgeving 
reeds verschillende eigendommen bezit; 

d. door aankoop tegen den gevraagden 
prijs opent zich de mogelijkheid, dat de 
reserve van het grondbedrijf zal worden 
verhoogd, terwij l bovendien de prijs van 
dien aard is, dat op den grondslag daarvan 
ook na verkoop van geruimen tijd nog een 
gunstige exploitatie mogelijk zal ziin; 

e. de perceelen, bedoeld in het raadsbesluit 
van 18 Augustus 1938 sluiten, behoudens 
een klein gedeelte, dat aan de overzijde van 
het Amsterdam-Rijnkanaal is gelegen, in het 
noorden onmiddellijk aan bij het gemeente
bezit "Welgelegen", terwijl het in het zui
den slechts door een smalle strook wordt 
gescheiden van de perceelen, op welker aan
koop het raadsbesluit van 28 Juli 1938 be
trekking heeft; 

dat hun college van oordeel is, dat de ge
meente Utrecht in de laatst verloopen jaren 
voor den aankoop van terreinen, waarvan 
de verwerving noodig werd geoordeeld eens-

deels ter uitvoering van de uitbreidings
plannen Krommerijn en Pijlsweert, ander
deels voor de verl;,etering van de verkeers
toestanden in de binnenstad, zeer aanzien
lijke bedragen heeft besteed, te weten on
derscheidenlijk voor het plan-Krommerijn 
ruim f 1,000,000, voor het plan-Pijlsweert 
eveneens ruim f 1,000,000, voor de verbree
ding van de Lange Viestraat ongev eer 
f 2,000,000 en voor verbetering van wijk C 
omstreeks f 850,000, waarbij dan nog zijn 
gekomen of zullen komen de belangrijke 
bedragen, gemoeid met de onteigening van 
terreinen, begrepen in de bedoelde onteige
ningsplannen, onderscheidenlijk vereischt 
voor de bedoelde verbetering; dat dan ook, 
gezien den weinig gunstigen financieelen toe
stand van de gemeente en de lasten, welke 
de gemeente reeds met de verwerving van 
verschillende terreinen op zich heeft geno
men, groote voorzichtigheid geboden is bij 
het besteden van gelden voor den aankoop 
van nog andere en elders gelegen gronden; 
dat daartoe slechts behoort te worden over
gegaan, indien het belang der gemeente de 
aankoopen dringend vereischt; dat derhalve 
de vraag gesteld moet worden, of de be
weegredenen, welke tot de onderhavige be
sluiten hebben geleid, den aankoop van de 
daarin bedoelde gronden, dringend vereischt 
maken; dat deze vraag te meer klemt, nu 
de aankoopen een bedrag van niet minder 
dan f 625,233.44 zullen vergen en nu, indien 
de beweegredenen boven vermeld onder b, 
c en e juist waren, de gevolgtrekking zou 
moeten worden gemaakt, dat de gemeente 
ook de andere in deze omgeving gelegen 
terreinen zou dienen te verwerven, waar
door het bedrag, voor den aankoop van 
gronden aldaar besteed, nog belangrijk zou 
toenemen; dat nu van een dringenden eisch 
voor de gemeente zich den eigendom van 
deze terreinen te verwerven geen sprake is; 
dat toch de bepalingen van de Woningwet 
en van de gemeentewet aan het gemeente
bestuur de middelen verschaffen, ten einde 
te bereiken, dat bij het geven van een be
stemming aan de gronden, waarvan de aan
koop beoogd wordt, en bij het in exploitatie 
brengen daarvan met de rechtmatige belan
gen der gemeente zal worden rekening ge
houden; dat nu weliswaar door het gemeen
tebestuur is aangevoerd, dat de koopprijzen 
zeer aannemelijk zijn en op deze basis een 
financieel gunstige exploitatie daarvan mo
gelijk zal zijn; dat zulks echter aan het bo
venstaande niet afdoet, aangezien de kans 
op gunstige exploitatie door vele onzekere 
factoren beheerscht wordt en derhalve geens
zins vaststaat, dat de aankoopen op den 
duur geen verlies voor de gemeente zullen 
opleveren; dat om deze redenen de voor
melde raadsbesluiten voor goedkeuring niet 
in aanmerking komen; 

dat de gemeenteraad van Utrecht in be
roep aanvoert, dat hij ten stelligste moet 
opkomen tegen de bewering van Ged. Sta
ten, dat van een dringenden eisch voor- de 
gemeente om zich den eigendom van de 
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onderhavige terreinen te verwerven, geen 
sprake zou zijn; dat hiermede immers de 
zeer ongunstige omstandigheden, waarin de 
gemeente vooral door de steeds sterker knel
lende grenzen van haar - in hoofdzaak nog 
tot de oude stadsvrijheid van 1543 beperkte 
- grondgebied verkeert, ten eenenmale 
worden voorbijgezien; dat de gemeente ten
gevolge van deze omstandigheden in de 
laatste jaren heeft moeten aanzien, dat aan 
gene zijde van hare grenzen groote uitloo
pers van de stadsbebouwing zijn ontstaan, 
welke in wezen geheel op Utrecht zijn ge
oriënteerd en dan ook een belangrijke uit
breiding van het stadsgebied beteekenen, 
zonder dat hierop even wel door het bestuur 
der centrumgemeente eenige invloed van 
beteekenis kon worden uitgeoefend; dat op 
grond van de in dit opzicht opgedane erva
ringen de overtuiging meer en meer veld 
wint, dat dergelijke uitbreidingen, welke 
zonder centrale leiding totstandkomen, zoo
wel uit stedebouwkundig als uit sociaal
economisch oogpunt ongewenscht moeten 
worden geacht; dat de buitengewoon nadee
lige gevolgen, welke de vrijwel onbelemmer
de toevoeging van geheele stadswijken aan 
het Utrechtsche stadsgebied op het grond
gebied van randgemeenten voor deze ge
meente heeft gehad en nog heeft, uitvoerig 
en duidelijk zijn uiteengezet in het onlangs 
door Professor L . van Vuuren uitgebrachte 
rapport betreffende een onderzoek naar de 
sociaal-economische structuur van een ge
bied in de provincie Utrecht; dat het ver
werpeliike van dergelijke uitbreidingen, zoo
mede de wenscheliikheid van uitsluitende 
leiding der stadsuitbreiding door de cen
trumgemeente voorts helder in het licht is 
gesteld in Ons besluit van ., December 1937, 
N°. 74, inzake }iet uitbreidingsplan der ge
meente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ; 
dat in het licht van een en ander niet is in 
te zie'n, hoe de Ged. Staten kunnen over
wegen, dat van een dringenden eisch voor 
de gemeente te dezen geen sprake zou zijn; 
dat met name het beroep van de Ged. Sta
t en op de bepalingen van de Woningwet en 
van de gemeentewet niet opgaat, aangezien 
anders niet zou zijn te verklaren, hoe onder 
de werking dier beide wetten niettemin de 
groote uitbreidingen buiten de grens der 
gemeente hebben kunnen ontstaan, terwijl 
het gemeentebestuur zich daartegen voort
durend met den meesten ernst heeft verzet ; 
dat integendeel op grond van de ervaring 
m oet worden vastgeste ld, dat d e g eno emd e 
wetten in dit opzicht te kort schieten en ook 
te kort moeten schieten, omdat het euvel in 
hoofdzaak is te wijten aan de omstandig
heid, dat de historische grenzen der meeste 
steden - en zeker die van Utrecht - niet 
zijn berekend op de buitengewone ontwik
keling der stedelijke bebouwingen in de 
laatste halve eeuw; dat het in de rede ligt, 
dat de gemeente tracht binnen de onmid
dellijk buiten hare grenzen gelegen gebie
den, welke voor bouwexploitatie in aanmer
king komen, een zoo groot mogelijken in-

vloed te verkrijgen; dat zij er te dien einde 
op bedacht is den eigendom van in die ge
bieden gelegen gronden te verwerven, indien 
zich daartoe een gunstige gelegenheid voor
doet; dat de rechtmatigheid van dit streven 
reeds uitdrukkelijk is erkend in Ons besluit 
van 24 Juli 1g, 5, N ° . 26, inzake den aan
koop van grond door deze gemeente in de 
gemeente Achttienhoven; dat Ons besluit 
voor het onderhavige geval wel van b iizon
der veel gewicht is; dat het te dezen name
lijk een van . de zeer weinigen b ij de ge
meent egrens liggende gedeelten van de 
randgemeenten betreft, waarop zich nog 
geen stansbebouwing heeft ontwikkeld ; dat 
echter alles er op wijst, dat de bouwexploi 
tatie niet lang meer op zich zal laten wach
ten: dat de voortgaande uitbreiding v an rle 
stadsbebouwing in deze omgeving zooMede 
de bouw van het centrale milit aire 1->ospitaal 
e'1 de stichting van het walsbe-iriif e"ner 
aluminiumfabriek in de onmiddelliike nabii
heid van deze gronden zonder ePnigen twi i
fel een groote vraag naar bouwterrein in 
deze omgeving zullen doen ontstaan: dat 
een verhoogde vraag thans reeds merkbaar 
wordt in een neiging tot oploooen v an de 
grondpriizen; dat deze vraag zich uiteraard 
nog sterker zal doen geldP.n, zoodra rle om
gelegde Leirlscheweg zal ziin gereedgekomen 
en daarmede tevens de R;ikswegen num
mers 12 en 26 een goede verbin<ling met de 
binnenstad zullen hebben verkreg,en; dat uit 
een en ander volgt, dat het aankoopen v an 
gronden voor het boven aangegev,.., doel 
inderdaad. ook uit een oogpunt van t;id, als 
een zeer dringende eisch voor de geme<>nte 
moet wordPn b<>schouwd; dat zulks te meer 
klemt, omdat de gemeente, gezi <> n de r<>e<ls 
merkbare priisstiiging, op een later t;idstip 
voor deze gronden wellicht ePn belangriik 
hoogere '1 priis zou moeten betal<>'1, zo0 zi,i 
de terreinen alsdan nog zal kunnen verkrij
gen, wat in het geheel niet zeker is, omdat 
bii evPntueel niet doorgaan van de'1 a an
koop door de gemeente r1e verkoop aan an
deren waarschiinliik is; dat de pr;izPn, waar
voor de gemeente thans de beschikking over 
de gronden kan verkriigen - f 1 en f 1.12 
pP.r m 2 - zeker niet te hoog ziin te achten, 
doch integendeel op den grondslag van d,eze 
pri izen een gunstige exploitatie kan wor<l~n 
verwacht, terwiil de reeds vermelde priis
stiiging der grond<>n in deze omgeving het 
risico tot een minimum beperkt; dat de 
Ged. Staten te dezen aanzien weliswaar 
aanvoe re n , dat de kans op gunstig e e x ploi
tatie door vele onzekere factoren beheerscht 
wordt en derhalve geenszins vaststRat, dat 
de aankoopen oo den duur geen verlies voor 
de gemeente zullen opleveren; dat mag wor
den toegegeven, dat een gunstige uitslag 
van de exploitatie thans uiteraard nog niet 
onomstootelijk vaststaat, hoewel er naar het 
oordeel van den raad, mede op grond van 
de in andere gevallen opgedane ervaring, te 
dezen aanzien geen enkele reden tot onge
rustheid bestaat; dat intusschen voor alle 
handelingen, welke op de toekomst zijn ge-
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richt, moet gelden, dat zich daarbij nog 
steeds onvoorziene omstandigheden kunnen 
voordoen; dat de verwachting met betrek
king tot den uitslag van dergelijke hande
lingen derhalve noodzakelijk het voorbehoud 
van onvoorziene omstandigheden in zich 
moet besluiten, aangezien immers, indien te 
dezen volkomen zekerheid zou worden ge
eischt, nimmer eenige transactie zou kunnen 
totstandkomen; dat de gemeente daarom bij 
hare aankoopen weliswaar steeds uitgaat 
van het standpunt, dat haar risico zoo ge
ring mogelijk moet zijn, doch dat zij met 
een uiteraard op goede gronden rustende 
waarschijnlijkheid genoegen moet nemen, 
welke gronden in dit geval, zooals reeds 
werd vermeld, alleszins deugdelijk kunnen 
worden geacht; dat onder deze omstandig
heden het beroep van de Ged. Staten op de 
aanzienlijke bedragen, welke de gemeente in 
de laatste jaren deels voor de uitvoering van 
de uitbreidingsplannen " Krommeriin" en 
"Pijlsweert" en deels voor de verbetering 
van de verkeerstoestanden in de binnenstad 
heeft besteed, als weinig klemmend is te be
schouwen; dat deze bedragen bovendien op 
zichzelf beschouwd geenerlei beteekenis 
hebben, aangezien tegenover de daarin tot 
uitdrukking gebrachte uitgaven voor den 
aankoop van grond en huizen bii de exploi
tatie van de aangekochte complexen uiter
aard ook belangrijke baten staan uit den 
verkoop van het bouwterrein; dat deze en 
dergeliike exploitatie trouwens bezwaarlijk 
afzonderlijk kunnen worden beoordeeld, om
dat het grondbedrijf als één geheel moet 
wordPn beschouwd; dat in het algemeen het 
grondbedrijf gunstige uitkomsten heeft op
geleverd en bewezen heeft zichzelf ook bij 
de wisseling der tijdsomstandigheden gedu
rende zijn nu ongeveer 32-jarig bestaan vrij
wel geheel te kunnen bedruipen; dat de toe
stand van het bedrijf dan ook geen aanlei
ding geeft voor een zoodanige beperking, 
dat noodzakelijke transacties met financieel 
gunstige uitzichten zouden moeten achter
wege worden gelaten; dat de financieele toe
stand van de gemeente weliswaar niet gun
stig is, zoodat het gemeentebestuur b ii het 
financieel beheer er op bedacht moet ziin 
dien toestand niet ongunstig te beïnvloeden 
- gelijk het ernstige streven van dat be
stuur steeds is geweest - , doch dat de 
financieele omstandigheden van de gemeente 
niet zoodanig zijn, dat zij een bezwaar zou
den mogen vormen voor het doen van uit
gaven voor den aankoop van gronden, waar
van het bezit voor de toekomst van de ge
meente van groot belang is, voor een prijs. 
welke voor de exploitatie van die gronden 
aannemelijk is; 

O. dat, al moge het voor de gemeente 
Utrecht van belang zijn om de onderwer
pelijke terreinen in eigendom te verkrij gen, 
ten einde invloed te kunnen uitoefenen op 
het totstandkomen van de bebouwing van 
het aan hare grens gelegen gebied van de 
gemeente Oudenrijn, Wij niettemin van oor
deel zijn, dat tot den aankoop van de even-

bedoelde terreinen niet behoort te worden 
overgegaan; 

dat deze aankoop immers niet op zichzelf 
staat, doch dat het, gezien het feit, dat de 
gemeente Utrecht zich reeds eerder den 
eigendom van groote oppervlakten grond 
heeft verzekerd, blijkbaar hare bedoeling is 
om steeds meer grond aan te koopen met 
het hierboven aangeduide doel; 

dat dit echter niet verantwoord zou zijn; 
dat, al is het inderdaad van groot belang, 

dat de bebouwing zooveel mogelijk in goede 
banen wordt geleid, de verzorging van dit 
belang toch niet mag gaan ten koste vari het, 
van ten minste evenveel gewicht zijnde be
lang, hetwelk gelegen is in een zoo gezond 
mogelijke financieele positie van de ge
meente; 

dat, nu op grond van de ter zake ontvan
gen ambtsberichten moet worden aangeno
men, dat de, toch reeds minder gunstig 
ziinde, geldelijke omstandigheden van de 
gemeente Utrecht, mede in verband met de 
groote sommen, welke deze gemeente voor 
hare vorige grondaankoopen heeft besteed, 
het aanvaarden van het aan den onderwer
peliiken aankoop onvermijdelijk verbonden 
risico niet gedoogen; 

dat derhalve het bestreden besluit van 
Ged. State'l behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.)> 

Io Mei I91Q- KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wo" imzwet art. 40.) 

Al heeft het op grond van art. 40 door 
Ged. Staten vastgesteld uitbreidings
plan de goedkeuring der Kroon niet ver
kregen, zoo is toch hierdoor de bii art . 
40 aan Ged. StatPn gegeven dwingende 
ooriracht niet beëindigd, zoodat op dit 
college de taak bleef rusten, onder i~oed
Jreu•ing der Kroon in deze aangelegen
heid op kosten van de nalatige gemeente 
te voorzien. 

Nu de Raad heeft besloten tot ont
eigenin~ binnen een bepaalden termijn. 
van in het plan begrepen perceelen, zal 
aan dat besluit na het van kracht wor
den van het plan uitvoering moeten 
worden gegeven, bij gebreke waarvan 
tot herziening van het plan zal moeten 
worden overgegaan. Buiten het plan 
dienen te worden gelaten gronden, die 
reeds in de onteigening ten algemeenen 
nutte ten behoeve van spoorweg- en 
verkeerswerken zijn begrepen, daar het 
niet uitgesloten is, dat de rechter t en 
aanzien van deze gronden de mogelijk
heid, dat zij voor bebouwing worden 
bestemd, niet meer zal aannemen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het overeenkomstig art . 37, 3de 
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lid, in verband met art. 40, 2de lid, der 
Woningwet, aan Ons ter goedkeuring aan
geboden besluit van Ged. Staten van Noord
holland van 29 Juni r938, re afdeeling, N ° . 
87, tot vaststelling van een uitbreidingsplan 
c.a. voor de Watergraafsmeer (gemeente 
Amsterdam) ; 

Gelet op Ons besluit van 24 Februari 
r939, N °. 51, waarbij Wij Onze beslissing in 
deze hepben verdaagd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 April 1939, N°. 218; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 5 Mei 1939, N °. 
4667 M/P.B.R., afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat, nadat bij Ons besluit van 14 Sept. 
1931, N °. 37, met vernietiging van het be
sluit van Ged. Staten van Noordholland van 
26 November 1930, N°. 93, goedkeuring was 
onthouden aan het plan tot herziening van 
het uitbreidingsplan voor de Watergraafs
meer, door den raad van Amsterdam vast
gesteld bij besluit van 19 Juni 1929, N °. 
333, en aangevuld bij zijn besluit van 22 
October 19_,o, N °. ro30, Ged . Staten voor
noemd, nadat de raad van Amsterdam niet 
had voldaan aan het voorschrift van art. 38, 
2de lid, der Woningwet, bij hun besluit van 
22 Juli 1936, N ° . 156, met toepassing van 
art. 40 der Woningwet, tot vaststelling van 
het herzieningsplan c.a. zijn overgegaan; 

dat, nadat ook aan dit plan c. a. b ij Ons 
besluit van 30 Augustus 1937 S. 2359 de 
goedkeuring was onthouden, Ged. Staten 
van Noordholland bij hun besluit van 29 
Juni rcn8, re afdeeling, N °. 87, 

A. hebben vastgesteld een plan tot her
ziening van het uitbreidingsplan voor de 
Watergraafsmeer, overeenkomstig de bij dit 
besluit behoorende kaarten met toelichtende 
beschriiving, van welk plan de bestemming 
in onderdeelen nader is omschreven in de 
in punt C van dit besluit vervatte bebou
wingsvoorschriften; 

B. aan burgemeester en wethouders van 
Amsterdam de bevoegdheid hebben ver
leend : 

a. eenig onderdeel van de grens, de rich
ting of het profiel van een straat of van den 
vorm of de indeeling van een plein nader 
vast te stellen en dienovereenkomstig den 
vorm der bouwblokken eenigszins te wijzi
gen, hetzij wanneer bii definitieve uitmeting 
blijkt, dat eenige afwijking noodzakelijk is, 
hetzij wanneer, ter uitvoering van een door 
de gemeente of een door of met medewer
king van belanghebbenden ontworpen bouw
plan, eene zoodanige afwijking in het belang 
van een richtige of behoorlijke bebouwing 
bli.ikt te zijn; 

b. ter uitvoering van een door de ge
meente of een door of met medewerking van 
belanghebbenden ontworpen bouwplan, en
kele der geprojecteerde straten te verplaat
sen of te doen vervallen, of enkele nieuwe 
straten in te voegen en in verband hier
mede den vorm van enkele bouwblokken te 
wijzigen of enkele bouwblokken samen te 

voegen of te splitsen, mits de stedebouw
kundige aansluiting met het plan, zooals die 
voor de omliggende terreinen is vastgesteld, 
gehandhaafd blijft; 

c. in verband met het onder a en b be
paalde, in het plan opgenomen voortuinen 
te doen vervallen; en 

C. hebben vastgesteld eene, bii het in 
punt A genoemde herziene uitbreidingsplan 
behoorende Verordening tot vaststelling van 
bebouwingsvoorschriften voor de gronden, 
begrepen in het herziene uitbreidingsplan 
Watergraafsmeer; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat art. 40 der Woningwet aan Ged. 
Staten de verplichting oplegt in het daar
vermelde geval onder goedkeuring van de 
Kroon een plan van uitbreiding vast te stel
len, zoodat, nu het ter voldoening aan die 
verplichting, bij besluit van 22 Juli 1936 
vastgestelde plan de goedkeuring van de 
Kroon niet heeft kunnen verwerven, uit het 
aangehaalde artikel voortvloeit, dat door 
hun college opnieuw, met inachtneming van 
de bovenaangehaalde beslissing bij Ons be
sluit van 30 Augustus 1917, N° . 33, gegeven, 
een plan wordt vastgesteld en aan de goed
keuring van de Kroon onderworpen; dat 
onder de in Ons bedoeld besluit als juist 
erkende bezwaren is vermeld het bezwaar, 
dat een aantal eigenaren door de aan hunne 
perceelen gegeven bestemming dreigt te 
worden benadeeld, vermits hunne perceelen, 
volgens het geldende uitbreidingsplan van 
1907 bestemd voor gesloten bebouwing, in
gevolge het herzieningsplan geheel of groo
tendeels eene bestemming hadden verkregen 
voor doeleinden van openbaar nut, zonder 
dat eenige waarborg bestond, dat de be
doelde perceelen binnen afzienbaren tijd 
door de gemeente zullen worden onteigend, 
terwiil er evenmin eene gemeentelijke scha
devergoedingsverordening bestaat, op grond 
waarvan de eigenaren aanspraak op vergoe
ding van de door hen te lijden schade zou
den kunnen maken; dat, wat dit betreft, 
door den raad der gemeente Amsterdam in 
zijne vergadering van 23 December 1937 is 
genomen het navolgende besluit: 

,,De Gemeenteraad van Amsterdam, 
Gezien de voordracht van burgemeester 

en wethouders van ro D ecember 1937, 
Besluit: 

te zijner tijd een besluit te nemen tot ont
eigening van de in den Watergraafsmeer
polder gelegen perceelen, kadastraal bekend 
als gemeente Watergraafsmeer, Sectie A. 
nummers 3408, 3409, 3317, 681, 354, 34n, 
34ro, 3315, 34q, 3<112, .-~_,g, .~6g, 368, 366, 
362, 370, 37I, 684, 68~, 687, 686, .~4I~, _-~80, 
3314 en 3414, en Sectie C N °. 258, Sectie 
A, nummers r3rr en 3203, Sectie B, num
mers 2664, 280, 290, 286, gedeelteliik, 266,, 
281, 28g, 266g gedeelteliik, 2662, 282, 288, 
2670, 266r, 846, 742, 2660 en 2659, Sectie 
A, N °. 212 1, en S ectie A, nummers 3197, 
3202 en 3204, voorzooveel die perceelen in
middels niet het eigendom der Gemeente 
zijn geworden, of niet reeds ingevolge het 
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Koninklijk besluit van 12 November 1937, 
N°. 44, in een bij den rechter aanhangig 
gemaakte procedure tot onteigening zijn be
grepen, en in verband hiermede te bepalen, 
dat binnen zes maanden, te rekenen van 
den datum, waarop het plan tot herziening 
van het uitbreidingsplan-Watergraafsmeer 
van kracht zal zijn geworden, de beschei
den, bedoeld in art. 80 der Onteigeningswet, 
voor een ieder ter inzage zullen worden 
gelegd."; 

dat in het bovenbedoelde besluit de door 
Ons bij het bovenbedoelde besluit van 30 
Augustus 1937, N°. 33, geëischte waarborg 
wordt gegeven, zoodat thans tegen de bij 
het plan van 22 Juli 1936 aangegeven be
stemming geen bezwaar bestaat; dat mits
dien behoort te worden overgegaan tot her
nieuwde vaststelling van het plan met in
achtneming ook van de overige in Ons be
doeld besluit aangegeven punten, t en aan
zien waarvan herziening noodzakelijk moet 
worden geacht; dat het ontwerp van het 
bedoelde plan met bebouwingsvoorschriften, 
houdende nadere omschrijving van de be
stemming in onderdeelen van de in het plan 
begrepen gronden, evenals de daarbij be
hoorende kaarten en eene toelichtende be
schrijving van 31 Maart 1938 tot en met 
27 April 1938, ter gemeentesecretarie van 
Amsterdam voor een ieder ter inzage is ne
dergelegd en dat van die nederlegging door 
het Hoofd van het gemeentebestuur van 
Amsterdam kennisgeving is gedaan in het 
,,Algemeen Handelsblad" en in "de Tele
graaf", beide van 30 Maart 1938, terwijl zij 
bovendien op de gebruikelijke wijze aan de 
ingezetenen is bekend gemaakt; dat tegen 
het ontwerp een elftal bezwaarschriften is 
ingekomen, waarvan de kennisneming tot 
wiiziging van het ontwerp-plan geen aan
leiding heeft gegeven, behoudens, dat in 
één geval de aanduiding van den bestaan
den toestand in overeenstemming met de 
werkelijkheid is gebracht; 

dat tegen het in voege voormeld door 
Ged. State"\ vastgestelde plan c . a. bij Ons 
bezwaren zijn ingebracht 1 °. door Mevrouw 
S. C. Waaldijk, weduwe van den Heer H . 
van Veeren, te Amsterdam, W. van Veeren 
Hzn., te Amsterdam, H. van Veeren Jr., te 
Amsterdam, M . van Veeren, te Soest, Me
vrouw H. A. van Veeren, echtget'oote van 
den Heer Chr. L. Göbel, te Utrecht, en Chr. 
L. Göbel, voornoemd, tot haar bijstand en 
machtiging, Mevrouw L. S . Ç. A. van Vee
ren, echtgenoote van den Heer L. C. Bijl, 
te Amsterdam, en L . C. Bijl, voornoemd, 
tot haar bijstand en machtiging, 2 ° . door 
M. van der Schaft, te Hilversum, 3 °. door 
H. van Veeren Jr., te Amsterdam, 4° . door 
de Naamlooze Vennootschap Maatschappij 
tot Exploitatie van Onroerende Goederen 
in Nederland .. Nommer Twee'', gevestigd 
te Aerdenhout, 5°. door de Naamlooze Ven
nootschap Aannemingsmaatschappij van 
Bouw- en betonwerken voorheen Gebroe
ders Tak, gevestigd te Amsterdam, 6°. door 

C. Bakker aldaar en 7°. door de Naamlooze 
Vennootschap M. J. van Hattum's Haven
werken, gevestigd te Beverwijk, en de 
Naamlooze Vennootschap W. Blankevoort 
Czn.'s Aannemingsmaatschappij, gevestigd 
te Haarlem; 

0. dat naar aanleiding van de bij Ons in
gebrachte bezwaren allereerst de vraag moe
ten worden beantwoord, of Ged. Staten tot 
de vaststelling van het onderwerpelijke 
plan c. a. nog bevoegd waren en of zulks 
niet door den gemeenteraad van Amsterdam 
had behooren te zijn geschied; 

0 . dienaangaande, dat, nu de raad van 
Amsterdam, nadat bij Ons besluit van 14 
September 1931, N ° . ,'1.7, aan het door dit 
College vastgestelde herzieningsplan de 
goedkeuring was onthouden, niet heeft vol
daan aan de hem bij art . . -:i.8, 2de lid, der 
Woningwet opgelegde verplichting, de uit 
dezen hoofde op den gemeenteraad rusten de 
taak aan hem is ontnomen en ingevolge 
art. 40 der wet op Ged. Staten is overge
gegaan; 

dat het op grond van het laatstgemelde 
artikel door Ged. Staten op 22 Juli 19,16 
vastgestelde herzieningsplan weliswaar Onze 
goedkeuring niet heeft verkregen, doch dat 
hierdoor de bij art. 40 aan Ged. Staten ge
geven dwingende opdracht niet is beëin
digd, zoodat op dit college de taak bleef 
rusten, onder Onze goedkeuring, in deze 
aangelegenheid op kosten van de nalatige 
gemeente te voorzien; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht opnieuw 
tot vaststelling van het plan zijn overge
gaan en hetzelve aan Onze goedkeuring heb
ben onderworpen; 

0. met betrekking tot de vraag, of het 
plan c. a. , zooals het thans door Ged. Sta
ten is vastgesteld, Onze goedkeuring kan 
erlangen, dat bij dit plan met Onze beden
kingen, neergelegd in de bij Ons voormeld 
besluit van :10 Augustus 1937 S. 2359 ge
geven beslissing, in het algemeen is reke
ning gehouden; 

dat in het bijzonder is tegemoet gekomen 
aan Ons tegen het plan van 22 Juli 1936 
bestaande bezwaar, dat aan de gronden van 
verschillende eigenaren bestemmingen voor 
doeleinden van openbaar nut waren gege
ven, zonder dat voor deze eigenaren eenige 
waarborg bestond, dat hunne bedoelde per
ceelen binnen afzienbaren tijd door de ge
meente zouden worden onteigend, waardoor 
zij naar billijkheid zouden kunnen worden 
schadeloosgesteld, welk bezwaar grooten
deels is komen te vervallen door het in het 
besluit van Ged. Staten vermelde besluit 
van den raad van Amsterdam van 23 Dec. 
1937; 

dat eenige bij deze zaak betrokken eige
naren hierdoor weliswaar nog niet zijn vol
daan, omdat zij meenen, dat de in 19,19 t e 
kiezen raad zich door dit besluit niet zou 
behoeven gebonden te achten, terwijl, in 
aanmerking genomen den ongunstigen fi
nancieelen toestand der gemeente, geenerlei 
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zekerheid zou bestaan, dat de bedoelde ont
eigening voortgang zal hebben of door Ons 
zal worden goedgekeurd, doch dat, aange
zien het bedoelde raadsbesluit onverbrekelijk 
samenhangt met het onderwerpelijke uit
breidingsplan, daaraan, na het van kracht 
worden van het onderwerpelijke plan, uit
voering zal moeten worden gegeven, bij ge
breke waarvan tot herziening _van het plan 
zal moeten worden overgegaan; 

dat intusschen kan worden gedeeld in het 
bezwaar, door verschillende reclamanten te 
berde gebracht, ten aanzien van de gron
den, welke reeds in de onteigening t en alge
meenen nutte ten behoeve van spoorweg
en verkeerswerken zijn begrepen ; 

dat het immers kwalijk aangaat, han
gende een onteigeningsprocedure buiten 
noodzaak eene ~dministratieve beslissing te 
nemen, welke van overwegenden invloed 
kan zijn op de in die procedure toe te ken
nen schadeloosstelling; 

dat toch, wanneer aan de hierbedoelde 
gronden in het uitbreidingsplan eene be
stemming voor doeleinden van openbaar 
nut wordt gegeven, het geenszins uitgeslo
ten is, dat de rechter ten aanzien van deze 
gronden de mogelijkheid, dat zij voor be
bouwing worden bestemd, niet m eer zal 
aannemen; 

dat namelijk art. 92 der Onteigeningswet 
alleen van toepassing is bij de onteigening 
in het belang der volkshuisvesting en de 
jurisprudentie over de algemeene onteige
ning wel degelijk rekening pleegt te houden 
met de bestemming, welke een uitbreidings
plan aan de gronden geeft; 

dat de bedoelde gronden, begrepen in de 
procedure tot onteigening krachtens Ons be
sluit van 12 November 1937, N ° . 44, gevoe
gelïk buiten dit herzieningsplan hadden 
kunnen zijn gelaten; 

dat, voorzoover deze gronden betreft, het 
plan c.a. niet voor goedkeuring vatbaar is; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

aan het bij besluit van Ged. Staten van 
Noordholland van 29 Juni 1938, 1e afdee
ling, N°. 87, vastgestelde plan tot herzie
ning van het uitbreidingsplan voor de Wa
tergraafsmeer met de daarbij behoorende re
geling van de afwijkingsbevoegdheid van 
burgemeester en wethouders en bebouwings
voorschriften, goedkeuring te verleenen, be
hal "e voorzoover het plan betreft de na te 
melden perceelen, ten aanzien waarvan de 
onteigening t en algemeenen nutte ten be
hoeve van spoorweg- en verkeerswerken zal 
worden voortgezet: te weten Sectie A, num 
mers 2735, 3221 , 3421 , 3420, 31Q7, 2121, 
320~, 1311, 2165, 1084, 3085, 3409, 33 15, 
3410, 1412, 3.~Q, 362, 683, 380, 3314, 3414, 
en Sectie C , N °. 258. 

O nze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A. B .) 

II M ei z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art. 27 j 0

• art. 4.) 
Ged. Staten hebben terecht de open

baarheid van den onderwerpelijken weg 
aangenomen en den legger aldus vast
gesteld, aangezien het a rgument van ap
pellant, dat de weg toegang geeft tot 
een particulier veer n iet opgaat, daar 
het hier een sedert eeuwen bestaand 
veer betreft. waarvan de voormalige 
veerstoep, waarvoor de onderhavige 
weg door den Staat in de plaats is ge
steld, reeds een openbaar karakter be
zat, en de openbaarheid van den veer
weg ook nog hieruit valt af te leiden, 
dat blijkens het tertiair wegenplan der 
provincie de weg tezamen met het veer 
de verbinding vormt tusschen twee op 
dit plan voorkomende wegen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den ontvanger der R egistrat ie en Do
meinen, te Culemborg, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 4 
Mei 1938, n °. 141, tot vaststelling van den 
legger der wegen in de gemeente Herwijnen; 

D en Raad van S tate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
29 Maart 1939, n°. 166; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 8 Mei 1939, n °. 491, Afdee
ling Waterstaatsrecht ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Gelder
land bij hun besluit van 4 Mei 1938, n°. 141, 
ongewijzigd hebben vastgesteld den inge
volge de Wegenwet opgemaakten legger van 
de wegen, gelegen buiten de door Gedepu
teerde Staten van Gelderland ingevolge art. 
27, tweede lid, van de Wegenwet, vastge
stelde bebouwde kom(men), van de wegen, 
bedoeld in artikel 28 van de Wegenwet, 
welke deels binnen, deels buiten die be
bouwde kom(men) zijn gelegen, alsmede 
van de toegangswegen naar stations, als 
bedoeld bij artikel 70 van de Spoorwegwet; 

dat Ged. Staten bij hun evenvermeld be
sluit hebben overwogen, dat bij hun besluit 
van 3 November 1937, n °. 59, werd voor
genomen, weg n °. 12 (Weg naar het veer 
van Herwijnen naar Brakel) van den voren
bedoelden ontwerp-wegenlegger af te voe
ren , op grond, dat van wege den Ontvanger 
der Registratie en Domeinen, te Culemborg, 
den 26n Augustus 1932 op den weg een 
bordje met het opschrift "Verboden Toe
gang" was geplaatst, zoodat, in verband met 
het a rrest va n den Hoogen R aad dd. 29 
October 1934 (W. 12855), moest worden 
aangenomen, dat het openbaar worden van 
den weg was voorkomen ; dat t er openbare 
zitting door een Commissie uit Ged. Staten 
op 5 Januari 1938 gehouden, Ir. D . W. van 
Dam van Hekendorp, te Overveen, als eige
naar van het veer Herwijnen-Brakel bezwa
ren heeft ingebracht tegen de voorgenomen 
afvoering van den legger van weg n °. 12; 
dat de reclamant in hoofdzaak heeft aange-
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voerd, dat de weg sinds 1880 zonder onder
breking als openbare weg bekend is geweest 
en bij laag water den eenigen toegang naar 
den noorderoever van het veer vormt en 
voorts dat, waar reclamant het beheer over 
den weg voert, de in 1932 van wege het R ijk 
verrichte bordenplaatsing geen voldoenden 
grond kan opleveren om dien weg als niet
openbaar te beschouwen ; dat hun college 
dienaangaande meent te moeten overwegen, 
dat de veerweg in eigendom toebehoort aan 
den Staat der Nederlanden, zoodat, indien 
er geen andere omstandigheden waren, die 
dat verhinderden, ondanks reclamants be
zwaren de plaatsing van het bovenbedoelde 
bordje inderdaad het beoogde effect zou 
hebben gesorteerd; dat ter zitting en uit een 
nader ingesteld onderzoek echter is geble
ken, dat de huidige weg in 1880 is aange
legd op grond van een tusschen den Staat 
en reclamants rechtvoorganger gesloten 
contract dd. 18 Maart van het evengemelde 
jaar aangegaan, omdat de tot dusver gebe
zigde veerstoep ten gevolge van de rivier
normalisatie onbruikbaar was geworden, bij 
welk contract het beheer en onderhoud van 
den aan te leggen weg aan den toenmaligen 
veereigenaar zijn overgedragen; dat, aange
zien van de oude veerstoep het openbaar 
karakter moet worden aangenomen en bij 
den aanleg de openbaarheid van den nieu
wen weg niet uitdrukkelijk is voorbehouden, 
deze geacht moet worden stilzwijgend voor 
het openbaar verkeer te zijn bestemd; dat 
voor opheffing dier bestemming een eenzij
dige handeling als de plaatsing in 1932 van 
het bord met het opschrift "Verboden Toe
gang" niet toereikend is geweest, zoodat 
burgemeester en wethouders van Herwijnen 
terecht den weg ingevolge art. 27, juncto 
art. 1, der Wegenwet op het ontwerp-wegen
legger hebben gebracht en het ontwerp der 
voorgenomen wijziging deswege niet kan 
worden gevolgd; 

dat van dit besluit J. H. Lever, Ontvan
ger der Registratie en D omeinen, te Culem
borg, ten deze handelende namens den Staat 
der Nederlanden, daartoe gemachtigd door 
den Directeur van 's Rijks belastingen te 
Arnhem, bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij van oordeel is, dat de weg 
naar het veer van Herwijnen naar Brakel 
( weg n °. 12 van dien legger), ten onrechte 
op dien legger is geplaatst, welk bezwaar is 
gegrond op de navolgende overwegingen: 
dat openbaarheid op grond van het bepaal
de onder I en II van art. 4, lid 1, der ·we
genwet hier niet in aanmerking komt, om
dat sedert 26 Augustus 1932, behoudens 
eventueele onderbrekingen, een bordje m et 
het opschrift "Verboden Toegang" is aan
gebracht; dat het aanbrengen van een der
gelijk bordje, hoe korten tijd ook geschied, 
immers, daar het met afsluiting gelijk staat, 
volgens den Hoogen Raad (arrest van 29 
October 1934, W. 12855) medebrengt, dat 
niet is voldaan aan de vereischten gesteld 
onder I en II van art. 4, lid 1, der Wegen
wet; dat de Staat, die als rechthebbende op 

den weg in den zin van het evenvermelde 
artikel moet worden aangemerkt omdat hij 
daarvan eigenaar is, daaraan noch uitdruk
kelijk, noch stilzwijgend de bestemming van 
openbaren weg heeft gegeven; dat toen in 
vroeger jaren de rivier ter plaatse door den 
Rijkswaterstaat was genormaliseerd, het ge
bruik van den vroegeren veerdam onmoge
lijk was geworden; dat de Staat toen, om 
schade voor den gerechtigde tot het veer
recht te voorkomen en de exploitatie daar
van toch mogelijk te doen zijn, een veerweg 
op de krib n°. 88140, dus geheel op Staats
eigendom heeft aangelegd en daarna die 
krib aan den gerechtigde tot het veer in be
heer en onderhoud heeft gegeven; dat door 
die beschikbaarstelling van de gemelde 
strook Staatseigendom voor het gemelde 
doel echter niet kan worden aangenomen, 
dat de Staat daarmede die strook tot open
baren weg heeft willen bestemmen; dat ook 
de over krib n°. 88140 loopende weg toe
gang geeft tot een particulier ve(ër; dat de 
gerechtigde tot het veerrecht dit recht uit
oefent om daarmede financieel voordeel te 
behalen en, indien hem dit wenschelijk voor
komt, de exploitatie van het veer kan stop
zetten; dat derhalve bezwaarlijk kan wor
den aangenomen,dat aan den privaten eigen
dom van den Staat (de krib n °. 88140), 
waarover de personen en voertuigen, die de 
gerechtigde tot het veerrecht wil overzetten, 
zich naar het veer begeven, door den Staat 
de bestemming van openbaren weg is gege
ven; dat immers, wanneer de toegangsweg 
tot het particuliere veer over privé-eigen
dom van den tot het veer gerechtigde liep, 
evenmin zou worden aangenomen, dat déze 
aan dien grond de bestemming van open
baren weg zou hebben gegeven; dat het ge
val is te vergelijken met dat, waarin de ex
ploitant van een café den bezoekers de ge
legenheid biedt dit café over een door den 
tuin van het café loopend pad te bereiken ; 
dat niemand dan zal aannemen, dat aan dat 
pad de bestemming van openbaren weg is 
gegeven; dat hetzelfde geldt voor den on
derhavigen toegangsweg; dat de meening 
van Ged. S taten, dat de Staat den veerweg 
,,stilzwijgend" tot openbaren weg heeft be
stemd, omdat de oude veerstoep openbaar 
was en bij den aanleg van den nieuwen ·weg 
de openbaarheid niet uitdrukkelijk is voor-
behouden, niet als juist kan wori:len aan
vaard; dat het stilzwijgend geven van een 
bestemming alleen kan worden aangenomen, 
indien de handelwijze van de Overheid niet 
voor anderen uitleg vatbaar is; dat daarvan 
hier geen sprake is; dat integendeel het 
meest voor de hand liggend is, dat de S taat 
de strook grond alleen bij gedoogen toegan
kelijk heeft willen stellen voor personen en 
voertuigen, die tegen betaling van het veer 
gebruik willen maken; dat uit het !)laat!!en 
van het bordje met opschrift "Verboden 
Toegang" daarenboven nog eens uitdrukke
lijk van den wil van den Staat, om den weg 
niet openbaar te doen zijn, is gebleken ; dat 
men tegen dergelijke feiten in niet een stil-
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zwijgende bestemming mag aannemen; 
0. dat naar Ons oordeel Ged. Staten van 

Gelderland op goede gronden de openbaar
heid van den onderwerpelijken weg hebben 
aangenomen en mitsdien terecht den door 
burgemeester en wethouders van Herwijnen 
opgemaakten legger, waarop ook deze weg 
is geplaatst, ongewijzigd hebben vastgesteld; 

dat de appellant de onjuistheid van de 
beslissing van Ged. Staten niet in het licht 
heeft gesteld; 

dat hij er weliswaar op wijst, dat de be
doelde weg toegang geeft naar een particu
lier veer doch dat dit argument reeds hier
om niet opgaat, omdat het hier een sedert 
eeuwen bestaand veer betreft, waarvan de 
voormalige veerstoep, waarvoor de onder
havige weg door den Staat in de plaats is 
gesteld, reeds een openbaar karakter bezat; 

dat de openbaarheid van den thans be
staanden veerweg ook nog hieruit valt af te 
leiden, dat blijkens het Tertiair Wegenplan 
van de provincie Gelderland deze weg te
zamen met het veer de verbinding vormt 
tusschen twee op dit plan voorkomende we
gen, te weten de weg n °. 71, loopende van 
den Rijksweg Gorinchem-Ressen naar het 
veer, en de weg n°. 72, loopende van het 
veer naar Zuilichem; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast 

enz. 
(A.B.) 

z 1 Mei 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 17.) 

Het opleggen van een nieuwe voor
waarde, waarvan het gevolg is dat de be
staansmogelijkheid van het bedrijf in 
gevaar zal worden gebracht, is met het 
oog op de aanspraken, welke de conces
sionarisse op het uitoefenen van het be
drijf ter plaatse krachtens de haar ver
leende vergunningen kan doen gelden, 
niet gerechtvaardigd, te minder, nu de 
thans om de fabriek gelegen woningen 
alle na de oprichting daarvan zijn ge
sticht. Ten einde de bezwaren voor de 
omwonenden zooveel mogelijk te onder
vangen, wordt de voorwaarde gesteld, 
dat de machines, die den hinder veroor
zaken, niet in beweging mogen zijn tus
schen 22 en 6 uur. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootschap Nico ter Kuile 
en Zonen N. V., te Enschede, tegen het be
sluit van burgemeester en wethouders dier 
gemeente van 21 Februari 1938, 2e afdee
ling, N ° . G 262/II44, waarbij haar t en aanzien 
van haar fabriek aan den Parkweg N °. 1a, 
kadastraal bekend gemeente Enschede, sectie 
B , N°. 6570, voor wat betreft de groote weef
zaal, krachtens artikel 1 7 der Hinderwet een 
nieuwe voorwaarde is opgelegd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 April 1939, N°. 165; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 8 Mei 1939, N °. 236 H, 
Afdeeling Arbeid; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Enschede bij hun besluit van 21 Februari 
1938, 2e afdeeling, N°. G 262/II44, aan de 
Naamlooze Vennootschap Nico ter Kuile en 
Zonen ten aanzien van haar fabriek aan den 
Parkweg N°. 1a, kadastraal bekend gemeente 
Enschede, sectie B, N °. 6570, voor wat be
treft de groote weefzaal, krachtens artikel 
17 der Hinderwet als nieuwe voorwaarde 
hebben opgelegd: 

dat de weefgetouwen en het drijfwerk in 
de tot de inrichting behoorende groote weef
zaal niet in beweging mogen zijn tusschen 
19 uur en 7 uur; 

dat burgemeester en wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat door omwonenden 
van de vorengenoemde fabriek, nadat reeds 
in Maart 1930 klachten waren ingekomen, 
sinds Januari 1936 voortdurend is geklaagd 
over door de in de groote weefzaal aan den 
Parkweg in werking zijnde machines ver
oorzaakte trillingen en gedreun, waardoor 
ernstige hinder en o. m. verstoring van de 
nachtrust werden teweeggebracht; dat door 
den dienst van Gemeentewerken naar aan
leiding daarvan meermalen controle is ge
houden, waarbij telkenmale is gebleken, dat 
de klachten gegrond waren; dat in verband 
hiermede er bij de eigenares met klem op 
aangedrongen is, en haar daartoe gelegenheid 
is geboden, om door het aanbrengen van tech
nische verbeteringen in de bedoelde weefzaal, 
den veroorzaakten ernstigen hinder op te 
heffen; dat door de eigenares inderdaad po
gingen daartoe zijn gedaan, bestaande in het 
treffen van verschillende voorzieningen; dat 
nochtans de veroorzaakte hinder daardoor 
niet zoodanig is afgenomen, dat in den be
staanden toestand kan worden berust ; dat 
het hun college, gezien al het terzake reeds 
verrichte en voorts in aanmerking nemende 
de dichte bebouwing ter plaatse, ook niet 
mogelijk voorkomt, door verdere technische 
voorzieningen de noodige verbetering tot 
stand te doen brengen; dat het evenwel nood
zakelijk is, den omwonenden, althans in de 
avond-, nachtelijke- en de vroege morgen
uren, de noodige rust te verzekeren ; dat bur
gemeester en wethouders in verband hierme
de aan N ico ter Kuile en Zonen N. V. bij 
brief van 13 October I9:l7, N °. 262'1 102 , 
hebben medegedeeld, dat bij hen het voor
nemen bestond, de Naamlooze Vennootschap 
krachtens artikel 17 der Hinderwet de vol
gende nieuwe voorwaarde op te leggen: .,dat 
de weefgetouwen en het drijfwerk in de tot 
de inrichting behoorende groote weefzaal 
niet in beweging mogen zijn tusschen 19 en 
7 uur"; dat voorts door Nico ter Kuile en 
Zonen N. V., blijkens het proces-verbaal van 
het voorgevallene op de op Woensdag 27 Oc
tober 19.~7 t en overstaan van een lid van hun 
college gehouden zitting, tegen het voorne-
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men om de bedoelde nieuwe voorwaarde op 
te leggen, bezwaren zijn ingebracht, in het 
kort er op neerkomende, dat: 

a. de groote weefzaal, waarvoor de nieuwe 
voorwaarde zal gelden, reeds aanwezig was, 
voordat de woningen, in een waarvan een 
der klagers, de Heer Zwijnenberg, woont, 
werden gebouwd en er toen slechts enkele 
huizen vóór deze inrichting aan de zijde van 
de Hengeloschestraat stonden, waaruit haars 
inziens volgt, dat de beoordeeling der klach
t en thans een geheel andere zal moeten zijn, 
dan wanneer de fabriek gebouwd was, nadat 
de huizen in de omgeving reeds aanwezig 
waren; 

b . de wetgever de industrie zooveel moge
lijk tegemoet wil komen en men dus voorzich
tig moet zijn met het nemen van een besluit 
tot het opleggen van een nieuwe voorwaarde, 
ter tegemoetkoming aan klachten, speciaal 
indien de woningen, welker bewoners die 
klachten uiten, zijn gebouwd, nadat de fa
briek er reeds stond; 

c. haars inziens hinder van ernstigen aard 
blijkbaar niet aanwezig is, aangezien de fa
briek behoudens enkele latere uitbreidingen, 
ter plaatse reeds gedurende 70 jaar aanwe
zig is, en eerst in 1936 klachten zijn geuit 
omtrent hinder van trillingen, gedreun en ge
raas, terwijl gedurende al de jaren daarvóór 
zoodanige klachten niet zijn ingekomen, ook 
niet toen van 24 Maart 1930 tot 6 Augustus 
daaraanvolgend op dezelfde wijze als thans 
van 5 tot 23 uur in 2 ploegen werd gewerkt; 

d. Vowinkel, wonende H engeloschestraat 
N °. 23, haar desgevraagd heeft meegedeeld, 
geen reden tot klagen te hebben, waaruit 
haars inziens volgt, dat niet gezegd kan wor
den, dat de omwonenden beweren, onmoge
lijk hunne huizen te kunnen bewonen; 

e. van gemeentewege metingen zijn ver
richt met een geluidsmeter, gebaseerd op 
het gehoor van dengene, die de metingen 
verricht, zoodat haars inziens de aldus ver
kregen gegevens aanvechtbaar zijn, mede 
omdat de voor haar door de Geluidstichting 
bij omwonenden verrichte metingengunstige 
uitkomsten aanwezen; 

f . voor haar bedrijf het ploegenstelsel, mee
brengen de het werken in de vroege ochtend
en de late avonduren, zoowel met het oog 
op de concurrentie als ten behoeve van een 
tijdige aflevering der bestelde artikelen, on
misbaar is; 

dat, wat betreft de hiervoren onder a en b 
genoemde bezwaren, het weliswaar juist is, 
dat de daarin bedoelde woningen nog niet 
aanwezig waren, toen de fabriek ter plaatse 
werd gebouwd, doch dat aan dit verweer be
teekenis moet worden ontzegd, aangezien 
noch uit de bepalingen der Hinderwet, noch 
uit de jurisprudentie te dier zake blijkt, dat 
de vorengenoemde omstandigheid de toepas
sing van art. 1 7 der genoemde wet in den weg 
zou staan, wanneer ernstige hinder in feite 
wordt veroorzaakt; dat burgemeester en wet
houders de industrie in het algemeen en in 
het bijzonder ook in het onderhavige geval 
zooveel mogelijk ter wille zijn geweest, doch 

dat zulks niet mag gaan ten koste van de 
vitale belangen van de omwonenden; dat 
het bezwaar, genoemd onder c, als zouden 
in het tijdvak van 24 Maart 1930 tot 6 Aug. 
daaraanvolgend, toen op dezelfde wijze als 
thans, namelijk van 5 t/m 23 uur in twee 
ploegen werd gewerkt, geen klachten van om
wonenden zijn ingekomen, strijdt met de fei 
ten; dat immers wel degelijk, en wel reeds 
terstond op 2, Maart 1930 van W . A. Baar
slag e. a., waaronder ook bewoners van den 
Parkweg, een schrijven bij hen is ingekomen, 
houdende klachten over hinder van lawaai 
en nachtrustverstoring, naar aanleiding waar
van de vergunninghoudster, destijds genaamd 
firma Nico ter Kuile en Zonen, bij hun schrij 
ven van 3 Mei 1930, 2e afdeeling, N °. G 
262/257, van een en ander mededeeling is ge
daan; dat bovendien uit de processen-ver
baal van het voorgevallene op de zitting van 
31 Mei 1930 en 31 D ecember daaraanvol
gend nopens een verzoek van de vennoot
schap om haar ingevolge de Hinderwet ver
gunning tot uitbreiding van haar fabriek aan 
den Parkweg (zijde H engeloschestraat) te 
verleenen, blijkt, dat ook toen door de om
wonenden bezwaren over hinder van ernsti
gen aard zijn ingebracht, welke bezwaren 
niet alleen golden voor de toen in geding 
zijride uitbreiding, doch de fabriek in haar 
geheel betroffen en in hoofdzaak tegen de 
nachtrustverstoring gericht waren; dat het 
bezwaar, vermeld onder d, dat Vowinkel des
gevraagd aan de Vennootschap heeft mede
g~deeld geen reden tot klagen te hebben, wei
nig gewicht in de schaal kan leggen, aange
zien vaststaat, d a t dezelfde Voswinkel, teza
m en met andere omwonenden bij brief, in gek. 
II Jan. 1936, eenklachtoverondervondenhin
der heeft ingediend; dat voorts wel mogelijk 
is, dat de genoemde Vowinkel, daartoe door 
de Vennootschap aangezocht, bereid is ge
bleken zijn aanvankelijke klacht niet langer 
te handhaven, maar dat bij de beoordeeling 
van deze gewijzigde houding niet uit het oog 
verloren moet worden, dat de ligging van 
het pand van d e familie Vowinkel ten op
zichte van de groote weefzaal gunstiger is 
dan die der panden van d e klagers Zwijnen
berg en Baarslag e. a., waarbij bovendien 
nog komt, dat de in gebruik zijnde woon- en 
slaapvertrekken van deze familie bijna alle 
aan de s traatzijde zijn gelegen, zoodat d i t 
gezin begrijpelijkerwijze inderdaad den hin
der niet in even ernstige mate ondervindt 
als de anderen; dat het bezwaar, vermeld 
onder e, wat betreft d e verrichte geluidsme
tingen, welke niet door de gemeente, doch 
vanwege het Districtshoofd der Arbeidsin
spectie zijn verricht, weinig terzake doende 
is ; dat immers de door de Geluidstichting 
gedane metingen overdag zijn verricht en bo
vendien in de eerste plaats betrekking heb
ben op het geluid en wel het geluid, veroor
zaakt in het fabrieksgedeelte aan de Henge
loschestraat, terwijl de ondervonden ernstige 
hinder, ter ondervanging waarvan de nieuwe 
opgelegde voorwaarde strekt, in het bijzonder 
wordt teweeg gebracht door trillingen en ge-
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dreun tengevolge van het in werking zijn van 
de machines enz. in de groote weefzaal aan 
den Parkweg; dat ten opzichte van de stel
ling, genoemd onder /, namelijk dat de ven
nootschap het ploegenstelsel niet kan mis
sen, door hen niet in eene beoordeeling kan 
worden getreden; dat bovendien dit bezwaar, 
wat er ook van zij, geen reden mag zijn, het 
opleggen van de meerbedoelde nieuwe voor
waarde achterwege te laten, aangezien de be
langen van de industrie niet per sé primee
ren boven die van de omwonenden; dat in
tegendeel ingevolge de Hinderwet de laatst
genoemde belangen door oplegging van voor
waarden kunnen en moeten worden be
schermd, nu er inderdaad sprake is van hin
der van emstigen aard, welke op geen an
dere, voor de Naamlooze Vennootschap min
der bezwarende, wijze voldoende kan worden 
ondervangen ; dat derhalve de hinder, wel
ken omwonenden van de groote weefzaal aan 
den P arkweg, meer in het bijzonder des 
avonds en in de vroege morgenuren, onder
vinden, van zoodanigen ernstigen aard en 
omvang is, dat het geboden is, daartegen 
maatregelen te nemen; dat de door de ver
gunninghoudster ingediende bezwaren hun 
geen aanleiding geven van hun voornemen 
tot toepassing van art. 1 7 der Hinderwet 
terug te komen ; 

dat van dit besluit de concessionarisse bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de oplegging van de genoemde voorwaarde 
ten gevolge heeft, dat zij haar textielbedrijf 
(weverij) aan den Parkweg, t en deele, da
delijk nadat de voorwaarde zal moeten wor
den nagekomen, niet zal kunnen voortzetten, 
terwijl een ander gedeelte van het bedrijf 
binnen afzienbaren tijd met stopzetting zal 
worden bedreigd, waarmede 200 arbeiders 
gemoeid zijn, doordien een dusdanig belem
merd bedrij f niet kan concurreeren met be
drijven, welke niet aan een dergelijke voor
waarde gebonden zijn; dat toch aldaar een 
56-tal automatische weefgetouwen staan op
gesteld, welke alleen rendabel kunnen worden 
gemaakt, doordien men deze in ploegen laat 
loopen gedurende den aangegeven tijd per 
dag, dat, wat de overige niet-automatische 
getouwen betreft, de noodzaak bestaat in de 
aan den Parkweg gelegen afdeeling van tijd 
tot tijd , al naarmate dit noodig blijkt, in 
ploegen te werken en dus van 5-23 uur, 
omdat op deze getouwen badhanddoeken, een 
zeer belangrijk artikel van haar, appellante, 
worden vervaardigd en men alleen door van 
tijd tot tijd in ploegen te werken de op
drachten, voor dit artikel ontvangen, kan 
uitvoeren; dat badhanddoeken namelijk een 
seizoenartikel zijn, steeds in groote hoeveel
heden tegelijk besteld worden en op korten 
termijn moeten worden afgeleverd; dat zij te 
dien aanzien verwijst naar de aan haar be
roepschrift gehechte afschriften van brieven 
van verschillende baddoeken-fabrikanten; 
dat het in strijd is te achten met het stelsel 
der Hinderwet, door de nieuwe voorwaarde 
een zoodanige belemmering aan haar bedrijf 
in den weg te leggen, dat dit zal moeten wor-

den stilgezet en tot den ondergang gebracht 
(Ons besluit van 27 April 1936, N °. 20); dat 
B . en W. dan ook ten onrechte de vraag, in 
hoeverre het bedrijf door de voorwaarde 
wordt getroffen, geheel buiten beschouwing 
laten; dat weliswaar de belangen der indus
trie niet persé primeeren boven die van de 
omwonenden, doch in den hinder moet wor
den berust, indien het bedrijf onmogelijk 
wordt gemaakt door het opleggen van een 
voorwaarde; dat, daar zulks in casu zal ge
schieden, dit punt had moeten worden in 
aanmerking genomen; dat de Hinderwet 
voorts geen normen omtrent de mate van 
voor het opleggen van een nieuwe voorwaar
de noodigen hinder inhoudt, anders dan die, 
welke bij artikel II onder c zijn aangegeven, 
waar blijkt, dat de wetgever alleen het voor
komen van zeer ernstigen hinder op het oog 
heeft gehad; dat het beginsel, dat zeer zeker 
het opleggen van een nieuwe voorwaarde al
leen bij zeer ernstigen hinder mag geschie
den, is erkend bij verschillende Koninklijke 
besluiten, naar aanleiding van art. 1 7 der 
Hinderwet gegeven, namelijk Onze besluiten 
van 27 Nov. 1900, 23 Maart 1001 en 7 Juli 
1932; dat voor de beoordeeling van de vraag, 
of in casu hinder van zoodanig ernstigen aard 
aanwezig is, dat oplegging van een nieuwe 
voorwaarde gemotiveerd moet worden ge
acht, in aanmerking is te nemen, dat de weef
zaal aan den Parkweg reeds voor ¾ van zijn 
huidigen omvang aanwezig was in omstreeks 
1866 en in den huidigen omvang sedert 1888 
en lang vóórdat van een bebouwing van 
eenig belang ter plaatse sprake was; dat het 
huis, bewoond door den klager Zwijnenberg, 
in 1890 is gesticht; dat de weefzaal voordien 
vrijwel geheel alleen aan de buitenzijde van 
Enschede stond; dat zij meent, dat men eer
der tot het stellen van voorwaarden zal moe
ten overgaan bij oprichting van een nieuwe 
fabriek tusschen een bestaande bebouwing, 
dan wanneer, zooals hier, de fabriek er reeds 
stond, vóórdat tot bebouwing van de omge
ving werd overgegaan, en de fabriek slechts 
tengevolge van het bouwen van derden in de 
stadsbebouwing is opgenomen; dat in dit 
laatste geval deze derden toch de mogelijk
heid van hinder onder het oog hebben gezien, 
toen zij vrijwillig gingen bouwen en daar 
gingen wonen; dat uit dit alles volgt, dat zij 
slechts in het alleruiterste geval door een 
zoo vexatoiren maatregel zal mogen worden 
getroffen; dat een hinder van zoodanigen 
aard, naar hare meening, in casu echter niet 
aanwezig is; dat de klachten zich toch in 
werkelijkheid tot die van slechts enkele der 
omwonenden beperken, uit welke omstandig
heid volgt, dat de hinder van niet ernstigen 
aard is, dus anders dan men uit de motivee
ring van het besluit van B. en W. zoude 
lezen; dat het pand van Baarslag zelfs gun
stiger ligt dan dat van Vowinkel en daar der
halve minder overlast te verwachten is ; dat 
voorts verwezen wordt naar het rapport van 
de Geluidstichting dd. 25 Nov. 19.n, D. u53, 
uit welk rapport volgt, dat de geluiden van 
zeer geringe beteekenis zijn; dat juist, daar 
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deze metingen overdag, dus wanneer meer 
geluiden tengevolge van het lawaai van de 
straat en van de spoorwegen, dan des nachts 
aanwezig zijn, werden verricht, het resultaat 
eerder ongunstiger voor haar, appellante, is 
dan wanneer de metingen des nachts waren 
gedaan; dat de overweging in het aangeval
len besluit, dat de geluidsmetingen bij Vo
winkel in het bijzonder betrekking zouden 
hebben op geluid, veroorzaakt in het fabrieks
gedeelte aan de H engeloschestraat, onjuist 
is; dat het besluit hoogerop zelf ook het 
daarnaast gelegen pand van Baarslag in den 
hinder, veroorzaakt door het fabrieksgedeelte 
aan den Parkweg betrekt; dat deze geluids
metingen dus wel degelijk van groot belang 
zijn; dat wijders wordt opgemerkt, dat in
gevolge de strekking der Hinderwet afweging 
van de belangen van haar, appellante, en die 
van de buren behoort plaats te vinden ; dat 
aan de zijde van haar, appellante, zeer groote 
belangen op het spel staan, daar van het 
openlaten van de mogelijkheid om door te 
werken, onder meer het bestaan van een 
groot aantal arbeiders afhankelijk is; dat men 
hiertegenover van de buren, die bij de be
staande fabriek kwamen wonen, mag ver
wachten een groote mate van tegemoetko
mendheid, des te meer, nu zij van haar zijde 
alle maatregelen, die opgelegd en mogelijk 
zijn, heeft genomen om te zorgen, dat de 
hinder zoo gering mogelijk is; dat zulks te 
sterker klemt, wanneer men in aanmerking 
neemt, dat de inwoners van een industrie
stad gelijk Enschede weten, dat zij steeds met 
eenig onvermijdelijk ongerief moeten reke
ning houden; dat zulks des te eer van hen 
kan worden verwacht, gezien het feit, dat 
deze industrie hun een bestaan en zelfs wel
vaart verschaft; dat te minder aan deze in
dustrie zoozeer belemmerende voorwaarden 
mogen worden opgelegd, nu deze dermate 
geleden heeft en nog lijdt tengevolge van de 
economische m'oeilijkheden; 

0. dat blijkens het ambtsbericht van den 
Directeur-Generaal van den Arbeid, met 
wiens gevoelen Wij Ons vereenigen, de bo
vengenoemde weverij hinder van ernstigen 
aard voor de omgeving oplevert, zoodat aan
leiding bestaat tot toepassing van art. 1 7 der 
Hinderwet; 

dat echter op grond van de ingewonnen 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat het stellen van de door B. en W. opge
legde nieuwe voorwaarde de bestaansmoge
lijkheid van het bedrijf in gevaar zou bren
gen, aangezien het werken in twee ploegen 
in de huidige omstandigheden voor dit be
drijf economisch noodzakelijk is te achten ; 

dat het opleggen van een nieuwe voor
waarde, waaraan dit gevolg is verbonden, 
met het oog op de aanspraken, welke de con
cessionarisse op het uitoefenen van het be
drijf ter plaatse krachtens de haar verleende 
vergunningen kan doen gelden, in een geval 
als het onderhavige niet gerechtvaardigd is, 
en dit te minder, nu, blijkens de overgelegde 
stukken, de thans om de fabriek gelegen wo
ningen alle nà de oprichting van de fabriek 

in 1862 zijn gesticht en nadat de bovenb'e
doelde weefzaal in 1888 in haar huidigen om
vang in werking was gebracht; 

dat geen tchenische voorziening bekend is, 
waardoor aan de bezwaren kan worden tege
moet gekomen; dat het met name niet moge
lijk is gebleken door trillingdempers den 
voormelden hinder tegen te gaan; 

dat intusschen de bezwaren voor de om
wonenden in niet onbelangrijke mate worden 
ondervangen, indien als voorwaarde wordt 
gesteld, dat de weefgetouwen en het drijf
werk in de tot de inrichting behoorende 
groote weefzaal niet in beweging mogen zijn 
tusschen 22 uur en 6 uur, door welke voor
waarde de belangen van het bedrijf niet in 
ernstige mate worden geschaad; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van B . en W. van Enschede 
van 21 Febr. 1938, 2e afdeeling, N°. G 262/ 
u44, de in de daarbij nieuw opgelegde voor
waarde aangegeven uren 19 en 7 te vervan
gen door 22 en 6. 

Met bepaling wijders, dat aan de nieuw 
gestelde voorwaarde moet zijn voldaan bin
nen -~ maanden na de dagteekening van dit 
besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) 

17 Mei 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwi,iswet 1920 art. 28.) 

Er kan niet met vrucht bezwaar wor
den gemaakt tegen den datum ( 1 April), 
waarop de terecht door den Minister 
aan het 8e lid van art. 28 gegeven toe
passing zal ingaan, nu het gemeentebe
stuur niet aannemelijk heeft kunnen 
maken, dat het ongerief, dat het on
derwijs door de tusschentijdsche ver
mindering van personeel zal ondervin
den, van zooveel beteekenis is, dat uit 
dien hoofde de datum van ingang na het 
einde van het schooljaar zou behooren 
te vallen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Amsterdam tegen de 
beslissing van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 Fe
bruari 1939, n ° . 1608, afd. L . 0., tot toepas
sing van het achtste lid van art. 28 der Lager 
Onderwijswet 1920, over een gedeelte van 
het jaar 1g39, voorzoover deze beslissing be
trekking heeft op de openbare lagere scho
len, genaamd Abr. Taelmanschool, de Blan
kenschool en de Campanulaschool; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 April 1939, n°. 228; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12,.Mei 1939, n °. 4756, Afd. L.O.; 
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0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij besluit van 9 Fe
bruari 1939, n°. 1608, afd. L. 0., ingevolge 
art. 28, 8e Jid, der~Lager Onderwijswet 1920 
het aantal onderwijzers, waardoor het hoofd 
van de Abr. Taelman-, Blanken- en Campa
nulaschool en de school voor gewoon lager 
onderwijs n°. 19 gedurende het jaar 1939 
moet worden bijgestaan, te rekenen van r 
April 1939, in afwijking van den eisch, ge
steld in de leden r en 4bis van dit wetsarti
kel, op respectievelijk 2, 2, 2 en 5 heeft be
paald; 

dat Onze Minister daarbij heeft overwo
gen, dat blijkens de in de opgaven model C 
over 1938 verstrekte gegevens het aantal 
leerlingen der evengenoemde scholen in den 
loop van 1938 aanzienlijk is gedaald, terwijl 
dit aantal volgens door burgemeester en wet
houders van Amsterdam verstrekte inlichtin
gen aan den Onderwijsraad op 16 Januari 
1939 verder tot respectievelijk 100, 97, n2 
en 156 is teruggeloopen; dat, aangezien het 
gemiddeld aantal leerlingen dezer scholen 
over 1938 respectievelijk 164, 151, 161 en 
182 bedroeg en een eventueele groei der 
schoolbevolking niet is te verwachten, zon
der nadeel voor het onderwijs het aantal ver
plichte leerkrachten aan deze scholen met 
één kan worden verminderd; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houders der gem. Amsterdam, namens den 
gemeenteraad bij Ons in beroep zijn geko
men, aanvoerende, dat de raad bezwaar heeft 
tegen het tijdstip, waarop de vermindering 
van het aantal verplichte leerkrachten aan 
de Abraham-Taelmanschool, de Blanken
school en de Campanulaschool zal ingaan, 
namelijk op 1 April 1939; dat de gemeente 
.geen boventallige leerkrachten voor haar re
kening kan nemen; dat dit niet noodig is, 
wanneer de bedoelde vermindering ingaat 
aan het einde van den loopenden cursus, aan
gezien in den nieuwen cursus, welke aan
vangt op 16 Aug. 1939, zonder nadeel voor 
het onderwijs aan de onderhavige scholen 
met 2 leerkrachten zal kunnen worden vol
staan; dat het aantal leerlingen op 16 Fe
bruari, verdeeld over de 6 leerjaren, was: aan 
de Abraham Taelmanschool 19, 9, 8, 20, 21 
en 19, aan de Blankenschool 3, 13, 17, -, 
27 en 33 en aan de Campanulaschool -, 28, 
24, 27, - en 29; dat aan de Abraham Tael
manschool de leerlingen in het Ie en Ile 
leerjaar en die in het IIIe en IVe leerjaar en 
aan de Blankenschool de leerlingen in het 
Ie en Ile leerjaar tot één klasse zijn veree
nigd; dat deze scholen moeten beschouwd 
worden als zoogenaamde restscholen, die niet 
meer aan de plaatsing van nieuwe leerlingen 
zullen deelnemen; dat door de beschikking 
van Onzen Minister de volgende maatrege
len midden in den cursus genomen zouden 
moeten worden: a. aan de Abraham-Tael
manschool een combinatie van het Veen VIe 
leerjaar, te zamen tellende 40 leerlingen, b. 
aan de Blankenschool een combinatie van 
3 leerjaren (I, II en III), tezamen tellende 
33 leerlingen, c. aan de Campanulaschool 

L . 1939. 

twee combinaties uit het Ile, IIIe en IVe 
leerjaar, respectievelijk tellende 39 en 40 
leerlingen; dat de combinatie, bedoeld onder 
a in het bijzonder de belangen van de 19 
leerlingen van het Vle leerjaar, gedurende 
de laatste 3 à 4 maanden van hun leertijd, 
ernstig zou schaden; dat de onder b bedoelde 
combinatie van 33 leerlingen, behoorend tot 
drie verschillende leerjaren, eveneens ver
werpelijk moet worden geacht, daar het bij 
een zoo groot aantal leerlingen voor één leer
kracht niet mogelijk is, aan elke groep te 
geven, wat aan die groep toekomt; dat het 
laatste, met het oog op het groote aantal leer
lingen, ook geldt voor de combinatie, bedoeld 
onder c; dat het niet mogelijk is, het tijdstip 
der vermindering van het aantal verplichte 
leerkrachten te stellen op r April 1939 zonder 
nadeel voor het onderwijs; 

0. dat het aantal leerlingen van de drie 
in het beroepschrift bedoelde scholen, dat 
over het jaar 1938 gemiddeld respectievelijk 
164, 151 en 161 bedroeg, op 16 Januari 1939 
is teruggeloopen tot onderscheiden lijk 100, 97 
en n2, zijnde aanzienlijk beneden het grens
getal 131, waarbij, naar luid van art. 28, re 
lid, der Lager Onderwijswet 1920, een derde 
onderwijzer van bijstand is vereischt; 

dat een spoedig herstel van deze vermin
dering van de leerlingenaantallen niet is te 
verwachten; 

dat dus Onze Minister terecht in deze ge
vallen toepassing van het bepaalde in art. 28, 
achtste lid, der Lager Onderwijswet 1920 
heeft gegeven; 

dat voorts niet met vrucht bezwaar kan 
worden gemaakt tegen r April 1939, als da
tum, waarop de bedoelde toepassing ingaat 
vermits het gemeentebestuur niet heeft aan
nemelijk kunnen maken, dat het ongerief, dat 
het onderwijs door de tusschenzijdsche ver
mindering van personeel zou ondervinden, 
van zooveel beteekenis is, dat uit dien hoof
de de datum van ingang nà het einde van 
het schooljaar zou behooren te vallen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

22 Mei r939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Motor- en Rijw.wet art. 22; Sv. 
art. 284.) 

H et p.v. der terechtzitting vermeldt 
niet - hetgeen de wet ook niet bepaal
delijk voorschrijft - welke leeftijd door 
de vrouwelijke getuige is opgegeven. 
Uit de omstandigheid, dat na de onder
vraging volgens art. 284, lid r Sv. de 
President overeenkomstig het tweede 
lid van dit artikel tot beëediging van 
die vrouw is overgegaan, blijkt echter, 
dat hier niet een der uitzonderingsge
vallen, bij het ingevolge het tweede lid 
hier toepasselijke art. 216, lid 2 Sv. be
doeld, aanwezig was. 

14 
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Op grond van hetgeen uit de tot het 
bewijs gebezigde verklaringen blijkt, 
heeft de Rechtb. kunnen aannemen, dat 
aan req. de tijd, om zich op de ontmoe
ting met den anderen auto voor te be
reiden, niet heeft ontbroken. 

Gerekend hiermede, heeft de Rechtb. 
kunnen aannemen, dat req. voor de door 
haar genoemde maatregelen in verband 
met de door req. aangevoerde verblin
ding door den tegenligger [stoppen, of, 
onder afwending van zijn blik van de 
verblindende lichten naar rechts, uiterst 
rechts van den weg gaan rijden] nog 
wel gelegenheid heeft gehad. D e juist
heid dier beslissing kan in cassatie niet 
worden onderzocht. 

Nu de Rechtb. uit de bewijsmiddelen 
h eeft kunnen afleiden, dat de andere 
auto vóór of tijdens de botsing zooveel 
mogelijk rechts hield, en de botsing is 
ontstaan doordat req. zijn rechterzijde 
van den weg verliet en op den anderen 
auto toereed, terwijl als eenige verkla
ring daarvoor req. zich beriep op het 
verweer, dat de Rechtb. verwierp, heeft 
de Rechtb. kunnen aannemen, dat de 
botsing was te wijten aan· de schuld van 
req. 

Op het beroep V?n P . J. H., monteur, te 
Aalsmeer, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Leeuwar
den van 25 Januari 1939, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een op 14 Nov. 
1938 door het Kantongerecht te Sneek ge
wezen vonnis, requirant ter zake van: .,als 
bestuurder van een motorrijtuig daarmede 
rijden over een weg op zoodanige wijze, dat 
de vrijheid en de veiligheid van het verkeer 
wo'rden belemmerd en in gevaar gebracht", 
met aanhaling van de artt. 1, 22, 29, 30 en 39 
der Motor- en Rijwielwet, 9, 23 en 91 Sr. is 
veroordeeld tot eene geldboete van vijftig 
gulden en een vervangende hechtenis van 
vijf en twintig dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Rechtbank te L eeuwarden heeft b1J 
vonnis van 25 Januari 1939, waartegen dit 
cassatieberoep is gericht, met vernietiging 
van het door den Kantonrechter te Sneek op 
14 November 1938 tegen dezen requirant ge
wezen vonnis, opnieuw rechtdoende te zijnen 
laste bewezen verklaard : dat hij in den na
middag van 14 September 1938 te ongeveer 
7 uur 40 minuten in de gemeente Wonsera
deel als bestuurder van een vierwielig mo
torrijtuig daarmede heeft gereden over den 
voor het openbaar verkeer openstaanden 
rijweg den Afsluitdijk, vanaf Kornwerder
zand in de richting naar Noord-Holland, en 
toen hij een ander vierwielig motorrijtuig 
tegenkwam, dat behoorlijk ter rechter-, der
halve voor verdachte linkerzijde over dien 
weg voortreed, niet rechts heeft gehouden, 
en niet behoorlijk naar rechts is uitgeweken, 
doch, hoewel hij het tegenkomende motor-

rijtuig tijdig kon waarnemen zoodanig roe
keloos en onhandig daarop is toegereden, dat 
hij er mede in botsing kwam, door welke 
wijze van rijden van verdachte de vrijheid 
en veiligheid van het verkeer werden be
lemmerd en in gevaar gebracht. 

Bij memorie heeft requirant vier middelen 
van cassatie aangevoerd en toegelicht lui
dende: 

I. S. en/of v. t. van art. 425 initio, 415, 
284 lid 1 en 2 en 216 lid 2 Sv. doordien blij
kens het vonnis tot de bewijslevering mede
gewerkt heeft de verklaring van de getuige 
A. M. E . H . S. echtgenoote van A. W., zulks 
terwijl noch uit het proces-verbaal der te
rechtzitting in hooger beroep noch uit het 
bestreden vonnis blijkt de leeftijd van den 
getuige, zoodat noch uit het vonnis, noch uit 
het procesverbaal der terechtzitting blijkt of 
deze getuige terecht is beëedigd, dan wel of 
de getuige op straffe van nietigheid had 
moeten zijn aangemaand de geheele waar
heid en niets dan de waarheid te zeggen. 

II. S. en/of v . t . van de artt. 425 initio, 
415, 359 lid 2, 350 en 358 Sv. doordien de 
Rechtbank onder meer ten laste van verzoe
ker bewezen heeft verklaard dat verzoeker 
het tegenkom ende motorrijtuig tijdig kon 
waarnemen, zulks hoewel deze bewezenver
klaring niet uit -cle gebezigde bewijsmiddelen 
kan worden afgeleid. 

III. S. en/of v. t . van de in het tweede 
middel genoemde artikelen, daar uit de ge
bezigde bewijsmiddelen niet kan worden af
geleid dat verzoeker zoodanig roekeloos en 
onhandig op het tegenkomende motorrijtuig 
is toegereden, dat hij ermedeinbotsingkwam. 

IV. S . en/of v . t. van de in het tweede 
middel genoemde artikelen, daar uit de ge
bezigde bewijsmiddelen niet kan worden af
geleid, dat ook indien verzoeker inderdaad 
door den tegenligger verblind zou zijn ge
weest, hij nog de mogelijkheid zou hebben 
overgehouden van hetzij te stoppen, hetzij 
onder afwending van zijn blik van de ver
blindende lichten naar rechts uiterst rechts 
van den weg te gaan rijden. 

Wat het eerste middel betreft, inderdaad 
is als getuige gehoord zekere A. M . E. H . S. 
echtgenoote van A. W., zulks na als zoodanig 
beëedigd te zijn, ofschoon noch uit het vonnis 
noch uit de processenverbaal der zittingen 
de leeftijd van deze getuige blijkt. 

Intusschen kan dit naar mijn meening geen 
bezwaar zijn. De leeftijd der getuigen behoeft 
niet ter zitting te blijken evenmin als de leef
tijd van den verdachte, al worden zooweI 
getuigen als verdachte om zeer begrijpelijke 
redenen van identiteitsvaststelling ter zit
ting door den Voorzitter naar hun leeftijd 
gevraagd. Wel is noodig dat blijkt of de ge
tuige al d an niet 16 jaar oud is, omdat de 
wijze van verhoor daarvan afhankelijk is . 
De rechter kan dit punt echter meestal uit 
eigen waarneming beslissen. In het onder
havige geval is de rechter blijkbaar van 
oordeel geweest dat de voor hem verschenen 
A. M. E. H. S . minstens 16 jaar oud was en 
bovendien dat zij, wat haar geestvermogens 
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betreft, den indruk maakte de beteekenis 
van den eed voldoende te beseffen, weshalve 
hij op haar den algemeenen regel heeft toe
gepast en haar beëedigd heeft. 

Ik acht het eerste middel ongegrond. 
Bij het tweede en het derde middel heeft 

requirant betwist dat uit de gebezigde be
wijsmiddelen zou zijn af te leiden geweest, 
dat hij het tegenkomen van het motorrijtuig 
tijdig had kunnen waarnemen en dat hij zoo
danig roekeloos en onhandig op dit motor
rijtuig is toegereden, dat hij er mede in bot
sing kwam. 

Zien wij welke verklaringen de Rechtbank 
gebruikt heeft. Zij luiden in het kort aldus: 

1. Die van requirant zelf: Ik reed in den 
namiddag van 14 September 1938 te onge
veer 7.40 uur als bestuurder van een vier
wielige Citroën over den afsluitdijk vanaf 
Kornwerderzand in de richting Noord-Hol
land. Even voorbij Kornwerderzand zag ik 
uit tegengestelde richting een andere auto 
m ij tegemoet komen. Ik ben daarop met deze 
auto in botsing gekomen. 

2. Getuige T. : l n den namiddag van 14 
September 1938 omstreeks 7 uur 40 minuten 
reed ik met een vierwielige Packard over den 
Afsluitdijk in de richting Friesland. Even 
voor Kornwerderzand kwam mij een ander 
motorrijtuig tegemoet. Ik ging geheel rechts 
rijden. Plotseling vernam ik een stoot en be
merkte ik dat het andere motorrijtuig het
welk later een Citroën bleek te zijn, tegen mij 
opbotste. 

Ik heb dadelijk daarna het spoor dat de 
rechterwielen van mijn wagen voor de bot
sing op het wegdek hadden achtergelaten op
genomen en gezien, dat dit slechts 30 à 40 
centimeter van den voor mij toen rechter
berm van den weg was verwijderd. 

3. get. S.: In den namiddag van 14 Sep
tember 1938 omstreeks 7.40 uur was ik naast 
get. T . in het door hem bestuurde motor
rijtuig gezeten op den afsluitdijk. Even voor 
Kornwerderzand kwam een ander vierwielig 
motorrijtuig ons tegemoet. Getuige T. ging 
toen vaart minderen en zooveel mogelijk 
rechts houden. Kort daarna bemerkte ik een 
stoot enz. 

4. getuige-desk. D.: Het verharde gedeelte 
van den weg was 6 meter breed enz. Ik heb 
het spoor van de Packard nagegaan tot aan 
de plaats waar deze zich bevond (aanrijding) 
en geconstateerd dat de Packard uiterst 
rechts heeft gereden enz. 

Dat de auto's in de telastelegging bedoeld, 
de Citroën van requirant en de Packard van 
get. T., elkaar onder door requirant zelf en 
getuigen genoemde omstandigheden op groo-
ten afstand konden zien aankomen, behoefde 
m. i. geen nader bewijs. Immers zij reden in 
den avond op den breeden Afsluitdijk elkaar 
tegemoet, waarbij in het oog moet worden 
gehouden dat door requirant nimmer beweerd 
is dat de Packard geen lichten voerde. In
tegendeel hij heeft steeds beweerd dat de 
Packard met verblindend licht reed. Uit het 
feit d at de Packard toen de Citroën daarmee 
in botsing kwam geheel rechts reed en zoover 

het spoor was na te gaan ook tevoren geheel 
rechts had gereden, kon de Rechtbank boven
dien afleiden dat de Citroën op de Packard 
moet zijn toegereden in plaats van eveneens 
de rechterzijde van den weg te houden. De 
Rechtbank mocht dit rijden als "roekeloos" 
en "onhandig" kwalificeeren. Ik acht mits
dien het tweede en het derde middel onge
grond. 

Bij het vierde middel wordt er over ge
klaagd, dat de verwerping van het beroep 
op overmacht (verblinding door de lichten 
van den tegenligger) niet behoorlijk gemo
tiveerd is. 

Te dien aanzien heeft de Rechtbank over
wogen dat zij het betoog van verdachte dat 
hij tot zijn wijze van rijden werd gedrongen 
door de omstandigheid dat hij door de lich
ten van het hem tegemoet rijdende motor
rijtuig werd verblind niet kan aanvaarden; 
dat toch ook indien bedoelde verblinding in
derdaad is opgetreden verdachte niet kan 
worden geacht daardoor te zijn gedrongen te 
rijden gelijk hij heeft gedaan, daar hij dan 
nog de mogelijkheid overhield van hetzij te 
stoppen hetzij onder afwending van zijn blik 
van de verblindende lichten naar rechts 
uiterst rechts van den weg te gaan rijden. 

Niet gebleken is, zegt requirant, dat ik ge
legenheid had om tijdig te stoppen . of wel 
mij tijdig van de gevolgen der verblinding 
te herstellen. 

Zooals requirant zelf zegt, hangt dit middel 
nauw samen met het tweede middel. Aange
zien m. i. de Rechtbank uit de bewijsmidde
len kon afleiden dat requirant tijdig het te
gemoetrijdende motorrijtuig, dat volgens hem 
met verblindende lichten reed, kon waarne
men, kon de Rechtbank ook overwegen, zoo
als zij gedaan heeft, dat requirant niet alles 
gedaan heeft wat onder de gebleken feite
lijke omstandigheden van hem mocht worden 
gevergd om het verkeerde rijden en de bot
sing te voorkomen, dat derhalve zijn beroep 
op overmacht faalt. 

Aangezien dus m. i. ook het vierde middel 
ongegrond •is, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: (zie Conclusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
(zie Conclusie); 

0 . omtrent het eerste middel: 
dat blijkens het proces-verbaal van de te

rechtzitting der Rechtbank de in deze ge
hoorde getuigen, onder wie de bij dit middel 
genoemde vrouw, hebben opgegeven hun 
namen, voornamen, leeftijd, beroep en woon
plaats als in dat proces-verbaal vermeld, en 
dat zij met inachtneming van de wettelijke 
voorschriften volgens de wij ze hunner gods -
dienstige gezindheid in handen van den Pre-
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sident hebben afgelegd den eed, voorgeschre
ven bij art. 284, lid 2 Sv.; 

dat het proces-verbaal niet vermeldt welke 
leeftijd door voornoemde vrouw is opge
geven, - hetgeen de wet ook niet bepaalde
lijk voorschrijft - , doch uit de omstandig
heid, dat na de ondervraging volgens art. 284, 
lid 1 Sv. de President overeenkomstig het 
tweede lid van dat artikel tot beëediging van 
die vrouw is overgegaan, voldoende blijkt, 
dat hier niet een der uitzonderingsgevallen, 
bij het ingevolge dat tweede lid hier toepas
selijke art. 216, lid 2 van genoemd Wetboek 
bedoeld, aanwezig was, zoodat het middel 
niet juist is; 

0. ten aanzien van de verdere middelen: 
dat uit de tot bewijs gebezigde verklarin

gen blijkt, dat de twee motorrijtuigen el
kander over denzelfden weg tegemoet reden, 
terwijl van eenige omstandigheid, welke het 
uitzicht over dien weg belemmerde, niet 
wordt gesproken, en dat de bestuurder van 
de andere auto dan ook de auto van requi
rant zoo tijdig heeft zien naderen, dat hij 
gelegenheid had veiligheidsmaatregelen te 
nemen, hierin bestaande, dat hij geheel 
rechts van den weg ging rijden en vaart min
derde, en dus de Rechtbank heeft kunnen 
aannemen, dat ook aan requirant de tijd, om 
zich op de ontmoeting met de andere auto 
voor te bereiden, niet heeft ontbroken, zoodat 
het tweede middel niet opgaat; 

dat de eenige verklaring, welke requirant 
voor zijn niet behoorlijk rechts houden en 
voor het ontstaan van de botsing heeft ge
geven, deze is, dat hij door de lichten van de 
andere auto werd verblind, waaromtrent de 
Rechtbank heeft overwogen, dat dit zijn 
wijze van rijden niet kan rechtvaardigen, 
daar hij "dan nog de mogelijkheid overhield 
van hetzij te stoppen, hetzij, onder afwending 
van zijn blik van de verblindende lichten 
naar rechts, uiterst rechts van den weg te 
gaan rijden"; 

dat, gelet op het vorenoverwogene, de 
Rechtbank heeft kunnen aannemen, dat re
quirant voor zoodanige maatregelen nog wel 
de gelegenheid heeft gehad, en de juistheid 
dier beslissing in cassatie niet kan worden 
getoetst, zoodat ook het vierde middel niet 
tot cassatie kan leiden; 

dat, nu de Rechtbank uit de gebezigde be
wijsmidelen heeft kunnen afleiden, dat de 
andere auto vóór en tijdens de botsing zoo
veel mogelijk rechts hield, en de botsing is 
ontstaan doordat requirant zijn rechterzijde 
van den weg verliet en op de andere auto 
toereed, terwijl als eenige verklaring daar
voor requirant zich beriep op het verweer, 
dat als voormeld door de Rechtbank werd 
verworpen, de Rechtbank heeft kunnen aan
nemen, dat de botsing was te wijten aan de 
schuld van requirant, zoodat ook het derde 
middel niet kan slagen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

22 Mei 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet 20 Juli 1895, S. 139 [Wa
terstaat] art. 1; Pol.Verord. van het 
Waterschap Starnmeer en Kamerhop 
art. 4.) 

Het in art. 4, lid 4 van de Politiever
ordening van het Waterschap Starn
meer en Kamerhop gestelde verbod om 
,.a. aan omringdijken en binnenwegen, 
welke bij het waterschap in onderhoud 
zijn of waarop het heeft toe te zien, iets 
neer te leggen of op te slaan, indien 
daardoor schade aan het gras of riet
gewas wordt toegebracht, b. aan de on
der a bedoelde omringdijken en bin
nenwegen tenten op te slaan of te kam
peeren; hengels uit te houden of te leg
gen of hengelwedstrijden te houden", is 
niet van zóó verre strekking, dat het 
meer zou verbinden dan van huishou
delijk belang van het waterschap zou 
kunnen zijn, terwijl het niet het door 
req. gedachte geval, dat iemand zich op 
een openbaren verkeersweg van het wa
terschap met uitgestoken hengel be
vindt, mede omvat. 

Op het beroep van H . t. B., winkelier te 
Wormerveer, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van het Kantongerecht te Alk
maar van 24 Febr. 1939, waarbij requirant 
terzake van "aan omringdijken, welke bij het 
waterschap Starnmeer en Kamerhop in on
derhoud zijn, hengels uithouden", met aan
haling van de artt. 4, vierde lid onder B, en 
34 van de Politie-verordening van het wa
terschap Starnmeer en Kamerhop, 23 en 91 
Sr., is veroordeeld tot een geldboete van een 
gulden en een vervangende hechtenis van 
één dag. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende : 

S. of v . t. van de artt. 4 en 34 van de Po
litie-Verordening van het Waterschap Starn
meer en Kamerhop, vastgesteld op 15 De
cember 1930 en goedgekeurd bij Besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
van 28 Januari 1931 n°. 135, en nader aan
gevuld op 10 April 1937, goedgekeurd bij 
Besluit als voormeld van 27 October 1937 
n °. 70; art. 120 lid 27 van het Algemeen Wa
terschapsreglement van Noord-Holland; de 
artt. 1, 3, 4 en 5 van de Wet van 20 Juli 1895 
S. 139; art. 193 van de Grondwet; art. 1 Sr. 
en de artt. 352 jet. 3 98 Sv., 

ter toelichting waarvan wordt aangevoerd : 
dat de bedoeling van het verbod blijkbaar 

wel is om beschadiging van en overlast aan 
dijken en wegen van het Waterschap door 
hengelaars in de uitoefening van het hengel
bedrij f te voorkomen, hetgeen als zoodanig 
mogelijk als een huishoudelijk belang van 
het Waterschap is aan te merken, maar dat 
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het gestelde verbod in zijn ruime formulee
ring veel verder gaat dan hetgeen een huis
houdelijk belang, waarin geen hoogere Wet
gever heeft voorzien, kan heeten, en prac
tisch ook een ieder treft, die zich op een 
openbaren verkeersweg van het Waterschap 
bevindt met uitgestoken hengel in de hand; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de dagvaarding, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, ten laste van 
requirant is bewezen verklaard, dat hij den 
10 Januari 1939 des namiddags circa 2½ uur 
te Uitgeest, staande in het grasgewas langs 
den Starnmeerdijk, welke omringdijk van de 
polder Starnmeer, bij het bestuur van ge
noemde polder in onderhoud is, en waarop 
gemeld bestuur het toezicht heeft een hengel 
te water heeft uitgehouden; 

0 . omtrent het voorgestelde middel van 
cassatie: 

dat art. 4, vierde lid, van de Politieveror
denin[{ van het waterschap Starnmeer en 
Kamerhop, luidt : 

Onverminderd het bepaalde bij het wegen
reglement voor Noord-Holland is het ver
bodc1•: 

A. aan omringdijken en binne nwegen, 
welke bij het waterschap in onderhoud zijn 
of waarop het heeft toe te zien, iets neer te 
leggen of op te slaan, indien daardoor schade 
aan het gras of rietgewas wordt toegebracht; 

B. aan de onder A bedoelde omringdijken 
en binnenwegen tenten op te slaan of te kam
peeren; hengels uit te houden of te leggen of 
hengelwedstrijden te houden; 

dat deze bepaling niet is van zoo verre 
strekking als in de toelichting van het middel 
verondersteld en een geval als daarbij om
schreven niet omvat, zoodat reeds op dien 
grond het middel faalt; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Holsteyn, die 
omtrent het m iddel o. a. opmerkt, dat het 
betrokken onderdeel van het artikel kenlijk 
ziet op het uithouden en uitleggen van een 
hengel, zooals dit bij visschen met den hen
gel geschiedt ( dus boven of in het water. ] 

(N. J.) 

23 Mei r939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

Terwijl de patiente ingevolge art. 78 
B. W. woonplaats had in de gemeente 
D., werd niettemin de deskundige-ver
klaring, krachtens welke zij in een ge
sticht is opgenomen, opgemaakt op ver
zoek van den burgemeester van A ., 
waar haar echtgenoot tevoren woon
plaats had. Derhalve is deze verklaring 
door den betrokken deskundige onbe
voegdelijk afgegeven en behoort zij als 
niet bestaande te worden aangemerkt, 
zoodat er geen plaats is voor het aan
wijzen van de woonplaats van patiënte 
voor de toepassing van art. 39. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Everdina M. 
Sanders-Lelieveld ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Mei 1939, n • . 247; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Mei 1939, n ° . 
5319, afd. Armwezen; 

0 . dat Everdina Maria Sanders-Lelieveld, 
na sinds 8 Dec. 1932 voor rekening der ge
meente Amsterdam te zijn verpleegd in het 
gesticht "Sancta Maria" te Noordwijk, op 
27 Sept. 1934 met proefverlof uit dit ge
sticht werd ontslagen, waarna het bestuur 
van het gesticht op 8 Mei 1935 aan B. en W. 
van Amsterdam mededeelde, dat de patiënte 
met ingang van dezen datum als ontslagen 
uit deze inrichting werd beschouwd en dien
tengevolge van de gestichtsregisters werd af
gevoerd; dat, nadat de patiënte op 22 Febr. 
1935 was opgenomen in het Sint Bernardus 
Gesticht te Weesp, zij op 8 Juni 1936 werd 
overgebracht naar de in den zin van art. 7 
der wet tot regeling van het Staatstoezicht 
op krankzinnigen aangewezen afdeeling van 
het gesticht "Sancta Maria", te Noordwijk, 
voor de verpleging in welke afdeeling door 
de gemeente Amsterdam een voorloopige 
kostengarantie werd gegeven, terwijl op 30 
Juni 1936 een op verzoek van het gemeente
bestuur van Amsterdam afgegeven deskun
dige-verklaring, als bedoeld in het vierde lid 
van art. 39 der Armenwet werd afgegeven; 

dat B. en W. van Amsterdam van oordeel 
zijn~ dat de kosten van de verpleging van 
de patiënte van den laatstgenoemden datum 
af behooren te worden voldaan door de ge
meente Diemen, in verband met de omstan
digheid, dat de echtgenoot van de patiënte 
inmiddels was verhuisd naar deze gemeente 
en aldaar op 30 Juni 1936 woonplaats had; 

dat B . en W . van Diemen evenwel niet 
bereid zijn de verplegingskosten ten laste 
van hun gemeente te brengen, aanvoerende, 
dat, toen de patiënte op 8 Mei 1935 als ont
slagen uit het gesticht "Sancta Maria", te 
Noordwijk, werd beschouwd, zij allerminst 
genezen was, hetgeen blijkt uit het feit, dat 
de patiënte niet thuis te houden was en toen 
maar ondergebracht werd in een inrichting 
te Weesp; dat, toen ten slotte de verpleging 
in deze inrichting niet langer mogelijk was, 
de patiënte naar het krankzinnigengesticht 
terug moest, waar zij naar hun meening niet 
zoolang buiten had behooren te blijven; dat 
het gemeentebestuur van Amsterdam nu wel 
van meening blijkt, dat het hier een nieuwe 
verpleging betreft en geen voortgezette, doch 
dat dit huns inziens niet houdbaar is; dat 
immers de patiënte blijkens de voorgeschie
denis van haar ziektegeval krankzinnig was 
en is gebleven van haar eerste opneming af 
in een krankzinnigengesticht; dat zij in dit 
verband verwijzen naar Ons besluit van 27 
Juni 1935, n°. 57, waarin wordt overwogen, 
"dat, zoolang een patiënte, zooals in het 
onderwerpelijke geval, niet definitief uit een 
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gesticht als hersteld is ontslagen, de kosten 
van hare verpleging ten laste blijven van de 
gemeente, waar zij, ten tijde dat de rechter
lijke machtiging tot hare plaatsing in een 
gesticht werd aangevraagd, in den zin van 
het Burgerlijk Wetboek woonplaats had"; 
dat het feit, dat de patiënte op 8 Mei 1935 
uit huize "Sancta Maria", te Noordwijker
hout, als ontslagen werd beschouwd en dien
tengevolge van de gestichtsregisters werd af
gevoerd, niet een gevolg was van haar her
stel, doch uitsluitend geschiedde op grond 
van het expireeren van den termijn, voor 
welken de rechterlijke machtiging van kracht 
was en het niet aanvragen eener nieuwe 
machtiging; dat voorts B. en W. van Amster
dam zich tegenover het bestuur van het voor
melde krankzinnigengesticht uitdrukkelijk 
bereid verklaard hebben de verplegingskos
ten van de patiënte voor rekening van hunne 
gemeente te nemen ; dat de bewering van 
B. en W. van Amsterdam in hun schrijven 
van n Augustus 1936, dat door hen een 
kostengarantie voor de tweede opneming in 
,,Sancta Maria" moest. worden afgegeven, 
op geen enkel wettelijk voorschrift steunt; dat 
de garantie alleen noodzakelijk was, omdat 
B . en W. van Amsterdam zelf voor de plaat
sing in huize "Sancta Maria" hadden ge
zorgd; dat het gemeentebestuur van Am
sterdam derhalve geheel zelfstandig zonder 
eenig overleg met de gemeente Diemen, deze 
tweede opneming van de patiënte in huize 
,,Sancta Maria" heeft bewerkstelligd; dat, 
ware derhalve de gemeente Diemen de voor 
de kosten aansprakelijke gemeente, Amster
dam dan door de bovengenoemde bemoei
ingen volkomen in strijd zou hebben gehan
deld met het beginsel der Armenwet, name
lijk dat de instantie, die wettelijk verplicht is 
om te betalen, ook de gelegenheid verkrijge 
zelf te beslissen omtrent de wijze, waarop de 
ondersteuning zal plaats vinden; dat t en over
vloede nog zij gewezen op het feit, dat niet 
de burgemeester van Diemen, doch de bur
gemeester van Amsterdam aan een aange
wezen deskundige het verzoek heeft gedaan 
een verklaring ex art. 30, 4e lid , op te ma
ken; dat, indien derhalve de gemeente Die
men voor de kosten aansprakelijk was, de 
bovengenoemde verklaring zou zijn afge
geven door een onbevoegde; dat immers 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken bij 
zijne beschikking van 29 October 19,0 uit
drukkelijk heeft bepaald, dat een aangewezen 
deskundige slechts dan bevoegd is tot het 
opmaken en afgeven van een verklaring ex 
art. 39, 4e lid, der Armenwet, indien het ver
zoek daartoe is gedaan door den burgemees
ter enz. in de woon- of verblijfplaats van 
den persoon, te wiens aanzien eene verkla
ring wordt verlangd; 

0. dat in art. 3, derde lid, van Ons besluit 
van 9 April 1930, S. 136, tot vaststelling van 
nadere voorschriften, als bedoeld in art. 3g, 
derde (thans: vierde) lid der Armenwet, is 
bepaald, dat de taak van den deskundige, 
bevoegd tot het afgeven van een verklaring, 
als in deze wetsbepaling aangegeven, door 

Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
nader wordt geregeld; 

dat bij de beschikking van 29 Oct. 1930, 
n °. 3234, afd. A, van Onzen toenmaligen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, gegeven ter uitvoering van het even
vermelde artikel uit Ons genoemd besluit, 
o.m. is bepaald, dat de deskundige slechts 
dan bevoegd is tot het opmaken en afgeven 
van eene verklaring, indien het verzoek daar
toe is gedaan door: a. den burgemeester of 
het hoofd van den gemeentelijken genees
kundigen dienst in de woon- of verblijfplaats 
van den persoon, te wiens aanzien eene ver
klaring wordt verlangd; b. een der Inspec
teurs van het Staatstoezicht op krankzinni
gen en krankzinnigengestichten; 

dat, terwijl in het onderwerpelijke geval 
de patiënte op 30 Juni 1936 ingevolge art. 78 
B. W. als gehuwde, niet van tafel en bed ge
scheiden vrouw woonplaats had in de ge
meente Diemen, waarheen haar man inmid
dels verhuisd was, en zij verbleef in het ge
sticht "Sancta Maria" te Noordwijk, niette
min op den evengenoemden datum de des
kundige-verklaring, krachtens welke zij in 
dit gesticht ter verpleging is opgenomen, is 
opgemaakt op verzoek van den burgemeester 
van Amsterdam; 

dat hieruit volgt, dat deze verklaring door 
den betrokken deskundige onbevoegdelijk is 
gegeven en zij mitsdien als niet bestaande 
behoort te worden aangemerkt; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat er geen plaats is voor het 
aanwijzen van de woonplaats van de arm
lastige krankzinnigeEverdina Maria Sanders
Lelieveld, voor de toepassing van art. 39 der 
Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

25 Mei z939. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 192g art. 29; B ezoldigingsbesluit 
Burg. Rijksambtenaren 1934 Bijl. C. 
hfdst. II.) 

Men kan als gemachtigde in eene, en 
als getuige (-deskundige) in een ande
re, volkomen analoge, zaak worden ge
hoord. 

De leeraar, die verbonden is aan één 
school, aan welke zijn wedde wordt be
rekend naar Rijkssalarisnormen, en aan 
een of meer scholen zonder zoodanige 
normen, heeft recht op zijn volledige 
salaris, berekend naar art. 2 van Bijl. 
C. hfdst. II van het Bezold. Besluit 
Burg. R. A. 1g34, en valt niet - blij
kens den duidelijken, zij het niet be-• 
doelden tekst van art. 20, lid 6, van dit 
hfdst. II - onder de leeraren, op wier 
salaris de korting volgens art. 20 mag 
worden toegepast. 
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Uitspraak in zake : 
De Minister van Ondetwij s, Kunsten en 

W etenschappen te 's-Gravenhage, eischer/ 
gedaagde in hooger beroep, niet verschenen , 

tegen: 
D . W. F . Rommel, wonende te Veendam, 
gedaagde/eischer in hooger beroep, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigd e is opgetreden: Mr. B . N. Grolleman, 
advocaat te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde; 
Wat aangaat de feiten van het t wistgeding: 
0. dat namens den Minister van Onder

wijs, Kunsten en Wetenschappen op 1 Nov. 
1938 aan voornoemden D. W. F . Rommel is 
kennis gegeven, dat bij beschikking ( van 
dien Minister) van 1 November 1938, n °. 
14845, Afd. V.H.M.O., mede zijn jaarwedde 
als leeraar aan de Rijks Hoogere Burger
school te Veendam te rekenen van 1 Septem
ber 1938 is vastgesteld op f 3722; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te Gronin
gen bij uitspraak van 14 Februari 1939 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- vorenbedoeld besluit van 1 November 
1938, voorzoover daarbij de jaarwedde van 
genoemden Rommel met ingang van 1 Sep
tember 1938 is vastgesteld op f 3722, heeft 
vernietigd en heeft verstaan, dat diens jaar
wedde als leeraar aan de Rijks Hoogere Bur
gerschool te Veendam met ingang van 1 Sep
tember 1938 moet worden gesteld op 
f 3995.40; 

0 . dat de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van die uitspraak 
tijdig is gekomen in hooger beroep en op de 
bij beroepschrift aangevoerde gronden heeft 
verzocht die uitspraak te vernietigen en de 
jaarwedde van D . W. F. Rommel als leeraar 
aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Veen
dam te rekenen van 1 September 1938 alsnog 
te stellen op f 3 722; 

0. dat ook meergenoemde Rommel tegen 
die uitspraak t ijdig hooger beroep heeft inge
steld, en op de gronden ontwikkeld in het 
beroepschrift - waarin hij tevens zijn be
zwaren heeft doen kennen tegen het tus
schen-vonnis, door het Ambtenarengerecht 
op 16 Januari 1939 in het onderhavige ge
ding gewezen, waarbij alsnog oproeping van 
Mr. J. E. Malga, hoofdcommies aan het De
partement van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen, als getuige-deskundige ter na
d ere terechtzitting van dat G e recht van 30 
Januari 1939 was gelast - heeft verzocht 
dit tusschen-vonnis van 16 Januari 1939 en 
voormelde uitspraak van 14 Februari 1939 te 
v ernietigen, met toewijzing zijner zij inlei
dend klaagschrift ingestelde vordering; 

0. dat eischer/gedaagde bij contra-memo
rie zijn standpunt nader heeft uiteengezet; 

In rechte: 
0. in de eerste plaats - t en aanzien van 

h et door gedaagde/eischer gemaakte bezwaar 
tegen voormeld tusschen-vonnis van 16 Jan. 
1939, hierop neerkomende, dat de daarin be-

doelde getuige-deskundige Mr. J. E. Malga 
ter terechtzitting van 30 Januari 1939 wezen
lijk fungeerde als gemachtigde van den for
meel niet verschenen verweerder, wiens 
standpunt hij bepleitte en voor w ien hij als 
zoodanig in de analoge zaak van A. A. Lam
berts t e Sappemeer, als klager tegen ver
weerder, ter terechtzitting d.d. 14 Februari 
1939 fungeerde en dat diens getuigenis en 
deskundig verslag voor het onde rhavige 
eindvonnis niet hadden behooren te zijn ge
bezigd - dat deze grief, als in allen deele 
ongegrond, moet worden verworpen ; 

0 . toch dat tegen het tusschen-vonnis als 
zoodanig niet in eenig opzicht een rechtsgel
dig bezwaar kon worden ingebracht, vermits 
het Ambtenarengerecht volkomen bevoegd 
was - welke bevoegdheid in casu niet door 
eenig wettelijk voorschrift werd beperkt -
een persoon als Mr. J. E. Malga voornoemd 
als getuige-deskundige tegen een nadere te
rechtzitting te doen oproepen; 

0. voorzoover het bezwaar betrekking 
heeft op het hooren van Mr. Malga als ge
tuige-deskundige ter terechtzitting van 30 
Januari 1939 en het bezigen van diens ver
klaringen voor het eindvonnis, dat ook in dit 
opzicht niet eenig wettelijk voorschrift daar
aan in den weg stond, zijnde den Raad niet 
eenig voorschrift bekend, hetwelk verbiedt 
denzelfden persoon in het eene geding als ge
tuige-deskundige te hooren en diens verkla
ringen voor de daarin te geven uitspraak te 
bezigen, en in een ander analoog geding als 
gemachtigde van een der partijen toe te la
ten; wordende nog ten overvloede opgemerkt, 
dat van Mr. Malga als getuige-deskundige 
werd verwacht - waaraan hij ten deze ook 
heeft voldaan - dat hij als getuige verklaar
de hetgeen hem uit eigen waarneming be
kend was en als deskundige zijn eigen oordeel 
gaf, een en ander omtrent de punten, waar
over de eerste rechter hem ondervroeg; 

0. thans met betrekking tot de hoofdzaak 
dat ten deze moet worden nagegaan, of het 
bestreden besluit van I November 19::18 op 
een der gronden, bedoeld in art. 58, lid 1, 
der Ambtenarenwet 1929 kan worden aan
gevochten; 

0. dat voor den Raad op grond van de ge
dingstukken vaststaat - waaromtrent ook 
tusschen partijen verschil van meening niet 
bestaat - dat gedaagde/eischer op 1 Septem
ber 1g:18 als leeraar in de Fransche taal was 
verbonden aan de Rijks Hoogere Burger
school met 5-jarigen cursus te Veendam en 
als zoodanig ,6 lesuren per week had; dat 
hem voor de berekening van zijn jaarwedde 
aan die school als minimum 20 lesuren per 
week waren gegarandeerd; dat hij op 1 J uli 
10.,8 een diensttijd van 20 jaren in rekening 
kon doen brengen en dat, krachtens het be
paalde in art. 2, Hoofdstuk II, bijlage C v an 
het Rijksbezoldigingsbesluit-1g-,4, zijn jaar
wedde, bii beschikking van eischer/gedaagde 
van 18 November 19_,7, met ingang van 1 
Juli 1938 terecht is vastgesteld op f 4104; dat 
hij met ingang van 1 September 1938 tevens 
is benoemd tot tijdelijk leeraar in de Fran-
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sche taal aan de Gemeentelijke Hoogere 
Burgerschool met 5- jarigen cursus te Hooge
zand - voor welke school Rijkssalarisnor
men niet bestaan - zulks met 6 lesuren per 
week, tegen een jaarwedde van f 1060.73; 

0. dat alsnu beantwoording behoeft de 
vraag of met ingang van r September 1938 
op voormeld salaris van f 4104 een korting 
als bedoeld in art. 20 van vorenbedoeld 
Hoofdstuk II, mocht, en dus moest, plaats 
vinden; 

0. dat eischer/gedaagde en de eerste rech
ter deze vraag bevestigend hebben beant
woord en in lid 6 van gemeld art. 20 een 
korting geregeld achten op wedden van Ieer
aren, die aan één of meer der in dat artikel 
bedoelde scholen met Rijkssalarisnormen en 
een of meer van die scholen zonder Rijkssa
Iarisnormen les geven; 

0 . dat de Raad dit standpunt niet kan 
deelen; 

0 . dat bedoeld lid 6 luidt als volgt: 
"De berekening van de korting ingevolge 

dit artikel toe te passen op de wedden der 
Ieeraren, die tevens verbonden zijn aan één 
of meer scholen, voor welke de van Rijks
wege vastgestelde salarisnormen niet gelden, 
geschiedt steeds zoodanig, alsof voor alle 
scholen de wedderegeling wegens de van 
Ri.ikswege vastgestelde normen geldt."; 

0. dat naar 's Raads oordeel dit lid alles
zins duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg 
vatbaar is, vermits de woorden "de korting 
ingevolge dit artikel toe te passen" niet an
ders kunnen duiden dan op de in andere le
den van art. 20 geregelde korting, welke 
juist is geregeld in de eerste vijf leden en 
wel in dien zin, dat krachtens lid r tot en 
met ,1 voor Ieeraren, die verbonden zijn aan 
t wee of m eer scholen met dezelfde, eventueel 
m et verschillende Rijkssalarisnormen, hunne 
totale wedde niet mag stijgen boven de in 
d ie leden respectievelijk bedoelde bedragen, 
terwiil lid 5 de berekening van die korting 
aan geeft; behelzende lid 6 niet anders dan 
een fictie, dat voor de berekening van de 
kort in g op de wedden der leeraren, die be
halve aan twee of meer scholen met Rijks
salarisn ormen tevens verbonden zijn aan één 
of m eer scholen zonder zoodanige normen, 
ook laatstbedoelde scholen worden aange
merkt als zoodanige, waarvoor de van Rijks
wege vastgestelde normen gelden, waarmede 
een aanvullende regeling van de berekening 
van de korting, v oorgeschreven in lid 5, 
wordt gegeven; 

0 . dat aan het vorenstaande het bepaalde 
in lid 7 van meergemeld art. 20 - inhou
dende welke onderwijsinrichtingen onder 
scholen in d it artikel zijn te verstaan - niet 
afdoet, aangezien de daarin bedoelde scho
len, voorzoover aan dezelve een wedderege
Iing zonder Rijkssalarisnormen is verbonden, 
nimmer kunnen vallen onder de "twee of 
meer" scholen, in de eerste vier leden ge
noemd, waarvoor immers wedderegelingen 
met juist wel R ijkssalarisnormen gelden; 

0 . da t de Raad wel wil aannemen, dat bij 
de totst an dkoming van lid 6 de bedoeling 
heeft voorgezet en , om daarin de regeling te 

treffen, gelijk dezelve in casu door eischer/ 
gedaagde, blijkens zijn beroepschrift en con
tra-memorie, als in dat lid vervat wordt ge
zien- welke regeling, ook naar 'sRaads oor
deel, althans in het algemeen a ls alleszins 
rationeel zoude zijn aan te merken, doch d at 
een, gelijk overwogen, duidelijke en niet voor 
tweeërlei uitleg vatbare bepaling niet, in 
strijd met den tekst, naar zoodanige bedoe
ling mag worden geïnterpreteerd; \ 

0. dat mitsdien een korting op de jaar
wedde van gedaagde/eischer als leeraar aan 
de Rijks Hoogere Burgerschool te Veendam 
op meeraangehaald art. 20 niet kan worden 
gebaseerd en die jaarwedde krachtens voren
bedoeld art. 2, waarmede het besluit van ci
scher/gedaagde van r November 1938 strijdt, 
ook met ingang van r September rQ38 had 
moeten blijven bepaald op f 4104, waarop 
dezelve bij beschikking van eischer/gedaagde 
van 18 November IQ37 met ingang van r Ju
li rg38 was vastgesteld; 

0 . dat derhalve de beroepen uitspraak van 
14 Februari 193g moet worden vernietigd , 
het bestreden besluit behoort te worden nie
tig verklaard en moet worden verstaan, dat 
gedaagde/eischer als Ieeraar aan de Rijks 
Hoogere Burgerschool met !'i-iarigen cursus 
te Veendam ook met ingang van r Septem
ber 1938 recht heeft op een jaarwedde van 
f 4104; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de beroepen uitspraak van 14 

Februari rQ_19, en verklaart nietig voormeld 
besluit van den Minister van O n derwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van r November 
10~8, voor wat betreft de jaarwedde-vast
stelling; 

Verstaat, dat D . W . F. R ommel voor
noemd, als leeraar aan de R ijks H oogere Bur
gerschool met 5-jarigen cursus t e Veendam, 
ook met ingang van r September 1938 recht 
heeft op een jaarwedde van f 4104. 

(A.B.) 

25 Mei 1939. UITSPRAAK van den Cen
tralcn Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 58 1e lid, Art. 99.) 

,,L'interlocutoire ne !ie pas Ie juge". 
Dit adagium geldt ook in het ambtena 
renrecht: het Ambtenarengerecht was 
vrij om, na de zaak geschorst te hebben 
ten einde getuigen te hooren en na ge
tuigen gehoord te hebben, een uitspraak 
te geven, welker gronden de overbodig
heid van het getuigenverhoor aan het 
licht doen treden. 

De rijksklerk re klasse, tevens bureel
chef, t en parkette bekleedt niet een on
gedeeld ambt noch, als bureelchef , een 
afzonderlijk ambt. H ij is niet tot bu
reelchef benoemd, maar aangewezen. 
zijn ontheffing uit die functie mag niet 
beschouwd worden als een ontslag; aan
wijzing en ont heffing ziJn figuren , waar
omtrent n adere rechtsregelen niet zijn 
gesteld, e r kan dus geen strijd zijn met 
eenig a lgemeen verbindend voorschrift. 
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Uitspraak in zake: 
X, wonende te Y, eischer in hooger be

roep, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
Mr. Ch. M . J. Witlox, advocaat te 's-Herto
genbosch, wonende te Vught, 

tegen: 
den Minister van Justitie, gedaagde in hoo
ger beroep, voor wien ter openbare terecht
zitting als gemachtigde is opgetreden: Mr. 
L. de Vries, referendaris bij het Departe
ment van Justitie, wonende te 's-Gravenha
ge. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de versche

nen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Minister van Justitie bij besluit 

van 15 November 1937, na overweging dat 
is gebleken, dat de Rijksklerk re klasse ten 
parkette bij het Kantongerecht te Y, X on
geschikt is voor de verdere waarneming van 
de functie van bureelchef t en genoemden 
parkette, tot welke functie hij is aangewe
zen, heeft besloten met ingang van genoem
den datum: A. genoemden Rijksklerk te ont
heffen van bovenvermelde functie; · B. in te 
trekken de hem als bureelchef verleende toe
lage ad f 478 's jaars en, in verband daar
mede, zijn pensioensgrondslag nader vast te 
stellen op f 2394; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-He~
togenbosch, waarbij eischer, toenmaals kla
ger, beroep had ingesteld tegen vorenbedoeld 
besluit, dezen bij uitspraak van II April 1938 
- naar welker inhoud hierbij wordt verwe
zen - niet-ontvankelijk heeft ·.:erklaard in 
zijn vordering; 

0. dat deze Raad bij uitspraak van 6 Oct. 
1938 die uitspraak heeft vernietigd, eischer 
ontvankelijk heeft verklaard in het door hem 
tegen bovengenoemd besluit ingestelde be
roep en de zaak heeft teruggewezen naar vo
rengenoemd Ambtenarengerecht om te wor
den hervat in den stand, waarin zij zich be
vond; 

0. dat meergenoemd Ambtenarengerecht 
bij uitspraak van 4 Maart 1939 - naar wel
ker inhoud hierbij wordt verwezen 1 - het 

1 De rechtsoverwegingen van deze uit
spraak, voorzoover ten deze van belang, lui
den: 

0 . dat verweerder krachtens art. 3 van het 
Dienstreglement Burgerlijke Gerechten (K. 
B. van 21 December 1933, n°. 46) rijkskler
ken 1e k lasse als bureelchef kan aanwijzen, 
terwijl hij voorts bevoegd is krachtens art. II 
van het K. B. van 30 Dec. 1924, n °. 48, om 
aan deze rijksklerken, voor zoover zij tevens 
de functie van bureelchef bekleeden, eene 
toelage te verleenen; 

0. dat in de hiervoren genoemde bevoegd
heid tot aanwijzing naar het oordeel van het 
gerecht mede ligt besloten de bevoegdheid 
van verweerder, om deze rijksklerken 1e 
klasse van hun functie van bureelchef te ont
heffen en de bevoegdheid tot toekenning 

beroep van klager ( thans eischer) ongegrond 
heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
de gronden aanvoerende, waarop hij daarbij 
verzoekt, dat het den Centralen Raad van 
Beroep behagen moge, met vernietiging van 
het eindvonnis van het Ambtenarengerecht 
van 's-Hertogenbosch van 4 Maart 1939, den 
appellant gegrond te verklaren in zijn be
roep tegen de beschikking van den Minister 
van Justitie van 15 Nov. 1937, waarbij ap
pellant wegens ongeschiktheid werd onthe
ven van zijn functie van bureelchef ten Par
kette van het Kantongerecht te Y; deze be
schikking nietig te verklaren, althans te ver
nietigen als zijnde in strijd met de wet; sub
sidiair met vernietiging van het eindvonnis 
van het Ambtenarengerecht, waartegen ap
pèl wordt ingesteld, den appellant gegrond te 
verklaren in zijn beroep tegen voormelde Mi
nisterieele beschikking en hem, na gevraag
de nadere inlichtingen en aanvulling der stuk
ken en bescheiden van het dossier, in de ge
legenheid te stellen te bewijzen, dat de gron
den, waarop hij ontslagen is en die vermeld 
staan in het rapport van het Hoofd van het 
P arket van 25 October 1939 en in de rap
porten die daaraan voorafgingen, niet of 
slechts gedeeltelijk juist en gedeeltelijk van 
geen beteekenis zijn en appellant geacht 
moet worden zeer zeker geschikt te zijn, om 
als bureelchef op te treden; 

In rechte : 
0. dat eischers raadsman zijn pleidooi ter 

terechtzitting van dezen Raad dd. 4 Mei 
1939 heeft aangevangen met een uitvoerige 
ontwikkeling van deze grief, dat het Ambte
narengerecht te 's-Hertogenbosch op be
vreemdende wijze de zaak, nadat deze bij 
uitspraak van dezen Raad dd. 6 October 1938 
naar den eersten rechter was teruggewezen, 
zou hebben behandeld door op 19 November 
1938, nadat de zaak ter openbare terechtzit
ting in onderzoek was geweest, de behande
ling daarvan voor onbepaalden tijd te schor
sen ten einde eischer in de gelegenheid te 
stellen getuigen op te roepen, vervolgens ter 
openbare terechtzitting van 1 r Februari 1939 
twee getuigen zijdens den Minister van Jus
titie en vijf getuigen van den kant van ei
scher te hooren, en tenslotte een uitspraak te 
geven, welker gronden de totale overbodig
heid van het gehouden getuigenverhoor aan 
het licht zouden hebben doen treden; 

0 . dat deze Raad dien raadsman op den 

eener toelage tevens insluit de bevoegdheid 
tot intrekking dezer toelage, welke intrek
king na ontheffing uit de functie van bureel
chef vanzelfsprekend is te achten; 

0. dat omtrent de uitoefening dezer be
voegdheden tot ontheffing uit de functie van 
bureelchef en tot intrekking der toelage geen 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften aanwezig zijn en derhalve de Mi
nister geheel vrij is, om zoo hem zulks goed 
dunkt, klager, zonder opgaaf van eenige re
denen, te ontheffen van zijn functie. 
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door dezen gevolgden weg niet mag volgen, 
vermits het een Ambtenarengerecht volko
m en vrij staat om - met inachtneming van 
de wettelijke voorschriften betreffende den 
rechtsgang in ambtenarenzaken, omtrent 
schending, waarvan ten deze niet wordt, en 
ook niet met vrucht zou kunnen worden 
geklaagd - de aan zijn oordeel onderworpen 
twistgedingen te berechten op de wijze, wel
ke dat Gerecht goeddunkt; 

0. dat thans te beantwoorden valt de 
vraag, of het bestreden besluit van gedaagde 
op een der gronden, vermeld in art. 58, lid 1, 
der Ambtenarenwet 1929, behoort te wor
den nietig verklaard; 

0. vooreerst - met betrekking tot dezen 
grond, dat het besluit feitelijk_of rechtens in 
strijd zou zijn met de toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften -, dat deze Raad 
zich vereenigt met en overneemt hetgeen de 
eerste rechter dienaangaande heeft overwo
gen, doch naar aanleiding van grieven, door 
of vanwege. eischer te berde gebracht, nog 
het volgende daaraan wil toevoegen: 

dat den eischer moet worden toegegeven, 
dat hij bij besluit van den toenmaligen Mi
nister van Justitie d.d. 1 October 1920 is be
noemd tot de functie, waarvan hij bij het 
thans bestreden besluit is ontheven, doch 
dat eerstgenoemd besluit slechts op twee 
wijzen kan worden verstaan: 

è,f als een benoeming tot een ambt, in strijd 
met hetgeen het destijds geldende Regle
ment n ° . IV (nader vastgesteld bij Konink
lijk Besluit van 3 Juli 1920, S . n ° . 328), 
sprekende van "bureelchef", toeliet; 

è,f als een aanwijzing tot de functie van 
bureelchef, overeenkomstig het bepaalde bij 
art. 3 1 van dat Reglement n °. IV; 

dat deze Raad dat besluit in laatstgemel
den zin opvat en voorts oordeelt, dat daar 
door eischer noch een ongedeeld ambt is 
gaan bekleeden - hij is immers niet bij één 
besluit of met ingang van denzelfden dag 
benoemd tot rijksklerk 1e klasse, te'éens bu
reelchef - noch een afzonderlijk ambt, het
welk naast dat van rijksklerk 1e klasse zou 
staan maar dat een aanwijzing tot bureel
chef ~it de groep van rijksklerken 1e klasse 
moet gezien worden als een figuur, we)ke 
niet gelijk te stellen valt met een benoemmg 
tot een ambt; 

dat hieruit volgt,dat ook de ontheffing van 
die functie niet beschouwd moet worden als 
een ontslag uit een afzonderlijk ambt, noc_h 
als een poging eischer voor een gedeelte mt 
een ongedeeld ambt te ontslaan, maar_ als e_<;n 
figuur waaromtrent rechtsregelen met ztJn 
gesteld, zoodat het bestreden besluit althans 
in zooverre niet nietig kan worden verklaard 
wegens strijd met eenig algemeen verbin
d end v oorschrift; 

dat daarmede ook is komen vast te staan, 
dat de intrekking der aan eischer als bureel
chef toegekende toelage evenmin op even
genoemden grond kan worden nietig ver
klaard; 

0. voorts omtrent den anderen grond, 
waarop art. 58, lid 1, der Ambtenarenwet 

1929 de nietigverklaring van bestreden be
sluiten voorschrijft, dat niet is gebleken, dat 
de Minister van Justitie bij het nemen van 
het bestreden besluit zich heeft laten leiden 
door eenig onredelijk of onoirbaar motief , 
zoodat ook op dien grond het onderhavige 
besluit niet kan worden aangetast; 

0 . dat mitsdien de uitspraak, waarvan 
hooger beroep, behoort te worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep. 
(A.B.) 

27 Mei 1939 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 97.) 

Er bestaat geen bezwaar tegen het 
verleenen van de in het 2e lid sub b be
doelde vrijstelling voor de waarneming 
van de nevenbediening van kassier 
eener boerenleenbank, indien de daar
aan verbonden werkzaamheden buiten 
de schooltijden worden verricht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. W . Meijers, onderwijzer aan de Roomsch
Katholieke bijzondere lagere jongensschool 
te Simpelveld, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Limburg van 2:1 December 1938, 
1e afd., La. 15452/4 U, waarbij is geweigerd 
de door hem gevraagde vrijstelling, bedoeld 
in art. 97, tweede lid, onder b , der Lager 
Onderwijswet 1920, voor wat betreft de 
waarneming der nevenbediening van kassier 
der boerenleenbank aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 April 1939, n°. 227; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 Mei 1939, n ° . 4739, afd. L. O.; 

0. dat Ged. Staten van Limburg bij hun 
voormeld besluit afwijzend hebben beschikt 
op het verzoek van J. W. Meijers, onderwij
zer aan de R . K. bijzondere lagere jongens
school te Simpelveld om vrijstelling, bedoeld 
bij art. 97, tweede lid, sub b, der Lager On
derwijswet 1920, voor wat betreft de waar
neming van de nevenbediening van kassier 
van de boerenleenbank aldaar. zulks uit over
weging, dat naar het oordeel van hun college 
de uitoefening van de evengenoemde neven
bediening eene ongewenschte verhouding zou 
kunnen scheppen tusschen den verzoeker en 
de ouders van kinderen, die de bedoelde 
school bezoeken, waardoor de belangen van 
het onderwijs zouden kunnen worden ge
schaad; 

dat van dit besluit J. W. Meijers bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij zijne 
werkzaamheden als onderwijzer verricht on
der het voortdurende toezicht van het hoofd 
der school en van het schoolbestuur, dat ter 
plaatse gevestigd is; dat dezen er voor zullen 
waken, dat bij het bekleeden eener neven
betrekking geen ongewenschte verhouding 
ontstaat tusschen hem en ouders van leer-
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lingen, welke de genoemde school bezoeken; 
dat noch het hoofd der school, noch het 
schoolbestuur bezwaar maakt tegen het waar
nemen door hem van de voormelde functie, 
dat de genoemde functie tot Juli 1938 ge
durende zeventien jaar werd waargenomen 
door het vroegere hoofd der school, die deze 
functie eigener beweging heeft neergelegd; 
dat, hoewel de verhouding van het hoofd der 
school tot de ouders veel delicater is dan die 
van onderwijzer tot de ouders, nooit bezwa
ren zijn gerezen; dat er in Limburg nog meer 
onderwijzers tevens kassier der boerenleen
bank zijn, zulks met goedvinden van Ged . 
Staten; dat hij aan het bovenstaande nog zou 
willen toevoegen: dat hij grootendeels in het 
onderhoud moet voorzien van zijne moeder 
en van eene oudere zuster; dat 't het bestuur 
der boerenleenbank en den R aad van Toe
zicht met het oog op een geregelden gang 
van zaken ongewenscht voorkomt, dat er 
weer een nieuwe kassier zou moeten worden 
benoemd; 

0 . dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten moet worden aangenomen, dat van 
de waarneming door den appellant van de 
bovenvermelde nevenbediening geen ongun
stige invloed op het onderwijs of op de goede 
verstandhouding tusschen den appellant en 
de ouders, voogden of verzorgers zijner leer
lingen te duchten is , indien de werkzaamhe
den, aan deze bediening verbonden , buiten 
de schooltijden worden verricht; 

dat bovendien de bevoegdheid tot het ver
leenen van de hierbedoelde vrijstelling het 
recht tot het weder intrekken ervan in zich 
sluit, van welk recht ten allen tijde door 
Ged. Staten - behoudens beroep op Ons -
gebruik kan worden gemaakt, indien de be
langen van het onderwijs dit mochten vor
deren; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 23 Dec. 
1938, re Afd., La. 154s2/4 U, aan J. W. 
Meijers , onderwijzer aan de Roomsch-Katho
lieke bijzondere lagere jongensschool, te Sim
pelveld, alsnog, tot wederopzegging, vrijstel
ling te verleenen, als bedoeld in art. 97, 2e 
lid, onder b , der Lager Onderwijswet 1920, 
voor zooveel betreft het waarnemen van de 
nevenbediening van kassier van de boeren
leenbank te Simpelveld, met dien verstande, 
dat de werkzaamheden, aan de genoemde be
diening verbonden, slechts buiten de school
tijden m ogen worden verricht. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

27 Mei z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet van 15 Dec. 1917 S. 703 Art. 2 jis. 
artt. 4 en 7.) 

Wel geeft de wet niet aan , in welke 
gevallen intrekking der vergunning kan 
geschieden, doch naar de strekking der 

wet moet worden aangenomen, dat zoo
danige intrekking mogelijk is, wanneer 
naar het oordeel van Ged. Staten het 
wegbelang de instandhouding van de 
trambaan op de wegen, waarvoor de 
vergunning geldt, niet langer zou ge
doogen. 

Art. 7 heeft geen betrekking op den 
hinder, die voor de weggebruikers uit 
het medegebruik van den weg door de 
spoor- of tramwegmaatschappij voort
vloeit. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Directeur van de Naamlooze Vennoot
schap Stoom tramweg-Mij "Oldambt-Pekela", 
tegen het besluit van Ged. Staten van Gro
ningen van 29 Sept. 1938, n ° . 190, re afd., 
opgenomen in het Provinciaal Blad van 14 
October 1938, n °. 59, tot intrekking van de 
aan die Naamlooze Vennootschap verleende 
vergunning voor de instandhouding van de 
trambaan Winschoten-Stadskanaal (Peke
lerweg) over openbare wegen; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 12 April 1939, n °. 194, en 10 M ei 1939, 
n ° • 194'74; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 23 Mei 1939, n °. 531 , Afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

0. dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
besluit van 29 Sept. 1938, n °. 190, re afdee
ling, de bij hun besluit van 16 Nov. 1933, 
Letter I, re afdeeling, gewijzigd bij Ons be
sluit van 26 Juli 1934, n°. 44, aan de Naam
looze Vennootschap Stoomtramweg-Maat
schappij "Oldambt-Pekela", gevestigd te 
Finsterwolde, verleende vergunning tot in
standhouding van de trambaan Winschoten
Stadskanaal (P ekelerweg) op de daarbij na
der aangeduide openbare wegen uiterlij k met 
ingang van 1 Januari 1g39 hebben ingetrok
ken; 

dat Ged. Staten daarbij o. m . hebben over
wogen, dat het verkeer over de wegen door 
de Garsten en door Oude P ekela en Nieuwe 
Pekela, hetwelk de laatste jaren aanmerkelijk 
is toegenomen, van de aanwezigheid van de 
tramrails in ernstige mate hinder ondervindt; 
dat hun college het daarom noodig acht, dat 
deze rails worden verwijderd en in verband 
daarmede te rade is geworden de bovenver
melde verguning in te trekken ; dat hierbij in 
aanmerking dient te worden genomen, dat 
het personenvervoer v anwege de tramweg
maatschappij niet meer per tram, maar door 
middel van autobussen geschiedt, terwijl het 
goederenvervoer, ten behoeve waarvan in 
den regel nog slechts één tram per dag rijdt, 
zeer wel met vrachtauto's zal kunnen plaats 
hebben; dat hun college daarom met een ont
werp-beschikking tot intrekking van de on
derhavige vergunning heeft gehandeld als is 
aangegeven in art. 2 der wet van 15 Dec. 
1g17, S . 703, houdende voorschriften omtrent 
aanleg en instandhouding van spoorwegen, 
waarop uitsluitend met beperkte snelheid 
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wordt vervoerd op wegen niet onder beheer 
van het Rijk; dat binnen den in het derde Jid 
van het genoemde artikel gestelden termijn 
bezwaarschriften zijn ingekomen, o.m. van 
den Directeur der Naamlooze Vennootschap; 
dat van de zijde der Naamlooze Vennoot
schap is opgemerkt, dat het meer of minder 
gebruik, dat van de trambaan wordt gemaakt, 
voor hun college geen maatstaf mag zijn, 
daar de wet alleen regelt den aanleg en de 
instandhouding van de trambaan en mits
dien de exploitatie van de trambaan geheel 
buiten de bemoeienis van hun college ligt; 
dat, wat dit betreft, sedert den aanleg der 
trambaan de verkeersfrequentie over den 
weg, waarop zij is gelegen, zeer belangrijk is 
toegenomen; dat dit verkeer van de aanwe
zigheid der trambaan op den weg grooten 
hinder ondervindt; dat het voortduren van 
dezen hinder, naar het oordeel van hun col
lege, slechts zoo lang gerechtvaardigd is als 
het verkeer langs de trambaan in billijke 
evenredigheid staat tot het overige verkeer, 
waarvoor de weg wordt gebruikt; dat tegen
woordig in den regel slechts één goederen
tram per dag vice versa langs de baan wordt 
vervoerd; dat het vervoer, hetwelk met deze 
tram plaats heeft, en dat ook met motor
rijtuigen kan geschieden, naar hun inzicht , 
inderdaad te gering is, om voor het overige 
verkeer over dezen drukken en smallen weg 
den Jast van de aanwezigheid der trambaan 
in den weg te doen voortduren; dat door de 
N aamlooze Vennootschap daarnaast nog is 
aangevoerd, dat de Rijksconcessie is verleend 
voor de trambaan, zooals zij er thans ligt, 
zoodat bij tusschentijdsche intrekking der 
vergunning strijd zal ontstaan met de con
cessie, a lthans met de bedoeling der conces
siegevers; dat ten aanzien van dit bezwaar 
valt op te m erken, dat de Rijksconcessie en 
de v ergunning krachtens de genoemde wet 
van 1917 twee afzonderlijke vergunningen 
zijn ; d at de eerste wordt gegeven om te ver
zekeren, dat de exploitatie van den tramweg 
duurzaam zal beantwoorden aan de inzichten 
van het centrale gezag omtrent hetgeen het 
a lgem een belang eischt, terwijl de vergun
n ing ingevolge de wet van 1917 wordt ver
eischt om een tram baan op den openbaren 
weg, geen Rijksweg zijnde, te mogen hebben; 
dat bij de toepassing van de onderhavige wet 
van 1917 met een Rijksconcessie, als door de 
Naamlooze Vennootschap bedoeld, dan ook 
niet verder rekening behoort te worden ge
houden dan d ie wet zelf eischt, zoodat overi
gens aan een mogelijken strijd tusschen con
cessie of bedoelin g van concessie-gever en 
vergunning geen aandacht behoeft te worden 
geschonken ; d a t voor de intrekking van een 
vergunning de wet geen voorschriften met 
betrekking tot een Rijksconcessie heeft ge
geven; dat mi tsdien ook dit bezwaar niet 
juist moet worden geacht; dat hun college in 
de ingebrachte bezwaren geen aanleiding 
heeft gevonden de onderhavige ontwerp-be
schikking aan te v ullen of te wijzigen; dat, 
om de N aamlooze Vennootschap in de ge
legenheid te stellen de voorzieningen te tref-

fen, welke zij in verband met de intrekking 
der vergunning noodig acht, haar kan worden 
toegestaan nog tot uiterlijk I Januari 1939 
van de trambaan gebruik te maken; 

dat van deze beschikking de Directeur van 
de Naamlooze Vennootschap Stoomtramweg
Maatschappij "Oldambt-P ekela" bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
voornaamste overwegingen, waarop Ged. 
Staten hun besluit gronden, zijn: 1e. dat het 
verkeer door de trambaan te veel hinder on
dervindt, en 2e. dat het vervoer per vracht
auto zal kunnen plaatsvinden; dat het niet 
duidelijk is, dat het onder 1e. genoemde een 
reden voor Ged. Staten kan zijn om een ver
gunning in te trekken, daar een toenemend 
verkeer geheel buiten den wil van de Naam
looze Vennootschap ontstaat; dat men zich 
zou kunnen voorstellen, dat in een dergelijk 
geval getracht wordt met de vergunning
houdster tot een overeenkomst omtrent scha
devergoeding te komen, waartoe deze zich 
dan ook meermalen bereid heeft verklaard; 
dat bovendien binnen afzienbaren tijd het 
verkeer op den weg aanzienlijk zal vermin
deren, daar, naar hij, appellant, meent, een 
nieuwe weg ontworpen is, parallel aan den 
bestaanden, waardoor een groote ontlasting 
zal plaats vinden; dat de bewering van Ged. 
Staten, dat het vrachtvervoer ook pervracht
auto kan plaats vinden, juist is; dat het Ged. 
Staten echter bekend is, dat dit voor zijne 
Maatschappij geen oplossin g is, daar een der
gelijke ex·ploitatie verlies oplevert, in plaats 
van winst; dat op verzoek van Ged. S t aten 
door zijne Maatschappij is opgezet eene be
rekening van het vervoer per vrachtauto, 
daar zij meent, deze berekening zeer objec
tief te hebben opgezet, wat den kostprijs be
t reft zelfs aan den lagen kant ; dat zij op dit 
schrijven nimmer m eer iets heeft mogen ver
nemen; dat hij bij een der gehouden bespre
kingen met Ged. Staten heeft overgelegd een 
rapport van haar accountantskantoor; dat 
op deze gecontroleerde cijfers de bovenge
noemde opzet berekend is; dat de uitkomsten 
van de laatste jaren van het geheele bedrijf 
zoodanig zijn, dat, wanneer de trambaan 
moet verwijderd worden, zonder dat hier iets 
tegenover komt te staan, dit het eind van 
het bedrijf zal beteekenen; dat zijne Maat
schappij voorts op juridische gronden be
twist, dat Ged. Staten van Groningen het 
recht hebben op de door hem aangevoerde 
gronden de vergunning in te trekken; dat 
naar hare meening intrekking der vergunning 
slechts gebaseerd m ag zijn op art. s van de 
wet van 15 D ec. 1917, S . 703, houdende voor
schriften omtrent aanleg en instandhouding 
van spoorwegen, waarop uitsluitend met be
perkte snelheid wordt vervoerd, op wegen 
niet onder het beheer van het Rijk; dat in
trekking der vergunning slechts geoorloofd 
is, indien instandhouding daarvan zou leiden 
tot strijd met de aan de Maatscham,ij ver
leende concessie; dat zij in deze meening ver
sterk t wordt door het navolgende: dat Ged. 
Sta t en bii besluit van 16 Nov. 19.~3, n °. 80, 
L etter I , 1e afd eelin g, aan de Maatschappij 
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aanvankelijk vergunning hebben verleend tot 
wederopzeggens toe en ten hoogste voor een 
tijdvak van 5 achtereenvolgende jaren; dat 
bij Ons besluit van 26 Juli 1936, n°. 44, dit 
besluit van Gedeputeerde Staten vernietigd 
is onder de navolgende overweging: ,,dat dus 
voor het stellen van een termijn geen reden 
·bestaat en deze behoort te vervallen, te eer, 
wijl Gedeputeerde Staten krachtens artikel 5 
der wet, tot wijziging en intrekking van een 
ingevolge deze wet verleende vergunning be
voegd zijn"; 

dat bij dit besluit de bevoegdheid tot in
trekking eener vergunning door Gedeputeer
de Staten alleen en uitsluitend ontleend 
wordt aan artikel 5 der wet, d. w. z. bij strijd 
met de concessie; dat zij deze opvatting over 
de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten de 
eenige juiste acht en ook volkomen in over
eenstemming met de bedoeling van den wet
gever; dat bij de totstandkoming van de wet 
bij Memorie van Antwoord het navolgende 
is gesteld: ,,Gedeputeerde Staten zullen aan 
de vergunning de voorwaarden verbinden, 
die noodig bliiken voor de belangen van aan
leg en instandhouding van den spoorweg te 
verzoenen met die van den weg zelf. Tot 
dienst en gebruik van den spoorweg zullen 
hunne bepalingen zich niet kunnen uitstrek
ken, daar, wat de provincie betreft, dit on
derwerp ingevolge art. 3 (nieuw 7) der wet 
van 1900 niet aan Gedeputeerde Staten.maar 
aan de Staten toekomt. Bij het stellen van 
termijnen zullen Gedeputeerde Staten vol
gens art. 5 van het ontwerp rekening moeten 
houden met de concessie."; dat bij de Me
morie van Toelichting bij art. 5 der wet ge
steld werd: ,,De Rijksconcessie is in zekeren 
zin te beschouwen als de grondwet van de 
spoorweglijn, naar welker inhoud de wegver
gunning zich dient te richten."; dat Gedepu
teerde Staten zich niet houden aan de be
doeling van den wetgever; dat zij niet de be
langen van den tramweg en die van den weg 
trachten te verzoenen, maar het eene belang 
geheel aan het andere opofferen; dat boven
dien geen enkel artikel der wet, behalve het 
genoemde artikel 5, aan Gedeputeerde Sta
ten de bevoegdheid geeft tot intrekking der 
vergunning; dat artikel 4 der wet alleen de 
werkwijze regelt, die bij intrekking der ver
gunning gevolgd zal moeten worden, maar 
geen scheppende kracht heeft; dat het arti
kel geen bevoegdheden schept, maar deze 
slechts regelt; dat het verder zeer onlogisch 
zou zijn, indien de houder van een concessie, 
die aan alle concessievoorwaarden voldoet, 
ieder momen t de kans zou loopen, dat zijne 
vergunning wordt ingetrokken; dat geen 
enkele concessionaris den moed zou hebben 
om op een dergelijke basis het noodige kapi
taal in den aanleg van een spoor- of tra m
baan te steken; dat hij immers voortdurend 
aan een kapitaalsvernietiging zou blootstaan, 
temeer, wanneer deze gegrond zou mogen 
worden op argumenten, gelijk Gedeputeerde 
Staten thans gebruiken en die n ader t er spra
ke zullen komen ; dat men een dergelijke v èr
gaande bevoegdheid van Gedeputeerde Sta-

ten slechts dan zou mogen aannemen, indien 
deze op zeer duidelijke wijze in de wet staat 
vermeld; dat hij in aansluiting met het voor
afgaan<le in ieder geval moge vaststellen, dat 
het nooit de bedoeling van den wetgever is 
geweest (zie art. 5 der wet), dat de vergun
ning mogelijk maakt een exploitatie, die de 
concessie niet toestaat of dat de vergunning 
geheel onmogelijk maakt een exploitatie, die 
de concessie heeft toegestaan; dat, indien de 
verleende vergunning wordt ingetrokken, 
daardoor niet alleen onmogelijk wordt ge
maakt de exploitatie van de trambaan, gelijk 
deze in den bij de concessie behoorenden be
schrijvenden staat is omschreven, maar zelfs 
iedere exploitatie van een trambaan van Win
schoten naar Stadskanaal onmogelijk wordt 
gemaakt, aangezien het immers toch steeds 
noodzakelijk zal zijn, dat deze baan de open
bare wegen kruist; dat Gedeputeerde Staten 
hun besluit tot intrekking der vergunning 
baseeren op de overweging, dat het voortdu
ren van den hinder, die naar hunne meening 
het verkeer van de aanwezigheid der tram
baan op den weg ondervindt, naar hun oor
deel slechts zoolang gerechtvaardigd is als 
het verkeer langs de trambaan in billijke 
evenredigheid staat tot het overige verkeer, 
waarvoor de weg wordt gebruikt;dat het hem 
voorkomt, dat Ged. Staten zich hierbij 
begeven op een gebied, dat niet het hunne is; 
dat de vraag, of de beheerders der bedoelde 
wegen schade van de trambaan ondervinden, 
dient te worden opgelost aan de hand van 
art. 7 der wet; dat de vraag, of het verkeer 
op de wegen te veel hinder ondervindt van 
de trambaan, een vraag is van algemeen be
lang; dat moge worden opgemerkt, dat -
daargelaten of deze overweging in alle op
zichten juist is - Gedeputeerde Staten zelf 
in hun besluit overwegen, dat de Rijkscon
cessie is gegeven om te verzekeren, dat de 
exploitatie van den tramweg duurzaam zal 
beantwoorden aan de inzichten van het cen
trale gezag omtrent hetgeen het algemeen be
lang eischt, en zij daarmede zelf toegeven, 
dat de vraag, of handhaving der trambaan 
met het algemeen belang valt te rijmen, niet 
aan hun oordeel is onderworpen; dat Gede
puteerde Staten geheel uit het oog verliezen, 
dat, indien met het oog oo het algemeen be
lang kapitaalsvernietiging, gelijk zij voor
staan, plaats vindt, de kosten daarvan niet 
behooren te worde_n gebracht ten laste van 
zijne Maatschappij, maar ten laste van de 
gemeenschap of van alle belanghebbenden; 
dat immers de reden, die Gedeputeerde Sta
ten voor hunne houding aangeven, namelijk 
de toeneming van de verkeersfrequentie over 
den weg, een zaak is , waar zijne Maatschap
pij geheel buiten staat, en waaraan zij niet 
zonder meer mag worden opgeofferd ; dat het 
niet alleen in strijd is met de bedoeling van 
den wetgever, maar ook hoogst onbillijk om 
de Maatschappij met dit risico te belasten; 
dat er dan geen sprake meer is van een ver
zoening van tram- en wegbelang, maar al
leen van een onrechtvaardige opoffering van 
het trambelang; 
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Gezien de Wet van 15 December 1917 
(Staatsblad n° . 703); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ongegrondverklaring van het inge

stelde beroep, het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Groningen van 29 September 
1938, n°. 190, re afdeeling, te handhaven, 
behoudens deze wijziging, dat de intrekking 
geschiedt op 1 December 1939. 

Onze Minister van Waterstaat is belast, 
enz. 

(A.B.) 

27 Mei 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Wel heeft de burgemeester van N., 
door het toezeggen aan den armlastige 
van geldelijken steun ook na zijn ver
trek naar P. op de komst van hem en 
zijn vrouw in P. invloed uitgeoefend, 
doch hierin kan geen grond tot toepas
sing van art. 40, 2e lid worden gevon-
den, daar mag worden aangenomen dat 
de ongesteldheid van de vrouw, die de 
hulp van hare dochter noode kon mis
sen, een verhuizing naar de gemeente P., 
waar die dochter zich ging vestigen, ge
wenscht maakte en de van de zijde van 
het gemeentebestuur verleende mede
werking voldoende rechtvaardigde. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Gemeentelijken Dienst voor Maatschap
pelijk Hulpbetoon, te Pijnacker, tegen de 
beslissing van GedeputeerdeStatenvanZuid
holland van 3 Januari 1939, n°. 303, waarbij 
verklaard is, dat geen termen zijn gevonden 
voor toepassing van art. 40 der Armenwet 
met betrekking tot de kosten van ondersteu
ning van het echtpaar B. Snoey, te Pijnac
ker, gekomen uit Nootdorp; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 Mei 1939, n°. 225; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 Mei 1939, n °. 
5496, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Zuidhol
land bij besluit van 3 Januari 1939, n ° . 303, 
hebben verklaard, dat met betrekking tot de 
kosten van ondersteuning van het echtpaar 
B . Snoey, te Pijnacker, gekomen uit Noot
dorp, geen termen voor toepassing van art. 
40, 2e lid, der Armenwet zijn gevonden; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat Maatschappelijk Hulpbetoon 
te P ijnacker tot staving van zijn verzoek om 
toepassing van art. 40 der Armenwet in 
hoofdzaak aanvoert: dat zich op 5 Februari 
1938 in die gemeente uit Nootdorp kwamen 
vestigen B. Snoey en echtgenoote; dat de 
man reeds geruimen tijd in zijn vorige woon
plaats werkloos was en zoo nu en dan in 
een werkverschaffing werd geplaatst, doch 
overigens in een staat van armlastigheid ver
keerde; dat 's mans echtgenoote ziekelijk was 

en zooveel mogelijk door haar dochter werd 
verzorgd; dat die dochter in verband met 
haar huwelijk in Pijnacker zou gaan wonen; 
dat, aangezien zijn vrouw gaarne met haar 
dochter meeging, Snoey bij den burgemeester 
van Nootdorp informeerde, hoe het met zijne 
uitkeering zou gaan, wanneer hij in Pijnac
ker zou gaan wonen; dat hierop de burge
meester moet hebben geantwoord, dat ge
durende drie maanden tijdens zijn verblijf in 
Pijnacker de gemeente Nootdorp en de dia
conie te Nootdorp hem een uitkeering zouden 
geven, gelijk=aan zijn steunbedrag, en dat er 
tevens aan toegevoegd werd, dat, wanneer 
de gemeente Pijnacker na drie maanden niet 
bereid zou zijn tot ondersteuning over te 
gaan, Snoey zich in ieder geval wederom in 
Nootdorp zou kunnen vervoegen; dat met 
de vorenstaande toezegging het gezin na het 
huwelijk van de dochter naar Pijnacker ver
trok; dat uit informaties, ingewonnen bij den 
administreerend diaken P. Vis te Nootdorp, 
gebleken is, dat de steungelden door de Ne
derduitsch Hervormde Diaconie werden uit
betaald, van welke gelden door de gemeente 
Nootdorp 50 % zou worden terugbetaald; 
dat echter uit de door de diaconie over te 
leggen declaratie niet mocht blijken, dat de 
gelden waren uitbetaald aan B. Snoey, maar 
aan "een armlastige"; dat eenige weken ge
leden de termijn van drie maanden verstre
ken was en dat in verband daarmede Snoey 
zich wederom tot den burgemeester zijner 
vorige woonplaats heeft gewend, doch dat 
deze van geen ondersteuning meer.wilde hoo
ren en hem naar de gemeente Pijnacker ver
wees, aangezien hij zich aldaar gevestigd had; 
dat, om te voorkomen, dat het gezin in alge
heele armoede zou vervallen, Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Pijnacker tot ondersteu
ning is overgegaan en Snoey van 1 Mei 1938 
af een uitkeering van f 9 per week ontvangt; 
dat burgemeester en wethouders van Noot
dorp - in welke gemeente geen burgerlijk 
armbestuur bestaat - tot verweer tegen de 

zoogenaamde afschuivingsvordering van Pijn
acker in hoofdzaak aanvoeren: dat in het be
gin van het jaar 1938 B. Snoey, inwoner van 
Nootdorp, bij den burgemeester dezer ge
meente kwam met de mededeeling, dat zijn 
inwonende dochter en eenig kind buitenech
telijk moest bevallen; dat zij daarom zoo 
spoedig mogelijk wilde trouwen met P. Klos, 
een inwoner van de gemeente Pijnacker, die 
het grootste gedeelte van het jaar vast werk 
had bij een werkgever in de laatstgenoemde 
gemeente; dat deze werkgever aan Klos had 
gezegd, dat, als hij in verband met zijn huwe
lijk te Nootdorp zou gaan wonen, hij zou wor
den ontslagen, omdat Klos dan te ver van zijn 
werk afwoonde; dat Klos en Snoey's dochter 
daarom voornemens waren zich na hun hu
welijk te Pijnacker te vestigen; dat dit even
wel tot groote moeilijkheden aanleiding zou 
geven, omdat de dochter van Snoey haar 
moeder verpleegde; dat deze laatste reeds 
jaren ziek en bedlegerig was en dat niemand 
haar kon verplegen, zooals de dochter dit 
steeds liefdevol had gedaan; dat,zou de doch-
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0. dat Gedeputeerde Staten, Onzes in
ziens, op juiste gronden tot het intrekken 
van de onderwerpelijke vergunning zijn over
gegaan; 

dat hetgeen de appellant daartegen heeft 
aangevoerd, niet tot een andere zienswijze 
vermag te leiden; 

dat de appellant in de eerste plaats heeft 
aangevoerd, dat intrekking van de aan zijne 
Naamlooze Vennootschap verleende vergun
ning door Ged. Staten slechts geoorloofd zou 
zijn, indien de instandhouding van den tram
weg zou leiden tot strijd met de haar ver
leende concessie; 

dat echter in deze opvatting niet kan wor
den gedeeld; 

dat de appellant daarvoor ten onrechte een 
beroep doet op art. 5 van de wet van 15 Dec. 
1917, S. 703, aangezien daarin alleen is voor
geschreven, dat de vergunning niet in strijd 
mag zijn met de concessie en dat, voor zoo
veel zoodanige strijd door wijziging van de 
concessie mocht ontstaan, Ged. Staten zorg 
hebben te dragen voor wijziging van de ver
gunning; 

dat de voornoemde wet niet aangeeft in 
welke gevallen intrekking van de vergunning 
kan geschieden, doch dat, naar de strekking 
van de wet, moet worden aangenomen, dat 
zoodanige intrekking mogelijk is, wanneer 
het wegbelang de instandhouding van de 
trambaan op de wegen, waarvoor de vergun
ning geldt, niet langer zou gedoogen; 

dat daartegen geen beroep kan worden ge
daan op Ons besluit van 26 Juli 1934, n °. 44, 
vermits, hoewel daarbij moge zijn overwogen, 
dat Ged. Staten krachtens art. 5 der wet tot 
wijziging en intrekking van een ingevolge 
deze wet verleende vergunning bevoegd zijn, 
de aanhaling daarin van art. 5, dat niet over 
intrekking handelt, blijkbaar een verschrij
ving is, terwijl kennelijk bedoeld is art. 4, 
waarop de intrekkingsbevoegdheid van Ged. 
Staten berust; 

dat ook niet opgaat het betoog van den ap
pellant, dat door de intrekking der vergun
ning de werking van de concessie zou worden 
te niet gedaan; 

dat toch de vergunning slechts de bevoegd
heid geeft tot aanleg en/of instandhouding 
van de spoorbaan op de openbare wegen en 
het zonder deze vergunning der concessiona
risse vrijstaat, haren tramdienst uit te oefe
nen langs een baan op buiten openbare wegen 
gelegen terreinen, waarbij het bezwaar van 
kruising van openbare wege n, zoo noodig, 
door den bouw van viaducten zou kunnen 
worden ondervangen; 

dat de intrekking van de vergunning reeds 
daarom niet geacht kan worden met de aan 
de tramwegmaatschappij verleende concessie 
in strijd te zijn, daar art. 50 dezer concessie 
de mogelijkheid van intrekking der vergun
ning uitdrukkelijk v eronderstelt; 

dat de appellant voorts van meening is, 
dat de hinder, dien het gewone verkeer van 
de aanwezigheid van de trambaan op den 
weg ondervindt, niet als motief voor de in-

trekking van de vergunning zou mogen wor
den gebezigd, aangezien aan dit bezwaar op 
den voet van art. 7 der meergemelde wet 
ware tegemoet te komen, doch dat ook dit 
betoog moet worden afgewezen, aangezien 
het vermelde art. 7, waarin sprake is van 
schade, welke uit den aanleg en instandhou
ding van spoorwegen op wegen voor de be
heerders dezer wegen en andere daarop recht
hebbenden mocht voortvloeien, geen betrek
king heeft op den hinder, die voor de weg
gebruikers uit het medegebruik van den weg 
door de spoor- of tramwegmaatschappij 
voortvloeit; 

dat volgens den appellant Gedeputeerde 
Staten hier zouden zijn getreden in de beoor
deeling van het algemeen belang bij het 
voortbestaan van den tramweg betrokken, 
waartoe zij niet zouden zijn geroepen, doch 
dat aan Gedeputeerde Staten de bevoegd
heid niet kan worden ontzegd het algemeen 
wegbelang tegenover het tramwegbelang af 
te wegen; 

dat, wanneer het niet mogelijk is deze be
langen met elkaar te verzoenen, de oplossing 
slechts gevonden zal kunnen worden door in
trekking van de wegvergunning; 

dat de mogelijkheid van daarmede ge
paard gaande kapitaalsvernietiging te be
treuren valt, doch dat daaraan bezwaarlijk 
valt te ontkomen; 

dat, wat de zaak zelve betreft, op grond 
van de ingewonnen ambtsberichten moet 
worden aangenomen, dat het belang bij een 
tramverbinding over de bovenbedoelde we
gen dermate is verminderd, dat bij de toene
ming van het overige wegverkeer en het daar
door grooter worden van de bezwaren, welke 
aan de zich in den weg bevindende trambaan 
kleven, het handhaven van de aan de tram
wegmaatschappij verleende vergunning niet 
meer gerechtvaardigd is; 

dat immers het vervoer over den tramweg 
is beperkt tot slechts één goederentram in 
beide richtingen per werkdag, terwijl het 
personenvervoer alreeds van den tramweg is 
overgegaan naar eenautobusdienstderNaam
looze Vennootschap; 

dat dit beperkte goederenvervoer, hetwelk 
evengoed, zoo niet beter per vrachtauto kan 
geschieden, voor de instandhouding van de 
trambaan geen voldoend motief oplevert ; 

dat mitsdien, daargelaten of in het onder
werpelijke geval de billijkheid zou medebren
gen, dat de genoemde Naamlooze Vennoot
schap voor de opheffing van de trambaan 
door de wegbeheerders worde schadeloos ge
steld, de beantwoording van welke v raag b ui
ten dit geschil omgaat, de bestreden beschik
king van Gedeputeerde Staten behoort te 
worden gehandhaafd, behoudens dat , ten
einde de Naamlooze Vennootschap in de ge
legenheid te stellen de met betrekking tot de 
intrekking der vergunning door haar noodig 
geachte voorzieningen te treffen, de datum 
van deze intrekking nader behoort te worden 
gesteld op r December ,939, op welken da
tum de spoorstaven uit de wegen moeten zijn 
verwijderd; 
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ter nu te Pijnacker gaan wonen, zijn 
(Snoey's) vrouw te Nootdorp zonder verple
ging zou achterblijven, hetgeen onmogelijk 
zou zijn; dat Snoey daarbij mededeelde, dat 
de behandelende huisarts, Dr. Bos te Pijn
acker, hem en zijne vrouw dringend had aan
geraden met hun dochter mede naar Pijn
acker te gaan; dat zijne vrouw en hij dan ook 
hadden besloten naar P ijnacker te gaan en 
in hetzelfde huis te gaan wonen, hetwelk hun 
dochter en haar man gingen betrekken; dat 
hij evenwel, vreezenrle in Pijnacker geen on
dersteuning te zullen ontvangen, den burge
meester (van Nootdorp) ten slotte verzocht, 
dat de gemeente Nootdorp hem, ook als hij 
in de gemeente Pijnacker zou wonen, zou 
blijven ondersteunen; dat de burgemeester 
hierop afwijzend heeft geantwoord; dat 
Snoey daarop nog herhaaldelijk is terugge
komen, doch van den burgemeester steeds 
hetzelfde antwoord ontving; dat Snoey zich 
daarna in verbinding heeft gesteld met de 
ouderlingen en de diakenen van de Neder
duitsch Hervormde gemeente te Nootdorp, 
wier lidmaat hij is; dat vervolgens een ouder
ling en een diaken bij den burgemeester van 
Nootdorp op grond van het medische advies 
van Dr. Bos en hun bekendheid met het ge
zin van Snoey op het verleenen van de ge
vraagde financieele medewerking hebben 
aangedrongen, aanvoerende, dat in medisch 
opzicht de gang van zaken geen andere kon 
zijn; dat de bedoelde ouderling en diaken 
daarbij mededeelden, dat de diaconie zoo
danig van de noodzakelijkheid van de inwil
liging van het verzoek doordrongen was, dat 
ook zij bereid was financieele tusschenkomst 
te verleenen; dat zij vroegen, of de gemeente 
niet bereid zou zijn de helft der kosten te 
betalen; dat na gepleegd overleg met den 
Wethouder van Sociale Zaken de burgemees
ter ten slotte heeft toegezegd, dat, als Snoey 
naar Pijnacker vertrok, de gemeente Noot
dorp bereid was hem voor een tijdvak van 
drie maanden financieel te helpen, onder 
voorwaarde, dat de financieele hulp verstrekt 
zou worden door de diaconie en de gemeente 
Nootdorp daarin voor 50 % zou bijdragen; 
dat Snoey daarop naar Pijnacker is gegaan 
en dat hij gedurende de eerste drie maanden 
van zijn verblijf aldaar een bedrag van f 10 

pe r week heeft ontvangen van de diaconie 
der Nederduitsch Hervormde gemeente, 
waarin door het gemeentebestuur van Noot
dorp 50 % of in 't geheel f 60 is bijgedragen; 
dat Gedeputeerde Staten meenen te moeten 
overwegen, dat het vertrek van B . Snoey 
en echtgenoote naar P ijnacker voldoende ge
motiveerd is door het gezondheidsbelang van 
de vrouw, welke verzorging behoefde en die 
slechts kon ontvangen van haar inwonende 
dochter, die om een dringende reden naar 
Pijnacker moest verhuizen; dat onder deze 
omstandigheden de toezegging van financi
eele hulp vóór de verhuizing van B. Snoey 
naar P ijnacker door den burgemeester van 
Nootdorp op herhaald en dringend verzoek 
van den belanghebbende zelven en in samen
werking m et het kerkelijk armbestuur ge-

daan, niet beschouwd kan worden als het uit
oefenen van een invloed in den zin, waarin 
dit in art. 40 der Armenwet wordt verstaan; 
dat weliswaar uit de voor den Kantonrech
ter te Delft door den diaken P. Vis uit Noot
dorp afgelegde verklaringen gebleken is, dat 
deze diaken in de declaratie ten laste van de 
gemeente Nootdorp tot terugvordering van 
de helft der door de diaconie aan Snoey ge
dane uitkeeringen op uitnoodiging van den 
burgemeester van Nootdorp of van een zij
ner ambtenaren niet den naam van Snoey 
heeft opgenomen, doch slechts heeft ver
meld, dat de uitkeeringen gedaan waren aan 
"een armlastige", maar dat, welke bedoeling 
hierbij ook moge hebben voorgezeten, het in 
elk geval duidelijk is, d a t van die hande
lingen, welke geheel buiten Snoey om zijn 
gegaan, geen invloed op diens komst te Pijn
acker kan zijn uitgegaan ; 

dat van dit besluit het bestuur van den 
Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon, te P ijnacker, bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat vaststaat, dat, 
indien Snoey had geweten, dat hij geen on
dersteuning van de gemeente Nootdorp zou 
krijgen, wanneer hij in P ijnacker ging wonen, 
hij ook niet aan verhuizen had gedacht; dat, 
indien de moeder dringend verpleging noodig 
had gehad, Snoey in de gemeente Nootdorp 
wel om verpleging zou hebben gevraagd; dat 
de verzorging van de moeder en het in orde 
houden van de huishouding evengoed door 
een huishoudster zou kunnen geschieden; dat 
de man, doordat hij vrijwel altijd zonder werk 
is, zeer veel in het huishouden zou hebben 
kunnen doen ; dat niet blijkt, dat bij de eerste 
onderhandelingen, welke in Januari 1938 
plaats hebben gehad, een medisch advies is 
ingewonnen; dat het van groot belang acht 
het feit, dat op de door de diaconie aan de 
gemeente overgelegde declaratie de naam 
,,Snoey" niet is genoemd; dat het aanneemt, 
dat de gemeente Nootdorp niet alleen direct , 
maar ook indirect invloed heeft uitgeoefend 
op de verhuizing van Snoey naar Pijnacker; 
dat het niet waar is, dat de schoonzoon van 
S noey het grootste gedeelte van het jaar vast 
werk heeft; dat deze slechts gedurende enke
le weken in den zomer volle weken werk 
heeft; dat overigens van vast werk geen spra
ke is; dat het verzoekt, het bestreden besluit 
van G edeputeerde Staten te vernietigen; 

0 . dat weliswaar de burgemeester van 
Nootdorp, door het toezeggen aan Snoey van 
geldelijken steun ook na zijn vertrek naar 
P ijnacker, op de komst van hem en zijne 
vrouw in de laatstgenoemde gemeente in
vloed heeft uitgeoefend, doch dat niet kan 
worden gezegd, dat die invloed van zoodani
gen aard was, dat daarin aanleiding tot toe
passing van art. 40, tweede lid, der Armen
wet zou behooren te worden gevonden ; 

dat toch op grond van de overgelegde stuk
ken mag worden aangenomen, dat de omstan
digheden, zooals die zich m et betrekking tot 
het gezin van Snoey voordeden, bepaaldelijk 
de ongesteldheid van de vrouw, die de hulp 
harer dochter noode kon missen, een verhui-
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zing naar de gemeente, waar die dochter zich 
ging vestigen, gewenscht maakten en de van 
de zijde van het gemeentebestuur verleende 
medewerking voldoende rechtvaardigden; 

dat dus Gedeputeerde Staten terecht in 
dit geval geen toepassing aan de vorenge
noemde wetsbepaling hebben gegeven; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

31 Mei 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Grondwet art. 7; Gemeentewet 
artt. 217 en 220; Sv. art. 341.) 

Nu de wagen, waarmede de propa
ganda werd gevoerd, op een openbaren 
weg in het dorp Oudehorne reed, doet 
het voor het propaganda voeren niet ter 
zake of zich nu juist op dien weg pu-
bliek bevond. 

Met den Kantonr. heeft de Rechtb. 
terecht aangenomen, dat de bij dagv. 
vermelde opschriften geen redelijken 
twijfel laten of verdachten hebben pro
paganda gevoerd tegen de verdediging 
en/of de weermacht van het Konink
rijk. 

De Rechtb. heeft, in haar vonnis 
overnemende "al hetgeen de Kantoor. 
in gemeld vonnis omtrent de bewezen
verklaring heeft overwogen", daarmede 
ook overgenomen de uitdrukkelijke ver
melding in het vonnis van d en Kantoor. 
dat de tot bewijs gebezigde opgaven van 
ieder der verdachten alleen strekken 
tegen hem, die deze deed, welk voorbe
houd ook geldt t. a. v. de in het vonnis 
der Rechtb. nog bepaaldelijk vermelde 
opgaven van verdachten. 

Een verbod tot het in het openbaar 
voeren van propaganda gericht tegen 
verdediging en weermacht, zooals in be
doeld algemeen voorschrift van politie 
omschreven, kan in den in art. 220 der 
Gemeentewet bedoelden toestand noo
dig zijn ter bescherming van de open
bare orde, en valt dus naar zijn aard 
binnen de aan den Burgemeester in deze 
gegeven bevoegdheid. 

Aan de geldigheid van het voorschrift 
doet niet af, dat onder het verbod ook 
valt het voeren der verboden propagan
da door middel van gedrukte stukken en 
het verspreiden van afbeeldingen of ge
schriften van de gewraakte strekking. 
Art. 7 der Grondwet staat niet in den 
weg aan wettelijke bepalingen, waarbij 
tegen het openbaar maken of versprei
den van gedrukte stukken of afbeeldin
gen van bepaalde strekking straf wordt 
bedreigd, onverschillig of dit geschiedt 
in den vorm eener enkele strafbaarstel
ling, dan wel zooals i. c. in den vorm 

L. 1939. 

van een rechtstreeksch verbod, op de 
overtreding waarvan straf is gesteld. 
[Anders Adv.-G en. Holsteyn]. Terecht 
heeft de Rechtb. onder "wet" hier ook 
begrepen geoordeeld een verordening 
door den Burgemeester op grond van 
art. 220 Gemeentewet uitgevaardigd. 

Het verweer, dat het voorschrift niet 
op requiranten kon worden toegepast 
aangezien zij dit ten tijde dat de over
treding werd gepleegd niet konden ken
nen, is door de Rechtb. op juiste gron
den weerlegd. 

Op het beroep van: 1°. H. J. N .. bakkers
knecht te Boskoop, 2°. J . de J., kantoorbe
diende te Dordrecht; 3 °. B. D., electricien 
te Amsterdam, requiranten van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtb. te Leeuwar
den van 8 Febr. 1939, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een op 30 Nov. 
1938 door het Kantongerecht te Heerenveen 
_gewezen vonnis, requiranten ter zake van: 
"Het medeplegen van de overtreding van 
een algemeen voorschrift van politie, krach
tens de Gemeentewet in buitengewone om
standigheden door den Burgemeester uitge
vaardigd en afgekondigd", met aanhaling van 
de artt. 443 jis. 47, 9 en 23 Sr., in verband 
met de artt. 217 en 220 van de Gemeentewet 
en na te melden algemeen voorschrift van 
politie, zijn veroordeeld ieder tot een geld
boete van vijf en twintig gulden en een ver
vangende hechtenis van vijf en twintig dagen. 
(Gepleit door Mr. J. P. van Wijk). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

De Arr.-Rechtbank te Leeuwarden heeft 
bij vonnis van 8 Februari 1939 in hooger 
beroep, met vernietiging van een op 30 Nov. 
1938 in deze zaak schriftelijk gewezen vonnis 
van den Kantonrechter te Heerenveen, ieder 
der drie verdachten ter zake van: enz. 

Namens de verdachten is tegen het vonnis 
van de Rechtbank beroep in cassatie inge
steld en namens de requiranten zijn bij plei
dooi voorgedragen en toegelicht middelen 
van cassatie, luidende: 

I. S., althans v. t. van de artt. 350, 351, 
352, 358, 359, 425 Sv., 443 Sr., 

door te beslissen en uit de bewijsmiddelen 
af te leiden, hoewel zulks niet doenlijk was, 
dat verdachten wèl propaganda hebben ge
voerd. 

Il. S., althans v. t. der genoemde artt., 
door bewezen te verklaren, hoewel uit de 

bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid, dat 
verdachten propaganda hebben gevoerd ge
richt tegen de verdediging en/of de weer
macht van het Koninkrijk. 

III. S., althans v . t. der artikelen voor
noemd en van de artt. 217,220 Gemeentewet, 
7 Grondwet, 

door het bewezenverklaarde strafbaar te 
oordeelen, door de onderhavige verordening 
van den Burgemeester van Heerenveen toe 
te passen, hoewel deze niet verbindend kan 

IS 



1939 31 MEI 226 

zijn, immers in strijd is met de wet als zijnde 
strijdig met art. 7 der Grondwet. 

IV. S. , althans v. t. der artikelen ge
noemd, door ongegrond te verklaren het ver
weer van verdachten, dat het voorschrift van 
den Burgemeester niet op hen kon worden 
toegepast, aangezien zij dit ten tijde dat de 
overtreding werd gepleegd niet konden ken
nen. 

V. S., althans v. t. der genoemde artikelen 
en van de artt. 338, 339, 341 Sv., 

door tot het bewijs te doen medewerken de 
verklaring van een medeverdachte. 

Het eerste middel acht ik ongegrond, daar 
de bewezenverklaring dat de verdachten wel 
propaganda hebben gevoerd, door de Recht
bank nader is gemotiveerd met de door haar 
overgenomen, desbetreffende overwegingen 
van denKantonrechter en m. i. in deze over
wegingen dit punt afdoende is gemotiveerd, 
met name terecht de omstandigheid of al 
dan niet zich publiek op den weg bevond, als 
volkomen irrelevant is beschouwd, nu het 
hier geldt een openbaren weg in het dorp 
Oudehorne. Aangenomen toch moet worden 
dat wel telkens of tenminste af en toe op of 
aan zoodanigen weg publiek komt. 

Het tweede middel acht ik eveneens onge
grond, daar ook de onderhavige bewezenver
klaring door de Rechtbank nader is gemoti
veerd met de door haar overgenomen, des
betreffende overweging van den Kantonrech
ter en m. i. op grond van de in die overweging 
voorkomende citaten van opschriften zeker 
kon worden aangenomen dat door de ver
dachten propaganda werd gevoerd gericht 
tegen de verdediging en/of de weermacht van 
het Koninkrijk. 

Alvorens het derde middel te beschouwen 
merk ik op, dat het vierde middel en het 
vijfde middel naar mijne meening ook falen: 

het vierde middel, omdat het desbetreffen
de, voor de Rechtbank gevoerde verweer, 
naar mij voorkomt, door de Rechtbank op 
juiste gronden is verworpen. Het bedoelde 
voorschrift van den Burgemeester van H ee
renveen was uitgevaardigd, afgekondigd en 
in werking getreden, en verdachten hadden, 
na in de gemeente Weststellingwerf onder
vonden te hebben dat bij den Burgemeester 
dezer gemeente bezwaar tegen hun propa
ganda-tocht bestond, zich, b.v. door telefo
nische navraag, behoorlijk moeten overtuigen 
of de Burgemeester van Heerenveen bezwaar 
had, althans zekerheidshalve hun openlijk 
medegevoerd propaganda-materiaal moeten 
bedekken; 

het vijfde middel, omdat uit het bestreden 
vonnis niet blijkt of volgt dat de Rechtbank 
tot het bewijs de verklaring van een mede
verdachte heeft doen medewerken, daar de 
Rechtbank, zonder de verklaring van een 
v erdachte ook ten aanzien van een mede
verdachte te doen gelden, uit den inhoud der 
gebezigde bewijsmiddelen heeft kunnen aflei
den dat verdachten tezamen en in vereeni
ging de in de telastlegging bedoelde propa
ganda hebben gevoerd. 

Tenslotte het derde middel. Dit middel 

acht ik in verband met jurisprudentie van 
den Hoogen Raad gegrond. 

Het onderhavige voorschrift van den Bur
gemeester van Heerenveen is vervat in een 
openbare bekendmaking dd. 28 September 
1938, luidende: 

.,Openbare Bekendmaking. De Burgemees
ter van Heerenveen, 

Overwegende, dat de van omstreeks 28 
September 1938 tot s October 1938 voorge
nomen tournee van een propagandawagen 
van den zoogenaamden oorlogs-waarschu
wingsdienst bij de bevolking ernstige ver
ontwaardiging kan wekken en alsdan stoornis 
der openbare orde te duchten is; Gelet op 
art. 220 j 0

• art. 217 der gemeentewet; Brengt 
ter openbare kennis, dat hij heden heeft uit
gevaardigd het volgende Algemeene Voor
schrift van Politie voor de gemeente Heeren
veen: 

Het is verboden in het openbaar, in welken 
vorm ook, eenige propaganda te voeren, die 
zich richt tegen de verdediging of de weer
macht van het Koninkrijk, of eenige afbeel
ding of geschrift, hierop betrekking hebben
de, te verspreiden. 

Bepaalt, dat dit voorschrift onmiddellijk 
zal worden afgekondigd en na zijn afkondi
ging onmiddellijk in werking zal treden. Hee
renveen, den 28 September 1938. D e burge
meester voornoemd, Falkema." 

De Rechtbank is, in afwijking van de mee
ning van den Kantonrechter hieromtrent, van 
oordeel, dat het voormelde voorschrift d e 
t oetsing aan art. 7 der Grondwet wel kan 
doorstaan, en heeft dit oordeel aldus gemo
tiveerd: 

dat toch gemeld voorschrift van den Bur
gemeester niet de strekking heeftvooriemand 
voorafgaand verlof noodig te maken om door 
drukpers gedachten of gevoelens te open
baren, doch slechts verantwoordelijkheid 
vaststelt voor hen, die in het openbaar in 
welken vorm ook eenige propaganda voeren, 
die zich richt tegen de verdediging of weer
macht van het Koninkrijk, of eenige afbeel
ding of geschrift hierop betrekking hebbende 
verspreiden, zijnde de Burgemeester tot het 
uitvaardigen en afkondigen van zoodanig 
voorschrift ingevolge de bepalingen van art. 
217 j 0

• 220 van de Gemeentewet bevoegd; 
dat toch de mogelijkheid op deze wijze 

,,verantwoordelijkheid" vast te stellen, voor
zoover zij betreft het openbaren door middel 
van de drukpers van gedachten en gevoelens 
door art. 7 der Grondwet uitdrukkelijk wordt 
opengelaten; 

dat toch onder "verantwoordelijkheid vol
gens de wet" in die bepaling niet slechts moet 
worden verstaan: verantwoordelijkheid vast
gesteld bij een wet in den zin van art. 124 
Grondwet, doch daaronder naar de meening 
van de R echtbank is begrepen "verantwoor
delijkheid vastgesteld bij voorschriften en 
uitgevaardigd en afgekondigd door autori
teiten, welke daartoe krachtens de wet in den 
zin van art. 124 Grondwet bevoegd zijn." 

Het door den H oogen Raad gewezen arrest 
van 8 November 1915, N. J. 1916 blz. 43 , 
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houdt, naar mij voorkomt, ten aanzien der in 
het toen geldende art. 187. (thans art. 220) 
der Gemeentewet bedoelde politie-voorschrif
ten van den Burgemeester in, dat de Rechter, 
wanneer deze geroepen wordt zoodanig poli
tievoorschrift toe te passen, verplicht is na 
te gaan of dit politie-voorschrift verbindende 
kracht heeft, daar geen uitdrukkelijke wets
bepaling bestaat, die den Rechter deze ver
plichting ontneemt. Wel is na deze beslissing 
van den Hoogen Raad, deze toetsingsver
plichting, door toevoeging van het zesde lid 
aan art. 220 der Gemeentewet, beperkt, doch 
deze beperking betreft slechts het punt, of 
inderdaad de in het eerste lid van genoemd 
art. 220 bedoelde toestand aanwezig was, zoo
dat voormelde beslissing toch nog mede
brengt, dat de Rechter moet nagaan of het 
politie-voorschrift in strijd is met art. 7 der 
Grondwet. Gelet nu op de jurisprudentie van 
den Hoogen Raad ten aanzien van art. 7 der 
Grondwet in verband met gemeente-veror
deningen, acht ik voormelde motiveering en 
voormeld op deze motiveering gebasee.rd oor
deel der Rechtbank, als met die jurispruden
tie in strijd, niet aanvaardbaar en meen ik 
dat volgens die jurisprudentie moet worden 
aangenomen, dat - zooals door den Kanton
rechter is overwogen - de Burgemeester het 
in dat grondwetsartikel gegarandeerde recht 
om zonder voorafgaand verlof door de druk
pers gedachten en gevoelens te openbaren 
wel nader kan regelen en beperken in het be
lang van de openbare orde, doch dit recht 
niet onvoorwaardelijk en algemeen kan ver
bieden, wat in casu is geschied voorzooveel 
betreft propaganda die zich richt tegen de 
verdediging of de weermacht van het Ko
ninkrijk. Immers het "op deze wijze verant
woordelijkheid vaststellen" zou volgens het 
door de Rechtbank, blijkens haar voormelde 
motiveering, ten aanzien van art. 7 der Grond
wet ingenomen standpunt ook bij gewone, op 
art. 168 der Gemeentewet gebaseerde, ge
meenteverordening mogen geschieden, het
geen toch zeker in strijd zou zijn met voor
bedoelde jurisprudentie. Wat deze jurispru
dentie betreft, verwijs ik naar de arresten van 
den Hoogen Raad van: 2 October 1916, N. J . 
1916 blz. 1095; 28 Juni 1920, N. J. 1920 blz. 
810; 5 November 1928, N. J . 1929 blz. 498 ; 
24 October 1932, N. J. 1932 blz. 1755; 21 
Maart 1938, N. J. 193 8 n °. 655; 7 November 
1938, N. J. 1939 n ° , 269. 

Derhalve van meening zijnde,datdeRecht
bank ten onrechte het voorschrift van den 
Burgemeester verbindend geoordeeld en dus 
ook t en onrechte art. 443 Sr. op het bewezen
verklaarde toegepast heeft , concludeer ik, 
daar mij niet gebleken is, dat het bewezen
verklaarde bij eenige andere wettelijke be
paling strafbaar is gesteld, dat het bestreden 
vonnis zal worden vernietigd voorzoover 
daarbij het bewezene is gequalificeerd en 
strafbaar verklaard, t e dezer zake requiran
ten zijn strafbaar verklaard, aan hen straf is 
opgelegd , en de vernietiging van den reclame
aan hangwagen is gelast, en dat de Hooge 
Raa d , rechtdoende k rachtens art. ros der 

Wet R. 0 ., requfranten zal ontslaan van alle 
rechtsvervolging te dier zake. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassat ie, namens 

de requiranten voorgesteld bij pleidooi, en 
luidende : (zie conclusie); 

0 . dat bij inleidende dagvaarding aan re
quiranten is telastegelegd: 

dat zij op 28 September 1938, des namid
dags omstreeks 1.30 uur in de gemeente Hee
renveen t e zamen en in vereeniging, althans 
ieder voor zich, in strijd met een algemeen 
voorschrift van politie, door den Burgemees
ter dier gemeente in buitengewone omstan
digheden uitgevaardigd en afgekondigd, in 
het openbaar te Oudehorne propaganda heb
ben gevoerd die zich richtte tegen de ver
dediging en/of de weermacht van het Ko
ninkrijk, door toen aldaar te rijden met een 
personenauto beplakt met reclamebiljetten 
en gevolgd door een reclameaanhangwagen, 
een en ander ingericht als volgt of ongeveer 
als volgt: 

op het dak van de gesloten personenauto 
twee groote biljetten voorstellende twee toe
gestoken handen in elkaar en opschrift: ,.Mil
joenennota en bewapening. Openbare verga
dering in de vrije gemeente, 24 September 
a.s. Sprekers: Van Houten (Kamerlid) -
Marianne Philips (schrijfster) - Viruly 
(vliegenier) - Van de Kieft (partijbestuurs
lid) - Brandt Corstius (Ieeraar) -. (Aan
vang 2 uur lees) Aanv. 20 uur - Prijs 20 et. 
Onder verantwoordelijkheid van J. V. A. 
Kaarten verkrijgbaar (volgden eenige adres
sen) . Pacifistische volks verdediging." 

Voor aan den aanhangwagen op een drie
hoekig gedeelte stond op twee driehoekige 
rood geverfde vlakken in gele letters naar 
weerszijden duidelijk zichtbaar te lezen: ,.0. 
W. D. Oorlogswaarschuwingsdienst. afd. den 
Haag Jongeren Vredes Actie". 

Middenop den aanhangwagen stond in de 
lengte daarvan een verticaal geplaatst recht
hoekig bord van ongeveer 3 .15 Meter lang en 
1.70 meter hoog, geel met rooden rand. Aan 
het achtereinde daarvan, verticaal geplaatste 
zijstukken, geel geverfd met rooden rand, van 
elk waarvan een vlak naar voren en een vlak 
naar achteren was gekeerd. Ter weerszijden 
van het in het midden geplaatste bord waren 
drie uitstalkasten aangebracht. 

Op het middenbord waren ter weerszijden 
groote letters aangebracht, vormende aan de 
eene zij de de woorden : ,.Verdediging? Ja! 
door militarisme? neen! wat dan? pacifisti
sche verdediging. Leest onze 10 cts brochure. " 
- en aan de andere zijde de woorden: ,.het 
militarisme vernietigt wat het beschermen 
wil, Welvaart, Cultuur, Vrijheid. Onze tijd 
eischt: pacifistische volksverdediging. Leest 
onze 10 cts. brochure" . 

Op de zijstukken van het middenbord wa
ren, van voren gezien , aangebracht platen, 
voorstellende een vrouw met een klein kind 
op den arm, staande op een aardbol met 
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grafkruisen en ziende in een dreigende lucht 
met vliegtuigen. Op de achterzijde waren 
aangebracht platen, voorstellende twee toe
gestoken handen in elkaar, met bijschrift 
,,pacifistische volksverdediging". 

In de uitstalkasten waren onder glas ten 
toon gesteld groote platen en brochures en 
wel: 

1e. groote plaat met opschrift: D e les van 
Oostenrijk! Daaronder twee foto's, voorstel
lende groote troepenafdeelingen, die tusschen 
rijen van burgers een stad binnentrekken. 
Onder die foto's als tekst " Reken niet 
op bondgenooten, want uw strijd is de hunne 
niet. Reken niet op Uw kleine leger, want 
wapengeweld baat niet tegen verrassing en 
overmacht. Wacht niet op anderen, maar ver
trouw op U zelf. Versterk de democratie en 
de vrijheidszin. Breng economische ordening 
en welvaart. Bestrijdt het fascisme in eigen 
land. De Oostenrijksche Nationaal Socialis
ten verzwakten Oostenrijk van binnen uit. 
De eenige mogelijkheid tot verdediging, ook 
nu nog is Pacifistische Volksverdediging". 

2e. groote plaat met bovenaan in enkele 
lijnen de kaart van Nederland. Over die kaart 
heen opschrift "Bewapening geeft geen vei
ligheid". Er onder: ,,Onze militaire lands
verdediging begint pas goed bij De IJssel
linie". De buitenprovinciën blijven practisch 
onverdedigd. De rest van ons land is slechts 
20 min. vliegen breed (luchtgevaar). Viruly 
zegt: ik geloof niet in het sprookje van de 
luchtbescherming. Min. Colijn zegt: De beste 
verdediging is de aanval. De eerste klap is 
een daalder waard. Daarom betaalt elke Ne
derlander per jaar 16 Daalders aan bewape
ning die geen veiligheid geeft. Oorlog is een 
reeks van wederzijdsche wraakoefeningen op 
de Burgerbevolking. Noemt gij dit bescher
ming van land en volk? Wij noemen het: 
Wederzijdsche uitmoording! Denk aan Abes
sinië, Spanje en China." 

3e. groote plaat met opschrift: ,,Wat be
teekent Militaire landsverdediging? Onder
mijning van de volkskracht. Geen geld voor 
Steunverhooging. Ontwrichting van het eco
nomische leven. Niet welvaart maar bewape
ning wordt doel. De Buiten provinciën wor
den spoedig prijs gegeven. De industriën wor
den naar het centrum verplaatst. Afbraak 
van cultureele zorg. Van ,933 tot >938 daal
den de onderwijsuitgaven met 17 millioen. 
Stegen de bewapeningslasten met 4omillioen. 
Moreele achteruitgang. Alle volkskrachten 
worden in dienst gesteld van dood en ver
nietiging. Oorlog is zedelijke verwildering, 
het losbreken van "Het Beest indenmensch". 

Daaronder afbeelding van een groot kanon. 
met een man, vrouw en kind op een afstand 
en onderschrift: ,,Als het militarisme bloeit, 
verkommert het volk". 

4e. groote plaat met afbeelding van een 
soldaat met helm, gasmasker en geweer. 
Daarnaast staat: ,,Een Engelsch militair 
zegt". Daaronder staat: ,,De argumenten voor 
het afzweren van het geweld hebben een zoo 
duidelijke moreele basis, dat zij in een Chris
t elijk land een zedelijke voorsprong op de ar-

gumenten voor herbewapening hebben. In 
theorie hebben zij recht op de instemming 
van alle fatsoenlijke menschen, terwijl hun 
eenvoud hun werfkracht versterkt. En zelfs 
op practische gronden staat het radicale Pa
cifisme er sterker voor, dan men in het alge
meen veronderstelt. De macht van niet ge
welddadig verzet is meermalen gebleken en 
niettegenstaande zijn experimentale aard, 
heeft het reeds aanzienlijke successen weten 
te behalen Captain Liddell Hart in zijn boek 
Gewapend Europa." 

5e. groote plaat met opschrift: ,,Wij willen 
verdediging; een geordend en welvarend land. 
Bewapening verslindt de volkswelvaart. Zij 
verkiest kanonnen boven boter! Recht en Vrij
heid : Oorlog en Oorlogsvoorbereiding betee
kenen Dictatuur der Militairen. Onze Neder
landsche Cultuur. Bewapening vernietigt 
Volksonderwijs. Beschaving en Geestelijke 
vrijheid. Ons geheele land. Niet alleen het 
gebied achter de IJssellinie. Hoe? door Paci
fistische Volksverdediging". 

6e. groote plaat met opschrift: Wat is 
pacifistische Volksverdediging? P . V. is: 
Niet militaire verdediging voor volk. cultuur 
en vrijheden. Maar middelen zijn o.m.: 

x. Weigering van elke dienst, Elke arbeid, 
elke betaling a/d bezetter. 

2. Burgerlijke ongehoorzaamheid. 
3. Lijdelijk verzet. 
4. Technische bezettings-verhindering. 
5. Boycot van den bezetter. 
6. Propaganda onder de bezettingstroepen 

en beroep op hunne menschelijke gevoelens. 
De middelen der P. V. zijn moreel verant

woord en bij georganiseerde toepassing doel
treffend. 

Zij geven veiligheid zonder militarisme! 
Leest onze brochures over dit onderwerp! 
7e. brochures, getiteld: ,,Pacifistische 

Volksverdediging" en "Ons land en het ge
weld", 

terwijl voorts in de auto een groote hoe
veelheid propaganda-materiaal als boekjes en 
pamfletten werd medegevoerd; 

0. dat bij het bestreden vonnis dit telaste
gelegde, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, is bewezen verklaard, zulks met 
dien verstande, dat requiranten tezamen en 
in vereeniging de in de telastelegging bedoel
de propaganda hebben gevoerd; 

0 . dat de Burgemeester der gemeente Hee
renveen , gelet op art. 2 2 o j O • art. 2 1 7 der 
G emeentewet, op 28 September 1938· heeft 
uitgevaardigd het volgende "Algemeene 
voorschrift van politie" voor genoemde ge
meente: ,,Het is verboden enz. (zie conclusie); 

0. omtrent het eerste middel : 
dat de Rechtbank uit het vonnis van den 

Kantonrechter heeft overgenomen de volgen
de overwegingen naar aanleiding van het 
verweer, dat hier geen propaganda zou zijn 
gevoerd: 

"dat de auto met aanhangwagen, gelet op 
omvang, resp. kleur der daarop aangebrachte 
biljetten, borden en platen, de strekking der 
opschriften alsmede de sterk tot de verbeel
ding van het publiek sprekende foto's en 



229 31 MEl 1939 

afbeeldingen, een en ander als breeder ter 
dagvaarding omschreven, hadden een zich 
sterk opdringende propagandistische strek
king;" 

,,dat hij, die desbewust op een propaganda
tournee rijdt als bestuurder van - of inzit
tende in - een dergelijke auto op den open
baren weg, propaganda voert en daartoe niet 
tevens nog noodig is, gelijk verdachten het 
willen doen gelooven, een actief optreden in 
den vorm van b.v. verkoop van propaganda
materiaal, terwijl voorts volkomen irrelevant 
is de omstandigheid of al dan niet zich pu
bliek op den weg bevond, nu het hier geldt 
een openbaren weg in het dorp Oudehorne;" 

dat bij de toelichting tot het middel inzon
derheid tegen dit laatste is opgekomen, doch 
de Rechtbank terecht heeft aangenomen, dat, 
nu de wagen reed op een openbaren weg in 
het dorp Oudehorne, het in deze niet ter zake 
doet of zich nu juist op dien weg publiek 
bevond; 

0. dat ook het tweede middel niet kan sla
gen, daar de Rechtbank terecht, met den 
Kantonrechter, heeft aangenomen, dat de bij 
dagvaarding vermelde opschriften geen rede
lijken twijfel laten, of de strekking der pro
paganda was als bij dit middel vermeld; 

0. dat het vijfde middel feitelijken grond
slag mist, daar de Rechtbank - behoudens 
hier niet ter zake doende uitzondering - in 
haar vonnis overnemende "al hetgeen de 
Kantonrechter in gemeld vonnis omtrent de 
bewezenverklaring heeft overwogen", daar
mede ook heeft overgenomen de uitdrukke
lijke vermelding in het vonnis van den Kan
tonrechter, dat de tot bewijs gebezigde op
gaven van ieder der verdachten alleen strek
ken tegen hem, die deze deed, welk voorbe
houd ook geldt ten aanzien van de in het 
vonnis der Rechtbank nog bepaaldelijk ver
melde opgaven van de verdachten, welke op
gaven trouwens ook reeds in het vonnis van 
den Kantonrechter onder de gebezigde be
wijsmiddelen voorkomen; 

0 . ten aanzien van het derde middel: 
dat een verbod tot het in het openbaar voe

ren van propaganda, als in bovenaangehaald 
algemeen voorschrift van politie omschreven, 
in den bij art. 220 der Gemeentewet bedoel
den toestand noodig kan zijn ter bescherming 
van de openbare orde, en dus naar zijn aard 
valt binnen de aan den Burgemeester in deze 
gegeven bevoegdheid; 

dat de Rechtbank voorts met juistheid 
heeft beslist, dat aan de geldigheid van het 
voorschrift niet afdoet, dat onder het ver
bod ook valt het voeren der verboden propa
ganda door middel van gedrukte stukken en 
het verspreiden van afbeeldingen of ge
schriften van de gewraakte strekking; 

dat t en betooge van het tegendeel ten on
rechte een beroep is gedaan op art. 7 der 
Grondwet, welks voorschrift, dat niemand 
voorafgaand verlof noodig heeft om door de 
drukpers gedachten of gevoelens te open
baren, niet in den weg staat, - zooals door 
het in de tweede zinsnede gemaakte voorbe
houd nog uitdrukkelijk wordt bevestigd - , 

aan wettelijke bepalingen, waarbij tegen het 
openbaar maken of verspreiden van gedrukte 
stukken of afbeeldingen van bepaalde strek
king straf wordt bedreigd, onverschillig, of 
dit geschiedt in den vorm eener enkele straf
baarstelling - waarvan in het Wetboek van 
Strafrecht verscheidene voorbeelden zijn te 
vinden - , dan wel, zooals in deze, in den 
vorm van een rechtstreeksch verbod, op over
treding waarvan straf is gesteld, terwijl de 
Rechtb. terecht onder "wet" hier ook heeft 
begrepen geoordeeld een verordening, door 
den Burgemeester op grond van art. 220 der 
Gemeentewet uitgevaardigd; 

dat dus het middel niet juist is; 
0. ten slotte omtrent het vierde middel : 
dat in het bestreden vonnis is overwogen: 
"dat ter zitting van de Rechtbank nog wel 

door den vertegenwoordiger van verdachten 
is betoogd dat bedoeld voorschrift van den 
Burgemeester in casu niet op verdachten kan 
worden toegepast, aangezien zij dat ten t ijde 
dat de overtreding werd gepleegd niet kon
den kennen, daar het toen eerst vijf en vijftig 
minuten was geleden dat het ten raadhuize 
werd afgekondigd en zij zich toen op 1 s km 
afstand van de kom der gemeente Heeren
veen bevonden, althans dat verdachten op 
grond van deze omstandigheid niet kunnen 
worden geacht schuld te hebben aan die over
treding, doch de Rechtbank dit betoog niet 
juist acht;" 

,,dat toch in de eerste plaats bij de uit
vaardiging van het voorschrift is bepaald, 
dat het onmiddellijk na afkondiging in wer
king zou treden, tot welke bepaling de Bur
gemeester ingevolge art. 205 van de Ge
meentewet bevoegd moet worden geacht, en 
door bedoelde afkondiging dit voorschrift 
terstond voor de geheele gemeente Heeren
veen van kracht is geworden en in de tweede 
plaats door verdachten niet kan worden vol
gehouden dat zij met de mogelijkheid van 
een verbod als in voormeld voorschrift ver
vat voor de gemeente Heerenveen geen reke
ning konden houden nu blijkens het proces
verbaal van de zitting van den Kantonrech
ter te Heerenveen van 16 November 1938 
zakelijk door ieder der verdachten voor zich 
is verklaard, dat de politie hen op 28 Sep
tember 1938 des voormiddags te negen uur 
kwam vragen wat zij van plan waren te doen 
met de auto en of zij propaganda maakten en 
dat zij toen op verzoek van de politie naar 
Wolvega zijn gereden waar zij zijn verhoord 
door den Burgemeester van Weststellingwerf, 
die hen om half een des middags vrij liet en 
dat zij toen aan den Burgemeester van West
stellingwerf gevraagd hadden of in de ge
meente Heerenveen ook gevaar voor hen was, 
wat hij zeide niet te weten;" 

dat het als voormeld door de R echtbank 
overwogene terecht tot verwerping van het 
verweer heeft geleid, en het middel tevergeefs 
daartegen opkomt; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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3 1 Mei 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Bioscoopbesluit art. 4i.) 

Wanneer uit een door de Centrale 
Commissie voor de filmkeuring goedge
keurde film ter lengte van 2404 meter 
ongeveer 500 meter film wordt wegge
laten, brengt dit ongetwijfeld een ver
andering in de samenstelling van de film 
met zich. Het in het openbaar vertoonen 
van een aldus verkorte film, terwijl zij 
alleen in onverkorten vorm door de 
Commissie ter vertooning is toegelaten, 
is als opleverende het doen vertoonen 
van een film in andere samenstelling 
dan waarin ze is toegelaten strafbaar 
krachtens art. 42 aanhef en onder b van 
het K. B. van 22 Dec. 1927, S. 401. 
Hieraan doet niet af, dat ondanks een 
zoodanige verkorting van de film haar 
,,karakter" hetzelfde kan zijn gebleven. 
Aan de Centrale Commissie staat het 
telkens te beoordeelen of de goedge
keurde film ook in haar aldus verkorten 
vorm een zoodanig karakter heeft, dat 
zij voor vertooning in het openbaar toe
laatbaar is. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr.
Rechtb. te Rotterdam, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van deze Rechtbank van 
21 Febr. 1939, in hooger beroep bevestigende 
een schriftelijk vonnis van het Kantongerecht 
te Rotterdam van 15 Nov. 1938, waarbij A. 
de J., directeur eener naamlooze vennoot
schap, wonende te R otterdam, ter zake van 
het te zijnen aanzien b ewezen verklaarde van 
alle rechtsvervolging is ontslagen; (Gepleit 
voor gereq. door Mr. Ch. F. J. Karsten. ) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

Bij schriftelijk vonnis van 15 November 
1938 heeft de Kantonrechter te Rotterdam, 
overeenkomstig de telastlegging zooals deze 
ter terechtzitting was gewijzigd, bewezen 
verklaard : ,,dat verdachte te Rotterdam op 
3 Juli 1938 in de bioscoop-theaters City en 
Capita! de film getiteld "Op jacht naar Car
rière" heeft doen vertoonen met een lengte 
van 1925 meter, te,wijl die film door de 
Centrale Commissie voor de filmkeuring ter 
vertooning was toegelaten met e e n le ngte 
van 2404 meter." Van oordeel, dat het be
wezenverklaarde geen strafbaar feit oplever
de, met name niet overtreding van art. 42 
vaP het Koninklijk Besluit van 2 2 D ecember 
1927 S. 401 (Bioscoopbesluit), bepalende dat 
gestiaft wordt o.m.: ,,hij, die eene film ver
toorn,n doet in eene andere samenstelling dan 
waarin zij door de Centrale Commissie ter 
vertooning is toegelaten", heeft de Kanton
rechte, den verdachte ontslagen van alle 
rechtsvervolging. In verband met voormelde 
verbods- en strafbepaling heeft de Kanton
rechte,· de niet-strafbaarheid van het be
wezenverklaarde aldus gemotiveerd: 

"dat naar Zijn oordeel het doen vertoonen 
van een film op een geringere lengte dan die, 
waarin zij ter vertooning is toegelaten niet 

noodzakelijk gelijk te stellen is met het doen 
vertoonen van een film in een andere samen
stelling, dan waarin zij ter vertooning is toe
gelaten, daar zeer wel denkbaar is, dat het 
bij de vertooning doen wegvallen van be
paalde beelden, hetgeen om allerlei redenen 
gewenscht en zelfs noodig kan zijn, geen 
andere samenstelling van de film teweeg
brengt, immers de film ook nadat daaruit 
bepaalde gedeelten zijn verwijderd, dezelfde 
compositie kan blij ven vertoonen en dus in 
karakter geheel dezelfde kan zijn gebleven, 
waaraan niet afdoet, dat ook het t egendeel 
denkbaar is; 

dat bij deze opvatting het bewezenver
klaarde een overtreding van art. 42 van ge
meld Koninklijk Besluit niet noodzakelijk 
behoeft op te leveren, daar ook zelfs indien 
circa 500 m.eter van de oorspronkelijke lengte 
niet zijn vertoond, de samenstelling der film 
onder bepaalde omstandigheden geen andere 
behoeft te zijn geworden." 

In hooger beroep heeft de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam bij vonnis van 2 1 Februari 
1939 's Kantonrechters vonnis bevestigd met 
aanvulling van gronden; de Rechtbank heeft 
namelijk zich met de bewezenverklaring ver
eenigd alsmede onderschreven 's Kanton
rechters opvatting, dat het enkele feit, dat 
een film vertoond wordt op een geringere 
lengte dan die, waarop zij door de centrale 
commissie ter vertooning is toegelaten, niet 
noodzakelijk medebrengt, dat die film in eene 
andere samenstelling vertoond wordt, terwijl 
de Rechtbank aan 's Kantonrechters moti 
veering dier opvatting nog heeft toegevoegd, 
dat Haar uit niets is gebleken, dat in casu de 
verkorting der film eene verandering in hare 
samenstelling tengevolge heeft gehad. 

Door den Officier van Justitie bij genoem
de Rechtbank is tegen het vonnis der Recht
bank beroep in cassatie ingesteld, en bij 
schriftuur aangevoerd, dat door de Recht
bank, bevestigende het vonnis des Kanton
rechters, zijn geschonden althans verkeerd 
toegepast art. 24 der Bioscoopwet en art. 42 
van het K. B. van 22 December 1927 S . 401 
(Bioscoopbesluit) , daar verdachte veroor
deeld had behooren te worden, omdat door 
het verwijderen van een aantal beelden uit 
een goedgekeurde film (in casu het weglaten 
van eenige honderden meters uit de film zoo
als deze door de Centrale Commissie was 
goedgekeurd en ter vertooning toegelaten) 
die film een andere samenstelling k r ijgt. 

Naar mijne meening levert het doen ver
toonen van een film met een geringere - nog 
wel 4 79 meter geringere - lengte dan die, 
waarin die film door de Centrale Commissie 
voor de filmkeuring ter vertooning is toege
laten, zonder meer op het doen vertoonen 
dezer film in een andere samenstelling dan 
waarin zij door de centrale commissie ter 
vertooning is toegelaten, daa r toch de film 
dan wordt vertoond met een beeldjes- reeks. 
bestaande uit minder - in casu zeer veel 
minder - beeldjes dan de goedgekeurde film, 
hetgeen medebrengt dat de film niet dezelfde 
beeldjes-reeks omvat als - en dus van an-
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dere samenstelling is dan de goedgekeurde 
film. In de beide vonnissen wordt de opvat
ting gehuldigd, dat op grond van verkorting 
der goedgekeurde film een andere samen
stelling niet kan worden aangenomen, indien 
niet blijkt dat door de verkorting de film in 
karakter niet geheel dezelfde is gebleven. 
Voor deze opvatting heb ik geen steun kun
nen vinden in de Bioscoopwet of het Bio
scoopbesluit. Integendeel blijkt of volgt m. i . 
uit de in het Bioscoopbesluit voorkomende 
bepalingen omtrent de keuring, dat in een 
goedgekeurde film. ook wat de lengte, de 
beeldjes-reeks, betreft, niets mag worden 
gewijzigd zonder goedkeuring van de Cen
trale Commissie, in het bijzonder ook, dat in 
een door die Commissie, eventueel na het 
door die Commissie aanbrengen van cou
pures, goedgekeurde film geen coupure meer 
mag worden aangebracht zonder goedkeuring 
van die Commissie. Mijns inziens wijzen hier
op o.a. de artikelen van het Bioscoopbesluit : 
17 lid 2, 19 lid 2 (sub d), 21 , 23 lid 6, en 
vooral 27 lid 2 en 4, in verband met art. 16 
der Bioscoopwet, en is de voor de hand lig
gende ratio hiervan deze, dat door zoo'n 
wijziging de film in ka rakter kan veranderen ; 
hierom moet de Centrale Commissie erin 
worden gekend. Dit standpunt wordt, naar 
mij voorkomt, ook door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken ingenomen in het 
Rondschrijven van 15 Februari 1934 n ° . 
4948, Afd. B .B . (te vinden o. a. in editie 
Bioscoopwet, Schuurman en J ordens, 4e dr., 
blz. 78/79), welk rondschrijven onder meer 
inhoudt - onder verwijzing naar de onder
havige verbodsbepaling van art. 42 - , dat 
streng toezicht vereischt is, dat geen films 
worden vertoond, ,,waarin de coupures, welke 
door de Centrale filmkeuringscommissie zijn 
aangebracht, niet zijn gevolgd, of waarin an
dere coupures voorkomen"; in deze zinsnede 
zijn naar het mij wil voorkomen, onder "an
dere coupures" te verstaan, althans mede te 
verstaan: ,,meer coupures". 

Het cassatiemiddel acht ik dan ook ge
grond, zoodat het bestreden vonnis niet in 
stand kan blijven. Het bewezenverklaarde is 
strafbaar krachtens art. 42 van het Bioscoop
besluit j 0

• art. 24 van de Bioscoopwet; ver
dachte is deswege strafbaar, daar de verbods
en strafbepaling betreft ieder, die doet ver
toonen, en daar van eenigen grond, welke 
zijn strafbaarheid zou uitsluiten, niet is ge
bleken; verdachte had de lengte der film 
kunnen en moeten controleeren; het bewe
zenverklaarde bestaat uit twee feiten, die, 
ofschoon elk op zichzelf overtreding ople
verende, m . i. kenlijk in zoodanig verband 
staan dat zij als ééne voortgezette handeling 
moeten worden beschouwd. 

Derhalve concludeer ik, dat de H . R. het 
vonnis der Rechtbank zal vernietigen doch 
alleen voorzoover daarbij is bevestigd de be
slissing van den Kantonrechter dat het be
wezenverklaarde niet strafbaar is, en het door 
den Kantonrechter gegeven ontslag van 
rechtsvervolging; en ten principale rechtdoen
de krachtens art. 105 van de Wet R. 0 ., het 

door den Kantonrechter gewezen vonnis zal 
vernietigen op voormelde punten; het bewe
zenverklaarde strafbaar zal verk laren als op
leverende de voortgezette overt reding van: 
eene film doen vertoonen in eene andere sa
menstelling dan waarin zij door de Centrale 
Commissie ter vertooning is toegelaten; den 
verdachte, thans gerequireerde, deswege straf
baa r zal verklaren, en voorts, in aanmerking 
genomen den aard van de feiten en de om
standigheden waaronder deze zijn gepleegd 
en gezien art. 42 van het Bioscoopbesluit, art. 
24 van de Bioscoopwet en de artt. 23 en 56 
Sr. , den verdachte, thans gerequireerde zal 
veroordeelen tot eene geldboete van t ien gul
den , bij gebreke van b etaling en verhaal te 
vervangen door hechtenis van vijf dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op de door den requirant ingediende 

schriftuur, inhoudende het volgende middel 
van cassatie: 

dat gerequireerde tot straf veroordeeld had 
behooren te worden, wijl hij eenige honderden 
meters uit de film, getiteld "op jacht naar 
carrière", zooals zij was goedgekeurd door de 
centrale commissie, weglatende, het restant 
dier film heeft doen vertoonen; 

dat door het verwijderen van een aantal 
beelden uit een goedgekeurde film, die film 
een andere samenstelling krijgt; 

dat requirant daarom van oordeel is, dat 
de Rechtbank door het vonnis des Kanton
rechters te bevestigen, de artikelen 24 der 
Bioscoopwet en 42 van het Koninklijk Be
sluit van 22 D ecember 1927 S . 401 heeft ge
schonden, althans verkeerd heeft toegepast; 

0. dat bij het in voege als voormeld beves
tigd vonnis overeenkomstig de telastlegging 
is bewezen verklaard, enz. (zie Conclusie); 

0. dat de Kantonrechter t en aanzien van 
de vraag, of dit bewezen verklaarde krach
tens art. 42 van voormeld Koninklijk Besluit 
strafbaar is, heeft overwogen: 

dat naar zijn oordeel enz. (zie Conclusie) ; 
welke overwegingen de Rechtbank tot de 

hare heeft gemaakt, onder toevoeging, dat 
haar niet was gebleken, dat in casu de ver
korting der film een verandering in haar sa
menstelling ten gevolge had gehad; 

0. omtrent het middel : 
dat wanneer u it een door de centrale com

missie goedgekeurde film ter lengte van 2404 
Meter ongeveer 500 Meter film wordt wegge
laten, dit ongetwijfeld een verandering in de 
samenstelling d er film met zich brengt, en 
dan ook het in het openbaar doen vertoonen 
van een aldus verkorte film, terwijl zij alleen 
in haar onverkorten vorm door de commissie 
ter vertooning is toegelaten, als opleverende 
het doen vertoonen van een film in andere 
samenstelling dan waarin zij door de commis
sie ter vertooning is toegelaten, strafbaar is 
krachtens art. 42 aanhef en onder b van voor
meld Koninklijk Besluit; 

dat hieraan niet afdoet, dat ondanks een 
zoodanige verkorting van de film haar "ka-
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rakter" hetzelfde kan zijn gebleven, omdat, 
zooals daarnaast door Kantonrechter en 
Rechtbank is opgemerkt, ook het tegendeel 
zich kan voordoen, en het telkens aan de cen
trale commissie staat om te beoordeelen, of 
de goedgekeurde film ook in haar aldus ver
korten vorm een zoodanig karakter heeft, 
dat zij voor vertooning in het openbaar toe
laatbaar is; 

dat derhalve het middel is gegrond; 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch 

alleen voor zoover het vonnis van den Kan
tonrechter daarbij mede is bevestigd ten aan
zien van de beslissing, dat het bewezene niet 
strafbaar is, en ten aanzien van het uitge
sproken ontslag van alle rechtsvervolging te 
dier zake; 

en in zoover opnieuw recht doende volgens 
art. 105 der Wet R. O.; 

Vernietigt het vonnis van den Kanton
rechter ten aanzien van de zoo juist vermelde 
beslissingen; 

Verstaat dat het bewezen verklaarde op
levert het "eene film doen vertoonen in eene 
andere samenstelling dan waarin zij door de 
centrale commissie voor de keuring van films 
ter vertooning is toegelaten", strafbaar vol
gens art. 42 aanhef en onder b van het K. B . 
van 22 December 1927 S. 401, twee maal 
gepleegd; 

Verklaart gerequireerde deswege strafbaar, 
nu van eenigen grond, welke de strafbaarheid 
zou uitsluiten, niet is gebleken; 

En gelet op aard en ernst van de gepleegde 
feiten; 

Gezien mede de artt. 23 en 62 Sr.; 
Veroordeelt gerequireerde tot twee geld

boeten van vijf gulden en bepaalt den duur 
der vervangende hechten.is op vijf dagen voor 
elke boete; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

31 Mei 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168; Alg. Pol. 
Verord. van 's-Gravenha ge art.271;Wet 
Alg. Bep. art. 11.) 

Een t entoonstelling als in de bewezen
verklaring feitelijk omschreven [een 
tentoonstelling, van den Nieuw Malthu
siaanschen Bond, omvattende m ensche
lijke vruchten op sterk water, obstetri 
sche instrumenten en fotografische af
beeldingen het onderwerp der geboorte
regeling rakende] is zonder meer naar 
het gewone spraakgebruik noch als een 
,,vertooning", noch als een "vermake
lijkheid" t e beschouwen. D eze termen 
hebben in art. 271 Alg. Pol. Verord. van 
's- Gravenhage (houdende het verbod 
om - behoudens vergunning van den 
Burgemeester - muziek, vertooningen, 
feesten of andere vermakelijkheden te 
geven of toe te laten, waartoe aan het 
publiek, met of zonder betaling, de toe
gang wordt verleend), kennelijk geen 
andere beteekenis dan het spraakge
bruik eraan toekent. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M . 
bij het Kantongerecht te 's-Gravenhage, re
quirant van cassatie tegen een mondeling 
vonnis van het voornoemd Kantongerecht 
van 2 Febr. 1939, waarbij gerequireerde, J. 
H. G ., boekdrukker, te 's-Gravenhage, ter 
zake van het ten zijnen laste bewezen ver
klaarde van alle rechtsvervolging is ontsla
gen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Bij mondeling vonnis van 2 Februari 1939 
heeft de Kantonrechter te 's-Gravenhage, 
overeenkomstig de telastlegging, beweze n 
verklaard: 

dat verdachte op en omstreeks 3 Novem
ber 1938 zonder vergunning van den Burge
m eester van 's-Gravenhage in perceel Sta
tionsweg 85 aldaar een vertooning heeft ge
geven bestaande in een tentoonstelling om
vattende menschelijke vruchten op sterk 
water, obstetrische instrumenten en foto
grafische afbeeldingen het onderwerp der 
geboorteregeling rakend e, tot welke tentoon
stelling het publiek toegang werd verleend 
voor zoover het voldeed aan de voorwaarden : 
1. dat m en een entreeprijs van 15 cent had 
betaald voor het bezoeken van een in dat
zelfde gebouw gehouden wordende lezing, 
2. dat men een aanvraagbiljet invulde voor 
het lidmaatschap van den Nieuw Malthu
siaanschen Bond, welk invullen geen andere 
kosten, rechten of verplichtingen medebracht 
buiten het recht de genoemde tentoonstel
ling te mogen bezoeken. 

De Kantonrechter heeft verdachte ontsla
gen van rechtsvervolging op grond, dat het 
telastegelegde feit niet oplevert een strafbaar 
feit, daar het te 's-Gravenhage houden van 
eene tentoonstelling zonder vergunning van 
den Burgemeester niet bij eenig wettelijk 
voorschrift is verboden, in het bijzonder niet 
bij de b_epaling van art. 271 der Algemeene 
Politieverordening voor 's-Gravenhage, in 
welk artikel tentoonstellingen niet zijn ge
noemd, terwijl deze niet geacht mogen wor
den t e vallen onder het begrip "vertoonin
gen" of "andere vermakelijkheden". 

Teneinde een beslissing in hoogste instan
tie uit te lokken over de draagwijdte van 
genoemd art. 271, heeft de Ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie bij het Kantonge
recht te 's-Gravenhage, hoewel het vonnis 
overeenkomstig zijn vordering is gewezen, 
beroep in cassatie tegen het vonnis ingesteld. 
Requirant heeft bij schriftuur een middel tot 
cassatie voorgesteld en toegelicht, welk mid
del luidt : 

S . althans v. t. van de artt. 351 , 352 en 398 
Sv. in verband met de artt. 271 en 278 van 
de Algemeene Politieverordening van 's-Gra
venhage, door het bewezenverklaarde niet 
strafbaar te achten en verdachte ter zake van 
rechtsvervolging te ontslaan, ten onrechte 
daar het bewezenverklaarde strafbaar is vol
gens de beide hiervoor het laatst genoemde 
artikelen. 

Het ter toelichting en ondersteuning van 
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het middel aangevoerde komt m . i. hierop 
neer: 

dat de strekking van genoemd art . 271 is 
alleen vertooningen te bestrijken, die tevens 
onder het begrip "vermakelijkheid" vallen; 

dat het telastegelegde strafbaar zou zijn, 
indien het als vertooning of tentoonstelling 
daarin feitelijk omschrevene oplevert een 
vermakelijkheid; . 

dat dit laatste zou kunnen worden aange
nomen: 

1 °. omdat het woord " vermakelijkheid" 
in het spraakgebruik kennelijk een ruimer 
beteekenis heeft gekregen dan het woord 
,,vermakelijk", zoodat men, evenals een too
neelopvoering, ook als het een tragedie be
treft, algemeen als een vermakelijkheid wordt 
aangeduid, ook, waar het gros der tentoon
stellingen als vermakelijkheid bedoeld is, een 
tentoonstelling, die als zoodanig niet bedoeld 
is, onder het begrip vermakelijkheid gaat 
rekenen; 

2 °. omdat in de wetgeving der zelfde ge
meente, namelijk in art. 2 van de Verorde
ning n °. 1 7 ( op de heffing eener belasting op 
tooneelvertooningen en andere vermakelijk
heden) een definit ie van vermakelijkheid is 
opgenomen, waarin tentoonstellingen uit
drukkelijk zijn vermeld. 

Gezien art. 271 van de Algemeene Politie
verordening voor 's-Gravenhage, welk art. 
luidt: ,,Behoudens vergunning van den Bur
gemeester is het verboden muziek, vertoo
ningen, feesten of andere vermakelijkheden 
te geven of toe te laten, waartoe aan het pu
bliek, met of zonder betaling, de toegang 
wordt verleend", ben ik van meening, dat 
door requirant terecht is aangevoerd, dat dit 
artikel alleen vertooningen bestrijkt, die te
vens onder het begrip "vermakelijkheid" 
vallen, en dat het telastegelegde strafbaar 
zou zijn, indien het als vertooning of ten
toonstelling daarin feitelijk omschrevene op
levert een vermakelijkheid. Dat dit laatste 
zou kunnen worden aangenomen, kan ik ech
ter niet onderschrijven. De daarvoor aange
voerde gronden acht ik niet deugdelijk. Al 
zou het woord "vermakelijkheid" in het 
spraakgebruik een ruimer beteekenis hebben 
gekregen dan het woord "vermakelijk" en al 
zou een tooneelopvoering, ook als het een 
tragedie betreft, algemeen als een vermake
lijkheid worden !!angeduid en het gros der 
tentoonstellingen als vermakelijkheid be
doeld zijn, kan m. i. toch niet worden aange
nomen dat iedere tentoonstelling onder het 
begrip vermakelijkheid valt ; algemeen wordt 
dit m . i. zeker niet gedaan. Hierop wijst, dat 
de 's- Gravenhaagsche gemeentelijke wetge
ver het noodig heeft geoordeeld in de aan
gehaalde belastingverordening uitdrukkelijk 
te bepalen dat "onder tooneelvertooningen 
en andere vermakelijkheden" ondermeer wor
den verstaan tentoonstellingen. Aan deze be
paling, die een omschrijving van "tooneel
vertooningen en andere vermakelijkheden" 
geeft, welke slechts voor de toepassing der 
desbetreffende belastingverordeningen en 
niet voor de toepassing der onderhavige Al-

gemeene Politieverordening geldt, is dus 
veeleer een argument te ontleenen tegen -
dan voor de juistheid van het voorgestelde 
cassatiemiddel. Voorts blijkt of volgt m . i. 
uit het als vertooning of tentoonstelling in 
de telastlegging feitelijk omschrevene abso
luut niet, dat de in de telastlegging bedoelde 
vertooning of tentoonstelling zou zijn aan te 
merken als vermakelijkheid, maar veeleer 
wel, dat zij n iet als zoodanig kan worden be
schouwd. Naar mijn oordeel faalt dan ook het 
middel en heeft de Kantonrechter terecht 
verdachte ontslagen van rechtsvervolging op 
grond dat het tclastegelegde en bewezen ver
klaarde feit niet oplevert een strafbaar feit, 
al acht ik 's Kantonrechters grond, dat ten
toonstellingen niet geacht mogen worden te 
vallen onder het begrip "vertooningen" of 
"andere vermakelijkheden" in meergenoemd 
art. 271 , wegens zijn algemeenheid niet juist. 
Derhalve concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord h~t verslag van den Raadsheer 

van der Meulen ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij sèhriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

ter toelichting van welk middel onder meer 
het navolgende is aangevoerd: 

De vraag waarom het gaat, is deze, of de 
in de bewezen verklaring omschreven ten
toonstelling onder het begrip "vermakelijk
heid" valt; 

Wel is in de telastelegging het eveneens in 
art. 271 voorkomende woord "vertooningen" 
gebruikt, doch uit de daarin verder opgeno
men woorden "of andere vermakelijkheden•· 
volgt, dat de strekking van het artikel is 
alleen vertooningen te bestrijken, die tevens 
onder het begrip "vermakelijkheid" vallen. 
Waar nu in de telastelegging naast het woord 
,,vertooning" een volledige feitelijke om
schrijving van de onderhavige tentoonstel
ling voorkomt, zoodat het telastegelegde ook 
strafbaar zijn zou, indien het geen tentoon
stelling, maar wel een "andere vermakelijk
heid" opleverde, komt op dit laatste woord 
alles aan. 

T en gunste van een opvatting van di t 
woord, waarbij het een t entoonstelling als de 
bedoelde mede omvat, laat zich aanvoeren 
vooreerst dat het woord "vermakelijkheid" 
enz. (zie conclusie); 

0 . dat bij het b estreden vonnis overeen
komstig de dagvaarding, t en laste van gere
q uireerde is bewezen verklaard, dat hij enz. 
(zie conclusie); 

0 . dat de Kantonrechter ten aanzien van 
de strafbaarheid, van dit bewezen verklaar
de heeft overwogen, dat het te 's- Graven 
hage houden van eene t entoonstelling zonder 
vergunning van den Burgemeester niet bij 
eenig wettelijk voorschrift is verboden, in het 
bijzonder niet bij de bepaling van art. 271 der 
Alg. Pol. Verordening voor 's-Gravenhage, 
in welk artikel tentoonstellingen niet zijn 
genoemd, terwijl deze niet geacht mogen 
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worden te vallen onder het begrip "vertoo
ningen" of "andere vermakelijkheden"; 

0. dat art. 271 der Algemeene Politiever
ordening voor 's-Gravenhage luidt: 

,,Behoudens vergunning van den Burge
meester is het verboden muziek, vertoonin
gen, feesten of andere vermakelijkheden te 
geven of toe te laten, waartoe aan het pu
bliek, met of zonder betaling, de toegang 
wordt verleend;" 

0. ten aanzien van het middel: 
dat een tentoonstelling als in de bewezen

verklaring feitelijk omschreven zonder meer 
naar het gewone spraakgebruik n och als een 
,,vertooning", noch als een "vermakelijkheid" 
is te beschouwen; 

dat deze termen in het voormelde voor
schrift k ennelijk geen andere beteekenis heb
ben dan dit gebruik eraan toekent ; 

dat het middel derhalve faalt; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

3I Mei r939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Loterijwet 1905 art. 2; Sv. art. 
261.) 

De dagv., welke een primaire t.1.1. be
vat, welke kennelijk doelt op overtre
ding van art. 2, sub 3° der Loterijwet 
1905 en een secundaire, welke kennelijk 
het oog heeft op overtreding van art. 2, 

sub 2 ° van genoemde wet, bevat wel de
gelijk een duidelijke opgave van het te
lastegelegde feit. 

De gewraakte woorden, dat req. de 
deelneming in een of meer loterijen 
openstelde "mede door bemiddeling van 
door hem of namens hem aangestelde 
agenten", geven slechts aan, dat req., 
om het publiek - voor hetwelk hij zelf 
de deelneming openstelde - , te berei
ken, mede van agenten gebruik maakte, 
waarbij geenszins aan "doen plegen" of 
,,uitlokken" te denken valt. 

Uit de verklaringen van req. en van 
get. v. L . blijkt, dat de kleine nummer
opgaaf den in de t.1.1 . vermelden inhoud 
had, terwijl de Rechtb. uit die verkla
ringen gereedelijk heeft kunnen aflei
den, dat van de nummeropgaven ook 
het beoogde gebruik is gemaakt. 

De Rechtb., die gereedelijk als van 
algemeene bekendheid mocht aanne
men, dat de winstkans bij de Staats
loterij wordt beheerscht door het lot -
d . w. z. een kansbepaling, waarop de 
deelnemers geen overwegenden invloed 
kunnen uitoefenen - kon daarmede 
tevens als vaststaand aannemen, dat 
zulks ook evenzeer t . a . v . de aan de 
stukken van gelijke winststrekking, in 
de opdracht-aanvraag bedoeld, verbon
den winkans het geval was. 

Op het beroep van J. C. B ., exploitant, te 
's-Gravenhage, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 's-Gra
venhage van 3r Januari r939, waarbij in hoo-

ger beroep, met verniet,gmg van een op 7 
October r938 door het Kantongerecht te 
's-Gravenhage gewezen vonnis, requirant ter 
zake van: ,,door middel van certificaten, 
rechtgevende op de aan een oorspronkelijk 
aandeel in een loterij verbonden winkans bij 
trekkingen, de deelneming in loterijen open
stellen", met aanhaling van de artt. 2, aan
hef en onder 3 °, 6 der Loterijwet 1905, en 91 
Sr., is veroordeeld tot hechtenis voor den 
tijd van drie maanden. (Gepleit door Mr. 
C . W. Dubbink). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, en 
luidende : 

,,1. S . of v. t. van de artt. 261, 348, 349, 
358,359 j 0

• 4r5 en 425 Sv. door te verzuimen 
de inleidende dagvaarding (althanstendeele) 
nietig te _verklaren, hoewel deze: 

a. niet een duidelijke opgave van het te
lastegelegde feit (resp. de feiten) bevat; 

b. aan innerlijke tegenstrijdigheid lijdt 
door te stellen, dat requirant de deelneming 
in een of meer loterijen heeft opengesteld 
mede door bemiddeling van door of namens 
hem aangestelde agenten;" 

,,II. S . of v. t . van de artt. 350, 351, 358, 
359 j 0

• 415 en 425 Sv., omdat het vonnis niet 
een duidelijke omschrijving van het bewezen
verklaarde bevat ;" 

,,III. S. of v . t. van de artt. 338, 339, 350, 
358, 359 j 0

• 415 en 425 Sv. door de geheele 
primaire telastelegging bewezen te verklaren 
en derhalve ook de daarin voorkomende zin
sneden: 

"In het eerste zoowel als in het tweede 
geval deed de vennootschap aan den aan
vrager toekomen een nummeropgaaf, die 
voor zoover hier van belang, het volgende 
behelsde" (volgt inhoud van de nummer
opgaaf), 

en: 
"Ook werd wel nummeropgaaf gedaan in 

dezen vorm" (volgt inhoud van de andere 
nummeropgaaf), 

zulks hoewel uit de bewijsmiddelen aan
gaande dit doen toekomen resp. doen der 
nummeropgaaf niets blijkt;" 

"IV. S . of v. t. van de sub III vermelde 
artikelen door de geheele primaire telasteleg
ging bewezen te verklaren en derhalve ook, 
dat de daarin opgenomen laatstvermelde 
(kleine) nummeropgaaf den aldaar vermel
den vorm (inhoud) had, 

zulks hoewel uit de bewijsmiddelen dien
aangaande niets blijkt"; 

"V. S. of v. t. van de sub III vermelde 
artikelen door het een feit of omstandigheid 
van algemeene bekendheid te achten: 

"dat de prijzen of premiën, te verwerven 
met een Nederlandsch Staatslot of een stuk 
van gelijke winststrekking, worden uitge
loofd ten behoeve van de deelnemers, die als 
winnaars worden aangewezen door eenigerlei 
kansbepaling, waarop zij geen, althans geen 
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overwegenden invloed kunnen uitoefenen ", 
welke bekendheid, zoo zij al bestaat ten 

aanzien van de N ederlandsche Staatsloterij, 
zeer zeker niet aanwezig is ten aanzien van 
de niet eens genoemde andere organisatie(s), 
welke stukken van gelijke winststrekking uit
geeft (uitgeven)". 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan re
quirant zijn te laste gelegd de volgende fei
ten, gepleegd gedurende of omstreeks de 
laatste maanden van 1937 en de eerste maan
den van 1938 te 's-Gravenhage, alt hans elders 
in Nederland. 

In zijn hoedanigheid van beheerend ven
noot van de te 's-Gravenhage gevestigde 
commanditaire vennootschap " Plutus" heeft 
verdachte, mede door bemiddeling van door 
of namens hem aangestelde agenten, voor 
het publiek de deelneming opengesteld in een 
of meer loterijen op de hieronder te omschrij
ven wijze: 

Ter voldoening van een ineens of in ter
mijnen te betalen bedrag kon men verwerven 
een " polis der Commanditaire Vennootschap 
"Plutus" tot een maximaal verzekerd bedr3g 
van f 100 of wel eenig ander nader overeen te 
komen bedrag, uit te keeren door die ven
nootschap na het overlijden van een in die 
polis met name genoemd persoon. 

Op de rugzijde van die polis waren de ver
zekeringsvoorwaarden afgedrukt, waarvan 
art. 20 aldus luidde : 

" Voorts verzoekt contractant(e), te wiens 
name deze aanvraag is ingevuld en onder
teekend, aan de C. V. ,,Plutus" te 's-Graven
hage, zoolang een verzekeringspolis van 
kracht is en zoolang de verschuldigde beta
lingen op tijd daarop zullen worden voldaan, 
bij iedere polis na gedane opdracht voor 
rekening van contractant(e) te doen aankoo
pen 1/20 gedeelte van een Staatslot, of inge
breke daarvan een ander stuk onder welke 
benaming ook van gelijke winststrekking te 
doen verkrijgen en te doen bewaren, te be
heeren en zoo met dat in opdracht verworven 
stuk, den geheelen eigendom, een gelijke 
winst als met 1/20 Staatslot wordt verkregen 
vanaf f 20, f 30, f 45 of f 65 een ander stuk 
daarvoor te willen doen verkrijgen en het 
nummer daarvan ten spoedigste willen doen 
berichten en verklaart de C. V. ,,Plutus" 
nimmer te kunnen of zullen verplichten tot 
a fgifte van het in gedane opdracht aange
kochte 1/20 Staatslot of ander v erworven stuk 
van gelijke winststrekking en verklaart er 
mede accoord te gaan dat, indien op het in 
gedane verzoek aangekochte ½o Staatslot 
of op andere wijze verworven stuk een winst 
van f 3.1 5 of hooger wordt verkregen, deze 
door de C. V. ,,Plutus" zal worden geïnd en 
die geïnde winst, volgens gedane aanvraag 
en opdracht om bij overlijden op de polis tot 
verrekening f 100 te kunnen komen, in zijn 
geheel met incasso en beheerloon in te willen 
houden en bij verrekening d e gedane op
dracht te doen verrekenen." 

Tevoren moest men echter een ingevuld en 
onderteekend aanvraagformulier tot het ver
krijgen van een dergelijke polis b ij de Ven-

nootschap indienen, op de achterzijde van 
welk formulier dezelfde voorwaarden als op 
de achterzijde van de polis waren afgedrukt, 
te.rwijl op d e voorzijde van het formulier in 
het door den aanvrager te onderteekenen ge
deelte onder meer nogmaals de tekst van het 
zoo even weergegeven art. 20 was afgedrukt 
met daaronder nog eenige regels van den na
volgenden inhoud : 

,,Ondergeteekend e, contractant(e) , ver. 
klaart de verschuldigde betalingen op de polis 
en gedane opdracht op den vervaldatum t e 
zullen voldoen en neemt er volkomen genoe
gen mede, bij niet betaling op den te ver
schijnen vervaldatum, de rechten op de polis 
en het in gedane opdracht aangekochte 1/w 
Staatslot of ander verworven stuk d e winst 
daarmede gemaakt, bij wijze van schadeloos
stelling, geheel in eigendom vervalt äan en 
voor de C . V. ,,Plutus" en zich volkomen te 
onderwerpen aan en bekend te zijn en accoord 
te gaan met de voorwaarden op deze aan
vraag (z.o.z.) en polis vermeld." 

Ook bestond de mogelijkheid om, zonder 
zich met de boven geschetste verzekering in 
te laten, door het invullen, onderteekcnen en 
bij de commanditaire vennootschap "Plutus" 
indienen van een zoogenaamde " Opdracht
aanvraag" in een of m eer loterijen deel te 
nemen. D eze "opdracht-aanvraag" had den 
volgenden inhoud, wat de voorzijde betreft : 

,,D e ondergeteekende opdrachtgever(ster) 
D en H eer 
Mevrouw . .. .. .. . . .. . ... .. .... .. . . .......... ... ..... . . 
Mejuffrouw 

verzoekt hierbij aan de C. V. ,,Plutus" te 
's-Gravenhage, voor rekening en namens 
hem/haar te doen aankoopen ........... . ... ... .. . 

Staatslot(en) in de ........ . ste Staatsloterij, 
of, zoo zulks niet te verkrijgen is, een an
der(e) stuk(ken), die een winstkans bieden 
gelijk aan de winstkans van zoodanig S taats
lot. 

Indien op een der voor de(n) opdracht
gever(ster) aangekochte lot(en) of ander(e) 
stuk(ken) een winst wordt verkregen van 
1/20 van f 20, f 30, f 45 of f 65, dan geeft de 
opdrachtgever(ster) hierbij aan de C . V. 
,.Plutus" t e 's-Gravenhage bij voorbaat op
dracht, dat bedrag aan te wenden om voor 
zijn/haar rekening een nieuw lot in die 
Staatsloterij of een ander stuk van gelijke 
winststrekking, te doen aankoopen. 

Ondergeteekende zal gaarne opgave van 
het (de) nummer(s) van het aangekochte 
lot(en) of stuk(ken) tegemoet zien. 

Opdrachtgever(ster) verzoekt het aange
kochte lot(en) of ander(e) stuk(ken) voor 
hem/haar te doen bewaren , totdat deze in 
geenerlei winstkans meer deelnemen en daar
na en daardoor geheel vervallen zijn ver
klaard of voor inning van op het lot of ander 
stuk eventueel vallende prijs of premie te 
zullen zorgdragen en hierna de stukken te 
doen vernietigen. 

Opdrachtgever(ster) zal het verschuldigde 
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bedrag per ½o lot of ander stuk bij aanbie
ding per kwitantie à f 3.60 onmiddellijk vol
doen en verklaart zich volkomen te onder
werpen aan en bekend te zijn met de voor
waarden op voor- en aC'hterzijde van deze 
opdracht vermeld. 

...... .. .. .... ....... ,den .................... . 
Opdrachtgever(ster)". 

De achterzijde behelsde de "voorwaarden", 
die voor zoover hier van belang, luidden: 

"Art. 1. Betaling op het in Uw gedane 
verzoek en voor Uw rekening aangekochte 
lot of ander stuk moet onmiddellijk plaats 
hebben bij aanbieding van de kwitantie voor 
het begin van de dan geldende trekking der 
Staatsloterij. 

Art. 2. Indien de opdrachtgever(ster) in 
gebreke blijft de kwitantie(s) op den ver
valdatum bij aanbieding te voldoen, dan zal 
hij/zij daardoor in verzuim zijn. 

Alsdan verbeurt de opdrachtgever(ster) 
bij wijze van schadevergoeding ten behoeve 
van de C. V. ,,Plutus" te 's-Gravenhage alle 
rechten op het in zijn/haar opdracht en voor 
zijn/haar rekening aangekochte lot of ander 
stuk en de daarop gevallen of te vallen prijs 
of premie. 

In het eerste zoowel als in het laatste geval 
deed de vennootschap aan den aanvrager 
toekomen een nummeropgaaf, die voor zoo
ver hier van belang, het volgende behelsde: 

,,M. 
Hierdoor deelen wij U mede, dat ingevolge 

Uw gedane schriftelijke opdracht en het 
daarin gedaan verzoek, de commanditaire 
vennootschap "Plutus" te 's-Gravenhage een 
stuk voor U heeft doen aankoopen of op 
andere wijze heeft doen verkrijgen en voor 
U heeft doen bewaren , waarvan de geheele 
eigendom, de winst die daarmede kan worden 
verkregen gelijk is aan die winst, die kan 
worden gemaakt met het ½o Staatslot dra-
gende als benaming en nummer ...... en welk 
stuk dus niet door de C V. ,,Plutus" noch 
hare vertegenwoordigers, noch door de Bank
instelling, door wiens tusschenkomst het ½o 
Staatslot is aangekocht of het andere stuk 
van gelijke winststrekking werd verkregen, 
aan de(n) opdrachtgever(ster) , noch aan 
zijne of hare gevolmachtigde wordt afgele
verd, noch op eenigerlei wijze wat de trek
king, uitloting of winststrekk:ing betreft, 
daarvoor verantwoordelijk zijn. 

Verrekening van den geheelen eigendom 
van een gemaakte winst op het in bewaring 
zijnde lot of stuk geschiedt, zoodra door de 
C. V. ,,Plutus", op het in Uwe gedane op
dracht aangekochte ½o Staatslot of ande1 
verkregen stuk van gelijke winststrekking 
inning heeft p laats gehad en op vertoon van 
deze schriftelijke mededeeling en de laatst 
verschuldigde en op tijd voldane kwitantie, 
waaruit de betaling moet blijken en nadat 
aan alle verplichte formaliteiten op tijd door 
U als opdrachtgever(ster) is voldaan. 

Noch deze mededeeling, noch Uw kwitan
tie van betaling geven recht tot mededinging 
op prijzen of winsten. Prijzen of eventueele 

gemaakte winsten daaraan gelijk zijnde, zul
len alleen voor U worden geïnd door de C. V. 
,.Plutus" op het in Uw gedane opdracht aan
gekochte lot of ander verkregen en in be
waring zijnde stuk. 

Opdrachtgever(ster) k iest in alles domi
cilie ten kan tor alwaar de C. V. ,,Plutus" is . 
of zal worden gevestigd en bij geschillen vol
gens art. 18 der polisvoorwaarden. 

Hoogachtend, 
De Beheerend Vennoot der C. V. ,,Plutus". 
Ook werd wel nummeropgaaf gedaan in 

dezen vorm: 
,,M. Ons werd meegedeeld, dat het inge

volge Uw gedane opdracht, betreffende 
aangekochte stuk, het nummer draagt N°. 

Hoogachtend, 
Commanditaire Vennootschap "Plutus". 

Deze nummeropgaaf in elk harer beide 
hierboven weergegeven vormen gaf slechts 
recht op winkans, verbonden aan het in die 
opgaaf aangeduide oorspronkelijk aandeel in 
een loterij, hetzij dan de N ederlandsche 
Staatsloterij hetzij eenige andere voor het 
publiek opengestelde gelegenheid om tegen 
voldoening van zeker geldsbedrag mede te 
dingen naar prijzen of premiën in geld, uit
geloofd ten behoeve van de deelnemers, die 
als winners zouden worden aangewezen door 
eenigerlei kansbepaling, waarop zij geen, al
thans geen overwegenden invloed konden 
oefenen. 

In ieder geval, zulks voor zoover het in den 
voorgaanden zin gestelde niet reeds naast 
het daaraan voorafgaande mede tot veroor
deeling van verdachte mocht leiden, kon men 
door middel van deze nummeropgaven, tegen 
voldoening van een zeker geldsbedrag recht
streeks mededingen naar prijzen, die gelijk 
zouden zijn aan ½o van wat de Nederland
sche Staatsloterij als prijzen aan de winners 
pleegt uit te keeren op een zoogenaamd ge
heel lot, welke prijzen door meermalen ge
noemde vennootschap werden uitgeloofd t en 
behoeve van de deelnemers, die als winners 
zouden worden aangewezen door het lot, al
thans eenigerlei andere kansbepaling, waarop 
zij geen, althans geen overwegenden invloed 
konden oefenen, zijnde toch voor het winnen 
van een prijs dat op een nummeropgaaf 
voorkomend nummer beslissend, dat over
eenstemde met eenig nummer, waarop de 
dan ongeveer gelijktijdig trekkende Neder
landsche Staatsloterij een prijs uitkeerde; 
terwijl bovendien voor deze loterij niet de bij 
de Loterijwet 1905 vereischte toestemming 
was verleend; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant - , met qualificatie en straf
oplegging als voormeld -, is bewezen ver
klaard "het hem bij inleidende dagvaarding 
primair ten laste gelegde"; 

0. omtrent de eerste grief van het eerste 
middel: 

dat in vorenaangehaalde dagvaarding dui
delijk vallen te onderkennen een primaire en 
een subsidiaire te laste legging; 

dat die dagvaarding begint met aan requi-
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rant te laste te leggen, dat hij voor het pu
b liek heeft opengesteld de deelneming in een 
of meer loterijen, waarna volgt een uitvoe
rige beschrijving van de daarbij gevolgde 
werkwijze, met letterlijke aanhaling van den 
inhoud der stukken, van welke daarbij werd 
gebruikt gemaakt, welke beschrijving eindigt 
met de vermelding, dat de vennootschap aan 
den aanvrager deed toekomen een nummer
opgaaf in een der twee nader aangegeven 
vormen; 

dat vervolgens, in de voorlaatste alinea, 
de aard dier nummeropgaaf nader wordt 
omschreven, waarmede de primaire telaste
legging, - welke kennelijk doelt op over
treding als omschreven aan het slot van art. 
2, sub 3° der Loterijwet 1905 - , eindigt; 

dat daarop dan nog volgt de subsidiaire 
telastelegging, waarbij , met verwijzing ove
rigens naar het voorafgaande, subsidiair aan 
bedoelde nummeropgaven wordt toegekend 
de beteekenis van loten in een loterij, voor 
welke niet de bij de wet vereischte toestem
ming was verleend, en kennelijk wordt ge
doeld op overtreding als omschreven aan het 
slot van art. 2, sub 2° van genoemde wet; 

dat dus de onder a aangevoerde grief niet 
juist is; 

0. dat het voorgaande medebrengt, dat 
ook het tweede middel niet kan slagen; 

' 0 . dat ook de tweede grief van het eerste 
middel niet opgaat, daar de gewraakte woor
den "mede door bemiddeling van door of 
namens hem aangestelde agenten" slechts 
aangeven, dat requirant, om het publiek, -
voor hetwelk hij zelf de deelneming in lote
rijen openstelde - , te bereiken, mede van 
agenten gebruik maakte, en hier geenszins, 
zooals bij pleidooi werd betoogd, aan "doen 
plegen" of "uitlokken" te denken valt; 

0 . dat in de tot bewijs gebezigde verkla
ringen voorkomt: 

in de verklaring van requirant: ,,dat tot 
het doen van mededeeling aan de betrok
kenen van de door de commanditaire ven
nootschap Plutus voor hen aangekochte stuk
ken, zijn gedrukt "nummeropgaven" in twee 
soorten, van den inhoud als onderscheiden
lijk bij dagvaarding vermeld"; 

in de verklaring van getuige van Laere ; 
dat hij onder meer "een nummeropgave van 
die commanditaire vennootschap heeft ge
toond aan en besproken met verdachte, die 
hem toen heeft verklaard, dat al deze be
scheiden van hem afkomstig waren en in en 
ten behoeve van het bedrijf der comman
ditaire v ennootschap "Plutus" werden ge
bruikt·" 

dat .;,it eerstgemelde verklaring blijkt, dat 
het vierde middel niet gegrond is , terwijl uit 
requirants verklaring, dat die stukken tot 
voormeld doel zijn gedrukt, in verband met 
voormelde verklaring van van L aere, de 
Rechtbank gereedelijk heeft kunnen afleiden, 
dat van die stukken ook het beoogde gebruik 
is gemaakt, zoodat ook het derde middel 
moet worden afgewezen; 

0. omtrent het vijfde middel : 
dat, blijkens het bestreden vonnis, de 

Rechtbank van algemeene bekendheid heeft 

geacht, - en daarmede overeenkomstig art. 
339 Sv. als vaststaande heeft aangenomen - , 
"dat de prijzen of premiën, te verwerven met 
een Nederlandsch Staatslot of een stuk van 
gelijke winststrekking, worden uitgeloofd ten 
behoeve van de deelnemers, die als winners 
worden aangewezen door eenigerlei kansbe
paling, waarop zij geen, althans geen over
wegenden invloed kunnen uitoefenen;" 

dat met "stuk van gelijke winststrekking" 
hier kennelijk wordt gedoeld op wat de "op
dracht-aanvraag" aanduidt als " andere stuk
ken, die een winstkans bieden gelijk aan de 
winstkans van zoodanig Staatslot", en de 
R echtbank, die gereedelijk als van algemeene 
bekendheid kon aannemen, dat de winstkans 
bij de Staatsloterij wordt beheerscht door 
h-::t lot, - zijnde dit een kansbepaling, op 
welke de deelnemers geen invloed kunnen 
uitoefenen - , daarmede tevens als vast
staande kon aannemen, dat zulks dan ook 
evenzeer ten aanzien van de aan die andere 
stukken verbonden winstkans het geval was; 

dat dus ook dit middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Holsteyn.] 

(N. J.) 

z Juni z939. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Annexatie
wetten, Wet van 28 Dec. 1920 S. 919, 
(Annexatiewet Groot-Amsterdam) Art. 
20, lid n.) 

Wie als "gewezen werkman" de ge
meente Amsterdam aanspreekt ter ver
krijging van gelden, waarop hij het recht 
meent te kunnen ontleenen aan de Wet 
van 28 Dec. 1920, S. n°. 919, tot uitbrei
ding van de gemeente Amsterdam o. m . 
met de gemeente Watergraafsmeer, 
ageert, ook al behoort tot het basement 
zijner aanspraken het feit, dat hij geen 
werkman van Amsterdam meer is, in 
zijn hoedanigheid van gewezen werk
man der voormalige gemeente Water
graafsmeer. Hij is dus niet-ontvankelijk 
in zijn beroep op de Commissie van Be
roep voor werklieden en gewezen werk
lieden der gemeente Amsterdam. 

Uitspraak in zake: 
E. Wallert, wonende te Amsterdam, kla

ger, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden: Mr. Th. G. 
Donner, wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
het College van B . en W. van Amsterdam, 
verweerder, vertegenwoordigd door den Bur
gemeester, voor wien ter openbare terecht
zitting als gemachtigde is opgetreden: Mr. 
Dr. M . I. Prins, directeur van de afdeeling 
Arbeidszaken ter gemeente-secretarie van 
Amsterdam, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden; 
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Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat B. ·en W. van Amsterdam - gezien 

het adres van 16 Juni 1938 van E. Wallert, 
gewezen werkman bij de ingevolge de wet 
van 28 December 1920, S. 919, bij Amster
dam gevoegde gemeente Watergraafsmeer, 
strekkende tot ongedaanmaking van de in 
het jaar 1921 tusschen hem en hun college 
gesloten overeenkomst, vervat in hun besluit 
van 16 September 1921 (N°. 8n5), en ver
volgens tot uitkeering van wachtgeld en pen
sioen krachtens de genoemde wet tot de be
dragen, als in vermeld adres zijn aangegeven 
- d.d. 13 October 1938 aan adressant heb
ben te kennen gegeven, dat voor intrekking 
van hun besluit geen termen pestaan en dat 
zijn verzoek mitsdien van de hand wordt ge
wezen; zulks na overweging, dat adressant 
bij de hiervoren bedoelde overeenkomst in 
verband met de ontvangst van een bedrag
ineens van f 1942.20, gerekend van 1 Oct. 
1921 af, afstand heeft gedaan van alle aan
spraken op annexatiewachtgeld en -pensioen, 
waartegenover hun College zich heeft ver
bonden voor de gemeente Amsterdam geen 
gebruik te zullen maken van het recht tot 
benoeming van adressant in een gemeente
lijke functie en dat de gronden, welke adres
sant ter motiveering van het door hem ge
vraagde aanvoert, hun niet deugdelijk voor
komen; 

0. dat de Commissie van Beroep, bedoeld 
in art. 72 van het Reglement voor de Werk
lieden in dienst der gemeente Amsterdam, 
bij uitspraak van 22 Febr. 1939 - naar wel
ker inhoud hierbij wordt verwezen - klager 
niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn be
roep tegen voormeld besluit, na o. a. te heb
ben overwogen , dat de aangevallen beslis
sing betrekking heeft o_p de verhouding van 
klager tegenover de gemeente Amsterdam, 
gelijk die beheerscht wordt door de wet van 
28 December 1920, S . 919, welke wet een 
speciale instantie heeft ingevoerd ter be
rechting van de geschillen, op die verhou
ding betrekking hebbende, n.l. Ged. Staten 
van Noordholland ; dat, waar een afzonder
lijke instantie op wettelijken basis is aange
wezen om geschillen als de onderhavige te 
berechten, het bepaalde in art. 72, tweede 
lid, van het Werkliedenreglement der ge
meente Amsterdam niet de strekking kan 
hebben in gevallen als deze recht van beroep 
op de Commissie van Beroep bovendien in te 
schakelen en dat in elk geval dit beroep door 
die Commissie niet kan worden ontvangen; 

0. dat klager van die uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in beroep is gekomen, bij klaag
schrift op de daarbij aangevoerde gronden 
dezen R aad verzoekende, met vernietiging 
van bovenvermelde uitspraak, te willen ver
klaren, dat B. en W. van Amsterdam hem 
zullen uitkeeren wachtgeld en pensioen, zoo
als in zijn inleidend verzoek is omschreven, 
op grond dat: 

1° . de overeenkomst door hem in 1921 
met het College van B. en W. van Amster
dam aangegaan tot afkoop van zijn aanspra
ken op wachtgeld en pensioen niet rechtsgel-

dig is, omdat een dergelijke afkoop niet uit
drukkelijk door de wet is toegelaten, zoodat 
art. 20 der wet van 28 December 1920, S. 
919, onverminderd van kracht is gebleven; 

2 ° . geen enkele omstandigheid, welke 
overigens volgens meergenoemd artikel 20 
aanleiding tot staking van de uitbetaling van 
wachtgeld zou kunnen geven, aanwezig is 
geweest; 

In rechte: 
0. dat allereerst moet worden beantwoord 
de vraag, of klager in zijn beroep door de 
Commissie van Beroep voornoemd terecht 
niet-ontvankelijk is verklaard; 

0 . dat art. 72 van bovenvermeld Regle
ment luidt: 

.,1. De werkman kan, op de gronden, om
schreven in art. 58 der Ambtenarenwet 1929, 
beroep instellen bij een Commissie van Be
roep, ter zake van besluiten, handelingen of 
weigeringen ten aanzien van hem als zoo
danig, door een administratief orgaan der 
Gemeente genomen, verricht of uitgespro
ken, een en ander voorzoover deze niet be
treffen een straf, als bedoeld in art. 57. 

2. Gelijke bevoegdheid, als omschreven 
in het eerste lid van dit artikel, komt toe aan 
gewezen werklieden en aan nagelaten be
trekkingen of rechtverkrijgenden van werk
lieden en gewezen werklieden, ter zake van 
besluiten, handelingen of weigeringen, werk
lieden, gewezen werklieden of nagelaten be
trekkingen of rechtverkrijgenden van werk
lieden en gewezen werklieden betreffende."; 

0. dat klager in het jaar 1921 gedurende 
korten tijd in dienst der gemeente Amster
dam is geweest en dientengevolge thans is 
gewezen werkman dier gemeente, doch in die 
hoedanigheid ten deze niet optreedt; 

0. dat hij integëÏideel in zijn hoedanigheid 
van gewezen werkman der gemeente Water
graafsmeer meent zekere aanspraken te kun
nen ontleenen aan art. 20 der wet van 28 
Dec. 1920, S. 919, en deswege ageert; 

0. dat met de uitdrukking "gewezen werk
lieden" in voormeld art. 72, lid 2, uit den 
aard der zaak uitsluitend bedoeld zijn "ge
wezen werklieden der gemeente Amsterdam" 
en een redelijke wetsuitlegging niet toelaat 
die uitdrukking in anderen zin op te vatten ; 

0. dat het bestreden besluit niet is een be
s luit, ten aanzien van klager in zijn hoeda
nigheid van werkman of gewezen werkman 
der gemeente Amsterdam genomen; 

0. dat hieruit volgt, dat klager i.c. aan 
art. 72, lid 2, voormeld, eenig recht tot het 
instellen van beroep tegen het aangevallen 
besluit bij de Commissie van Beroep, als be
doeld in dat artikel, niet kan ontleenen en 
deswege terecht bij de bestreden uitspraak 
in zijn beroep niet-ontvankelijk is verklaard; 

0. dat die uitspraak dus moet worden be
vestigd, zij het op andere gronden dan waar
op zij werd genomen; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt, zij het op andere gronden dan 

waarop zij werd genomen, de uitspraak, 
waarvan beroep. (A. B.) 
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5 Juni r939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.wet art. 22.) 

De grief, dat de dagv. niet voldoende 
zou aangeven, welke manoeuvre req. zou 

· hebben gemaakt, faalt, daar de t.1.1. re
delijkerwijze niet anders gelezen kan 
worden, dan dat req., t en einde een hek 
in te rijden, naar links is afgeslagen, 
zonder, alvorens dit te doen, voldoende 
aandacht te schenken aan een hem 
achterop rijdenden auto, aan welken hij 
aldus den weg afsneed, mede tengevolge 
waarvan de aanrijding ontstond. 

De bestuurder van een motorrijtuig 
behoort zich, alvorens den rijweg naar 
links te gaan verlaten, te overtuigen dat 
dit voor het verkeer op den weg geen 
gevaar oplevert, waartoe hij ook reke
ning behoort te houden met de moge
lijkheid, dat een achterop komende auto 
hem juist wil gaan voorbijrijden. In de 
t.1.1. is duidelijk te onderkennen, dat 
req. deze verplichting niet behoorlijk is 
nagekomen. 

Het verweer, dat req. zijn linker rich
tingaanwijzer tijdig had uitgestoken, is 
feitelijk en kan in cassatie niet slagen. 

Op het beroep van J. T., chauffeur te Dor
drecht, requirant van cassatie tegen een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te Dor
drecht van 25 Jan. 1939, waarbij requirant 
ter zake van : ,,Het als bestuurder van een 
motorrijtuig daarmede over een weg rijden 
op zoodanige wijze, dat de veiligheid van het 
verkeer wordt in gevaar gebracht", met aan
haling van de artt. 22, 29 en 39 der Motor- en 
Rijwielwet, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
een geldboete van vijf gulden en een vervan
gende hechtenis van vij f dagen; zulks met 
toewijzing der vordering van de zich in het 
geding gevoegd hebbende beleedigde partij . 

Conclusie van den Adv.-Gen. R ombach. 

De Kantonrechter te Dordrecht heeft bij 
vonnis van 25 Januari 1939, waartegen dit 
beroep in cassatie is gericht, overeenkomstig 
de telastelegging bewezen verklaard dat re
quirant op 4 Januari 1939 te ongeveer 7 uur 
des voormiddags te Dordrecht op den voor 
het openbaar verkeer openstaanden rijweg 
de Bankastraat heeft gereden met een door 
hem bestuurd vierwielig motorrijtuig op zoo
danige wijze, dat de veiligheid van het ver
keer in gevaar werd gebracht doordien hij 
voornemens zijnde naar links af te slaan ten 
einde een der hekken van het gemeentezie
kenhuis in te rijden onvoldoende aandacht 
heeft geschonken aan een hem achterop rij
dende auto, die hij door bovenomschreven 
manceuvre den- weg afsneed, mede tengevol
ge waarvan een aanrijding ontstond. Terzake 
van dit feit, dat gequalificeerd werd: ,,als 
bestuurder van een motorrijtuig daarmede 
over een weg r ijden op zoodanige wijze dat 
de veiligheid van het verkeer wordt in ge
vaar gebracht" heeft de Kantonrechter, met 
toepassing van art. 22 der Motor- en Rijwiel-

wet, den requirant veroordeeld in een geld
boete van f 5 subsidiair 5 dagen hechtenis , 
zulks met geheele toewijzing van de vorde
ring der beleedigde partij. 

Requirant heeft bij memorie zijn grieven 
tegen dit vonnis kenbaar gemaakt. Zijn eer
ste bezwaar is dat de telastelegging niet aan 
de wettelijke vereischten voldoet. Daarin 
wordt gesteld, zegt hij, dat hij door een bo
venomschreven manceuvre den weg heeft af
gesneden. De genoemde bovenomschreven 
manceuvre is echter, volgens hem, in de dag
vaarding nergens bovenomschreven, zoodat 
art. 261 Sv. niet in acht is genomen. 

Mocht Uw R aad echter oordeelen, zegt hij 
vervolgens, dat het kennelijk de bedoeling 
is geweest te stellen, dat hij zijn voornemen 
heeft uitgevoerd en naar links is afgeslagen 
en mocht Uw R aad dit voldoende achten, 
waardoor de dagvaarding aan wettelijke ei
schen zou voldoen, dan is zijn tweede be
zwaar tegen het vonnis, dat bedoelde ma
nceuvre nergens verboden is en niet in strijd 
is met de veiligheid van het verkeer, tenzij 
geen voldoende voorzorgsmaatregelen geno
men zouden zijn. Van eenige nalatigheid in 
dit opzicht blijkt, volgens hem, wederom in 
de dagvaarding in concreto niets. Weliswaar 
is in de dagvaarding gesteld dat requirant 
onvoldoende aandacht heeft geschonken aan 
een hem achterop rijdende auto, doch dit is 
geen -concrete omschrijving van eenigerlei 
verkeerde handeling, die dan ook in casu in
derdaad niet heeft plaats gehad. Vermeden is 
in de dagvaarding te stellen, zegt hij, dat re
quirant niet of althans niet tijdig zijn linker 
richtingaanwijzer heeft uitgestoken, ten tee
ken dat hij naar links wilde afslaan om het 
hek van het ziekenhuis binnen te rijden. 

Deze lacune in de dagvaarding, zegt hij 
verder had haar goede redenen, want inder
daad heeft hij tijdig zijn linker richtingaan
wijzer uitgestoken, waaraan de bestuurder 
van de andere auto ten onrechte geen aan
dacht heeft geschonken. 

Naar mijn meening zijn deze grieven on
gegrond. 

In taalkundig opzicht moge de telasteleg
ging niet geheel feilloos zijn, duidelijk is 
daarin naar mijn meening het feit, dat aan 
requirant wordt verweten, uitgedrukt. Het 
zwaartepunt is gelegen in den tusschenzin : 
"die hij door bovenomschreven manceuvre 
den weg afsneed". Op die wijze behelst de 
dagvaarding in de nomenclatuur van art. 261 
Sv. : een opgave van het feit dat te laste 
wordt gelegd, waaraan niet afdoet dat die 
handeling in een tusschenzin en als het ware 
eenigszins terloops wordt vermeld. 

Die handeling "den weg afsnijden aan een 
andere auto" genoemd, bestond blijkens de te 
voren in de dagvaarding omschreven omstan
digheden der manceuvre hierin, dat requi
rant rijdende met een auto naar links afsloeg 
om het hek van een langs den weg staand ge
bouw in te rijden. Deze manceuvre, het 
spreekt van zelf, is geoorloofd maar slechts 
onder voorwaarde dat men haar uitvoerende, 
voldoende aandacht heeft voor het overige 
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verkeer. Requirant schijnt te meenen dat 
met het overige verkeer, voor zoover dit be
staat in een achteroprijdende auto, reeds vol
doende rekening wordt gehouden als men zijn 
richtingaanwijzer maar tevoren uitsteekt, en 
zelfs dat, nu in dat opzicht hem geen nala
tigheid telaste is gelegd, hem geen strafbaar 
feit is telastegelegd, maar het behoeft geen 
betoog, dat genoemde maatregel op zich zelf 
niet voldoende is en geen vrijbrief geeft om 
onder alle omstandigheden zijn richting te 
veranderen en aan het overig verkeer den pas 
af te snijden. 

Wat requirant blijkens de bewezenverkla
ring gedaan heeft is m. i. terecht gequalifi
ceerd als de overtreding van art. 22 der Mo
tor- en R ijwielwet. 

Ik acht dus de bezwaren van requirant on
gegrond en concludeer tot verwerping van 
het beroep. 

Ik ben verplicht op te merken dat niet 
blijkt uit het dossier dat aan de beleedigde 
partij overeenkomstig art. 435 Sv. van dit 
beroep in cassatie is kennis gegeven. Aange
zien hare vordering geheel is toegewezen 
acht ik dit verzuim zonder verdere gevol
gen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius ; 
Gelet op de door den requirant ingediende 

schriftuur, bij welke hij als grieven tegen het 
bestreden vonnis aanvoert: 

1 ° . dat de dagvaarding niet voldoet aan 
de eischen van art. 26I Sv., immers niet vol
doende aangeeft, welke manreuvre requirant 
zou hebben gemaakt; 

2 °. dat, indien mocht worden aangenomen, 
dat de kennelijke bedoeling is geweest te 
stellen, dat requirant het bij dagvaarding 
vermelde voornemen ook heeft uitgevoerd 
en naar links is afgeslagen, die manreuvre 
dan toch nergens is verboden en niet in strijd 
is met de vei ligheid van het verkeer, tenzij 
geen voldoende voorzorgsmaatregelen moch
ten zijn genomen, blijkende uit de dagvaar
ding niet van nalatigheid in dit opzicht; 

3 ° . dat requirant tijdig zijn linker richting
aanwijzer had uitgestoken, waaraan ten on
rechte geen aandacht is geschonken door den 
bestuurder van de andere auto, aan wiens 
onoplettendheid dan ook, volgens requirant, 
de aanrijding geheel te wijten is, hetgeen hij 
dan met een uiteenzetting der feiten tracht 
aan te toonen; 

0. dat bij het bestreden vonnis, geheel 
overeenkomstig de telastelegging, ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, (zie 
conclusie) ; 

0. omtrent voormelde grieven: 
1 ° . dat de telastelegging redelijkerwijze 

niet anders is te lezen, dan dat requirant, ten 
einde een hek in te rijden, naar links is afge
slagen, zonder, alvorens dit te doen, vol
doende aandacht te schenken aan een hem 
achteroprij dende auto, aan welke hij aldus 
den weg afsneed, mede tengevolge waarvan 
een aanrijding ontstond; 

2 ° . dat de bestuurder van een motorrijtuig, 
alvorens den rijweg naar links te gaan ver
laten, zich behoort te overtuigen dat dit voor 
het verkeer op den weg geen gevaar oplevert, 
waartoe hi.i ook rekening behoort te ho.uden 
met de mogelijkheid, dat een achteropko
mende auto hem juist wil gaan voorhijrijden, 
en in de te laste legging duidelijk is te onder
kennen het verwij t , dat requirant deze ver
plichting niet behoorlijk is nagekomen; 

3 ° . dat het verder aangevoerde is een ver
weer van feitelijken aard, dat in cassatie niet 
kan slagen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

6 Juni 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36.) · 

Ten onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring verleend aan een uitbrei
dingsplan, nu vaststaat dat, toen de 
gronden, waarop de villa's van appel
lanten zijn verrezen, in erfpacht werden 
uitgegeven, de erfpachters redehjker
wijze mochten verwachten, dat de · te 
bouwen villa's in een villawijk zouden 
komen en blijven te liggen, en thans 
moet worden aangenomen, dat de be
bouwing van eenige terreinen in voege 
als in het uitbreidingsplan is toegestaan, 
aan het karakter der wijk afbreuk zal 
doen en deze wijk in zekere mate zal 
ontnemen hetgeen haar voor welgestel
den als woonwijk aantrekkelijk maakt. 
H et ligt niet op den weg van het ge
meentebestuur, dat toegeeft dat de eige
naren der villa's, die met de gemeente 
een erfpachtscontract voor 75 of 100 

jaar hebben gesloten, waarbij de canon 
werd berekend op 5½ % van de waarde 
van het bouwterrein, daardoor zijn ge
dupeerd, hen nog meer te dupeeren door 
thans een bebouwing van anderen aard, 
tusschen de bestaande villa's in, toe te 
laten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

N.A. Bernhard Jr. c .s., te Amsterdam, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noordhol
land van 28 Dec. 1938, Afdeeling I, n°. 68, 
houdende goedkeuring van een uitbreidings
plan c.a. der gemeente Amsterdam; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 April 1939, n °. 195; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 31 Mei 1939, n° . 
5432 M /P.B.R., afd. Volkshuisvesting; 

0. dat de raad der gemeente Amsterdam 
bij besluit van 21 Juli ,938, n °. 422, met her
ziening van het bij raadsbesluit van 26 Oct. 
,917, n °. 85,, herziene plan van uitbreiding, 
heeft vastgesteld een plan van uitbreiding 
voor de nog onbebouwde terreinen, gelegen 
aan de Richard-Wagnerstraat en aan deHän
delstraat, zoomede bebouwingsvoorschriften 
voor die t erreinen; 
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dat Ged. Staten van Noordholland bij be
sluit van 28 Dec. 1938, Afdeeling I, n°. 68, 
aan dit uitbreidingsplan goedkeuring hebben 
verleend, daarbij met betrekking tot de door 
N. A. Bernhard en anderen, allen bewoners 
en eigenaren van villa's, gelegen aan de 
Richard-Wagnerstraat, Bernard-Zweerskade 
en omgeving, tegen het plan ingebrachte be
zwaren o.a. overwegende, dat het door den 
gemeenteraad van Amsterdam va~tgestelde 
uitbreidingsplan strekt om de bebouwing mo
gelijk te maken van een tweetal gemeente
terreinen, gelegen aan de Richard-Wagner
straat en de Händelstraat, tot welk doel aan 
deze terreinen achtereenvolgens de bestem
ming wordt gegeven voor den bouw van drie 
aaneengebouwde eengezinshuizen en twee 
dubbele eengezinshuizen; dat door het geven 
van deze bestemming het karakter van deze 
wijk geenszins kan worden geacht te worden 
geschaad, doch integendeel het tot standko
men van eene bebouwing met heerenhuizen 
op deze braak liggende bouwterreinen aan 
den welstand van de omgeving ten goede zal 
komen; dat op grond daarvan voor Ged. Sta
ten in het door de reclamanten aangevoerde 
geen aanleiding kan worden gevonden aan 
het ingezonden plan van uitbreiding de goed
keuring te onthouden; dat daarvoor stellig 
geen grond kan worden ontleend aan het door 
de reclamanten naar voren gebrachte verschil 
in lasten, vermits dit punt bij de beslissing 
van de vraag, of aan een uitbreidingsplan 
goedkeuring kan worden verleend, aan de be
oordeeling van Ged. Staten is onttrokken; 

dat van het genoemde besluit van Gede
puteerde Staten N. A. Bernhard Jr. en 16 
anderen, wonende te Amsterdam, bij Ons in 
beroep zijn gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat in het algemeen uitbreidingsplan 
der gemeente Amsterdam, dat eenige tien
tallen van jaren geleden werd goedgekeurd, 
was opgenomen een villawijk; dat de be
bouwing aanvankelijk vlot ging; dat er ech
ter, toen de crisis kwam, geen gegadigden 
voor de nog braak liggende villaterreinen 
meer kwamen, zulks mede in verband met 
de zeer hooge lasten, die op den bouw ter 
plaatse rusten; dat daarop vergunning werd 
verleend voor den bouw van een tennishal, 
die gebruikt wordt voor tentoonstellingen en 
politieke vergaderingen, alsmede voor den 
bouw van een hoog kantoorgebouw, welke 
gebouwen in deze villawijk niet op hun plaats 
zijn en de aantrekkelijkheid daarvan sterk 
verminderen; dat thans onmiddellijk naast 
de bestaande villa's veel bescheidener hee
renhuizen zullen komen te staan, met veel 
lager erfpachtscanon; dat dit voor de bewo
ners-eigenaren der villa's beteekent, dat hun 
bezit nog meer wordt gedeprecieerd en on
verkoopbaar wordt; dat hun bezit zelfs voor 
bestrijding van de exploitatiekosten niet loo
nend verhuurbaar wordt; dat het onbillijk is, 
dat de erfpachtscanon niet is verlaagd; dat 
zij verzoeken, het uitbreidingsplan alsnog 
niet goed te keuren; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
de appellanten in hun beroep, dat uit de 

L. 1939. 

overgelegde stukken niet is gebleken, dat de 
appellanten A. van der Graaf, C. Speijer
Dwinger, A.W. A. Meijer, A. R . Meijer, di
recteur van de N.V. Bouw- en Handel-Maat
schappij "Aro" en A. Lesage bezwaren tegen 
het plan bij den gemeenteraad hebben inge
diend; 

dat zij te dezer zake dus aan artikel 38, 
re lid, der Woningwet geen recht van be
roep op Ons kunnen ontleenen, zoodat zij 
in hun beroep niet kunnen worden ontvan
gen; 

dat de overige appellanten wèl bezwaren 
tegen het plan bij den gemeenteraad hebben 
ingebracht en tijdig bij Ons in beroep zijn ge
komen, zoodat ten opzichte van hun beroep 
op de hoofdzaak behoort te worden beslist; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat vast
staat, dat, toen de gronden, waarop de villa's 
der hierbedoelde appellanten zijn verrezen, 
in erfpacht werden uitgegeven, de erfpach
ters redelijkerwijze mochten verwachten, dat 
de te bouwen villa's in een villawijk zouden 
komen en blijven te liggen; 

dat, al was zulks niet in het uitbreidings
plan zelf, dat slechts als een zoogenaamd 
geraamteplan is te beschouwen, tot uitdruk
king gebracht, de appellanten die verwach
ting terecht konden gronden op de door het 
gemeentebestuur kenbaar gemaakte voorne
mens inzake de exploitatie van deze wijk, 
terwijl ook het hooge bedrag van den be
dongen canon op een duurzaam voornaam 
karakter dezer buurt wees; 

dat op grond van de overgelegde stukken 
en het medegedeelde in de openbare verga
dering van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, waar
in over deze zaak verslag is uitgebracht, moet 
worden aangenomen, dat de bebouwing van 
het tweetal terreinen in voege als in het uit
breidingsplan is toegestaan, aan het karak
ter der onderhavige wijk afbreuk zal doen en 
deze wijk in zekere mate zal ontnemen het
geen haar voor welgestelden als woonwijk 
aantrekkelijk maakt; 

dat in deze openbare vergadering der Af
deeling door een der gemachtigden van het 
gemeentebestuur is toegegeven, dat de eige
naren der villa's, die met de gemeente een 
erfpachtscontract voor 75 of roo jaar heb
ben gesloten, terwijl de canon werd berekend 
op s½ % van de waarde van het bouwter
rein, daardoor zijn gedupeerd; 

dat het niet op den weg van het gemeente
bestuur ligt, hen nog meer te dupeeren door 
thans een bebouwing van anderen aard, tus
schen de bestaande villa's in, toe te laten; 

dat dan ook naar Ons oordeel de nadeelen, 
welke aan de bedoelde bebouwing der beide 
terreinen voor de eigenaren der omliggende 
villa's zijn verbonden, van voldoende betee
kenis zijn, om die bebouwing, welke zou ge
schieden in afwijking van de bij de vermelde 
eigenaren destijds opgewekte verwachtingen, 
niet verantwoord te achten; 

dat daartoe te eer reden is, nu de wijk 
reeds door den bouw van de Tennishal "Apol
lo" en de Rijksverzekeringsbank aan aan-

16 
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trekkelijkheid als voorname woonbuurt heeft 
ingeboet; 

dat van de zijde van het gemeentebestuur 
van Amsterdam wel de aandacht wordt ge
vestigd op de wenschelijkheid uit een oog
punt van welstand, ook voor de appellanten, 
dat de braakliggende terreinen in de onder
havige villawijk worden bebouwd, doch dat, 
al moge voor het tegenwoordige de hooge 
canon daartoe wellicht een beletsel vormen, 
het vinden van gegadigden voor een be
bouwing van die terreinen met villa's, over
eenkomstig den oorspronkelij ken opzet, geens
zins als onmogelijk moet worden beschouwd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
1. de appellanten A. van der Graaf, C. 

Speijer-Dwinger, A. W. A. Meijer, A. R. 
Meijer, directeur van de N . V. Bouw- en 
Handel-Maatschappij "Aro", en A. Lesage 
niet-ontvankelijk te verklaren in hun beroep; 

II. met gegrondverklaring van het be
roep der overige appellanten het bestreden 
besluit van Gedeputeerde Staten te vernie
tigen en aan het onderhavige uitbreidings
plan alsnog goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

· (A.B.) 

6 Juni z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Middelbaar Onderwijswet Art. 36 qua
ter.) 

Met "de kosten dier gebouwen en 'of 
terreinen" aan het slot van het roe lid 
worden bedoeld de kosten van de ge-
bouwen en terreinen, zooals deze door 
de gemeente aan de Rijksschool zijn ge
schonken of kosteloos in bruikleen ge
geven, waarbij niet alleen moet worden 
gerekend met het oorspronkelijke door 
de gemeente geschonken of in bruikleen 
gegeven gebouw en terrein, doch tevens 
met hetgeen de gemeente sindsdien 
daaraan heeft ten koste gelegd. De door 
het Rijk zelf aan het gebouw bestede 
kosten blijven hierbij buiten aanmer
king. 

Bij de berekening der bijdrage moet 
worden uitgegaan van de waarde, welke 
de terreinen hadden in het jaar, waarin 
zij door de gemeente ter beschikking 
van het Rijk werden gesteld. 

Wij WILH ELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Assen tegen het be
sluit van Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 24 Januari 1939, 
n°. 974, Afdeeling V. H. M. 0., waarbij de 
door die gemeente ingevolge art. 36quater, 
n egende lid, der Middelbaar-Onderwijswet 
verschuldigde bijdrage in de kosten der Rijks 
hoogere burgerschool aldaar voor het jaar 
1938 op f 26,499.27 is vastgesteld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Mei 1939, n°. 208; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 Juni 1939, n °. 8363, Afdeeling V.H. M.O. ; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zijn besluit van 
24 Januari 1939, n ° . 974, Afd. V. H . M. 0., 
de door de gemeente Assen volgens artikel 
36quater, ge lid, der Middelbaar-Onderwijs
wet verschuldigde bijdrage in de kosten der 
Rijks hoogere burgerschool aldaar voor het 
jaar 1938 heeft vastgesteld op f 26.499.27, 
welke bijdrage door Onzen Minister blijkens 
zijn schrijven aan het gemeentebestuur van 
Assen berekend is als volgt: 

1. getal leerlingen, op 15 September 1937 
aan de Rijks hoogere burgerschool te Assen 
ingeschreven als afkomstig uit Assen: 150; 

2. vast bedrag, bedoeld in art. 36quater, 
tweede lid, der Middelbaar-Onderwijswet: 
f 430; 

3. schoolgeld, op 15 September 1937 voor 
de uit Assen afkomstige leerlingen verschul
digd: f 7.031.50: 

4. percentage, bedoeld in het zevende li.-' 
van het onder 2 genoemd artilrel: 4.0398; 

5. toe te passen aftrek ingevolge het tien 
de lid van het onder 2 genoemd artikel : 
4.03q8 % van de waarde van gebouwen en 
terreinen, voor zoover ten laste der gemeente 
gekomen. Deze waarde bedraagt voor de ge
bouwen f 53.824, voor de terreinen f 1.500. 
Het totaal van den aftrek bedraagt 4.0398 % 
van f 55.324 = f 2.234.98. Bijdrage, vastge
steld aan de hand van vorenstaande gegevens: 
½ X (150 X f 430 - f 7.031.50) -f 2.234.98 
= f 26.499.27; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Assen bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat hij tegen de vaststelling van de 
evenbedoelde bijdrage bezwaar maakt; dat 
hij van meening is, dat de aanneming van 
f 55.324 als bedrag voor de waarde v an ge
bouwen en terreinen onjuist is; dat dit cijfer 
is aangenomen als zijnde de waarde van ge
bouwen en terreinen, voorzoover deze ten 
laste der gemeente zijn gekomen; dat de be
perking, gelegen in de cursief gedrukte woor
den, evenwel geheel willekeurig is en niet be
rustende op de wet; dat bij de oprichting der 
Rijks hoogere burgerschool te Assen in 1867 
door de gemeente het gebruik van het ge
bouw met daarbij behoorenden grond aan het 
Rijk is afgestaan, met bepaling, dat, wanneer 
het perceel ophoudt bestemd te zijn , of ge
bruikt te worden voor het opgegeven doel, 
het zonder eenige vergoeding in den toestand, 
waarin het zich bevindt, aan de gemeente 
wordt teruggegeven met al hetgeen daarin 
of daaraan alsdan voor vast of onroerend kan 
worden gehouden; dat ontwijfelbaar dus het 
gebouw met terrein, hetwelk het eigendom is 
der gemeente, aan het Rijk in gebruik wordt 
afgestaan, en de volle waarde daarvan voor 
den aftrek op de gemeentelijke bijdrage in 
aanmerking moet worden genomen; dat in 
de Mem. van Toe!. van het ontwerp-onder
wijs-bezuinigingswet bij art. 36quater, 3e 
lid, is medegedeeld, dat bij ingebruikneming 
van gebouw of terrein in mindering wordt 
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gebracht een percentage van de geschatte 
waarde dier gebouwen en terreinen, terwijl 
in de overgangsbepaling - art. 6 van de wet 
van 24 Februari 1936 (S. 100) - is vastge
steld, dat de kosten van de gebouwen en 
terreinen der Rijks hoogere burgerscholen, 
ten behoeve waarvan vóór de inwerkingtre, 
ding van § I dier wet reeds door een of meer 
gemeenten een bijdrage werd verleend, ge
handhaafd blijven op het bedrag, hetwelk bij 
de berekening dier bijdrage heeft gediend 
met dien verstande, dat de na de inwerking
treding van deze paragraaf gedane uitgaven 
voor verbouwing der gebouwen of inrichting 
d,.,.r terreinen daarenboven in rekening wor
dn1 gebracht; dat de Minister hierbij er nog 
op wees, een yoorschrift; volgens hetwelk de 
gebouwen der Rijks hoogere burgerscholen, 
die reeds geschat zijn, opnieuw zouden moe
te1! worden geschat, noodeloos aanzienlijke 
kosten zou veroorzaken en tal van ingewik
kelde problemen in het leven zou roepen; dat 
voor die scholen zonder bezwaar het tot dus
ve~ feldend bedrag gehandhaafd kon worden 
P.'1 voor de nieuwe schoolgebouwen uiteraard 
de werkelijk gedane uitgaven in rekening 
zouden moeten worden gebracht; dat er in 
dit verband voorts op gewezen moge worden, 
dat de ministerieele beschikking tot vast
stelling van de bijdrage over 1937, zooals 
deze aanvankelijk aan het gemeentebestuur 
werd medegedeeld bij brief van 20 Maart 
1937, n °. 4817, Afdeeling V. H. M. 0., uit
ging van een bedrag voor waarde van ge
bouwen en terreinen van f 156.737.19 ; dat 
blijkens daarop gegeven toelichting dit laat
ste cijfer de in 1922 geschatte waarde was 
van gebouwen en terreinen, vermeerderd met 
de kosten van aan- en verbouwingen; dat hij 
van oordeel is, dat dit aanvankelijk aange
nomen standpunt juist is en er in elk geval 
meer aanleiding is om de bijdrage te basee
ren op het cijfer van f 156.737.19 als meer
bedoelde waarde, dan op f 55.324; dat het 
onderscheiden, bij het vaststellen van de 
waarde van gebouwen en terreinen, tusschen 
kosten, die wèl en die niet door de gemeente 
zijn gemaakt, als gezegd, geen steun vindt in 
de wet; dat dit immers ook niet geschiedt 
bii de vaststelling ingevolge het 3e lid van 
art. 36quater van het gemiddelde bedrag van 
de kosten per leerling van de Rijks hoogere 
burgerscholen, hetgeen tot gevolg heeft, dat 
de gemeente Assen voor eiken leerling heeft 
te betalen een bedrag als aandeel in de kos
ten, die zij voor een deel zelf heeft gemaakt; 

0 . dat de laatste alinea van het tiende lid 
van art. 36quater der Middelbaar-Onderwijs
wet bepaalt, dat, indien de gemeente gebou
wen en/of terreinen aan de Rijksschool heeft 
geschonken of kosteloos in bruikleen geeft, 
de in het negende lid bedoelde bijdrage ver
minderd wordt met het in het zevende lid 
bedoeld percentage van de kosten dier ge
bouwen en/of terreinen; 

dat uit het feit, dat aan het slot van deze 
bepaling wordt gesproken van "de kosten 
dier gebouwen en/of terreinen", waarmede 
dus wordt teruggegrepen naar de in den aan-

vang der bepaling vermelde gebouwen en 
terreinen, volgt, dat hier niet zonder meer 
bedoeld worden de kosten van het gebouw en 
het terrein, zooals een bepaalde Rijksschool 
daarin thans is gehuisvest, doch integendeel 
het gebouw en het terrein, zooals deze door 
de gemeente aan de Rijksschool zijn geschon
ken of kosteloos in bruikleen gegeven; 

dat een redelijke uitlegging der wet uiter
aard medebrengt, dat hier niet alleen moet 
worden gerekend methetoorspronkelijkedoor 
de gemeente geschonken of in bruikleen ge
geven gebouw en terrein, doch dat tevens in 
aanmerking moet worden genomen hetgeen 
de gemeente sindsdien daaraan ten kost heeft 
gelegd ; 

dat evenwel anderzijds de onderhavige 
wetsbepaling, zooals zij blijkens het boven
staande luidt, niet toelaat - daargelaten, 
dat daarin een onbillijkheid tegenover het 
Rijk zou schuilen - om onder d e, krachtens 
de hierbedoelde wetsbepaling op de door de 
gemeente aan het Rijk verschuldigde bijdra
ge in mindering te brengen kosten van het 
gebouw en terrein, mede te begrijpen de door 
het Rijk zelf aan het gebouw bestede kosten; 

dat de vertegenwoordiger van de gemeente 
Assen in de openbare vergadering van de 
Afdeeling, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, nog heeft aangevoerd, dat Onze 
Minister bij zijne berekening de waarde van 
de terreinen ten onrechte heeft bepaald op 
slechts f 1500, daar deze terreinen zijns in
ziens zijn gelegen op den besten stand van_ 
Assen en bijna 100 strekkende meters aan 
de straat hebben, zoodat de waarde stellig 
zal moeten worden gesteld op ongeveer 
f 50.000, doch dat naar Ons oordeel deze stel
ling niet opgaat; 

dat toch bij de berekening van de onder
werpelijke bijdrage moet worden uitgegaan 
van de waarde, welke de hierbedoelde ter
reinen hadden in 1868, het jaar, waarin zij 
door de gemeente Assen ter beschikking van 
het Rijk werden gesteld; 

dat nu, blijkens een nader, op verzoek van 
de eerder genoemde Afdeeling van den Raad 
van State overgelegd ambtsbericht van On
zen Minister van Financiën, waarmede Wij 
Ons ten deze vereenigen, de waarde van de 
terreinen in dat jaar niet hooger is te stellen 
dan f 1000 à f 1500; 

dat derhalve Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen door bij 
zijne berekening als waarde van de terreinen 
aan te nemen het hoogste door zijn ambtge
noot van Financiën genoemde bedrag, de ge
meente Assen niet te kort heeft gedaan; 

dat mitsdien moet worden geoordeeld, dat 
Onze Minister de voorwerpelijke bijdrage 
juist heeft berekend; 

Gezien de Middelbaar-Onderwijswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 
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6 Juni z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Annexatiewetten, Wet van 31 Dec. 
1937 S . 315 Art. 2, (Veur, Stompwijk, 
Nootdorp), Gemeentewet Art. 151 j 0

• 

art. 167.) 
De onderwerpelijke annexatiewet be

paalt, dat geschillen, voortvloeiende uit 
de toepassing van bepaalde voorschrif
ten dezer wet, op verzoek van "de meest 
gereede partij" door de Kroon worden 
beslist. E en zoodanig verzoek behoort 
in verband met art. 167 gemeentewet 
uit te gaan van den Raad. Het doen 
van de noodige stappen om een beslis
sing te verkrijgen in een tusschen twee 
gemeenten gerezen geschil terzake van 
de toepassing van een wet, kan niet 
worden gerekend tot de uitvoering van 
deze wet als bedoeld in art. 151 ge
meentewet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het tusschen de gemeenten 

Leidschendam en Nootdorp gerezen geschil 
omtrent de toepassing van art. 2 der wet van 
31 December 1937, S. 315, tot vereeniging 
van de gemeente Veur met gedeelten van de 
gemeenten Stompwijk en Nootdorp en toe
voeging van het overige gedeelte van de ge
meente Stompwijk aan de gemeente Noot
dorp; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 12 April 1939, n ° . 193, en 17 Mei 1939, 

· n°. 193/78; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 31 Mei 1939, n°. 
15053, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

O. dat tusschen de gemeenten Leidschen
dam en Nootdorp geschil is ontstaan over de 
toepassing van art. 2 van de evengenoemde 
wet; 

dat art. 2, 3e en 4e lid, luidt: 
3. De bezittingen van de gemeente Stomp

wijk, gelegen in het gebied, dat aan de ge
meente Nootdorp wordt toegevoegd, gaan op 
de gemeente Nootdorp over. 

4. Zulks geschiedt eveneens ten aanzien 
van uit wet of overeenkomst voortspruitende 
lasten, rechten en verplichtingen der gemeen
te Stompwijk, uitsluitend betrekking heb
bende op het bedoelde gebied; 

dat B. en W. van Leidschendam er op heb
ben gewezen, dat de rente en aflossing van 
het kapitaal, dat is vastgelegd in de electri
citeitswerken, welke naar de gemeente Noot
dorp overgaan, lasten en verplichtingen vor
men voortspruitende uit overeenkomst; dat 
de betaling van rente en aflossing van dit 
kapitaal derhalve dient over te gaan op de 
gemeente Nootdorp; dat dit kapitaal geen af
zonderlijke leeningsschuld vormt, doch on
derdeel van een aantal leeningen is; dat het 
hun voorkomt, dat de overneming van het 
1eeningsgedeelte m et de daarop rustende ver
plichting tot betaling van rente en aflossing 
practische bezwaren met zich brengt; dat een 
eenvoudige oplossing zal zijn, dat de ver
plichte rente en aflossing door de gemeente 
Nootdorp worden betaald aan de gemeente 

Leidschendam, door jaarlijksche betalingen 
op de verschijndagen van deze rente en af
lossing; dat, indien de leeningen straks wor
den geconverteerd, van dat tijdstip af de ver
laagde rente wordt vergoed; dat voor de 
eventueele jaarlijksche betalingen een tabel 
van rente en aflossing is opgesteld; dat de 
rente is berekend volgens het thans geldende 
rentepercentage der betrokken leeningen ; 
dat voor de berekening van het restant 
schuld, rustende op de bezittingen, die naar 
de gemeente Nootdorp overgaan, de boek
waarden van die bezittingen zijn aangehou
den; dat de jaarlijksche aflossingen zijn ge
lijkgesteld met de afschrijvingen op de bezit
tingen; 

dat burgemeester en wethouders van Noot
dorp daartegen hebben aangevoerd, dat 
krachtens art. 2, 3e en 4e lid, van de wet van 
31 December 1937 (S. 315) de bezittingen, 
lasten, rechten en verplichtingen van de ge
meente Stompwijk, gelegen en betrekking 
hebbende in en op het gebied, dat aan de 
gemeente Nootdorp is toegevoegd, op de ge
meente Nootdorp overgaan; dat dit aldus ook 
het geval is met het electriciteitsbedrijf, voor 
zoover dat betrekking heeft op het aan hun
ne gemeente toegevoegde gebied; dat dit 
naar hunne meening evenwel niet wil zeg
gen, dat de gemeente Nootdorp nu verplicht 
is voor dit door haar overgenomen net de 
waarde te vergoeden, welke door Stompwijk 
volgens hare boeken aan dat net toegekend 
is geworden; dat namelijk het terzake door 
Nootdorp te betalen bedrag eenigermate in 
overeenstemming zal moeten zijn met de 
werkelijke waarde van hetgeen overgenomen 
is; dat zij onderzocht hebben, of dit zoo is; 
dat volgens de mededeelingen van burge
meester en wethouders van Leidschendam de 
boekwaarde op 1 Januari 1938 bedraagt: 
voor het leidingnet f 4851,48 
voor de huisaansluitingen . ,, 3303,52 
voor de electriciteitsmeters "1252,19 

Totaal . f 9407,19 
dat volgens hunne taxatie de werkelijke 

waarde op 1 Januari 1938 bedraagt: 
voor het leidingnet . 
voor de huisaansluitingen . 
voor de electrici tei tsmeters 

Totaal . 

f 2500 
"x300 
" 600 

f 4400 
dat zij desgewenscht gaarne bereid zijn de 

gegevens mede te deelen, waarop deze waar
debepaling rust; dat zij , wat de betalingswij
ze betreft, mededeelen, dat deze gedurende 
de eerste jaren voor gemeente en bedrijf 
wel zeer verzwarend is; dat, wanneer een
maal de bedoelde aan Leidschendam te be
talen vergoeding vaststaat, zij er de voor
keur aan zouden geven de betaling voor de 
overgenomen bezittingen te voldoen overeen
komstig een annuïteitensysteem over twaalf 
jaar tegen een rentevoet van 4½ %; dat uit 
het bovenstaande volgt, dat zij het voorstel 
van burgemeester en wethouders van Leid
schendam onaanvaardbaar achten; dat de 
consequentie van dit voorstel voor de ge-
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rrieente Nootdorp deze is, dat hun bedrijf ze
ker in de eerstvolgende 4 jaren zelfs met ver
lies zou moeten gaan werken, waarbij dan nog 
niet medegerekend zijn de hoogere kosten 
van voorzieningen, onderhoud en salarissen, 
noodig geworden tengevolge van den over
gang van het bedoelde electriciteitsnet naar 
het bedrijf hunner gemeente; 

dat burgemeester en wethouders van Leid
schendam daarop in dit geschil Onze be
slissing hebben ingeroepen, daarbij nog aan
voerende, dat het gemeentebestuur van Noot
dorp alleen bereid is over te nemen verplich
tingen uit overeenkomst voortspruitende, 
voor zoover die de getaxeerde waarde op 1 
Januari 1938 van de overgaande eigendom
men niet te boven gaan; dat het hun voor
komt, dat dit standpunt geen steun vindt in 
de wet; dat art. 2 der wet van 31 December 
1937 (S. 315) aan duidelijkheid omtrent de 
bedoeling van den wetgever niets te wen
schen overlaat; dat het 3e lid spreekt over 
het overgaan der bezittingen zonder meer en 
het 4e lid over het overgaan van de op die 
bezittingen rustende schuld zonder meer; dat 
dit met de getaxeerde waarde van de bezit
tingen niets uitstaande heeft; dat het ge
meentebestuur van Nootdorp blijkbaar van 
gevoelen is , dat de uitvoering van art. 2 der 
wet behoort te worden opgevat als een zaak 
van koophandel en zich daarom gerechtigd 
acht de objectieve regeling, die in de wet 
is vastgelegd, ter zijde te stellen; dat in de 
door hen overgelegde becijfering van het 
restant schuld per 1 Januari 1Q38 als grond
slag is genomen de boekwaarde van de be
trokken bezittingen op dien datum, omdat 
de aflossing op de leeningsschuld, die ten be
hoeve van die bezittingen werd aangegaan, 
zich richt naar de jaarlijksche afschrijving; 
dat het hun wil voorkomen, dat deze bereke
ning op een reëele basis rust; dat zij tegen 
voldoening van de aan Nootdorp te betalen 
vergoeding door middel van 12 jaarlijksche 
annuïteiten ook bezwaar moeten maken; dat 
dit namelijk niet inhoudt het overnemen van 
de uit overeenkomst voortspruitende ver
plichtingen, als in art. 2, 4e lid van de wet 
bedoeld; dat Nootdorp in haar eigen admi
nistratie een amortisatieplan zal moeten op
nemen, waardoor een door haar gewenschte 
jaarlijksche druk op het bedrijfsbudget 
wordt verkregen; 

0 . dat het onderwerpelijke verzoek van 
burgemeester en wethouders van Leidschen
dam steunt op art. 2, zevende lid , der hier
voor genoemde wet . van 3:i: December :1937 
(S. 315), bepalende, dat geschillen, voort
vloeiende uit de toepassing van dit artikel, 
op verzoek van de meest gereede partij door 
Ons worden beslist; 

dat de vraag rijst, of het college van bur
gemeester en wethouders van Leidschendam 
be ,oegd is een zoodanig verzoek tot Ons te 
richten; 

dat art. 167 der Gemeentewet bepaalt, dat 
aan den raad, met betrekking tot de regeling 
en het bestuur van de huishouding der ge
meente, alle bevoegdheid behoort, die niet 
bij deze of eenige andere wet aan den burge-

meester, of aan burgemeester en wethouders 
is opgedragen; 

dat, aangezien bij geen enkele bepaling 
van de Gemeentewet of van de evengenoem
de wet van 31 December 1937 (S. 315) aan 
den burgemeester of aan burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid is gegeven om 
tot Ons een verzoek te richten, als bedoeld 
in art. 2, 7e lid, der laatstgenoemde wet, een 
dergelijk verzoek behoort uit te gaan van 
den gemeenteraad; 

dat blijkens de stukken Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland weliswaar van oor
deel zijn, dat burgemeester en wethouders 
van Leidschendam krachtens het bepaalde in 
art. 151 der Gemeentewet bevoegd zijn om 
het onderhavige verzoek in te dienen, aan
gezien dit college geacht kan worden te zijn 
opgetreden ter uitvoering van de meerge
noemde wet van 31 December 1937 (S. 315), 
doch dat zulks niet opgaat, daar toch het 
doen van de noodige stappen om een beslis
sing te verkrijgen in een tusschen twee ge
meenten gerezen geschil ter zake van de toe
passing van een wet, bezwaarlijk kan worden 
gerekend tot de uitvoering van deze wet; . 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
het college van burgemeester en wethouders 
van Leidschendam niet bevoegd was het on
derhavige verzoek tot Ons te richten en het 
mitsdien daarin niet kan worden ontvangen; 

dat daaraan niet kan afdoen, dat blijkens 
een mededeeling van Gedeputeerde Staten 
de raad der gemeente Leidschendam nader
hand ook zelf besloten heeft om het gerezen 
geschil aan Ons ter beslissing voor te leg
gen; 

dat dit immers temeer doet uitkomen, dat 
burgemeester en wethouders in deze onbe
voegdelijk hebben gehandeld; 

dat bij een en ander nog komt, dat blijkens 
de stukken burgemeester en wethouders van 
Leidschendam, vóórdat zij hun verzoek tot 
Ons richtten, wel aan burgemeester en wet
houders van Nootdorp hebben verzocht te 
willen mededeelen, of de door hen voorge
stelde uitvoering van art. 2 der meergenoem
de wet de instemming van dat college had, 
doch dat de gemeenteraad van Nootdorp in 
deze aangelegenheid nog niet is gekend; 

dat uit dit laatste volgt, dat er hier van 
P.en geschil tusschen de beide gemeenten, het
welk bezwaarlijk buiten de raden dier ge
meenten zou kunnen omgaan, niet kan wor
den gesproken; 

dat zulks een reden temeer vormt, waarom 
burgemeester en wethouders van Leidschen
dam in hun verzoek niet kunnen worden ont
vangen; 

Gezien de wet van 31 December 1937 (S. 
315); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
burgemeester en wethouders van Leid

schendam niet-ontvankelijk te verklaren in 
hun hierbovenvermeld, tot Ons gericht ver
zoek. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 
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6 Juni 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet x920 Art. 73.) 

Aan het feit, dat de verklaring, be
doeld in het xe lid sub a door een vol
doend aantal ouders enz. is geteekend, 
doet niet af, dat de handteekeningen 
zijn geplaatst goeddeels in een tijdvak, 
aan de oprichting der vereeniging voor
af gaande, aangezien de verklaring niet 
inhoudt een verbintenis van de onde1-
teekenaren jegens de, ten tijde van de 
onderteekening nog niet bestaande, ver
eeniging, doch geen andere strekking 
heeft dan om aannemelijk te maken, dat 
bij de opening van een bijzondere school, 
waartoe in principe was besloten en 
waarvoor een vereeniging in oprichting 
was, op een leerlingental , als in de ver
klaring vermeld, in het algemeen zou 
kunnen worden gerekend. Het bestuur 
mocht op grond van de verklaring van 
bedoelde ouders enz., wier handteeke
ningen niet zijn verzameld buiten het 
toekomstig bestuur om, doch met mede
werking o. m. van personen, die na de 
oprichting der vereeniging in het be
stuur ervan zitting hebben gekregen, 
redelijkerwijze verwachten dat, bij de 
opening der school, deze door het wet
telijk vereischt aantal leerlingen zou 
worden bezocht. - De kracht van de 
overgelegde verklaring wordt niet te 
niet gedaan, doordat verschillende on
derteekenaren nà het indienen der aan
vrage van eenig voorbehoud hebben 
doen blijken, daar niet is bewezen, dat 
de onder de verklaring geplaatste hand
teekeningen door onjuiste voorlichting 
zouden zijn verkregen. 

WiJ WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging voor bijzonder 
neutraal Jager onderwijs te Doetinchem tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van xs Februari x939, n °. x64, 
tot ongegrondverklaring van het beroep van 
den appellant tegen het besluit van den raad 
der gemeente Doetinchem van x4 October 
x938, waarbij de overeenkomstig art. 72 der 
Lager-Onderwijswet x920 gevraagde mede
werking voor de stichting van een bijzondere 
lagere school in de omgeving van het Pas
plein te Doetinchem is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van xo 
Mei x939, n °. 269; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
x J uni, n °. 5264, Afdeeling Lager Onderwijs; 

0. d at de raad van Doetinchem in zijne 
vergadering van x4 October x938 afwijzend 
heeft beschikt op het verzoek van het be
stuur van de Vereeniging voor bijzonder neu
traal Jager onderwijs, gevestigd te Doetin
chem, tot beschikbaarstelling van de gelden, 
benoodigd voor de stichting van eene bijzon
dere lagere school in de omgeving van het 
Pasplein aldaar, zulks uit overweging, dat 

uit een overgelegd rapport van den wethou
der van onderwijs blijkt, dat onomstootelijk 
is komen vast te staan, dat de op de overge
legde lijsten (verklaringen) voorkomende 
handteekeningen niet zijn verzameld door 
het bestuur van de genoemde Koninklijk 
goedgekeurde Vereeniging, doch door enkele 
personen, o. a. door de mede-onderteekenaars 
J. J. Degens, J. F. de Haan, J . B. Kelderman 
en Ch. Mogendorff en wel omstreeks de 
maanden April t/m Juli x937, althans in een 
tijdvak, dat ligt vóór x December x937, den 
datum, waarop de Vereeniging meerbedoeld 
is opgericht; dat op dien grond aan de over
gelegde lijsten (verklaringen) niet de minste 
waarde kan worden toegekend, daar het niet 
mogelijk is , dat iemand omstreeks medio x937 
zijn instemming betuigt met de plannen van 
een vereeniging, die op x December x937 is 
opgericht; dat Burg. en Weth. gebleken 
was, dat niet alle ouders, voogden enz., wier 
namen voorkomen op de bedoelde lijsten, 
met de plannen van de Vereeniging voor bij
zonder neutraal lager onderwijs in deze ge
meente instemmen; dat daarom door den 
wethouder van onderwijs een onderzoek is 
ingesteld naar de vraag, of de ouders enz. met 
het onderteekenen van de bewuste lijsten in
derdaad bedoeld hebben te verklaren, dat 
hunne kinderen (pupillen) de nieuw op te 
richten school zouden bezoeken; dat uit dat 
onderzoek is gebleken: x O • dat de ouders, 
voogden en verzorgers van x4x kinderen ver
klaard hebben, dat zij hunne handteekenin
gen niet hebben geplaatst met het doel, waar
voor die handteekeningen thans worden ge
bruikt, en dat zij niet bereid zijn hunne kin
deren naar de op te richten school te zenden, 
althans niet bij oprichting; 2 °. dat de ouders, 
voogden en verzorgers van x4 kinderen ver
klaard hebben, dat zij geteekend hebben voor 
het stichten van een bijzondere school, met 
dien verstande echter, dat dit stichten zou 
moeten geschieden door omzetting van de 
openbare lagere school n°. x in een school 
voor bijzonder neutraal Jager onderwijs; 3 °. 
dat twee onderteekenaars zich niet meer kun
nen herinneren, waarvoor zij destijds hun 
handteekening hebben geplaatst; 4 ° . dat de 
ouders, voogden en verzorgers van 32 kinde
ren verklaard hebben, dat zij de bij de aan
vrage overgelegde lijsten hebben geteekend, 
omdat zij een bijzondere neutrale school 
wenschten; 5° . dat een ouder van een kind 
niet gehoord is kunnen worden, omdat die 
ouder onvindbaar is; 6 ° . dat van 2 x kinderen 
bij het indienen der aa,;ivrage redelijkerwijs 
niet mocht worden aangenomen, dat zij als 
leerlingen van de te stichten school zouden 
worden ingeschreven, omdat hunne ouders 
inmiddels naar elders waren vertrokken of 
voornemens waren dat te doen of omdat zij 
niet meer leerplichtig zijn of omdat zij met 
ingang van den cursus x938-x919 als leer
lingen van een school voor middelbaar of uit
gebreid lager onderwijs zouden worden toe
gelaten; dat bovendien uit het onderzoek is 
komen vast te staan, dat de ouders onder 2 °. 
bedoeld, indien het stichten van de bijzon-
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dere school, waarvoor eene aanvrage is inge
diend, niet zal geschieden door omzetting 
van de openbare lagere school I, niet voor
nemens zijn hunne kinderen naar de nieuw 
te ~tichten school te zenden, zoodat, waar 
van die omzetting geen sprake kan zijn, re
delijkerwijze bij het indienen der aanvrage 
niet kon worden verwacht, dat zij hunne kin
deren als leerlingen van de nieuw t e stichten 
school zouden doen inschrijven; dat zulks 
eveneens het geval zal zijn met althans één 
kind, onder punt 3 bedoeld ; dat uit het on
derzoek voorts op ondubbelzinnige wijze is 
gebleken, dat de ouders, voogden of verzor
gers, onder punt I bedoeld, door de personen, 
die zich met het verzamelen der handteeke
ningen hebben bezig gehouden, onvolledig en 
onjuist zijn ingelicht, hetgeen blijkt uit een 
door hen onderteekende en door den wethou
der bij zijn rapport overgelegde verklaring, 
welke luidt als volgt: ,,dat zij hun handtee
kening op bedoelde lijsten hebben geplaatst 
op een tijdstip, dat ligt vóór I December 
I937; dat zij bedoelde lijsten niet hebben ge
teekend met de bedoeling, dat die bij een 
aanvrage om gelden voor den bouw eener 
bijzondere school zouden worden gebruikt; 
dat zij hun handteekening op die lijsten 
slechts hebben geplaatst met de bedoeling 
daarmee aan het gemeentebestuur van Doe
tinchem kenbaar te maken, dat zij ten op
zichte van het openbaar lager onderwijs bij
zondere maatregelen genomen wenschen te 
zien, o. a . opheffing wijkverdeeling, wijziging 
zomervacantie, betere aansluiting van het la
ger onderwijs aan het middelbaar onderwijs 
enz., toelating van nieuwe leerlingen op I 

September; dat zij niet bereid zijn, indien de 
bijzondere school, waarvoor een aanvrage is 
ingediend , tot stand mocht komen, hun kin
deren (pupillen) op die school als leerling 
te doen inschrijven, althans niet bij oprich
ting"; dat zulks zeer duidelijk gedemon
streerd wordt door het feit , dat de onder
teekenaars van de overgelegde lijsten J . B. 
Kelderman en Ch. Mogendorff, die zich des
tijds hebben belast met het verzamelen van 
handteekeningen, thans verklaren, dat ook 
zij niet voor een bijzondere school hun hand
teekening hebben geplaatst; dat, wat ook het 
antwoord moge zijn op de vraag, of de onder 
punt I bedoelde ouders opzettelijk dan wel te 
goeder trouw onjuist en onvolledig zijn in
gelicht, aangenomen moet worden, dat de 
door o.a. de heeren J. J . Degens, J. F. de 
Haan, J. B . K elderman en Ch. Mogendorff 
verzamelde handteekeningen door het be
stuur van de meergenoemde vereeniging ten 
onrechte zijn gebruikt bij zijne aanvrage om 
uit de gemeentekas gelden te mogen ont
vangen voor den bouw eener bijzondere 
school ; dat in ieder geval uit het een en an
der volgt, dat op het tij dstip der indiening 
van de aanvrage slechts van 32 of ten hoog
ste van 33 à 34 kinderen redelijkerwijze 
mocht worden aangenomen , dat zij als leer
lingen van de te stichten bijzondere school 
zouden worden ingeschreven; dat ten slotte, 
daar de overgelegde verklaringen_, als bedoeld 

in art. 73a, der Lager-Onderwijswet I920, 
niet als geldig kunnen worden beschouwd, 
aangenomen moet worden, dat aan de in art. 
73 van de genoemde wet omschreven ver
eischten niet is voldaan; 

dat, nadat het bestuur der genoemde ver
eeniging van dit besluit bij G edeputeerde 
Staten van Gelderland in beroep was geko
men, dit college bij besluit van IS Februari 
I939, n °. I64, het ingestelde beroep onge
grond heeft verklaard, uit overweging, dat 
van de zijde van den appellant niet is be
twist, da t de handteekeningen op d e lijsten 
zijn geplaatst gedurende een tijdvak, waarop 
de schoolvereeniging nog niet bestond; dat 
derhalve aan deze lijsten, ongeacht welke 
verklaring zij bevatten, geen waarde kan 
worden toegekend, aangezien die verklaring 
een verbintenis dient in te houden en zooda
nige verbintenis niet kan worden aangegaan 
jegens iemand, die (nog) niet bestaat; dat, 
daar dus aan een der in art. 73 der Lager
Onderwijswet I920 omschreven vereischten 
niet is voldaan, de raad van Doetinchem t e
recht de gevraagde medewerking heeft ge
weigerd en een onderzoek naar de overige 
gronden voor die weigering achterwege kan 
blijven; 

dat van deze beslissing het bestuur der 
Vereeniging voor bijzonder neutraal lager on
derwijs, te Doetinchem, bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de stellingen van 
Gedeputeerde Staten juridisch en feitelijk 
onjuist zijn; dat het doen van een aanbod -
het aangaan van een verbintenis - aan een 
nog niet bestaand (rechts)persoon een veel 
voorkomende rechtsfiguur is, welk aanbod 
een verbintenis inhoudt, onder de opschor
tende voorwaarde, dat de op te richten per
soon, na oprichting, het gedaan aanbod 
aanvaardend, in het leven roept een perfecte 
wederkeerige overeenkomst ; van de zijde van 
dengene, die het aanbod deed, een verbinte
nis ten aanzien van den opgerichte in het le
ven roepend van den inhoud van het aan
bod; dat derhalve in casu op het moment , 
dat de schoolvereeniging het, onder de op
schortende voorwaarde van oprichting ge
dane, aanbod van ouders en verzorgers ac
cepteerde, de door de ouders aangegane 
verbintenis perfect werd; dat derhalve de 
overwegingen van G edeputeerde Staten zon
der meer hunne beslissing niet vermogen te 
dragen, nog afgezien van de vraag, of Ge
deputeerde Staten gerechtigd waren het be
roep ongegrond te verkla ren , nu hunne be
slissing op andere gronden berustte dan die 
v a n den raad der gemeente Doetinchem; dat 
feitelijk onjuist is, als zoude hij, appellant, 
niet betwist hebben, dat alle handteekenin
gen op de lijsten zouden zijn geplaatst vóór 
de oprichting der rechtspersoon; dat een aan
tal vóór, een aantal nà de oprichting zijn ge
plaatst, zoodat op dit punt de beslissing fei
telijken grondslag mist; dat G edeputeerde 
Staten zich op te formeel standpunt stellen; 
dat toch de Lager-Onderwijswet I920 eischt, 
dat op het moment van het indienen der aan
vrage het bestuur eener schoolvereeniging re-
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delijkerwijze mag aannemen, dat de kinderen 
en pupillen van de ouders en verzorgers, die 
hunne verklaring afleggen, de op te richten 
school zullen bezoeken en niet de beteekenis 
heeft, dat die verklaring het uitputtend be
wijsmiddel, zonder toegelaten tegenbewijs, 
levert van de juistheid der afgelegde verkla
ring; dat dan ook het bestuur der gemeente 
Doetinchem terecht is getreden in de beoor
deeling van den materieelen inhoud der af
gelegde verklaringen, hoewel hij, appellant, 
zich èn met de wijze van onderzoek èn met 
den inhoud der verkregen verklaringen aller
minst kan vereenigen; dat hij ten aanzien 
dier punten verwijst naar den inhoud van het 
aan Gedeputeerde Staten gerichte beroep
schrift, bij welke, daar ontwikkelde grieven, 
hij persisteert; dat het besluit van den raad 
der gemeente Doetinchem hinkt op twee ge
dachten, immers primo wordt overwogen, dat 
aan de overgelegde verklaringen niet de 
minste waarde kan worden toegekend, ,,daar 
het niet mogelijk is, dat iemand omstreeks 
medio 1937 zijne instemming betuigt met de 
plannen van een vereeniging, die op 1 De
cember 1937 is opgericht", om daarna een 
onderzoek in te stellen naar den materiee
len inhoud der verklaringen, naar aanleiding 
van welk onderzoek het bestreden besluit 
werd genomen; dat nu de verzamelaars der 
handteekeningen den ouders en verzorgers 
vóór het stellen hunner handteekening, doel 
en streven hebben uiteengezet, waarop alle 
onderteekenaren, bekend met die plannen, 
hunne accoordbevinding door het plaatsen 
hunner handteekening hebben bekrachtigd, 
waaruit geenszins volgt, dat hij, appellant, 
niet redelijkerwijze mocht aannemen, dat de 
kinderen en pupillen van ouders en verzor
gers, onder de omstandigheden als in het aan 
Gedeputeerde Staten gericht beroepschrift 
vervat, de op te richten school zouden bezoe
ken, welke verwachting allerminst ontzenuwd 
wordt door het door het bestuur der gemeen
te Doetinchem ingesteld onderzoek; dat 
voorts niet is in te zien, waarom de overge
legde verklaringen niet als geldig kunnen 
worden beschouwd, nu de raad der gemeente 
zelf als resultaat van zijn onderzoek aan
neemt, dat het bestuur redelijkerwijze mocht 
aannemen, dat 33 à 34 kinderen de te stich
ten biizondere school wel zouden bezoeken; 
dat hij, appellant, uitdrukkelijk stelt, dat de 
verzamelaars der handteekeningen aan ieder 
der onderteekenaren uitdrukkelijk hebben 
medegedeeld, dat het plan bestond een school 
voor bijzonder neutraal onderwijs op te rich
ten, indien door het bestuur der gemeente 
Doetinchem aan diverse bezwaren niet tege
moet zoude worden gekomen, daaraan toe
voegende, dat een aanvrage zoude worden ge
daan tot stichting van een school, waarbij het 
bestuur zoude kenbaar maken, dat met be
schikbaarstelling van een bestaand gebouw 
genoegen zou worden genomen; dat, toen in
derdaad de aan het bestuur der gemeente 
Doetinchem kenbaar gemaakte bezwaren niet 
uit den weg werden geruimd, besloten is tot 
oprichting der door de verzamelaars gean-

nonceerde school; dat hij, appellant, zulks in 
den gerelateerden vorm heeft gedaan en 
heeft moeten doen, omdat de wet den raad 
de bevoegdheid geeft een bestaand gebouw 
beschikbaar te stellen; 

0. dat bij de onderwerpelijke aanvrage is 
overgelegd eene verklaring van ouders, voog
den of verzorgers van 2rr kinderen, inhou
dende, dat zij instemmen met de plannen van 
de Vereeniging voor bijzonder neutraal lager 
onderwijs te Doetinchem tot stichting van 
het nieuwe gebouw voor de bijzondere lagere 
school te Doetinchem (omgeving Pasplein) 
en bereid zijn het achter hunne namen ver
meld aantal hunner kinderen en pupillen de
ze school te doen bezoeken; 

dat, afgezien van een 21-tal dezer kinde
ren, van wie ten tijde van het indienen van 
de aanvrage niet kon worden verwacht, dat 
zij als leerlingen van de te stichten school 
zouden worden ingeschreven, hetzij omdat 
hunne ouders inmiddels naar elders waren 
vertrokken, hetzij om andere redenen, welke 
aan het bestuur der Vereeniging bekend kon
den zijn, voor het overige niet is aangetoond, 
dat het bestuur op 18 Juli 1938, datum, 
waarop het verzoek bij het gemeentebestuur 
van Doetinchem is ingekomen, redelijker
wijze niet mocht aannemen, dat het in de be
doelde verklaring vermelde aantal kinderen, 
hetwelk het, ingevolge art. 73, ie lid, onder a, 
der Lager Onderwijswet 1920, vereischte aan
tal verre te boven gaat, de op te richten 
school zou bezoeken; 

dat daaraan niet afdoet, dat de handteeke
ningen dezer ouders, voogden of verzorgers 
op de lijst zijn geplaatst goeddeels in een 
tijdvak, aan de oprichting der Vereeniging 
voorafgaande, aangezien de bedoelde ver
klaring niet inhoudt een verbintenis van de 
onderteekenaren jegens de, ten tijde van de 
onderteekening nog niet bestaande, vereeni
ging, doch geen andere strekking heeft dan 
om aannemelijk te maken, dat bij de opening 
van een bijzondere lagere school voor neu
traal onderwijs, waartoe in principe was be
sloten en waarvoor een vereeniging in op
richting was, op een leerlingental , als in de 
verklaring vermeld, in het algemeen zou kun
nen worden gerekend; 

dat het bestuur, behoudens voormelde res
trictie, op grond van de verklaring der be
doelde ouders, voogden of verzorgers, wier 
handteekeningen niet zijn verzameld buiten 
het toekomstige bestuur om, doch met me
dewerking o.m. van personen, die na de op
richting van de vereeniging in het bestuur er
van zitting hebben gekregen, redelijkerwijze 
mocht verwachten, dat, bij de opening van de 
school, deze door het wettelijk vereischte 
aantal leerlingen zou worden bezocht; 

dat verschillende onderteekenaren nà het 
indienen van de aanvrage weliswaar van 
eenig voorbehoud hebben doen blijken, doch 
dat hunne nadere verklaringen de kracht van 
de bij de aanvrage overgelegde verklaring 
niet te niet doen, nu geenszins is bewezen, 
zooals van de zijde van het gemeentebestuur 
is opgeworpen, dat de onder de verklaring 
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geplaatste handteekeningen door onjuiste 
voorlichting zouden zijn verkregen; 

dat onder deze omstandigheden de raad 
van Doetinchem ten onrechte, op grond, dat 
in het onderwerpelijke geval aan het ver
eischte van art. 73, ie lid, onder a, der La
ger-Onderwijswet 1920 niet zou zijn voldaan, 
de gevraagde medewerking heeft geweigerd 
en Gedeputeerde Staten ten onrechte het 
daartegen ingestelde beroep ongegrond heb
ben verklaard; 

Gezien de meergenoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 15 Februari 1939, n°. 164, en van het be
sluit van den raad der gemeente Doetinchem 
van 14 October 1938, te beslissen, dat de in 
deze aan den raad gevraagde medewerking 
alsnog behoort te worden verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Uetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

7 Juni r939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 81.) 

Nu het schoolbestuur heeft verzuimd 
overeenkomstig art. 81 ie lid binnen 
den daar gestelden termijn een rekening 
en verantwoording der gemaakte kosten 
aan B. en W. in te zenden , doch zulks 
eerst 6 jaar daarna heeft gedaan, was de 
rechtsvordering, het schoolbestuur te
genover de gemeente toekomend, inge
volge art. I der wet van 31 Oct. 1924 
S. 482 verjaard, en was de Raad niet 
verplicht, deze vordering uit de gemeen-

- telijke geldmiddelen te voldoen. Waar 
de veel te late inzending der beschei
den niet aan overmacht is te wijten, 
doch uitsluitend aan de slechte zorg aan 
de zijde van het schoolbestuur en het 
tijdelijk zoekraken van de over te leg
gen bescheiden, is er voor de gemeente 
geen aanleiding, niettemin tot uitkee
ring aan het schoolbestuur over te gaan. 

Wi j WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Rotterdam tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 26 Juli/8 Augustus 1938, B . 
n°. _13 68 (4e afd.) G. S. n°. 328/1, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbe
sluit van 3 Februari x938, waarbij ten be
hoeve van voorzieningen aan het gebouw der 
bijzondere school voor uitgebreid lager onder
wijs aan de Oostervantstraat n °. 20 aldaar, 
een crediet werd toegestaan; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 December 1938, n°. 707; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 Januari 1939, 
n°. -~6-~13, afd. B. B.; 

O. dat de raad van Rotterdam in zijne ver
gadering van 3 Februari 1938 (letters 0. en 

V. n ° . 200 55/1930) heeft besloten tot wijzi
ging van de begrooting der gemeente voor 
het dienstjaar 1937 in dier voege, dat ten 
laste van hoofdstuk VIII, § 9 van den kapi
taaldienst op den post volgnummer 1296 
,,Kosten van stichting, uitbreiding, verbou
wing of verandering van inrichting van ge
bouwen en van aankoop en inrichting van 
terreinen voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening", wordt geraamd een bedrag ad 
f 3.144; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land bij hun besluit van 26 Juli 19_~8, B . n °. 
3368 (4e afd.) G. S. n ° . 328/I, aan dit be
sluit hun goedkeuring hebben onthouden, uit 
overweging, dat, blijkens de bij het raads
besluit behoorende toelichting, de onderwer
pelijke uitgave betreft kosten, als bedoeld in 
art. 81, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, wegens voorzieningen aan het gebouw 
der bijzondere school voor uitgebreid lager 
onderwijs aan de Oostervantstraat n°. 20, te 
Rotterdam; dat de bedoelde voorzieningen 
aan het schoolgebouw op 1 September 1931 
haar beslag hebben gekregen en de rekening 
en verantwoording van de gemaakte kosten 
met de op die voorzieningen betrekking heb
bende financieele bescheiden op 22 Septem
ber 1937 aan het gemeentebestuur werden 
ingezonden; dat bij deze inzending derhalve 
niet alleen de termijn, vermeld in art. 81, 
eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920, is 
overschreden, doch bovendien die, vermeld 
in art. 1 der wet van 31 October 1924 (S. 
482); dat mitsdien de geraamde uitgave als 
eene niet-verplichte moet worden aange
merkt; dat, daar de gemeente Rotterdam, 
gezien haar financieele positie, hare uitga
ven tot de noodzakelijke heeft te beperken, 
zii de bedoelde kosten niet voor haar reke
ning dient te nemen ; dat zulks temeer klemt, 
nu de vertraagde inzending der bescheiden 
uitsluitend aan een onvoldoende administra
tie van het desbetreffend schoolbestuur is te 
wijten; 

dat van deze beslissing de raad van Rot
terdam bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij in zijn zitting van 26 Maart 
10~1 ep crediet op de begrooting voor 1931 
heeft aangewezen van f 3.412.7~ ten behoeve 
van voorzieningen aan het gebouw der bij
zondere school voor uitgebreid lager onder
wijs aan de Oostervantstraat n°. 20, toebe
hoorende aan de Rotterdamsche Vereeniging 
voor Katholiek Onderwijs, in welk crediet 
een bedrag van f 268.75 was begrepen als 
waarde van een aan het voornoemde school
bestuur over te dragen strook grond aan de 
Oostervantstraat, ter grootte van 22 ca. , af
komstig uit het perceel kadastraal bekend 
als gemeente Delfshaven, sectie D . n° . 57 ; 
dat dit raadsbesluit, evenals het besluit tot 
overdracht van de bedoelde strook grond, 
door Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land is goedgekeurd bij besluiten onderschei
denlijk van 29 Juni 1931 , n°. 36_~ en 15 Juni 
1931, n°. 175; dat, aangezien het schoolbe
stuur de rekening en verantwoording van de 
kosten der getroffen voorzieningen en de 
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financieele bescheiden, bedoeld in artikel 81 
der Lager-Onderwijswet 1920, aan het eind 
van 1933 nog niet had ingezonden, dit cre
diet niet werd overgeschreven op de diensten 
van de volgende jaren; dat dan ook, toen het 
schoolbestuur de meergenoemde rekening en 
verantwoording en de financieele bescheiden 
in September 1937 inzond, op de begrooting 
voor dat jaar geen crediet beschikbaar was; 
dat de raad in verband daarmede bij besluit 
dd. 3 Februari 1938 ten behoeve van de 
meergenoemde voorzieningen een crediet ter 
grootte van het oorspronkelijk beschikbaar 
gestelde bedrag, verminderd met dat van de 
waarde van den reeds overgedragen grond, 
i. c. f 3.144, op de begroeting voor 1937 be
schikbaar stelde; dat Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland bij hun vermeld besluit 
aan dit raadsbesluit goedkeuring hebben 
onthouden; dat de raad zich daarmede niet 
kan vereenigen; dat, al moge door het ver
strijken van den termijn, bedoeld in art. 1 
der wet van 31 October 1924 (S. 482) het 
schoolbestuur de gemaakte kosten niet meer 
van de gemeente kunnen terugvorderen, zoo
dat de bedoelde uitgave, strikt genomen, niet 
tot de voor de gemeente verplichte kan wor
den gerekend, de raad niettemin van oordeel 
is, dat het door Gedeputeerde Staten toe
gepaste criterium in dit geval tot onbillijk
heid jegens het schoolbestuur zou leiden; dat 
dit dan ook het geval zou zijn, indien met 
Gedeputeerde Staten zou moeten worden 
aangenomen, dat de vertraagde inzending 
der bescheiden uitsluitend zou zijn te wijten 
aan een onvoldoende administratie van het 
betreffende schoolbestuur; dat blijkens door 
het schoolbestuur verstrekte inlichtingen de
ze vertraging van het inzenden der beschei
den evenwel is te wijten aan een samenloop 
van omstandigheden, namelijk het tijdelijk 
zoek raken van deze bescheiden als gevolg 
van verschillende reorganisaties, die op het 
bureau en in de administratie van het school
bestuur hebben plaats gevonden; dat de raad 
van oordeel is, dat zulks niet tot gevolg mag 
hebben, dat het indertijd geheel overeenkom
stig de wettelijke bepalingen beschikbaar ge_ 
stelde bedrag aan het schoolbestuur wordt 
onthouden, zoodat de kosten der plaats ge
had hebbende voorzieningen uit louter for
meele overwegingen geheel ten laste van het 
schoolbestuur zouden moeten blijven; 

0. dat het bij deze zaak betrokken school
bestuur heeft verzuimd overeenkomstig art. 
81, 1e lid , der Lager-Onderwijswet 1920, bin
nen eene maand nà 1 September 1931, zijn
de het tijdstip waarop de voormelde voorzie
ningen waren tot stand gebracht, eene reke
ning een verantwoording van de gemaakte 
kosten met de op deze voorzieningen betrek
king hebbende financieele bescheiden aan 
burgemeester en wethouders in te zenden, 
doch zulks eerst op 22 September 1937 heeft 
gedaan; 

dat oo het laatstgemelde tijdstip de rechts
vordering, het schoolbestuur tegenover de 
gemeente ter zake als bovenvermeld toeko
mende, ingevolge het bepaalde bij art. 1 der 

wet van 31 October 1924 (S. 482) was ver
jaard; 

dat derhalve de raad niet verplicht was , 
deze vordering uit de gemeentelijke midde
len te voldoen; 

dat de omstandigheden, zooals zij zich hier 
voordoen, geen aanleiding geven niettemin 
tot de bovenvermelde uitkeering aan het 
schoolbestuur over te gaan, nu de veel te late 
inzending van de bij art. 81 der wet bedoelde 
rekening en verantwoording niet aan over
macht is te wijten, doch uitsluitend aan de 
slechte zorg aan de zijde van het schoolbe
stuur en het tijdelijk zoekraken van de over 
te leggen bescheiden, waarvoor de plaats ge
had hebbende reorganisaties bezwaarlijk als 
een verontschuldiging kunnen gelden; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
aan het raadsbesluit hun goedkeuring heb
ben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast met de uitvoering van dit besluit. 
(A.B.) 

7 Juni z939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet art. 23.) 

Ingevolge art. 23, lid 2, der Drank
wet 1931 wordt als grondslag voor de 
berekening van het vergunningsrecht 
aangenomen de jaarlijks te schatten 
huurwaarde, die de localiteit, i.v. m . 
den omzet van sterken drank in het be-
drijf, waarvoor de vergunning strekt, 
kan geacht worden te bezitten. Die 
grondslag is ook opgenomen in art. 1, 
lid 1, d er onderwerpelijke verordening. 

De stelling van belanghebbende, dat 
ingevolge art. 23, lid 2, der Drankwet 
bij de bepaling van de belastbare huur
waarde slechts rekening mag worden ge . 
houden met den omvang van het be
drijf en derhalve met de winst van het 
bedrijf, vindt in genoemde wetsbepaling 
geen steun. 

Stand en ligging van de localiteit zijn 
zeker van gewicht bij de bepaling van 
de huurwaarde, die de localiteit, i .v.m. 
den omzet van sterken drank in het be
drijf, kan geacht worden te bezitten. 

Voor den R . v. B. bestaat geen wette
lijk beletsel om bij d e bepaling van ge
zegde huurwaarde rekening te houden 
met de huurwaarde voor de Personeele 
Belasting. 

De Hooge Raad, enz.: 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

A., te B., tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Zwolle van 22 Dec. 1938 betreffende zijn 
aanslag in het vergunningsrecht der gem. 
Emmen over het tijdvak 1 Mei 1937 tot en 
met 30 April 1938; 

Gezien de stukken ; 



251 7 JUNI 1939 

0. dat ingevolge art. 1, lid 1, van de Ver
ordening der gem. Emmen, regelende het 
heffen van vergunningsrecht voor den ver
koop van sterken drank in het klein, het 
vergunningsrecht bedraagt jaarlijks f 12.50 
voor elke f 50.- huurwaarde of gedeelte daar
van, welke de localiteit, in verband met den 
omzet van sterken drank in het bedrijf, 
waarvoor de vergunning strekt, kan geacht 
worden te bezitten, met dien verstande, dat 
het recht niet lager is dan f 40.-; 

dat belanghebbende is aangeslagen voor 
f 50.- naar een huurwaarde, als in voormeld 
art. 1 bedoeld, van f 200; 

dat die aanslag, na reclame van belang
hebbende bij beschikking van den Raad der 
gem. Emmen is gehandhaafd; 

dat belanghebbende van die beschikking 
in beroep is gekomen en heeft aangevoerd 
dat, in aanmerking nemende dat de netto 
winst, door hem op den omzet van sterken 
drank behaald, ingevolge zijne berekening 
f 140.- bedraagt, de huurwaarde niet hoo
ger dan f 50.- is en mitsdien het vergun
ningsrecht op slechts f 40.- had mogen wor
den gesteld; 

dat de Burgemeester heeft aangevoerd, 
dat de belastbare huurwaarde is bepaald 
naar een voor de gemeente ontworpen schaal, 
uitgaande van de vloeropperv!Akte van het 
cafégedeelte met bijvoeging van f 20.- voor 
elke 100 L. inslag sterken drank ad 40 % ; 
dat indien de R. v. B. zich hiermede niet 
kan vereenigen, de belastbare huurwaarde 
zou kunnen worden vastgesteld naar de na
volgende berekeningen; dat als belastbare 
huurwaarde zou kunnen worden genomen 
1/a van de som verkregen door bij de huur
waarde van het cafégedeelte, zijnde f 2 70.
te voegen de bruto winst van den omzet · 
van sterken drank, zijnde f 340.-, derhalve 
1/g van (f 270 + f 340) = f 203.-; 

dat als tweede wijze van berekening kan 
worden gevolgd de belastbare huurwaarde 
te bepalen op 1/a van de huurwaarde van 
het cafégedeelte ad f 2 70 = f go vermeer
derd met f 50 per omzet van 200 L. sterken 
drank, zijnde in dit geval 374/200 X f 50 
= f 93 .30, mitsdien in totaal op f 183.50; 

dat beide berekeningen aantoonden dat 
de als grondslag van de heffing aangenomen 
huurwaarde niet te hoog is genomen; 

0. dat de R. v. B. bij de bestreden uit
spraak de beschikking van den Raad der 
gem. Emmen heeft gehandhaafd, daarbij 
overwegende: 

"Dat de Raad van oordeel is, dat de door 
de gemeente gebezigde schaal, waarbij wordt 
uitgegaan van de vloeroppervlakte der ver
gunningslocaliteiten, niet cp een goeden 
maatstaf berust, omdat van een groote lo
caliteit, welke ongunstig is gelegen, de 
vloeroppervlakte de huurprijs niet gunstig 
beïnvloedt; 

dat de Raad de berekeningswijze van ap
pellant evenmin juist acht, omdat daarbij 
de huurwaarde der localiteit in verband met 
den omzet van sterken drank in het bedrijf 
niet wordt verkregen; 

dat toch daarhij de invloed van stand en 
ligging van de localiteit op de huurwaarde 
niet tot uiting komt en slechts wordt uit
gegaan van een becijferde winst op den om
zet van sterken drank, bij welke becijfering 
de onkosten van het geheele bedrijf in re
kening zijn gebracht in verhouding van den 
omzet van gedistilleerd tot die van den ove
rigen omzet; 

dat hierbij uit het oog wordt verloren, dat 
de onkosten op verkoop van sterken drank 
per maat en per glas geacht kunnen worden 
naar verhouding lager te zijn, dan die wel
ke uit het verdere café-bedrijf voortvloeien; 

dat naar 's Raads oordeel bij de door den 
Burgemeester in zijn contravertoogschrift 
vermelde berekeningswijzen van de voor den 
aanslag ten grondslag te nemen huurwaarde 
een goede weg is gevolgd om die huurwaar
de te vinden; 

dat bij beide bedoelde berekeningswijzen 
een factor is de huurwaarde der localiteit 
op zich zelf beschouwd; 

dat die huurwaarde voor appellants loca
liteit is te stellen op de daarvoor bij den 
aanslag voor de Personeele Belasting aan
genomen huurwaarde, welke, zooals in con
fesso is, f 270 bedraagt; 

dat de ten deze te bepalen huurwaarde 
derhalve zoude kunnen worden gesteld op 
1/a van (f 270 plus brutowinst ad f 340) is 
f 203 of op 1/a van f 2 70 plus f 50 per om
zet van 200 Liter sterke drank, hetgeen in 
casu geeft f 90 plus 3 74/200 X f 50 is 
f 183.50; 

dat geen van beide door den Raad juist 
geachte berekeningsmethoden leidt tot een 
lagere huurwaarde dan bij den aanslag is 
aangenomen en de aanslag derhalve niet te 
hoog wordt geacht; 

dat de beschikking van den gemeenteraad 
mitsdien moet worden gehandhaafd;" 

0. dat belanghebbende in zijn beroep
schrift in casatie stelt s. of v. t. van art. 23, 
tweede lid, der Drankwet 1931, S. 476, en 
ter toelichting in hoofdzaak aanvoert: 

dat bij de bepaling van de huurwaarde, 
bedoeld in voormelde wetsbepaling, slechts 
rekening mag worden gehouden met den 
omvang van het bedrijf, derhalve met de 
winst van het bedrijf, en niet met stand en 
ligging van de localit eit of met de huur
waarde voor de Personeele Belasting; 

dat evenmin een berekening mag plaats 
hebben naar een vast bedrag per bepaalde 
hoeveelheid gedistilleerd, onafhankelijk van 
den geheelen omzet; dat, nu de netto winst 
ligt tusschen f 140 en f 160, de huurwaarde 
slechts een gedeelte daarvan kan zij n en het 
niet aangaat de huurwaarde nog hooger te 
stellen dan de netto winst; 

0. dienaangaande, dat ingevolge art . 23, 
tweede lid, der aangehaalde Wet als grond
slag voor de berekening van het vergun
ningsrecht wordt aangenomen de jaarlijks 
te schatten huurwaarde, die de localiteit. in 
verband met den omzet van sterken drank 
in het bedrijf, waarvoor de vergunning 
strekt, kan geacht worden te bezitten; 
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dat die grondslag ook is opgenomen in 
bovenvermeld art. 1, lid 1, der onderwerpe
lijke verordening der gem. Emmen; 

dat de stelling van belanghebbende, dat 
ingevolge art. 23, tweede lid, der Drankwet 
bij de bepaling van de belastbare huurwaar
de slechts rekening mag worden gehouden 
met den omvang van het bedrijf en der
halve met de winst van het bedrijf, in ge
noemde wetsbepaling geen steun vindt; 

dat stand en ligging van de localiteit ze
ker van gewicht zijn bij de bepaling van de 
huurwaarde, die de localiteit, in verband 
met den omzet van sterken drank in het 
bedrijf, kan geacht worden te bezitten; 

dat geen wettelijk beletsel voor den R . 
v . B. bestaat om bij de bepaling van ge
zegde huurwaarde rekening te houden met 
de huurwaarde voor de Personeele Belas
ting; 

dat voorts de bewering van belangheb
bende, dat de R. v. B. niet gelet zou heb
ben op den omzet in zijn geheel, feitelijken 
grondslag mist, aangezien de Raad, in zijne 
berekeningen betrekkende een derde van de 
huurwaarde van de localiteit voor de Per
soneele Belasting, daarbij is getreden in een 
vergelijking van den omzet van sterken 
drank met den geheelen omzet; 

dat ten slotte feitelijken grondslag mist 
hetgeen belanghebbende stelt aangaande de 
netto winst en zijne hierop steunende grief 
hem reeds uit dien hoofde niet kan baten; 

dat uit het voorafgaande volgt, dat het 
aangevoerde middel van cassatie is onge
grond; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

8 Juni z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72 jis. 
artt. 75 en 77.) 

De door den Raad ingevolge art. 72 
te nemen beslissing is slechts een begin
selbesluit tot medewerking, in casu, bij 
den aanleg van een in het overleg tus
schen B. en W. en het schoolbestuur, als 
bedoeld in art. 77, nader te bepalen 
speel- en oefenterrein. Door als reden 
voor zijn afwijzende beslissing aan te 
voeren een buitensporig hoogen koop
prijs van den grond betreedt de Raad 
een gebied, hetwelk in eerste instantie 
aan B. en W. is voorbehouden. De ge
vraagde medewerking behoort alsnog te 
worden verleend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Boskoop t egen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 24 Januari 1939, n°. 265/1, waarbij, 
met vernietiging van het besluit van den 
raad dier gemeente van 29 Juli 1938, is be
paald, dat de door het bestuur der Vereeni
ging tot stichting en instandhouding van 
Christelijke Nederlandsch Hervormde scho
len te Boskoop overeenkomstig art. 72 der 

Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde mede
werking voor den aanleg van een speelplaats 
ten behoeve van de bijzondere lagere school 
aan den Zijdeweg, aldaar, alsnog zal worden 
verleend; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Mei 1939, n °. 276; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 Juni 1939, n°. 5563, afdeeling Lager On
derwijs ; 

0. dat de raad der gemeente Boskoop bij 
besluit van 29 Juli 1938 afwijzend heeft be
schikt op het verzoek van het vorenver
meld schoolbestuur om medewerking tot den 
aanleg van een speelplaats ten behoeve van 
zijne school aan den Zijdeweg aldaar, uit 
overweging, dat wordt verzocht de speel
plaats aan te leggen tegenover het schoolge
bouw op het stuk tuinveld, gelegen achter 
het perceel Zijde 47, ter grootte van onge
veer 500 m 2, deel uitmakend van het kadas
trale perceel gemeente Boskoop, in sectie A 
n°. 3123, thans in eigendom toebehoorende 
aan den Heer H. van Gelderen, te Boskoop; 
dat uit het verzoek voortvloeit, dat de ge
meente den benoodigden grond op de aange
geven plaats aan het schoolbestuur verschaf
fen zal; dat voor dezen grond een koopprijs 
wordt gevraagd van f 3000; dat hij dezen 
prijs oordeelt buitensporig hoog te zijn; dat 
inwilliging van deze aanvrage zou beteeke
nen verwaarloozing der noodzakelijke zuinig
heid bij het beschikken over gelden uit de 
gemeentekas; dat onder deze omstandigheid 
de normale eischen aan het geven van lager 
onderwijs te stellen zouden worden over
schreden; dat - wat er overigens van de 
aanvrage zij - op grond van het bepaalde 
in art. 75, tweede lid, der Lager Onderwijswet 
1920 de aanvrage niet behoort te worden in
gewilligd; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Ged. Staten van Zuid-Holland 
in beroep was gekomen, deze bij hun besluit 
van 24 Januari 1939, n°. 265/1, met vernieti
ging van het raadsbesluit hebben bepaald, 
dat de medewerking alsnog zal worden ver
leend, daarbij o.a. overwegende, dat de on
derwerpelijke aanvrage van het schoolbe
stuur strekt tot aanleg een.er speelplaats bij 
zijne school, welke tevens dienst kan doen 
als terrein voor de lichamelijke oefening; 
dat hier alzoo sprake is van een voorziening, 
in den zin van art. 72, tweede lid, der wet; 
dat de gevraagde medewerking tot zoodanige 
voorziening, blijkens de bewoordingen van 
art. 75, tweede lid , der wet, slechts kan wor
den geweigerd, indien niet aan de in art. 73 
der wet omschreven vereischten is voldaan, 
of indien door inwilliging der aanvrage de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, zouden worden ' over
schreden; dat - zooals trouwens door den 
raad ook niet wordt betwist - de aanvrage 
voldoet aan de in art. 73 der wet omschre
ven vereischten; dat echter ook overigens 
's raads besluit tot weigering der gevraagde 
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medewerking op onjuisten grond berust; dat 
toch de thans bij de school bestaande speel
plaats, in verbat}d met hare afmetingen, als 
zoodanig onvoldoende moet worden geacht 
en ongeschikt voor het daarop doen geven 
van onderwijs in het vak lichamelijke oefe
ning; dat dan ook met den Bouwkundig in
specteur van het lager onderwijs moet wor
den aangenomen, dat inwilliging van het 
verzoek van het schoolbestuur om aanleg 
eener speelplaats van zoodanige afmetingen, 
dat zij zoowel tot dat doel als tot terrein voor 
de lichamelijke oefening met vrucht kan 
worden gebezigd, niet tengevolge zal hebben, 
dat de normale eischen aan het geven van 
lager onderwijs te stellen zullen_worden over
schreden; dat de raad in zijn desbetreffend 
besluit zijn oordeel, dat de normale eischen 
van het lager onderwijs door inwilliging van 
het verzoek van het schoolbestuur zouden 
worden overschreden, weliswaar motiveert 
met een beroep op de door de gemeente te 
betrachten noodzakelijke zuinigheid, maar 
dat deze overweging geen steun vindt in de 
wet; dat immers dit bezwaar van den raad 
slechts gericht is tegen den koopprijs van het 
terrein, hetwelk het schoolbestuur als speel
en oefenterrein heeft gekozen en mitsdien, 
nu de betrokken eigenaar niet tot verlaging 
der koopsom wil overgaan, teyens tegen de 
keuze van het terrein; dat echter de beslis
sing welke van den raad gevraagd werd, 
slechts een beginselbesluit was, strekkende 
tot medewerking bij den aanleg van een in 
het overleg tusschen B . en W. en het school
bestuur, als bedoeld in art. 77 der wet, nader 
te bepalen speel- en oefenterrein voor de 
onderwerpelijke school; dat met name in het 
zesde lid van gemeld wetsartikel wordt be
paald, dat, indien B. en W . tegen de keuze 
van het terrein bezwaar hebben of de raming 
der kosten te hoog achten en dit bezwaar niet 
door overleg kan worden opgeheven, het ge
meentebestuur of het schoolbestuur de be
slissing van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen inroept; dat der
halve de raad in zijn aangevallen besluit een 
gebied betreedt, hetwelk in eerste instantie 
aan B . en W. is voorbehouden; dat mitsdien, 
nu, zooals uit het vorenstaande is gebleken, 
geen gronden voor afwijzing van het verzoek 
van het schoolbestuur zijn aan te voeren, in 
beroep het verzoek om medewerking alsnog 
moet worden ingewilligd; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de ge
meenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat bij de Wet van 22 Mei z937 
(S. n °. 322) aan art. 75, lid 2, der Lager 
Onderwijswet z920 werd toegevoegd een 
nieuwe grond tot weigering van medewer
king tot voorzieningen in den zin van art. 72, 
2, lid, der wet, en wel deze, dat een gevraag
de medewerking tot zoodanige voorziening 
kan worden geweigerd, indien door inwilli
ging van de aanvrage de normale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
zouden worden overschreden; dat derhalve 
de gemeenteraad verplicht is, een zoodanige 
aanvrage aan dezen norm te toetsen; dat bij 

de mogelijkheid van een discongruentie tus
schen de artikelen 75, 2e lid, en 77, 6e lid, 
der wet het niet aangaat, de laatstgenoemde 
wetsbepaling van beslissenden invloed te 
doen zijn op de beteekenis van "normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs 
te stellen", dat zijns inziens door de even
vermelde wetswijziging de wetgever het stel
sel der wet, namelijk, dat de gemeenteraad 
op dit stuk slechts principieele beslissingen 
heeft te nemen, in zooverre heeft doorbroken, 
dat de gemeenteraad de bevoegdheid heeft, 
een aanvrage om medewerking volledig in 
financieel opzicht op haar eigen waarde te 
beoordeelen; dat de voor den aanleg van de 
gevraagde speelplaats benoodigde grond is 
gelegen achter een bebouwd perceel aan de 
Zijdeweg en slechts te bereiken is langs een 
smal voetpad ter lengte van ongeveer 40 
meter naast een sloot ; dat de gevraagde prijs 
van f 3000, welke neerkomt op een bedrag 
van ongeveer f 6 per m 2 - afgedacht van de 
zeer ongunstige ligging ten opzichte van de 
school - in dit verband buitensporig hoog 
is in vergelijking met den gangbaren prijs 
voor tuingrond in de gemeente Boskoop; dat 
de koopprijs zelfs den prijs voor bouwgrond 
- welke bestemming het gevraagde terrein 
niet heeft en ook niet kan verkrijgen - in 
belangrijke mate overtreft; dat onder deze 
omstandigheden hij - blijvende binnen de 
grenzen van zijne bevoegdheid - van oor
deel blijft, dat door inwilliging van de aan
vrage de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, zouden worden 
overschreden; 

0. dat Ged. Staten terecht op de in hun 
bestreden besluit vermelde gronden hebben 
geoordeeld, dat door het inwilligen van de 
aanvrage de normale eischen , aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, niet worden 
overschreden; 

Gezien de Lager Onderwijswet z920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

9 Juni 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Octrooiwet art. 43.) 

De stelling van het middel, dat het 
voor de beoordeeling van de onrecht
matigheid van het handelen van den 
Staat van belang kan zijn, van wien de 
Staat de overige (sc. andere dan die 
door Philips zijn geleverd Red.) onder
deelen heeft betrokken , is voor de be
slissing van dit geding niet ter zake die
nende, terwijl de klacht, dat het Hof dit 
punt ten onrechte buiten onderzoek 
heeft gelaten, ongegrond is, daar ter 
zake door den Staat geenerlei feiten 
gesteld waren. 

De Staat der Nederlanden, eischer tot cas
satie van een arrest van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage van 30 Mei z938 , advocaat 



1939 9 .JUNI 254 

Jhr. Mr. G. W. van der Does, gepleit door 
Mr. G. H. Ch. Bodenhausen; 

tegen: 
de D uitsche Vennootschap van Koophandel 
Siemens & Halske A.G., gevestigd te Berlijn
Siemensstadt, procureur Mr. M. M. Schim 
van der Loeff, gepleit door Mr. A. F. Visser 
van IJzendoorn, 

en tegen: 
de N. V. Philips Gloeilampenfabrieken, te 
Eindhoven, advocaat Mr. F . M. Westerouen 
van Meeteren, verweersters in cassatie, niet 
gepleit. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia : 
D e Staat stelde beroep in cassatie in, Phi

lips daarbij als tweede verweerster dagvaar
dend. Deze heeft zich daarop t. a . v. het be
roep gerefereerd aan het oordeel van den 
Hoogen Raad. 

Als middel draagt de Staat bij haar cas
satie beroep voor: ,,S. of v. t. van artt. I, 30, 
32, 33, 34, 37, 38, 43, 54 der Octrooiwet, 
I349, I35I, I352, I353, I354, I355, I356, 
I374, I375, I376, I40I, I402, I403 B . W ., 48 
Rv., 

doordien het Hof, ten aanzie11 van den ge
stelden inbreuk op octrooi n°. 9I47 overwe
gende, enz. 

het beroepen vonnis , voor zoover dit be
trekking heeft op de door Siemens tegen den 
Staat ter zake van schending van het oc
trooi n°. 9I47 ingestelde vordering, bekrach
tigt, 

t en onrechte, omdat voor de beantwoor
ding der vraag, of de Staat jegens Siemens 
onrechtmatig heeft gehandeld wel degelijk 
van belang kan zijn van wien de Staat de 
vorenbedoelde "overige" onderdeelen heeft 
betrokken, immers wanneer deze onderdee
len bij of vóór dit betrekken door den Staat 
ten aanzien van octrooi n °. 9I47 rechtmatig 
zijn in het verkeer gebracht, de Staat, mede 
gelet op het feit, dat aan hem slechts ge
bruik van de helft der in het octrooischrift 
omschreven telefoonschakeling is verweten, 
zeker niet zonder meer kan geacht worden 
door de vorenbedoelde "overige" onderdee
len tezamen met de van Philips afkomstige 
Wheatstone'sche brug en versterker te ge
bruiken, ten aanzien van Siemens onrecht
matig te hebben gehandeld, doch alsdan ter 
beoordeeling van de vraag, of zoodanig on
rechtmatig handelen kan worden aanwezig 
geacht, mede zou moeten worden vastge
steld of het betrekken van meergenoemde 
"overige" onderdeelen door den Staat al dan 
niet tevens aan dezen de bevoegdheid heeft 
gegeven om mede met die onderdeelen (in 
combinatie met van elders door den Staat 
verkregen middelen) de ten processe bedoel
de helft der in het octrooischrift omschreven 
telefoonschakeling te gebruiken, althans 
mede de beteekenis zou moeten worden 
vastgesteld van meergemelde "overige" on
derdeelen tegenover de door Philips aan den 
Staat geleverde Wheatstone'sche brug en 

versterker, welke beteekenis niet afdoende 
is bepaald met de overwging, dat de bedoel
de "overige" onderdeelen ook voor verschil
lende andere doeleinden bruikbaar zijn, heb
bende het Hof een en ander ten onrechte 
buiten onderzoek gelaten." 

Ik gaf in het voorafgaande een vrij vol
ledig overzicht van wat zich in deze proce
dures tot heden heeft afgespeeld, niet zoo
zeer, om daardoor te doen uitkomen, dat 
thans nog alleen de zaak Siemens tegen den 
Staat betreffende octrooi 9I47 aan de orde 
is, als wel om door de vermelding der vast
gestelde feiten, de bespreking van het mid
del in cassatie eenvoudiger te maken. 

Uit het pleidooi van den geachten pleiter 
voor den Staat toch bleek, naar het mij wil 
voorkomen, dat de H . R. tot juist begrip 
van het voorgedragen middel over meer fei 
ten zou moeten kunnen beschikken, dan in 
het arrest zijn weergegeven, en wanneer deze 
opvatting juist geoordeeld mocht worden, 
vloeit daaruit reeds voort, dat het middel 
niet tot cassatie zal kunnen leiden. 

In de overweging welke het middel weer
geeft, legt het Hof in de eerste plaats de in
leidende dagvaarding uit, en zegt dat Sie
mens, de houder van octrooi 9I47, den Staat 
bedoelt te verwijten, het gebruik in het 
(telefoon)station te Utrecht der helft van 
de in het octrooi beschreven schakeling. 
Hierbij stelt het Hof vast, dat de Staat niet 
heeft ontkend, dat deze helft inderdaad door 
hem in het Utrechtsche station in bedrijf is 
gesteld en gebruikt. 

Daarop laat het Hof een beschouwing vol
gen, welke naar mijn meening niet geheel 
duidelijk is in dit verband. Wel is komen 
vast te staan, zegt het Hof, dat alleen de tot 
deze helft behoorende Wheatstone'sche brug 
en versterker door Philips zijn geleverd en 
de overige onderdeelen daarvan (welke het 
Hof opsomt door te zeggen:) te weten de 
telefoondraden der buitenleiding en de ove
rige, van de brug uitgaande verbindingsdra
den niet van Philips afkomstig zijn, doch dit 
staat niet in den weg aan een toewijzing der 
vordering Siemens. 

Tegen deze beschouwing, welke hierboven 
in het middel volledig is vermeld, richt zich 
het cassatiemiddel. 

Naar den H . R . uit de mondelinge toe
lichting van partijen is gebleken, moet deze 
beschouwing betrekking hebben op een op
merking namens den Staat gemaakt bij het 
pleidooi voor het Hof. 

Deze toelichting als volkomen juist aan
nemend, worden deze alinea's der overwe
ging begrijpelijk, maar uit het arrest blijkt 
dit niet, en in cassatie kan dit eischer dus 
niet baten. 

Het middel stelt de vraag of het van be
lang kan zijn voor de beoordeeling der recht
matigheid van het gebruik van een geoc
trooieerd voortbrengsel, dat een gedeelte der 
bestanddeelen, waaruit dit is samengesteld, 
zonder recht doch een ander gedeelte met 
recht is verkregen, immers rechtmatig in het 
verkeer is gebracht. 
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Het onderzoek naar de beantwoording 
hiervan, kan voor de praktijk belangrijke 
resultaten hebben, maar kan m. i. in deze 
zaak niet plaats vinden. 

De overweging van het Hof toch waar
tegen het middel gericht is , mist m. i. in het 
arrest feitelijken grondslag, en is voor de 
beslissing waar het Hof toe komt, overbodig. 
Het Hof heeft niet vastgesteld, en behoefde 
dit niet te doen, nu de Staat dit verweer niet 
gevoerd had, of de Staat door onderdeelen 
van een ander dan Philips - die ten op
zichte van voorwerpen als omschreven in 
octrooi 9147 niets rechtmatig in het verkeer 
kon brengen - af te nemen, recht op het 
gebruik van de schakeling kon krijgen. Het 
antwoord hierop, hangt, zooals de geachte 
pleiter voor Siemens m. i. terecht opmerkte, 
hiervan af of die onderdeelen betrokken zijn 
van iemand, die bedoelde onderdeelen regel
matig in het verkeer bracht. Van een beroep 
op die omstandigheid blijkt echter niet. 

Bovendien spreekt het middel alleen over 
.,overige onderdeelen". 

Het Hof geeft die onderdeelen zooals uit 
de bovenvermelde aanhalingen uit het arrest 
blijkt, nauwkeurig aan, en het wil met die 
aanwijzing naar mijne meening zeggen, dat 
die genoemde onderdeelen niet het wezen 
van het octrooi zelf raken. 

Ten slotte is mij niet duidelijk, waarom 
het Hof verplicht zou zijn geweest, zelfstan
dig een onderzoek in te stellen, zooals aan 
het eind van het middel gevorderd wordt. 

Ik ben van oordeel, dat aan het middel 
feitelijken grondslag ontbreekt en concludeer 
tot verwerping van het beroep en veroordee
ling van eischer in de kosten dezer procedure. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat uit het bestreden arrest, voor zoo

ver in cassatie nog van belang, blijkt: dat 
Siemens, als houdster van het Nederlandsch 
octrooi n °. 9147, betreffende een telefoon
schakeling, bij inleidende dagvaarding heeft 
gesteld, dat Philips heeft vervaardigd, ver
kocht en geleverd aan ,. .,den Staat, gelijk 
deze van gene heeft gekocht en ontvangen 
en in bedrijf heeft gesteld en thans in het 
versterkersstation te Utrecht gebruikt ver
sterkerinrichtingen, welke een schakeling be
vatten, die alle kenmerken van het octrooi 
n° . 9147 vertoont en beide deze handelingen 
hebben verricht zonder daartoe gerechtigd 
te zijn; dat Siemens door voormelde hande
lingen van Philips en den Staat schade 
lijdt;" " en deswege heeft gevorderd, dat 
deze handelingen onrechtmatig zouden wor
den verklaard en aan Philips en den Staat 
zou worden vèrboden om daarmede voort te 
gaan, met hun veroordeeling tot betaling van 
zekere bedragen als dwangsom of als schade
vergoeding in geval van overtreding binnen 
een jaar nadat het vonnis in kracht van ge
wijsde zou zijn gegaan; dat de Rechtbank te 
's-Gravenhage bij vonnis van 24 November 
1936 ten aanzien van de vraag, of op het oc
trooi n°. 9147 inbreuk is gemaakt, heeft over-

wogen, dat het geschilpunt, dat ten deze par
tijen verdeeld houdt, neerkomt op de vraag, 
of de kenmerken van het octrooi te vinden 
zijn in een inrichting, welke volledig wordt 
weergegeven door de helft van de aan het 
octrooischrift gehechte teekening, in dien 
zin, dat deze helft wordt verkregen door van 
het rechtsche uiteinde van de met V aange
duide buitenleiding een dwarslijn te trekken 
naar het linksche uiteinde van de met W 
aangeduide buitenleiding, en drie deskundi
gen heeft benoemd met opdracht om omtrent 
deze vraag een advies uit te brengen; dat 
door Philips en den Staat hooger beroep is 
ingesteld en het Hof de door Philips tegen 
voormeld vonnis aangevoerde grief, - t er 
toelichting waarvan Philips heeft betoogd, 
dat zij niets meer heeft vervaardigd en aan 
den Staa t heeft verkocht en geleverd dan 
een bepaald aantal versterkers en Wheat
stone'sche bruggen - gegrond heeft bevon
den, daar versterkers en Wheatstone'sche 
bruggen op zich zelf stellig niet zijn geoc
trooieerd en dus het vervaardigen, verkoo
pen en leveren van een of meer dezer voor
werpen zonder meer geen inbreuk op het oc
trooi oplevert; dat het Hof daarop aan Sie
mens hare vordering tegen Philips heeft ont
zegd, doch ten aanzien van Siemens tegen 
den Staat gerichte vordering, heeft overwo
gen: 

dat de eenige door den Staat aangevoerde 
grief dezelfde is, als die van Philips in de 
eerste zaak, en de Staat in verband hiermede 
nog heeft betoogd, dat hem door Siemens 
niet meer zou zijn verweten dan het gebruik 
van precies datgene, wat hem door Philips 
is geleverd, zoodat, nu het door Philips ge
leverde alleen bestaat uit eenige Wheatsto
ne'sche bruggen en eenige versterkers, van 
toewijzing der vordering wegens inbreuk op 
het octrooi n °. 9147 geen sprake zou kun
nen zijn; 

dat echter, al is de inleidende dagvaarding 
op dit punt niet gelukkig geredigeerd, de 
Staat daaruit kon begrijpen en dan ook, ge
zien het door hem in eersten aanleg aan
gevoerde kennelijk heeft begrepen, dat Sie
mens aan hem bedoelde te verwijten het ge
bruik in het station te Utrecht, niet van de 
geheele, twee verschillende stations verbin
dende telefoonschakeling met buitenleidin
gen, welke in het octrooischrift is omschre
ven, maar enkel van de door de Rechtbank 
bedoelde helft daarvan; 

dat de Staat niet heeft ontkend, dat deze 
helft inderdaad door hem in het Utrechtsche 
station in bedrijf is gesteld en gebruikt; 

dat nu weliswaar is komen vast te staan, 
dat alleen de tot deze helft behoorende 
Wheatstone'sche brug en versterker door 
Philips zijn geleverd en dat de overige on
derdeelen daarvan, t. w. de telefoondraden 
der buitenleiding en de overige, van de brug 
uitgaande verbindingsdraden niet van Phi
lips afkomstig zijn, doch het uit den aard der 
zaak voor de vraag, of de Staat onrechtma
tig heeft gehandeld, niet van eenig belang 
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kan zijn, van wien hij deze laatste, ook voor 
verschillende andere doeleinden bruikbare, 
onderdeelen heeft betrokken ; 

dat daarom het feit, dat deze onderdeelen 
van de door de Rechtbank bedoelde helft 
niet door Philips zijn geleverd, niet aan toe
wijzing der vordering van Siemens in den 
weg kan staan en de grief van den Staat is 
ongegrond; 

0. dat de Staat als middel van cassatie 
heeft aangevoerd: Zie Concl. Adv.-Gen. 

0 . hieromtrent : 
dat blijkens het bestreden arrest de Staat 

als eenige grief tegen het vonnis der Recht
bank heeft aangevoerd, dat hem door Sie
mens niet meer zou zijn verweten dan het 
gebruik van precies datgene, wat hem door 
Philips is geleverd, zoodat, nu het door Phi
lips geleverde alleen bestaat uit eenige 
Wheatstone'sche bruggen en eenige verster
kers, van toewijzing der vordering wegens 
inbreuk op het octrooi n ° . 9I4 7 geen sprake 
zou kunnen zijn; 

dat uit het arrest niet blijkt, dat de Staat 
heeft gesteld, dat van inbreuk op S iemens 
octrooi geen sprake zoude zijn, omdat de 
overige onderdeelen, benoodigd voor het in 
werking stellen van het gedeelte van de tele
foonschakeling, waarvan het gebruik die in
breuk zoude opleveren, door den Staat zou 
zijn betrokken van iemand, die bedoelde on
derdeelen rechtmatig in het verkeer bracht; 

dat dan echter de in het middel neerge
legde stelling, dat het voor de boordeeling 
van de onrechtmatigheid van het handelen 
van den Staat van belang kan zijn, van wien 
de Staat de overige onderdeelen heeft be
trokken, voor de beslissing van dit geding 
niet ter zake dienende is, terwijl de in het 
slot van het middel vervatte klacht, dat het 
Hof dit punt t en onrechte buiten onderzoek 
heeft gelaten, ongegrond is, daar ter zake 
door den Staat geenerlei feiten gesteld wa
ren en dus niets te onderzoeken viel; 

dat het middel dus niet kan slagen; 
Verwerpt het beroep; (Salaris resp. f 400 

en f rno. - Red.) 
(N. J.) 

9 Juni z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 248.) 

Nu bij K . B. van 5 Mei I928 is be
slist, dat de kapitaalsuitgaaf, voort
vloeiend uit de overdracht van de niet 
tot bouwterrein bestemde gronden van 
het grondbedrijf naar den algemeenen 
dienst der gemeente, niet over een t ij d
vak langer dan 40 jaren behoort te wor
den verdeeld, hebben Ged. State!l tegen 
een begrootingswij ziging, voorzoover 
daarbij voor de jaarlijksche lasten, voort
vloeiend uit de stichting van een nieuw 
gebouw, o. m. dekking wordt gezocht 
door de aflossing van bedoelde kapi
taalsuitgaaf van 40 tot 75 jaren te ver
lengen, terecht bezwaar gemaakt. D e 
min gunstige financieele omstandighe-

den, waarin de gemeente is komen te 
verkeeren, kunnen een terugkomen op 
genoemde beslissing van I928nietrecht
vaardigen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Amersfoort tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 22 November I938, n °. 4I89/3344, 3e 
Afd., waarbij de goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit van 25 October I938, 
tot wijziging van de begrooting voor I938, in 
verband met den bouw van een nieuw po
litiebureau ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, advies van 
3 Mei 1939, n°. 248; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Juni 1939, n° . 
I2284, afd. B. B.; 

0 . dat het evenvermelde besluit van Ge
deputeerde Staten steunt op de overweging, 
dat bij het vermelde raadsbesluit een bedrag
van f I55.ooo ten laste van den kapitaaldienst 
is uitgetrokken voor den bouw van een nieuw 
politiebureau, terwijl daartegenover in ont
vangst is geraamd een bedrag van f I49.600 
wegens opbrengst van een geldleening, als
mede een bijdrage, groot f 5400, van den ge
wonen dienst; dat op den gewonen dienst de
ze bijdrage in uitgaaf is geraamd, waartegen
over de aflossing van uit eigen fondsen ver
strekte gelden met f 5400 is verlaagd; dat 
deze verlaging van aflossing betrekking heeft 
op het kapitaal groot f 488.3I5.90, hetwelk 
in I 926 door het gemeentelijke fonds wegens 
overdracht van het electriciteitsbedrijf aan 
den kapitaaldienst der gemeente is verstrekt 
tot dekking van de uitkeering aan het grond
bedrijf wegens overneming van gronden, be
stemd voor blijvend bosch en plantsoen; dat 
de raad van Amersfoort den duur van de te
rugbetaling van dat kapitaal alsnog wil ver
lengen van 40 jaar tot 75 jaar, teneinde mede 
daardoor de jaarlijksche Jasten, welke uit den 
bouw van een nieuw politiebureau zullen 
voortvloeien, te dekken; dat bij Ons besluit 
van 5 Mei I928, n °. I4, waarbij ongegrond 
is verklaard het beroep van den raad van 
Amersfoort tegen hun besluit van 25 Octo
ber I927, 3e afd., n ° . 3I96/222I, tot onthou
ding van goedkeuring aan de gemeentebc
grooting voor I926 is uitgemaakt, dat er geen 
termen zijn om de kapitaalsuitgaaf, voort
vloeiende uit de overdracht van de niet tot 
bouwterrein bestemde gronden van het grond_ 
bedrijf naar den algemeenen dienst, te ver
deelen over een langer ti_idvak dan 40 jaren, 
aangezien het hier betreft gronden, welke 
niet tot bouwterrein, doch voor den ooenba
ren dienst zijn bestemd, dus gronden, die niet 
verhandelbaar zijn en geen verkoopwaarde 
hebben; dat - gelijk ook is overwogen in 
Ons besluit van II Mei I927, n°. 55, waarbij 
is beschikt op het door den raad van Amers
foort ingestelde beroep tegen hun besluit 
tot onthouding van goedkeuring aan de be
grooting I926 in een eerdere lezing - niet 
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opnieuw een beslissing kan worden uitgelokt 
omtrent een aangelegenheid, waaromtrent 
reeds een eindbeslissing aanwezig is; dat 
mitsdien de verlenging van den vorenbedoel
den looptijd, waartoe door den raad thans 
andermaal is besloten, geen punt van onder
zoek meer kan uitmaken, nu daaromtrent 
reeds een eindbeslissing aanwezig is; dat, ook 
indien dit niet het geval zou zijn, het niet 
verantwoord zou zijn, aan die verlenging 
goedkeuring te hechten; dat toch in een zich 
uitbreidende gemeente als Amersfoort in de 
toekomst steeds nieuwe behoeften zullen ont
staan, waarin noodzakelijk zal moeten wor
den voorzien; dat deze voorziening bemoei
lijkt en de toekomst zonder geldige reden 
zwaarder belast zou worden, indien !}et tijd
vak der terugbetaling van het kapitaal, ver
strekt voor de voor bosch en plantsoen be
stemde gronden, zou worden verlengd van 

. 40 tot 75 jaren, waardoor de laatste terugbe
taling op die schuld zou worden verschoven 
tot het jaar 2000; dat wellicht eenige ver
lenging van het tijdvak van terugbetaling in 
het onderhavige geval gerechtvaardigd zou 
kunnen zijn, indien in het algemeen door de 
gemeente voor de afschrijving (aflossing) 
van de ten laste van den kapitaaldienst ge
brachte uitgaven een hooger percentage was 
in acht genomen dan in verband met het 
doel der uitgaven noodig kan worden geacht; 
dat echter door het gemeentebstuur niet is 
gesteld - laat staan aannemelijk gemaakt. -
dat zulks het geval is; dat het bedoelde 
raadsbesluit dan ook strijdig is met de eischen 
van een deugdelijk geldelijk beleid; 

dat de raad van Amersfoort in beroep aan
voert, dat door de verlenging van den duur 
van de terugbetaling van bovenvermeld ka
pitaal van 40 jaar tot 75 jaar het mogelijk 
zal zijn om zonder belangrijke verzwaring 
van lasten over te gaan tot den bouw van een 
nieuw politiebureau, waarvan de noodzake
lijkheid algemeen wordt erkend en waartoe 
anders niet zou kunnen worden overgegaan 
zonder dat de toch reeds zwaar drukkende 
belastingen zouden moeten worden verhoogd; 
dat deze verhooging slechts zou kunnen be
staan in de plaatsing der gemeente van de 
2e klasse naar de 3e klasse gemeentefonds
belasting en/of verhooging der opcenten op 
de hoofdsom der personeele belasting (thans 
reeds beloopende van 120-220); dat door 
Ged. Staten reeds sedert eenige jaren is aan
gedrongen om tot belastingverhooging te ge
raken, teneinde tot reserve voor tekorten in 
komende jaren te kome n ~ teneinde zoolang 
mogelijk te voorkomen, dat het Rijk in even
tueele tekorten dezer gemeente zal moeten bij
passen; dat zijnerzijds hiertegen zeer ernstige 
bezwaren bestaan, omdat het juister lijkt de 
kleine speling in belastingheffing, welke nog 
beschikbaar is, te reserveeren, teneinde deze 
in de toekomst-indien dit onverhoopt noo
dig mocht zijn-te gebruiken tot dekking van 
dan niet meer waarschijnlijke, doch werke
lijke tekorten; dat, indien thans voor den 
noodzakelijken bouw van het politiebureau 
de belasting tot het uiterste zou moeten wor -

L. 1939. 

den opgevoerd .. hiervan het gevolg zoude zijn, 
dat elke reserve voor vervanging van den 
achteruitgang in gemeentelijke middelen, o.a. 
tengevolge van de terugloopende garantie
ui tkeering, zou zijn verdwenen, waardoor de 
kans, dat de gemeente een beroep op extra
bijdrage moet doen, zeer wordt vergroot; dat 
daarom de in de niet-goedgekeurde begroo
tingswijziging verwerkte dekkingsmethode in 
het financieele belang van Rijk en gemeente 
moet worden geacht; dat weliswaar bij Ons 
besluit van 5 Mei 1928, n °. 1·4, is uitgemaakt, 
dat er geen termen zijn om de kapitaalsuit
gaaf, voortvloeiende uit de overdracht van 
de niet tot bouwterrein bestemde gronden 
van het grondbedrijf naar den algemeenen 
dienst te verdeelen over een langer tijdvak 
dan 40 jaar, aangezien het hier betreft gron
den, welke niet tot bouwterrein, doch voor 
den openbaren dienst zijn bestemd, dus gron
den, die niet verhandelbaar zijn en geen ver
koopwaarde hebben, doch dat de tijdsom
standigheden en in verband daarmede de 
gemeente-financiën in zoodanige mate zijn 
gewijzigd, dat voor een nadere overweging 
alleszins redenen zijn; dat de overweging, 
door Ged. Staten aangehaald, dat niet op
nieuw een beslissing kan worden uitgelokt 
omtrent een aangelegenheid, waaromtrent 
reeds een eindbeslissing aanwezig is, niet in 
alle gevallen kan opgaan, omdat de bindende 
kracht van administratiefrechtelijke gewijs
den niet wettelijk is vastgelegd en het -
gelijk in meer Koninklijke beslissingen is tot 
uiting gekomen - de vraag is, of hier sprake 
is van de herhaling van den eisch dan wel 
van een nieuwen eisch, of wel de vraag of de 
zaak hier identiek is aan de vroegere, dan 
wel of hier een duidelijk en belangrijk ver
schil aanwezig is; dat in de onderwerpelijke 
zaak de hoofdzaak is gelegen in de nood
zakelijkheid van den bouw van het politie
bureau en de bijzaak in de verlenging van 
den aflossingsduur, waaruit de middelen moe
ten worden gevonden om aan de hoofdzaak 
te kunnen voldoen; dat voorts de financieele 
toestand der gemeente thans veel bezwaar
lijker is dan in 1938, terwijl op de schuld 
voor blijvend plantsoen en bosch reeds 12/40 
deel is afgelost en daardoor een verschuiving 
van den aflossingslast ook voor de toekomst 
van minder bezwaar is te achten; dat verder 
de toeneming der bevolking - van 35000 in 
1925 tot bijna 48000 thans (een vermeerde
ring met ± 33 %) - zoodanig is, dat het nut 
van het blijvend bosch en plantsoen voor de 
gemeente nu en vooral in de verre toekomst 
steeds grooter wordt, zoodat er alle redenen 
zijn om den thans te zwaar drukkenden last 
over een langere periode te verdeelen; dat, 
hoewel deze gronden niet verhandelbaar zijn 
en geen verkoopwaarde hebben, zij voor een 
belangrijk bevolkingscentrum een steeds be
langrijker wordend bezit vormen, waarvan de 
waarde ver boven verkoopwaarde uitgaat; 
dat al deze overwegingen er toe nopen de 
verlenging van den vorenbedoelden looptijd, 
in verband met het doel, waarvoor dit noodig 
wordt geacht, opnieuw een punt van onder-

17 
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zoek te doen uitmaken, gelijk Gedeputeerde 
Staten trouwens hebben aanvaard; dat Ge
deputeerde Staten het niet verantwoord ach
ten aan die verlenging goedkeuring te hech
ten, omdat toch in een zich uitbreidende ge
meente als Amersfoort in de toekomst steeds 
nieuwe behoeften zullen ontstaan, waarin 
noodzakelijk zal moeten worden voorzien en 
omdat deze voorziening bemoeilijkt en de 
toekomst zonder geldige reden zwaarder be
last zou worden, indien het tijdvak der terug
betaling van het kapitaal, verstrekt voor de 
voor bosch en plantsoen bes'temde gronden, 
zou worden verlengd van 40 tot 75 jaren, 
waardoor de laatste terugbetaling op die 
schuld zou worden verschoven tot het jaar 
2000; dat het juist is te achten, dat in een 
zich uitbreidende gemeente als Amersfoort 
steeds nieuwe behoeften ontstaan, doch dat dit 
niet slechts voor de toekomst geldt, maar re~ds 
thans - blijkens het voorliggende raadsbe
sluit - het geval is, terwijl juist de zware 
last van de aflossing voor bosch en plantsoen 
de voorziening daarvan mede bemoeilijkt, 
terwijl door eene verlenging van den aflos
_singsduur de geheele last over langeren tijd 
wordt verdeeld en dus minder drukkend zal 
zijn; dat na 28 jaren weliswaar de toekomst 
ook een deel van dezen - minder drukken
den - last zal dragen , doch dat hiervan niet 
- zooals Gedeputeerde Staten doen - ge
zegd kan worden, dat dit zonder geldige re
den geschiedt; dat integendeel daarvoor hier
boven zeer geldige redenen zijn aangevoerd, 
dat uit de volgende overweging van Gede
puteerde Staten blijkt, dat in het onderhavi
ge geval eenige verlenging van het tijdvak 
van terugbetaling gerechtvaardigd zou kun
nen zijn, indien in het algemeen door de ge
meente voor de afschrijving (aflossing) van 
de ten laste van den kapitaaldienst gebrach
te uitgaven een hooger percentage was in 
acht genomen dan in verband met het doel 
der uitgaven noodig kon worden geacht; dat 
er echter geen aanleiding voor het gemeente
bestuur is geweest om te stellen - laat staan 
aannemelijk maken - dat zulks het geval is, 
omdat uit het tot dusverre in de gemeente 
Amersfoort gevoerd financieel beleid aan Ge
deputeerde Staten duidelijk is kunnen blij
ken, dat ten allen tijde er voor wordt ge
zorgd, dat de gemeentefinanciën zoo voor
zichtig mogelijk worden beheerd; dat zulks 
in v roeger jaren aanleiding heeft gegeven om 
door bijdragen uit den gewonen dienst aan 
den kapitaaldienst verschillende kapitaals
uitgaven zonder leening in korten tijd - en 
somwijlen extra - te voldoen, hetgeen echter 
in de latere jaren tengevolge van de finan
cieele moeilijkheden moest worden beperkt; 
dat een deugdelijk geldelijk beleid in zijne ge
meente steeds een eersten eisch is, hetgeen 
moge blijken uit de omstandigheid, dat on
danks alle moeilijkheden de gemeente geen 
enkelen bijzonderen steun van Rijkswege 
heeft behoeven te vragen; dat daarom met 
de meeste klem moet worden bestreden, dat 
het bedoelde raadsbesluit strijdig zou zijn 
met de eischen van een deugdelijk geldelijk 

beleid en dat Gedeputeerde Staten er niet 
in zijn geslaagd den gemeenteraad ook maar 
in eenige mate duidelijk te maken, waarin de 
strijd met de genoemde eischen bestaat ; dat 
het belang der gemeente medebrengt, dat op 
de in de begrootingswijziging aangegeven 
wijze de m idd elen tot den noodzakelijken 
bouw van het politiebureau worden gevon
den; 

0. dat, nu bij Ons besluit van 5 Mei 1928, 

n ° . 14, is beslist , dat de kapitaalsuitgaaf, 
voortvloeiende uit de overdracht van de niet 
tot bouwterrein bestemde gronden van het 
grondbedrijf naar den algemeenen dienst der 
gemeente Amersfoort niet over een tijdvak 
langer dan 40 jaren behoort te worden ver
deeld, Gedeputeerde Staten tegen de boven
vermelde begrootingswijziging, voorzoover 
daarbij voor de jaarlijksche lasten, voort
vloeiende uit den bouw van een nieuw poli
tiebureau, o. m . dekking wordt gezocht door 
de aflossing van de bovenbedoelde kapitaals
uitgaaf van 40 tot 75 jaar te verlengen , te
recht bezwaar hebben gemaakt; 

dat de mingunstige financieele omstandig
heden, waarin de gemeente Amersfoort is 
komen te verkeeren, een terugkomen op On
ze bovenvermelde beslissing, waardoor de af
lossing van de voormelde kapitaalschuld, ten 
behoeve van voor den openbaren dienst be
stemde, en mitsdien niet verhandelbare en 
geen verkoopwaarde bezittende, gronden 
naar eene verdere toekomst zou worden ver
schoven en op een later komend geslacht zou 
worden afgewenteld, niet kunnen rechtvaar
digen ; 
. dat, aangenomen dat de jaarlijksche lasten, 
uit den bouw van een nieuw politiebureau 
voortvloeiende, welke, blij kens een becijfe
ring van burgemeester en wethouders, het 
eerste jaar ten hoogste f 9400 zullen bedra
gen, om daarna telken jare met f 122.50 te 
verminderen, niet door besparing op uitga
ven kunnen worden gedekt, in welk geval tot 
belastihgverhooging zou moeten worden over
gegaan, een handhaven van het bestreden 
besluit nog geenszins tengevolge zal hebben, 
dat de belastingen in deze gemeente tot de 
uiterste grens zullen moeten worden opge
voerd, zoodat er nog genoegzaam speling 
overblijft, om een eventueelen achteruitgang 
van de gemeentelijke middelen op te van
gen; 

dat, afgezien hiervan, de huidige omstan
digheden, waarin daling van inkomsten geens
zins is uitgesloten, terwijl deze zich snel uit
breidende gemeente in de toekomst wellicht 
voor nieuwe kapitaalsuitgaven zal komen te 
staan, het noodzakelijk maken, de thans op de 
gemeente drukkende kapitaalschulden in zoo 
kort mogelijken tijd af te lossen en het ver
lengen van den eenmaal vastgestelden aflos
singsduur dier schulden allerminst gewenscht 
doen zijn. 

dat - gelet op een en ander - Gedepu
teerde Staten aan deze begrootingswijziging 
terecht hunne goedkeuring hebben onthou
den; 

Gezien de Gemeentewet; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. 
(A.B.) 

9 Juni 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet art. 63.) 

Nu de Rechtb. van oordeel was, dat 
over de 44 weken, waarop de gevraagde 
betaling betrekking had, requestrant 
met een bedrag van f 2.50 p . w. kon vol
staan, had zij bij hare beslissing ook het 
door requestrant in totaal te betalen 
bedrag hiermede in overeenstemming 
moeten brengen . (De Kantonrechter had 
het verhaal bepaald op 44 X f 4, terwijl 
de Rechtb. in het totaal bedragvanf 176 
geen wijziging had gebracht. Red.) . 

Geeft eerbiedig te kennen: 
H . v. N., wonende te 's-Gravenhage, (adv. 

Mr. F . C . R. Drossaart Bentfort) ; 
dat hij bij beschikking van den EdelAcht

baren Heer Kantonrechter te 's-Gravenhage 
dd. 23 September 1938 is veroordeeld om 
aan B. & W. van Amsterdam, vormende het 
bestuur van het gemeentelijk Verzorgings
huis voor ouden van dagen, te Dorp Sloten, 
te Amsterdam, te betalen de somma van f 4 
per week, en wel overeenkomstig het verzoek 
dd. 31 Augustus 1938 door B. & W. van Am
sterdam gedaan, om over het tijdvak van 1 

Maart 1937 tot 1 Januari 1938, zijnde 44 
weken X f 4 = f 1 76 te betalen t en behoeve 
van de verzorging van zijn schoonmoeder in 
vermeld verzorgingshuis; 

dat hij van deze beschikking tijdig in be
roep is gekomen bij de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage, als grief aanvoerend, dat de 
grens van zijn wettelijke onderhoudsplicht 
verre was overschreden door de onderhavige 
beschikking des Kantonrechters: 

dat de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
bij beschikking dd. 3 Februari 1939 het be
drag van f 4 p er week heeft vastgesteld op 
f 2.50, terwijl de beroepen beschikking voor 
het overige werd bevestigd; 

dat hij zich door deze beschikking gegriefd 
gevoelt en nu bij deze t ij dig, immers binnen 
acht weken beroep in cassatie instelt bij 
Uwen R aad ; 

dat hij als grief naar voren brengt, dat de 
Rechtbank, alhoewel in haar laatste rechts
overweging wordt gesproke n, d at "het be
drag, hetwelk appellant gehouden is met in
achtneming van de desbetreffende bepalin
gen der wet bij te dragen in de kosten van 
verzorging van zijn schoonmoeder over de 
gevorderde periode, dient te worden bepaald 
op f 2.50", in het dictum van het vonnis 
slechts vermeldt : stelt bedoeld bedrag vast 
op f 2.50 per week, zonder vermelding van 
de woorden: over de gevorderde period e; 

dat de Rechtbank, gezien haar bovenver• 
melde rechtsoverweging, kennelijk heeft be
doeld, dat over d e gevorderde periode slechts 

f 2.50 per week zou worden verhaald, doch 
dat zij verzuimd heeft dit duidelij k in de 
beschikking weer te geven; 

dat ook de constante jurisprudentie van 
Uwen Raad is, dat verhaal ex art. 63 Armen
wet slechts kan ge~chieden tot de grens van 
de wettelijke onderhoudsplicht over het tijd
vak dat de verzorging heeft geduurd; (cf. 
H . R. 30 Januari 1933 N. J . 1933 pg. 665) ; 

dat echter gerequestreerden, alhoewel zij 
natuurlijk bovenvermeld arrest kennen, van 
een verzuim, althans een onduidelijkheid in 
de onderhavige beschikking van de Arr.
Rechtbank gebruik willen maken om desal
niettemin het volledige bedrag te verhalen , 
in plaats van zooals wettelijk geoorloofd is 
44 weken (tijdvak van verzorging) x f 2.50 
per week in casu; 

dat verzoeker op vorenstaande gronden als 
cassatiemiddel aanvoert s. of v. t . van artt. 
63, 64, 65, 66 en 67 Armenwet en 376, 377 
B.W.; 

dat verzoeker blijkens bijgaande verkla
ring van den Burgemeester van 's-Graven
hage, bedoeld in art. 857 Rv. , niet in staat 
is de kosten aan deze procedure verbonden 
te betalen; 

Weshalve requestrant eerbiedig verzoekt : 
a . de kostelooze behandeling van dit ver

zoekschrift te willen gelasten; 
b. te vernietigen de b estreden beschikking 

van de Arr.-Rechtbank te 's- Gravenhage, 
voorzooveel requestrant zich in cassatie te
gen die beschikking heeft voorzien met zoo
danige verdere voorziening als de Hooge 
Raad zal vermeenen te behooren, met ver
oordeeling van gerequestreerden in de kosten 
op de cassatie gevallen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

0. dat uit de beschikking blijkt, dat de 
Rechtbank van oordeel is, dat het bedrag, 
hetwelk requestrant gehouden is met inacht
neming van de desbetreffende bepalingen 
der wet bij te dragen in de kosten van ver
zorging van zijne schoonmoeder over de ge
vorderde periode - d . i. over het tijdvak 
van 1 Maart 1937 tot 1 Januari 1938, zijnde 
44 weken - op grond van de gebleken draag
kracht van requestrant, dient te worden be
paald op f 2.50 per week; 

0. dat de Rechtbank dienovereenkomstig 
heeft vernietigd de beschikking van den 
Kantonrechter te 's-Gravenhage van 23 Sep
tember 1938, waarvan hooger beroep, voor
zoover daarbij het bedrag, dat zij, die loon 
of andere period ieke inkomsten verschul
digd zijn of worden aan requestrant, daarvan 
aan Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam zullen uitkeeren ter zake van de in de 
beschikking omschreven reeds gemaakte kos
ten van arm enverzorging, is bepaald op f 4 
per week, en te dien aanzien opnieuw recht
doende, bedoeld bedrag heeft vastgesteld op 
f 2.50 per week, doch voor het overige de 
beroepen beschikking heeft bekrachtigd ; 

O. echter, dat de Rechtbank dusdoende 
blijkbaar heeft voorbijgezien, dat hare be-



1939 9 ,TUNI 260 

schikkin~ vvor den requestrant erop neer
komt, dat oed0~ld bedxag van f 2.50 per 
, .. :ek, waarin ue Recht bank kennelijk de 
1: · c ·s zag var, diens wettelijken onderhouds
~h~nt, aau voormeld C ollege zouden moeten 
wor<ler. u itgekeerd, totdat het totaal ver
sch·~!ctigde ter zake van reeds gemaakte kos
ten van verzo rgi ng, tot een bedraJ? ·,an f 176 
zal zijn aangc::zuiverd, terwijl deze totaalsom 
was gevorderd en door den Kantonrechter 
was bepaald op den grondslag van eene we
kelijksche uitkeering van f 4 ten laste van 
requestrant, hoedanige uitkeering, naar des 
Kantonrechters oordeel, aan de draagkracht 
van den requestrant evenredig was; 

0. dat, nu de Rechtbank de draagkracht 
van requestrant daarentegen niet hooger 
aansloeg dan tot eene wekelijksche bijdrage 
van f 2.50, zij hiermede ook bij het vaststel
len der totaalsom, welke over voormelde pe
riode ten laste van requestrant behoorde te 
komen, rekening had dienen te houden en 
die totaalsom mitsdien op geenhoogerbedrag, 
dan op 44 X f 2.50 of op f no, had dienen 
te stellen; 

O. dat immers - gelijk bij arrest van den 
Hoogen Raad van 30 Januari 1933 W. 12591 , 
N. J . 1933, 665 werd beslist - verhaalsrecht, 
indien de ondersteuning in ruimere mate is 
verleend, dan waarin de bij de Wet aange
wezen personen tot onderhoud van den on
dersteunde verplicht zijn, slechts toelaatbaar 
is, naar de bij de Wet gestelde regelen, over 
den tijd, gedurende welken de onderhouds
plicht liep; 

0. dat het voorgestelde middel derhalve 
gegrond is te achten; 

Concludeert, dat de bestreden beschikking 
zal worden vernietigd, doch alleen voorzoo
ver daarbij mede is bekrachtigd de beschik
king van den Kantonrechter met betrekking 
tot het totaal verschuldigde ter zake van 
reeds gemaakte kosten van verzorging, en 
dat de Hooge Raad, rechtdoende overeen
komstig art. 105 R.O., met vernietiging van 
laatstbedoelde beschikking te dien opzichte, 
bepale, dat het door de Rechtbank vastge
stelde bedrag van f 2.50 per week aan Bur
gemeester en Wethouders van Amsterdam 
zal worden uitgekeerd, totdat ter zake van 
ten dezen reeds gemaakte kosten van ver
zorging e e n bedrag van f 1: :ro zal z-ijn aange
zuiverd. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat de Kantonrechter te 's-Gravenhage 

bij beschikking van 23 September 1938 heeft 
toegewezen het verzoek van gerequestreerde, 
dat requestrant worde veroordeeld in de kos
ten van de verzorging van zijn schoonmoeder 
over het tijdvak van 1 Maart 1937 tot 1 Jan. 
1938 bij te dragen f 4 per week, alzoo over 44 
weken in totaal f 1 76; 

0. dat de Rechtbank op het hooger beroep 
van requestrant heeft ·overwogen dat het 
bedrag, hetwelk requestrant in die kosten zal 
hebben te vergoeden "over de gevorderde pe
riode dient te worden bepaald op f 2.50 per 
week" en de beschikking, waarvan beroep, 

heeft vernietigd "voorzooverre daarbij · het 
bedrag dat zij, die loon of andere periodieke 
inkomsten verschuldigd zijn of worden aan 
appellant, daarvan aan Burgemeester en 
Wethouders van Amsterdam zullen uitkeeren 
ter zake van de in de beschikking omschre
ven reeds gemaakte kosten van armenver
zorging, is bepaald op f 4 per week", voorts 
"te dien aanzien opnieuw rechtdoende", dat 
bedrag op f 2. 50 per week heeft vastgesteld 
met bekrachtiging van des Kantonrechters 
beschikking voor het overige; 

0 . dat het middel van cassatie terecht aan
voert dat, waar de Rechtbank van oordeel 
was dat over de 44 weken, waarop de ge
vraagde betaling betrekking had, requestrant 
met een bedrag van f 2.50 per week kon vol
staan, zij bij hare beslissing ook het door 
requestrant in tot aal te betalen bedrag hier
mede in overeenstemming had moeten bren
gen; 

Vernietigt de bestreden beschikking, voor
zoover daarbij ook is bekrachtigd de be 
schikking van d en Kantonrechter, waarbij 
het totaal bedrag op f 1 76 was vastgesteld; 

En rechtdoende ten principale: 
Vernietigt de beschikking van den Kan

tonrechter ook te dien aanzien ; 
Stelt het totaal verschuldigde bedrag vast 

op 44 X f 2.50 off no. 
(N. J.) 

9 Juni 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 136.) 

Nu de gemeenschappelijke regeling 
tot uitvoering der Vleeschkeuringswet 
bepaalt, dat in alle aangesloten gemeen
ten een gelijk keurloon wordt geheven 
tot een bedrag als door den Raad van de 
centrumgemeente zal worden bepaald, 
heeft de Raad der gemeente, die zulks 
geweigerd heeft, zich naar die regeling 
te gedragen en wordt hem de verplich
ting opgelegd tot medewerking aan de 
vaststelling der keurloonen in zijne ge
meente overeenkomstig het door den 
Raad der centrumgemeente aangegeven 
gewijzigd tarief. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil tusschen de ge

meente Beek (L.) en de gemeente Geulle be
treffende de uitvoering van eene gemeen
schappelijke regeling tot uitvoering der 
Vleeschkeuringswet (S. 1919, n ° . 524) ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Mei 1939, n ° . 304; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 5 Juni 1939, n ° . 553 E, 
Afd. Volksgezondheid; 

0. dat de raden der gemeenten Beek, Els
loo, Spaubeek, Stein en Geulle met ingang 
van 1 Juni 1927 eene gemeenschappelijke 
regeling hebben getroffen tot uitvoering van 
de Vleeschkeuringswet; 

dat volgens art. 7 dezer regeling er een 
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commissie van advies op den keuringsdienst 
zal zijn, samengesteld als daarbij nader aan
gegeven, terwijl art. 9 van de regeling be
paalt: 

"In alle aangesloten gemeenten wordt een 
gelijk keurloon geheven tot een bedrag als 
door den raad van de Centrumgemeente na 
de commissie van advies bedoeld in art. 7 
te hebben gehoord, zal worden bepaald. Tot 
grondslag voor de berekening van het keur
loon worden genomen de te ramen kosten 
van den dienst. 

De regeling van de heffing en invordering 
der keurloonen geschiedt met inachtneming 
van het vorenstaande, door elk der aange
sloten gemeentebesturen zelfstandig. Het per
soneel van den dienst verleent, indien zulks 
wordt voorgeschreven, zijne medewerking tot 
de invordering der keurloonen. De besturen 
der aangesloten gemeenten doen minstens 
maandelijks de door hen ontvangen keurloo
nen in de kas der Centrumgemeente stor
ten."; 

dat betreffende de uitvoering van deze ge
meenschappelijke regeling een geschil is ont
staan, doordat de raad der gemeente Geulle 
in tegenstelling met de raden der overige aan
gesloten gemeenten geweigerd heeft de in 
zijne gemeente te heffen keurloonen in over
eenstemming te brengen met de keurloonen, 
zooals deze met ingang van 1 Januari" 1939 
gewijzigd zijn door den raad der Centrum
gemeente Beek in zijne openbare vergadering 
van 10 Augustus 1938, nadat de evenbedoel
de commissie daaromtrent was gehoord; 

dat burgemeester en wethouders van Beek 
daarop de tusschenkomst van Gedeputeerde 
Staten van Limburg hebben ingeroepen ter 
bevordering van eene beslissing in dit ge
schil; 

dat Gedeputeerde Staten, toen zij er niet 
il'l ~Jaagden dit geschil in der minne te doen 
bijleggen, de aangelegenheid aan Ons ter be
slissing hebben voorgedragen; 

0. dat het eerste lid van art. 9 der voor
melde gemeenschappelijke regeling bepaalt, 
dat in alle aangesloten gemeenten een gelijk 
keurloon wordt geheven tot een bedrag, als 
door den raad van de Centrumgemeente, na 
de commissie van advies, bedoeld in art. 7 
te hebben gehoord, zal worden bepaald; 

dat mitsdien , nu de raad der gemeente 
Beek, welke gemeente de Centrumgemeente 
is , in zijne openbare vergadering van 10 Au
gustus 1938, na de commissie van advies , 
bedoeld in art. 7 der regeling te hebben ge
hoord, de wijziging der keurloonen heeft aan
gegeven, de gemeente Geulle evenals de an
dere bij de regeling betrokken gemeenten, 
zich daarnaar heeft te gedragen; 

dat de raad der gemeente Geulle mitsdien 
ten onrechte heeft geweigerd om, in voege 
voormeld, tot wijziging van de keurloonen 
met ingang van 1 Januari 1939 over te gaan; 

Gezien art. 136 der Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
den raad der gemeente Geulle de verplich

ting op te leggen mede te werken tot vaststel
ling van de keurloonen in zijne gemeente 

overeenkomstig het door den gemeenteraad 
van Beek in zijne vergadering van 10 Augus
tus 1938 aangegeven gewijzigde tarief, te 
rekenen van 1 Januari 1939. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last enz. 

(A. B .) 

9 Juni 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Onvoldoende ondersteuning, op zich-
zelf beschouwd, kan niet worden aange
merkt als invloed in den zin van art. 40. 
Zoodanigen invloed levert wèl op è ec 
verstrekking van een geldsom voor aan
schaffing van een woonschip, waardoor 
de armlastige in staat werd gesteld de 
gemeente te verlaten. Dat deze elde1s in 
het onderhoud van zich en zijn gezin 
zou kunnen voorzien, had niet zonder 
meer mogen zijn aangenomen op den 
enkelen grond, dat de armlastige een 
flink man was, die kon en wilde werken. 

De wet verleent geen steun aan de 
opvatting, dat de aansprakelijkheid van 
het ondersteunend orgaan in ieder geval 
zou moeten ophouden op het oogenblik, 
waarop de ondersteunde, zij het ook tij
delijk, werk zou hebben gevonden. 

De wijze, waarop ondersteuningwordt 
verleend, staat uitsluitend ter beoordee
ling van het orgaan, dat steunt. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de Gemeentelijke Instelling 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon, te Cas
tricum, tegen de beslissing van Gedeputeer
de Staten van Noordholland van 18 Januari 
1939, n °. 49, 1e afdeeling, waarbij met toe
passing van art. 40 der Armenwet is bepaald, 
dat de kosten van ondersteuning van het ge
zin van J. den Das, te Alkmaar, over het 
tijdvak II Februari 1938 tot II Februari 1939 
komen ten laste van de Gemeentelijke Instel
ling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, te 
Castricum; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Mei 1939, n°. 299; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Juni 1939, n °. 
5979, afdeeling Armwezen; 

0 . dat de evengenoemde beslissing van 
Gedeputeerde Staten steunt op de overwe
ging, dat, wat de feiten betreft, J. den Das 
op 18 December 1937, komende uit de ge
meente Schagen, zich met zijn gezin, be
staande uit man, vrouw en twee kinderen , 
onderscheidenlijk van 1 I en 13 jaar, te Cas
tricum heeft gevestigd, dat hij terstond na 
zijne vestiging aldaar aan het gemeentebe
stuur een vergunning voor het venten van 
visch heeft verzocht, welke hem echter werd 
geweigerd, daar het gemeentebestuur een uit
breiding van het aantal ventvergunningen 
voor visch ontoelaatbaar achtte; dat hij, arm-
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lastig _geworden, vanwege de Gemeentelijke 
Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon 
te Castricum werd ondersteund, terwijl hij, 
volgens mededeeling van burgemeester en 
wethouders dier gemeente, eveneens eenigen 
steun van de Diaconie der Nederduitsch Her
vormde Gemeente ontving; dat de onder
stand, welken het gezin te Castricum genoot, 
nietvoldoende was om daarmede in het nood
zakelijk levensonderhoud te voorzien; çlat 
Den Das aan de Gemeentelijke Instelling 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Castri
cum den wensch te kennen heeft gegeven 
naar Alkmaar te vertrekken en in verband 
daarmede aan deze Instelling een bedrag van 
f 35 heeft gevraagd met de bedoeling daar
voor een· woonschip te koopen, dat hij naar 
aanleiding van dit verzoek door de genoemde 
Instelling in het bezit gesteld van een be
drag van f 30 naar Alkmaar is vertrokken, 
waar hij zich op 11 Februari 1938 als woon
schipbewoner vestigde, doch reeds spoedig 
daarna een woning aan den vasten wal be
trok; dat hij reeds bij zijne komst in Alk
maar in een toestand van armlastigheid bleek 
te verkeeren en derhalve door de Gemeente
lijke Instelling voor Maatschappelijk Hulp
betoon aldaar terstond in den steun is opge
nomen; dat het Bestuur van de Gemeente
lijke Instelling voor Maatschappelijk Hulp
betoon te Alkmaar heeft aangevoerd, dat de 
gelijknamige instelling te Castricum, welke 
het gezin in onvoldoende mate ondersteunde, 
het vorenvermelde bedrag aan Den Das heeft 
verstrekt, zonder zich tevoren ervan te heb
ben overtuigd, of hij elders wel een middel 
van bestaan zou kunnen vinden; dat van de 
zijde van de Gemeentelijke Instelling voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Castricum 
ter bestrijding van het standpunt van de 
Alkmaarsche Instelling is naar voren ge
bracht, dat Den Das geheel uit eigen bewe
ging naar Alkmaar is vertrokken, waar hij 
meende in zijn onderhoud en dat van zijn ge
zin te kunnen voorzien, en dat het bedrag van 
f 30, waarmede hij Castricum heeft verlaten, 
hem op zijn uitdrukkelijk verzoek is ter hand 
gesteld; dat, wat betreft de toepasselijkheid 
van art. 40 der Armenwet in dit geval, wel
iswaar de verhuizing naar Alkmaar op ini
tiatief van Den Das heeft plaats gehad, doch 
dat aan deze verhuizing, waartoe de man 
werd gedreven door den geringen onderstand, 
welken hij in Castricum ontving, geen ander 
redelijk motief ten grondslag lag; dat de Ge
meentelijke Instelling voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Castricum, toen zij den man 
financieel in staat stelde uit die gemeente te 
vertrekken, redelijkerwijze had moeten in
zien, dat dit gezin, dat te Castricum reeds 
armlastig was, elders evenzeer op onderstand 
zou zijn aangewezen; dat uit de verkregen in
lichtingen is gebleken, dat Den Das tot wer
ken in staat is te achten; 

dat het bestuur van de Gemeentelijke In
stçlling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, te 
Castricum, in beroep aanvoert, dat Den Das 
inderdaàd; terstond na zijne vestiging, te 
Castricum aan het gemeentebestuur eene 

vergunning voor het venten van visch heeft 
verzocht, welke hem echter werd geweigerd, 
daar het gemeentebestuur eene uitbreiding 
van het aantal ventvergunningen voor visch 
ontoelaatbaar achtte; dat hem echter eene 
ventvergunning werd aangeboden voor een 
ander artikel, te zijner keuze, welk aanbod 
niet werd aanvaard; dat ten onrechte door 
Gedeputeerde Staten wordt overwogen, dat 
de onderstand, welken het gezin te Castri
cum genoot, niet voldoende was om daarme
de in het noodzakelijk levensonderhoud te 
voorzien en dat Den Das door den geringen 
onderstand, welken hij in Castricum ontving, 
tot de verhuizing naar Alkmaar werd gedre
ven, waaraan volgens Gedeputeerde Staten 
geen ander redelijk motief ten grondslag lag; 
dat immers Den Das een wekelijkschen steun 
genoot van f 5 in geld plus een kolenbon ter 
waarde van f 0.80, terwijl twee kinderen van 
de schoolvoeding genoten en bovendien aan 
Den Das was aangeboden de huishuur te be
talen, indien hij eene woning van de woning
bouwvereeniging Sint Joseph betrok, in welk 
tekort de gemeente bijdraagt, op welk aan
bod Den Das niet is ingegaan; dat, indien 
Den Das op het huuraanbod van Maatschap
pelijk Hulpbetoon van Castricum was inge
gaan, de uitkeering totaal zou hebben bedra
gen f 5 plus f 0.80 plus f 3.75 (huishuur) is 
f 10.55; dat derhalve te geringe onderstand 
niet het motief voor verhuizing kan zijn ge
weest; dat de uitkeeringen in geld tot medio 
September door Maatschappelijk Hulpbe
toon te Alkmaar verstrekt, geringer waren 
dan die in Castricum, terwijl toch de levens
standaard in Alkmaar hooger is dan in Cas
tricum; dat overigens de omstandigheid, dat 
te geringe ondersteuning wordt toegekend, 
niet als invloed in den zin van art. 40 der 
Armenwet kan worden aangemerkt, welke 
opvatting steun vindt o.m. in Onze besluiten 
van 23 December 1937, n°. 49, en 5 Januari 
1938, n ° . 13; dat het aanbod van eene vent
vergunning voor een ander artikel is gedaan, 
om een bestaansmogelijkheid te geven, zoo
dat dan ook niet gesproken kan worden van 
invloed uitoefenen op de wilsvorming van 
Den Das tot verhuizing naar Alkmaar; dat 
Den Das als motief van zijne verhuizing heeft 
opgegeven, dat hij wel in staat zou zijn "om 
de Noord" in het onderhoud van zichzelf en 
van zijn gezin te kunnen voorzien, terwijl 
hij ter secretarie als woonplaats Alkmaar op
gaf; dat volgens mondelingen mededeeling 
van den Directeur van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Alkmaàr Den Das, na zijn 
aankomst, aldaar een zakkenhandel begon, 
welke in den aanvang goed liep; dat derhalve 
wel degelijk werkgelegenheid elders het mo
tief van verhuizing was; dat volgens denzelf
den Directeur Den Das een flink man is, 
die kan en wil aanpakken; dat Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Castricum derhalve te
recht mocht aannemen, dat Den Das "om de 
Noord" in staat zou zijn, zijn brood te ver
dienen; dat, nu achteraf is gebleken, dat de 
zakkenhandel niet goed bleef gaan, zulks 
geen motief oplevert, Maatschappelijk Hulp-
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betoon te Castricum verwijten te doen; dat 
Den Das medio November 1938 werk heeft 
gekregen, doch op 3 December werd ontsla
gen, dat hij af en toe werkt als kellner in 
Heerenveen, terwijl zijn zoon op 27 Juli 1938 
werk heeft gevonden in Uithoorn, tegen een 
weekloon van f 4, welke werkzaamheden hij 
thans nog verricht; dat Den Das van 12 Sep
tember tot 8 October in de werkverschaffing 
werd geplaatst; dat hij in dien tijd f 59.84 
heeft verdiend; dat Maatschappelijk Hulp
betoon te Alkmaar boven dit loon respectie
velijk op 23 September f 8 en op 30 Septem
ber f 4 toeslag heeft gegeven en op 16 Sep
tember f 8 voor aanschaffing van gereed
schap en kleeren; dat niet blijkt, welke bij
zondere omstandigheden boven het loon van 
plus minus 15 gulden een zoodanigen toeslag 
noodig maakten, en indien zulks een voor
schot op het loon was, dit teruggevorderd had 
moeten worden, hetgeen eveneens geldt voor 
het bedrag voor gereedschap en kleeren; dat 
hij na een en ander nog op het vliegveld te 
Bergen werkzaam is geweest; dat thans, me
dio Februari, volgens mondelinge opgave 
van den Directeur van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Alkmaar, Den Das 13 weken 
vol gewerkt heeft; dat in ieder geval het door 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Alkmaar ver
strekte handelsgeld niet ten laste van Maat
schappelijk Hulpbetoon te Castricum kan 
worden gebracht; dat ditzelfde geldt voor den 
toeslag boven het werkverschaffingsloon, als
mede voor het bedrag, verstrekt voor aan
schaffing van gereedschap en kleeren; dat 
nu Den Das medio November werk heeft ge
vonden, zeer zeker iedere aansprakelijkheid 
van Castricum sindsdien heeft opgehouden, 
waaraan niet afdoet, dat op 3 December Den 
Das weder werd ontslagen; 

0 . dat de beweerde onvoldoende onder
steuning van het gezin Den Das door de Ge
meentelijke Instelling voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Castricum, op zichzelf be
schouwd, niet kan worden aangemerkt als in
vloed, in den zin van art. 40, re lid der Ar
menwet, welke tot toepassing van het tweede 
lid van dit wetsartikel aanleiding zou kunnen 
geven ; 

dat zoodanigen invloed echter wèl oplevert 
de verstrekking door dit bestuur aan Den 
Das van eene som van f 30 voor de aanschaf
fing van een woonschip, waardoor hij in staat 
gesteld werd de gemeente Castricum te ver
laten; 

dat Ged. Staten van Noordholland hierin, 
naar Ons oordeel, terecht aanleiding hebben 
gevonden tot toepassing van art. 40, 2de lid 
der Armenwet; 

dat toch het verstrekken van de bedoelde 
geldsom geen andere strekking kon hebben 
dan het vertrekken van het gezin Den Das 
uit de gemeente Castricum te bevorderen, 
waardoor het risico van zijne armlastigheid 
op een andere gemeente werd afgewenteld; 

dat Den Das nu wel als motief voor zijne 
verhuizing zou hebben opgegeven, dat hij 
elders in het onderhoud van zichzelf en van 
zijn gezin zou kunnen voorzien, doch dat 

zulks in de huidige omstandigheden door 
Maatschappelijk Hulpbetoon niet zonder 
meer had mogen zijn aangenomen, op den 
enkelen grond, dat Den Das een flink man 
was, die kon en wilde aanpakken; 

dat voorts niet ter zake dienende zijn de in 
het beroepschrift geopperde bedenkingen te
gen de wijze, waarop de Gemeentelijke In-_ 
stelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Alkmaar het gezin Den Das heeft onder
steund, aangezien zulks uitsluitend ter be
oordeeling stond van het bestuur dezer in
stelling, terwijl niet is gebleken, dat bij het 
verstrekken der ondersteuning de bepalingen 
van art. 29 der Armenwet niet zouden zijn in 
acht genomen; 

dat tenslotte de Armenwet geen steun ver
leent aan de opvatting van den appellant, 
dat zijne aansprakelijkheid in ieder geval zou 
moeten ophouden op het oogenblik, waarop 
de ondersteunde, zij het ook tijdelijk, werk 
zou hebben gevonden; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

z2 Juni z939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Loterijwet 1905 art. r, lid r en 
art. 2) . 

Hetgeen req., na het betoog, dat het 
hier niet gaat om de vraag welke wiel
renners in werkelijkheid zullen winnen, 
maar over de vraag welke verwac_htin
gen daaromtrent bestaan bij de meer
derheid der deelnemers aan de stem
ming, verder aanvoert, kan hem niet 
baten, daar de stelling, dat uitsluitend 
of nagenoeg uitsluitend deskundigen aan 
de stemming deelnemen, feitelijken 
grondslag mist, voor den deelnemers de 
mate van deskundigheid der andere 
deelnemers een onberekenbare factor is, 
en van mogelijke onderlinge afspraken 
tot gelijkluidend stemmen bij het groot 
aantal deelnemers geen invloed van be
teekenis kan worden toegekend. 

Ambtshalve: Nu het bewezene ople
vert twee verschillende overtredingen, 
op elke waarvan bij de artt. 6 juncto 2 , 

aanhef en sub 1° der Loterijwet 1905 
straf is gesteld, had de Kantonr. niet één 
doch twee straffen behooren op te leg
gen. 

Op het beroep van S. S., sigarenwinkelier, 
t e Amsterdam, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van het Kantongerecht te Am
st erdam van 14 Februari 1939, waarbij hij 
ter zake van : ,,Een andere loterij aanleggen 
en houden dan de zoodanige, tot het aanleg
gen en houden waarv·an de bij de Loterijwet 
1905 vereischte toestemming is verleend", 
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met aanhaling van de artt. 1, 2 aanhef en sub 
1°, 6 lid 1, en 8 der Loterijwet 1905, 23 en 91 
Sr. is veroordeeld tot eene geldboete van vijf 
gulden en een vervangende hechtenis van 
twee dagen. (Gepleit door A. Sabelson). 

De Hooge Raad, en2.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, en 
luidende : 

1. .,S. of v. t . van de artt. 1, 2, 6 en 8 der 
Loterijwet 1905 en van de artt. 23, 63 en 91 
Sr. , aangezien de ten laste gelegde feiten niet 
opleveren de overtreding bij het bestreden 
vonnis gequalificeerd als: 

"Eene andere loterij aanleggen en houden 
dan de zoodanige tot het houden en aanleg
gen waarvan de bij de Loterijwet 1905 ge
eischte toestemming is vereischt"; 

2. ,,S . of v. t . van de artt. 1, 2, 6 en 8 der 
Loterijwet 1905 en van de artt. 23, 63 en 91 
Sr., aangezien de Kantonrechter beslissend 
heeft geoordeeld, ,,dat voor iederen indivi
dueelen deelnemer de uitslag van den wed
strijd van onberekenbare factoren afhanke
lijk blijft als daar zijn het peil der deskun
digheid van iederen deelnemer, het aantal 
deelnemers en de combinaties waarin ver
schillende deelnemers met elkander zouden 
kunnen optreden, op welke factoren de deel
nemers geen invloed kunnen uitoefenen"; 

0 . dat bij inleidende dagvaarding aan 
requirant is telaste gelegd: dat hij, terwijl hij 
toen te Amsterdam woonde, te Amsterdam, 
althans elders in Nederland in of omstreeks 
de maanden Juli en Augustus 1938 als direc
teur en uitgever van het wekelijks, althans 
op geregelde tijden, te Amsterdam verschij
nende en in Nederland verspreid wordende 
blad ,,Sport in Rebus", althans persoonlijk 
voor zich, een andere loterij heeft aangelegd, 
dan een zoodanige, waarvoor de bij de Lo
terijwet 1905 vereischte toestemming was 
verleend en voorts loten in die loterij heeft 
uitgedeeld en door tusschenkomst van an
deren heeft verkocht en afgeleverd, en ten 
verkoop en ter uitdeeling in voorraad heeft 
~d en ook op andere wijze de deelneming 
it. ,.ue loterij heeft opengesteld en openlijk 
heeft bevorderd. 

Bedoelde loterij was een gelegenheid, door 
hem, verdachte, voor het publiek openge
steld, om tegen betaling van 10 cents per stuk 
in het bezit te komen van een exemplaar van 
het nummer 22 Juli 1938, 1e jaargang N °. 6, 
van het genoemde blad ,,Sport in Rebus", 
waarin op de voorlaatste pagina voorkwam 
een z.g. stembiljet, luidende als volgt: 

Stembiljet Vrijdag 22 Juli 1938 N °. 3 Serie 
Tour de France. 

1. Vervaecke (België) 
2. Bartali (Italië) 
3. Vissers (België) 
4. Goasmat (Frankrijk) 
5. Cossen (Frankrijk) 
6. Disseaux (België) 
7. M. Clemens (Luxemburg) 

8. Magne (Frankrijk) 
9. Gianelle (Frankrijk) 

10. Mallet (Frankrijk) 
II . Galateau (Frankrijk) 
12. Tanneveau (Frankrijk) 
13. Yvon Marie (Frankrijk) 
14. Viccini (Italië) 
15. van Schendel (Holland) 
16. Canarde (Spanje) 
17. Frechaut (Frankrijk) 
18. Cottur (Frankrijk) 
19. Middelkamp (Holland) 
20. Weckerling (Duitschland) 

(Let op ons Stem-Reglement pagina 8.) 
Naam: ........ . ........... . ...... . ..... : .......... . 
Adres: ... ... ..... . ........ . ...... .. ...... . ... . .... . 
Woonplaats: .. ......... .. . ........ ..... ......... .. . 
Agentschap : ...................... . . .. . ..... ...... . 
Wij vragen het oordeel van on2e lezers : 
Wie zijn de 10 eerstaankomenden in den 

Tour de France? 
De uitslag is geheel afhankelijk van on2e 

lezers en staat geheel vrij van den juisten 
uitslag van den Tour de France. B.v. Krijgt 
Vervaecke 600 stemmen, Bartali 400, Wec
kerling 300, v. Schendel 250, M. Clemens 350 
en Yvon Marie 100 stemmen enz., dan is 
Vervaecke 1, Bártali 2, M . Clemens 3, enz. 

Invulling geschiedt uitsluitend door het 
cijfer 1, 2, 3, 4, 5, enz. tot 10 achter een naam 
te plaatsen. 

en waarin op de laatste pagina voorkwam 
een reglement, luidende : 

REGLEMENT VOOR ONZE STEMMING: 

Iedere lezer kan aan on2e stemming gratis 
deelnemen en inzenden aan on2en hoofdagent 
of agent in iedere plaats of aan ons hoofdkan
toor te Amsterdam. 

Het stembiljet is alleen dan geldig, wan
neer er niet meer is ingevuld dan de cijfers 
van 1-10; dus verder niets op een invulbiljet 
schrijven. De oplossingen mogen alleen in
gevuld worden op 't invulformulier van pag. 
7 van dit blad. 

De uitslag wordt door alle lezers beïnvloed. 
Inzendingen, direct aan ons gezonden moe

ten uiterlijk 7 dagen na dagteekening, laatste 
postbestelling, in ons bezit zijn. De inleve
ring bij on2e agenten sluit een dag eerder, 
des avonds te 8 uur. 

Deze stemwedstrijd staat geheel vrij van 
den juisten uitslag van den Tour de France. 

Wij geven onzen lezers den overwegenden 
invloed. 

Namen der prijswinnaars van deze prijs
vraag worden bekend gemaakt in Nummer 8. 

De uitbetaling der prijzen geschiedt door 
onze Hoofdagenten, den Donderdag na slui
tingsdatum. 

Bij meerdere goede oplossingen wordt de 
prijs gelijkelijk verdeeld. Indien het uit te 
keeren bedrag 10 cent of minder bedraagt 
wordt gratis een volgend nummer van "Sport 
in Rebus" verstrekt. 

Elke in2ender kan per week maar éénmaal 
voor den2elfden prijs in aanmerking komen. 

Reclame's moeten vergezeld gaan van f 1, 
welk bedrag bij accoordbevinding van de re-
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dame wordt terugbetaald. Inzenlingen na 
sluitingstijd binnengekomen, worden onher
roepelijk terzijde gelegd. 

Bij gevallen waarin dit reglementnietvoor
ziet, beslist de Directie; onze uitspraak is 
bindend. 

Doorhalingen maken het formulier ongel
dig. 

Mocht niemand de juiste volgorde bepaald 
hebben, zoo wordt de volgende prijsvraag met 
dit bedrag vermeerderd. Voor dit referendum 
stellen wij 400 gulden beschikbaar, voor hen 
die de juiste volgorde der eerste tien renners 
aangegeven hebben; 

en zoodoende mede te dingen naar een 
prijs, althans prijzen in geld, door hem, ver
dachte, uitgeloofd, ten behoeve van dien 
deelnemer of die deelnemers, die als winnaar 
of winnaars zou of zouden worden aangewe
zen door een kansbepaling, waarop die deel
nemers geen overwegenden invloed konden 
uitoefenen, en wel als volgt: 

De deelnemers, d . w. z . de houders van een 
stembiljet als bovenvermeld, konden daarop 
achter de namen van 10 der daarop als deel
nemers aan de in Frankrijk te houden wieler
wedstrijd, bekend onder den naam "Tour de 
France", vermelde personen, door het plaat
sen van een der getallen 1 t /m 10, aangeven 
welke dier personen, naar het inzien van den 
invuller van het stembiljet in die wedstrijd 
onderscheidenlijk als re, 2e, 3e, 4e, se, 6e, 7e, 
8e, ge en 1oe zouden eindigen en vervolgens 
dat stembiljet, na daarop zijn naam en adres 
te hebben vermeld, binnen den in het ge
noemde reglement vermelden termijn, inzen
den bij het hoofdkantoor van verdachte, het
zij aan een zijner hoofdagenten of agenten. 

Als winnaar werd aangewezen hij, die op 
het door hem ingezonden invulbiljet als eerst
aankomenden wielrenner in den Tour de 
France had aangewezen den wielrenner, die 
door het grootste aantal inzenders van invul
biljetten als een der 10 eerstaankomenden in 
genoemden wedstrijd was aangewezen en als 
tweede aankomende dien wielrenner, die op 
gelijke wijze het op één na grootste aantal 
stemmen op zich had vereenigd en zoo voort
gaande als 3e tot en met me aankomende 
die wielrenners, die telkens daarna het groot
ste aantal stemmen op zich hadden vereenigd. 
Voor dien invuller, die in dier voege als win
naar werd aangewezen was een prijs van f 400 
beschikbaar gesteld. Wanneer meerdere dien
overeenkomstige oplossingen waren ingezon
den zou de prijs van f 400 gelijkelijk over de 
inzenders van de aldus ingevulde stembiljet
ten worden verdeeld. 

Hij, verdachte, heeft een groot aantal 
exemplaren van dat nummer van het blad 
.,Sport in Rebus" met de daarin voorkomen
de stembiljetten, zijnde loten in bovenom
schreven loterij, doen drukken, heeft die 
exemplaren ter uitdeeling aan voor hem op
tredende hoofdagenten en agenten in voor
raad gehad en aan die hoofdagenten uitge
deeld ter verdere uitdeeling aan agenten en 
ten verkoop aan het publiek en die exempla
ren door tusschenkomst van die hoofdagen-

ten en agenten aan het publiek verkocht en 
afgeleverd. 

Hij heeft voorts na inzending der stem
biljetten door de deelnemers, overeenkomstig 
het bovenstaande bepaald, althans doen be
palen wie als winnaar(s) was (waren) aange
wezen. 

Op de titelpagina van genoemd nummer 
van het blad "Sport in Rebus" stond onder 
meer vermeld: .,Speciaal Tour de France 
nummer. Wie winnen den Tour? Deze week 
f 400 aan prijzen : Wie zijn de 10 eerst-aanko
menden." 

Voor het aanleggen en houden van de bo
venomschreven loterij was de bij de Loterij
wet 1905 vereischte toestemming niet ver
leend; 

0. dat bij het bestreden vonnis, - met qua
lificatie en strafople6ging als voormeld - , 
die telastelegging is bewezen verklaard, zulks 
met dien verstande, dat requirant het feit 
heeft gepleegd te Amsterdam in de maand 
Juli 1938 als directeur en uitgever van het 
wekelijks te Amsterdam verschijnende en in 
Nederland verspreid wordende blad "Sport 
in Rebus"; 

0. dat blijkens de gegeven toelichting ook 
het eerste middel is gericht tegen de verwer
ping door den Kantonrechter van het ge
voerd verweer: ,,dat het feitelijk telaste ge
legde niet strafbaar is, omdat door de deel
nemers een overwegenden invloed kan uit
geoefend worden op den uitslag om als win
ners te worden aangewezen"; 

0 . evenwel, dat de feitelijke gang van za
ken, zooals die bij de telastelegging is om
schreven en door den Kantonrechter is be
wezen verklaard, medebrengt, dat in deze de 
winners werden aangewezen door een kans
bepaling, op welke de deelnemers geen over
wegenden invloed konden uitoefenen; 

dat ten betooge van het tegendeel van de 
zijde van requirant zakelijk is aangevoerd, 
dat het hier niet gaat over de vraag welke 
wielrenners in werkelijkheid zullen winnen, 
maar over de vraag welke· verwachtingen 
daaromtrent bestaan bij de meerderheid der 
deelnemers aan de stemming, die uitsluitend 
of nagenoeg uitsluitend deskundigen op 
sportgebied zijn, zoodat iemand, die ter zake 
kundig is, doorgaans in staat zal zijn vooraf 
te bepalen hoe de meerderheid van hen, die 
aan de stemming deelnemen, over den afloop 
van den wedstrijd zal oordeelen, en boven
dien de deelnemers den uitslag kunnen be
invloeden door in overleg met anderen een 
gelijkluidende oplossing in te zenden ; 

dat evenwel de stelling, dat uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend deskundigen aan de 
stemming deelnemen, feitelijken grondslag 
mist, voor den deelnemer de mate van des
kundigheid der andere deelnemers een onbe
rekenbare factor is, en van mogelijke onder
linge afspraken tot gelijkluidende stemmen, 
- welke uit den aard der zaak toch hoog
stens in beperkten kring denkbaar zijn, en 
waartegenover dan nog afspraken van andere 
groepen tot anders stemmen kunnen staan - , 
bij het groote aantal deelnemers, dat bij een 
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dergelijke stemming is te verwachten, geen 
invloed van beteekenis kan worden toege
kend; 

dat dan ook de Kantonrechter terecht het 
bewezene heeft gequalificeerd als boven ver
meld, en de middelen niet kunnen slagen; 

0. voorts ambsthalve : 
dat, nu het bewezene oplevert twee ver

schillende overtredingen, op elke waarvan bij 
de artt. 6 juncto 2, aanhef en sub 1 °, der 
Loterijwet 1905 straf is gesteld, de Kanton
rechter niet één straf, doch twee straffen had 
behooren op te leggen, en dus in zoover het 
bestreden vonnis niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch 
alleen voorzooveel daarbij aan requirant één 
straf is opgelegd; 

En te dien aanzien rechtdoende volgens 
art. 105 R . 0 .: 

Gezien mede art. 62 Sr. ; 
Veroordeelt requirant tot twee geldboeten, 

elk ten bedrage van v ijf gulden, en bepaalt 
den duur der vervangende hechtenis voor elk 
dier boete op twee dagen; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[Behoudens het ambtshalve besliste, ge
wezen overeenkomstig de conclusie van den 
Advocaat-Generaal Holsteijn, Red.] 

(N. J.) 

12 Juni 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 625 ; Gemeentewet 
art. 168; Woningwet art. 43; Verord. op 
het voor publiek aanleggen enz. van 
havenwerken te Rotterdam art. 1). 

Bij het bevestigde vonnis is de Ver
ordening op het voor publiek gebruik 
aanleggen, uitbreiden of exploiteeren en 
voor het publiek openstellen van haven
werken in de gemeente Rotterdam ten 
onrechte onverbindend verklaard. 

Niet juist is toch de stelling, dat d e 
verordening, beperkende den eigendom, 
niet is een openbare verordening als be
doeld in art. 625 B. W. Art. 1 der ver
ordening luidt geheel . algemeen. Het ge
geven verbod geldt voor ieder ander dan 
de gemeente Rotterdam zelve. Wanneer 
de Raad gebruik maakt van de hem ge
geven bevoegdheid om aan een onthef
fing van het verbod voorwaarden te ver
binden , ontstaat de beperking van het 
vrije genot van het goed niet door de 
gestelde voorwaarden, doch blijft gele
gen in het algemeen verbod, dat echter 
t. a . v . dat goed voor den duu r der ont
heffing buiten werking wordt gesteld 
mits de voorwaarden worden nageko
men. 

Genoemde verordening, die een voor 
het geheele gebied der gemeente Rotter
dam geldende regeling geeft betreffen
de het voor publiek gebruik aanleggen 
en exploiteeren van havenwerken, is van 
geheel anderen aard dan de voorschrif-

ten bedoeld bij art. 43 der Woningwet. 
De stelling, dat in deze de voorschriften 
van de artt. 3 7 en 38 dier wet hadden 
moeten worden in acht genomen, mist 
dan ook iederen grond. 

[Anders Adv.-G en. Holsteyn.] 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van genoemde 
Rechtbank van 21 Febr. 193 9, in hooger be
roep bevestigende een schriftelijk vonnis 
van het Kantongerecht te Rotterdam van 4 
Nov. 1938, waarbij W. W ., Directeur eener 
Naamlooze Vennootschap, geboren 19 Febr. 
1880 te Rotterdam, wonende te Schiedam, 
ter zake van het te zijnen laste bewezen ver
klaarde van alle rechtsvervolging is ontsla
gen; (gepleit voor gereq. door J . A. C. M . 
Loeff) . 

Conclusie van den Adv.-Gen . Holsteyn. 

Bij schriftelijk vonnis van 4 November 
1938 heeft de Kantonrechter te Rotterdam 
als bewezen aangenomen, dat, overeenkom
stig de telastlegging, verdachte te _Rotter
dam in of omstreeks de maand Juli 1938 als 
directeur der Naamlooze VennootschapDok
en Werfmaatschappij "Wilto_!l-Feijenoord", 
een havenwerk, gelegen aan den Westkous
dijk en de Nieuwe Maas aldaar, bestemd 
voor het lossen en laden van schepen, voor 
het publiek heeft opengesteld en voor pu
bliek gebruik heeft geëxploiteerd, wordende 
alstoen aldaar een schip, genaamd "Schie
dam 9" door middel van een kraan, toebe
hoorende aan gemelde Naamlooze Vennoot
schap, gelost en de geloste lading op den 
wal van die haven neergelegd, met welk een 
en ander m eergemelde Naamlooze Vennoot
schap beoogde winst te behalen. Van oor
deel dat de als bewezen aangenomen feiten 
zijn voorzien en strafbaar gesteld bij de artt. 
1 eerste lid, 2, 4 en 6 der Verordening :>p het 
voor publiek gebruik aanleggen, uitbreiden 
of exploiteeren en voor het publiek open
stellen van havenwerken in de gemeente 
Rotterdam, maar dat deze verordening niet 
verbindend is en het bewezenverklaarde, 
waar dit niet bij een andere strafbepaling 
s trafbaar_ gesteld is, dus niet strafbaar is, 
heeft de Kantonrechter den verdachte te 
dezer zake van alle rechtsvervolging ontsla
gen. In hooger beroep heeft de Arr.-Rechtb. 
te Rotterdam bij vonnis van 21 Febr. 1939 
's Kantonrechters vonnis bevestigd . 

D e Officier van Justitie bij genoemde 
Rechtbank heeft tegen het vonnis der Recht
bank beroep in cassatie ingesteld en bij 
schriftuur middelen van cassatie voorgesteld, 
luidende: 

I. S . door n .-t. van de artt. r, 2, 4 van 
de Verordening op het voor publiek gebruik 
aanleggen, uitbreiden of exploiteeren en voor 
het publiek openstellen van havenwerken in 
de gemeente Rotterdam. door niet toepassing 
van art. 351 Sv. en door verkeerde toepas
sing van art. 352 van datzelfde wetboek; 
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II. S. door n.-t. van art. 35I Sv. en door 
verkeerde toepassing van art. 37, 38 ~n 43 
der Woningwet en van art. 352 Sv. 

Requirant, dus van meening dat de Rb. 
ten onrechte het vonnis van den Kanton
rechter heeft bevestigd, heeft in zijne schrif
tuur voor zijn middelen gronden aangevoerd, 
die, naar mij voorkomt, met bekorting van 
Requirants omschrijving aldus zijn weer te 
geven: 

wat het eerste middel betreft, 
a. volgens Requirant is onjuist, dat, zoo

als de Kantonrechter in zijn vonnis zegt, de 
onderhavige verordening niet zoude zijn een 
,,openbare verordening" als bedoeld in art. 
625 B . W., omdat die verordening niet zou
de zijn een voorschrift, bestemd om alge
meen t e werken en in toekomst ige gevallen 
te voorzi~n: volgens Requirant toch faalt 
's Kantonrechters beroep op het arrest van 
den H . R. van 20 Jan. I896 W. 6763, omdat, 
anders dan in het bij dat arrest behandelde 
geval waarin de gewraakte Arnhemsche ver
ordening is een voorwaardelijk verbod, be
oogend het stellen, herbouwen, enz. van ge
bouwen te reglementeeren, de onderhavige 
Rotterdamsche verordening is een algemeen 
verbod voor anderen dan de gemeente Rot
terdam om havenwerken, bestemd voor het 
lossen en laden van schepen, voor publiek 
gebruik aan te leggen, enz. terwijl deze ver
ordening geenszins bedoelt het aanleggen 
van particuliere havens te reglementeeren 
en slechts uitzonderingen toestaat indien het 
gemeentelijk belang niet geschaad wordt, 
hetgeen evenwel niet kon zonder voorwaar
den, aangezien de geschiedenis leert, tot wel
ke misstanden particuliere havenaanleg kan 
leiden; 

b . volgens Requirant zou, indien 's Kan
tonrechters meening omtrent het derde en 
vierde lid van art. I der onderhavige Rot
terdamsche Verordening juist ware, dan toch 
deze verordening, daar haar algemeen ver
bod en mogelijke uitzonderingen geen on
splitsbare wilsverklaring vormen, alleen ten 
aanzien van de uitzonderingen (derde en 
vierde lid van art. I) onverbindend zijn maar 
niet ook ten aanzien van het algemeen ver
bod ( eerste lid van art. I) ; 

wat het tweede middel betreft, 
,volgens Requirant heeft de onderhavige 

Rotterdamsche verordening met volkshuis
vesting niets te maken en was· hierom bij 
deze verordening, die niet het belang der 
volkshuisvesting beoogt, inachtneming van 
art. 43 der Woningwet, welke wet blijkens de 
considerans wettelijke bepalingen betreffen
de de volkshuisvesting bevat, niet noodig. 

Art. I der onderhavige, op 28 Juni x934 
door den Raad der gemeente Rotterdam 
vastgestelde, op I2 Sept. I934 afgekondigde 
en op IJ Sept. I934 in werking getreden 
Verordening op het voor publiek gebruik 
aanleggen, uitbreiden of exploiteeren en voor 
het publiek openstellen van havenwerken in 
de gemeente Rotterdam luidt, voor zoover 
mij in casu van belang voorkomt : 

I . Het is aan anderen dan de gemeente 

Rotterdam verboden havenwerken, bestemd 
voor het lossen en laden van schepen, voor 
publiek gebruik aan te leggen, uit te brei
den of te exploiteeren of voor het publiek 
open te stellen. 

2 . Elk enz. 
3. De Raad kan van het in het eerste 

lid neergelegde verbod geheele of gedeelte
lijke ontheffing verleenen. 

4. Hij kan aan zoodanige ontheffing 
voorwaarden verbinden, deze wijzigen, aan
vullen, uitbreiden of intrekken en daaraan 
nieuwe voorwaarden toevoegen. 

Met 's Kantonrechters beslissingen in zij
ne motiveering ten aanzien van het niet ver
bindend zijn der verordening, kan ik mij 
vereenigen; naar mijne meening falen dan 
ook de voorgestelde cassatiemiddelen. Te
recht bestrijdt requirant niet, dat, zooals de 
Kantonrechter heeft overwogen, de onder
havige verorp.ening den eigendom beperkt. 
Mede terecht m. i., gelet op het arrest van 
den H. R. van 20 Jan. I896 W. 6763, be
strijdt Requirant ook niet, dat, zooals door 
den Kantonrechter is overwogen, een ver
ordening, welke den eigendom beperkt, moet 
zijn - naar luid van art. 625 B. W. - een 
voorschrift, bestemd om algemeen te wer
ken en in toekomstige gevallen te voorzien, 
en zij het den Raad niet mag toestaan, om 
bij wijze van bijzondere regeling, naar de 
inzichten van het oogenblik passend geoor
deeld voor het bepaalde geval, dat zich voor
doet, het eigendomsrecht te beperken. Dat 
zulks het derde en vierde lid van art. I der 
verordening doen, is Requirant blijkbaar 
niet met den Kantonrechter eens, maar acht 
ik wel juist; met den Kantonrechter ben ik 
van meening, dat die bepalingen het den 
Raad mogelijk maken de verbodsbepaling op 
te heffen en aan die opheffing voorwaarden 
te verbinden, welke op het oogenblik van 
het in werking treden der verordening nog 
geheel onbekend zijn, en dat deze bepalin
gen strekken om de bevoegdheid van den 
eigenaar te doen afhangen van toekomstige 
door den Raad zonder vasten regel alsdan 
te stellen voorwaarden. Wat dit punt betreft 
zie ik tusschen de in voormeld arrest van 
den H . R . beoordeelde Amhemsche veror
dening en de onderhavige Rotterdamsche 
verordening geen wezenlijk verschil , &l is 
er wel verschil in redactie. In wezen geeft 
de Rotterdamsche verordening door middel 
van het, in het eerste lid van art. I uitge
vaardigde verbod en de , in het derde en 
vierde lid van dat artikel v erleende onthef
fingsbevoegdheid den Gemeenteraad de v rij
heid en macht, het door anderen dan de Ge
meente zelf voor publiek gebruik aanleg
gen , uitbreiden of exploiteeren of voor het 
publiek openstellen van, voor het lossen en 
laden van schepen bestemde havens in ieder 
komend geval bij gewoon besluit naar wil
lekeur te weigeren of toe te staan en te re
gelen en aldus in ieder bijzonder geval bij 
gewoon besluit het eigendomsrecht aan te 
tasten . Hieruit volgt, dat m.i. verbod en ont
heffingsbevoegdheid in onverbrekelijk ver-
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band met elkaar staan en als één onsplits
bare wilsverklaring van den Gemeenteraad 
zijn te beschouwen, zoodat het ongeoorloofd, 
immers in strijd met art. 625 B. W., bepalen 
der ontheffingsbevoegdheid medebrengt dat 
ook het verbod onverbindend is. 

Ook de beslissing van den Kantonrechter, 
dat de onderhavige verordening mede inge
volge art. 69 der Woningwet onverbindend 
is, daar zij in strijd is met art. 43 dier wet, 
omdat de artt. 3 7 en 38 dier wet blijken 
niet te zijn toegepast, is naar mijne meening 
juist. Door den Kantonrechter is vastge
steld dat het getroffen complex van verdach
te ligt in de bebouwde kom der gemeente, 
en, naar mij voorkomt, is niet te betwijfelen, 
dat, zooals de ~antonrechter heeft aange
nomen, voor het voor het publiek aanleg
gen, uitbreiden, exploiteeren of voor het pu
bliek openstellen van havenwerken noodig 
is bebouwing en gebruik van gronden. Art. 
43 der Woningwet had dus in acht genomen 
moeten worden, omdat de Verordening, al is 
deze volgens Requirant niet met het oog op 
de Volkshuisvesting vastgesteld, toch in we
zen betrekking heeft op den aard van de be
bouwing en het gebruik van, in de bebouw
de kom gelegen gronden, immers een gebruik 
dat de volkshuisvesting kan betreffen (b.v. 
gebruik als opslagplaats, wat voor omwonen
den zeer hinderlijk kan zijn; Mem. v. Antw. 
2e K. 1931, Editie Woningwet, Schuurman 
en Jordens, 2e druk, bi. 193). Requirant 
wijst er op, dat de H. R. bij arrest van 2 . 
Maart 1936, N. J. 1936 n °. 486, de Kam
peerverordening van Oostvoorne niet onver
bindend heeft verklaard, terwijl ook bij de
ze verordening sprake was van gebruik van 
grond en art. 43 der Woningwet niet in acht 
genomen was. Mij is niet bekend of het in 
de, bij dat arrest behandelde zaak betrokken 
terrein gelegen was in dan wel buiten de be
bouwde kom; was dit laatste het geval, wat 
mij waarschijnlijk voorkomt, dan zou reeds 
hierin een reden van niet-ontverbindendver
klaring wegens niet-inachtneming van art. 
43 der Woningwet kunnen · worden gezien, 
nog daargelaten of die verordening de volks
huisvesting kon betreffen, hetgeen blijkbaar 
naar Requirants meening niet aannemelijk 
is. 

Van oordeel dat de voorgestelde middelen 
niet tot cassatie kunnen leiden en mij kun
nende vereenigen met de bevestiging van 
's Kantonrechters vonnis door de Rechtbank, 
concludeer ik tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius ; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur, en luidende: (zie Conclusie); 

0. dat bij het door de Rechtbank beves
tigde vonnis ten laste van gerequireerde is 
bewezen verklaard: dat hij te Rotterdam 
(zie Conclusie); 

0 . dat art. 1 der "Verordening op het voor 

publiek gebruik aanleggen, uitbreiden of ex-
ploiteeren en voor het publiek openstellen 
van havenwerken in de gemeente Rotter
dam", voorzooveel hier van belang, luidt: 
(zie Conclusie) ; 

dat voorts art. 2 bepaalt, dat, voorzooveel 
rechtspersonen aangaat, de verplichting tot 
naleving dezer verordening rust op de be
stuurders daarvan, terwijl art. 4 inhoudt, 
dat overtreding van deze verordening wordt 
gestraft met geldboete van ten hoogste f 300 
of hechtenis van ten hoogste twee maanden ; 

0. dat het door de Rechtbank, met ge
heele overneming van de gronden, beves
tigd vonnis van den Kantonrechter na voor
melde bewezenverklaring vermeldt, dat van 
de zijde van gerequireerde is betoogd, dat 
dit bewezene niet strafbaar is, immers ge
noemde verordening niet verbindend is.; 

a. omdat zij, beperkende den eigendom, 
niet is een openbare verordening als bedoeld 
bij art. 625 B . W. 

b. omdat zij, voorzooveel betreft haven
werken, gelegen in de bebouwde kom, naar 
luid van art. 43 der Woningwet had dienen 
te zijn voorafgegaan door de administratieve 
procedure van de artt. 37 en 38 dier wet ; 

dat de Kantonrechter beide stellingen 
juist heeft geoordeeld en mitsdien, nu het 
bewezene ook niet onder eenige andere 
strafbepaling valt, gerequireerde van alle 
rechtsvervolging te dezer zake heeft ontsla
gen; 

0. dat bij de motiveering van voormeld 
oordeel in het bevestigde vonnis het volgen
de voorkomt: 

"ad a : Het 3de en 4de lid van art. 1 van 
voormelde verordening bepalen respectieve
lijk, dat de Raad der gemeente geheele of 
gedeeltelijke ontheffing kan verleenen van 
de verbodsbepaling neergelegd in het eerste 
lid, en dat de Raad aan zoodanige onthef
fing voorwaarden kan verbinden, deze wij
zigen, aanvullen, uitbreiden of intrekken 
kan en daaraan nieuwe voorwaarden kan 
toevoegen ;" 

,.Een verordening echter, welke den eigen
dom beperkt - en dat de onderhavige ver
ordening dit doet staat buiten twijfel, omdat 
een havenwerk bestaat uit goederen, welke 
voorwerp van eigendom kunnen zijn, te we
ten grond en water (de gemeentelijke wet
gever heeft naar luid van het 6de lid van 
art. 1 ook gedacht aan uitgifte in huur en 
erfpacht daarvan) aangelegd met daarop of 
daarin voorkomende werktuigen en opslag
plaatsen - moet, naàr luid van art. 625 
B. W. zijn een voorschrift, bestemd om al
gemeen te werken en in toekomstige geval
len te voorzien; zij mag het den Raad niet 
toestaan, om bij wijze van bijzondere rege
ling, naar de inzichten van het oogenblik 
passend geoordeeld voor het bepaalde .geval, 
dat zich voordoet, het eigendomsrecht te 
beperken. Zulks doen het 3de en 4de lid van 
art. 1, welke het den Raad mogelijk maken 
de verbodsbepaling op te heffen en aan die 
opheffing voorwaarden te verbinden, welke 
op het oogenblik van het in werking treden 
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der verordening nog geheel onbekend zijn; 
deze bepalingen strekken om de bevoegd
heid van den eigenaar te doen afhangen van 
toekomstige door den Raad zonder vasten 
regel alsdan te stellen voorwaarden;" 

0. dat daartegen bij de tot het eerste mid
del gegeven toelichting reqwrant terecht 
opkomt ; 

dat immers bovenaangehaald art. 1 der 
Verordening geheel algemeen luidt, het ge
geven verbod, zoolang dit zal blijven be
staan, geldt voor ieder ander dan de ge
meente Rotterdam zelve, en, wanneer de ge
meenteraad gebruik maakt van de hem voor
behouden bevoegdheid om aan een onthef
fing van het verbod voorwaarden te verbin
den, de beperking van het vrije genot van 
het betrokken goed niet door de gestelde 
voorwaarden ontstaat, doch blijft gelegen in 
het algemeen verbod, dat echter t en aanzien 
van dat goed voor den duur der ontheffing 
wordt buiten werking gesteld mits de voor
waarden worden nagekomen; 

dat dan ook de hierboven sub a vermelde 
stelling niet juist is, en ten onrechte de Ver
ordening, als in strijd met art. 625 B. W ., 
niet verbindend is geoordeeld; 

0 . dat naar aanleiding van de tweede hier
boven weergegeven stelling in het bevestigde 
vonnis is overwogen: 

.,ad b: De verordening onderscheidt niet : 
havenwerken in den bebouwden kom en 
daarbuiten. Zij komen vóór - en dit is al
gemeen b~kend - in den bebouwden kom 
der gemeente. H et getroffen complex van 
verdachte ligt in den bebouwden kom, doch 
al ware dit anders, dan zou dit het sub b 
gevoerde verweer van verdachte niet raken." 

,Voor het voor het publiek aanleggen, 
ui tbreiden, exploiteeren, of voor het publiek 
openstellen van havenwerken is bebouwing 
en gebruik van gronden noodig." 

"Verbiedt dus de raad eener gemeente 
(aan anderen dan die gemeente), havenwer
k en aan te leggen enz. dan is hij, t en aan
zien v an havenwerken, in den bebouwden 
kom, gebonden aan art. 43 W oningwet, dat 
in deze m ateri e de artt. 37 en 38 van toepas
sing doet zijn . Naar luid van a rt . 69 Woning
wet blij ft 's raads bevoegdheid, hem toeko
mende ingevolge art. 168 Gemeentewet wel 
gehandhaafd, doch zijn v erordeningen mo
gen met de Woningwet niet in strijd zijn." 

"D e artt. 37 en 38 Woningwet blijken niet 
te zijn toegepast." 

" S t rijd met de wet is hier ?,us aanwezig 
e n wel m e t a rt. 43 voornoemd. 

0 . dat daartegen bij het tweede middel 
wordt opgekomen, en zulks wederom te
recht ; 

d at t och Qovengenoemde Verordening, een 
voor het geheele gebied der gemeente Rot
terdam geldende regeling gevende betreffen
de het voor publiek gebruik aanleggen en 
exploiteeren van havenwerken, van geheel 
anderen aard is dan voorschriften als be
doeld bij art. 43 der Woningwet, en de stel
ling, dat in deze de voorschriften van -~e 
artt. 3 7 en 38 dier wet hadden moeten ztJn 

in acht genomen, iederen grond mist; 
dat derhalve ook het tweede middel juist 

is, genoemde Verordening ten onrechte in 
deze niet is toegepast, en het bestreden von
nis en het daarbij bevestigde vonnis niet in 
stand kunnen blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis en het 
daarbij bevestigde vonnis van het Kanton
gerecht te Rotterdam, doch alleen voorzoo
veel daarbij het bewezen verklaarde niet 
strafbaar is verklaard en gerequireerde van 
alle rechtsvervolging te dier zake is ontsla
gen; 

En in zooverre rechtdoende volgens art. 
105 der Wet R . 0 .: 

Verklaart het bewezene strafbaar, als op
levere nde: ,,in de gemeente Rotterdam een 
havenwerk, bestemd voor het lossen en laden 
van schepen, voor het publiek openstellen en 
voor publiek gebruik exploiteeren"; 

Verklaart gerequireerde deswege straf
baar, zijnde niet gebleken van eenige om
standigheid, welke zijn strafbaarheid zoude 
uitsluiten; 

En gelet op den aard der gepleegde feiten ; 
Gezien de artt. 1, 2 en 4 van bovenge

noemde Verordening, 23 en 62 Sr. : 
Veroordeelt gerequireerde tot twee geld

boeten, elk van een gulden, en bepaalt den 
duur der vervangende hechtenis op één dag 
voor elke boete. 

(N. J.) 

I2 juni I939· ARREST van den Hoogen 
Raad. (Hinderwet artt. 2 en 27; Sv. artt. 
342 , 359 en 423.) 

De uit art. 425 j 0
• 423, lid 3 Sv. voort

vloeiende bevoegdheid van de Rechtb. 
om bij vernietiging van het vonnis van 
den Kantonr. niettemin bepaalde ge
deelten daarvan in haar vonnis over te 
nemen, beperkt zich, anders dan in art. 
423, lid 1 , is voorzien, niet tot de gron
den, doch kan evenzeer betreffen de be
slissingen van het vonnis in prima. 

Het in het tweede middel bedoelde ge
deelte van de get.-verklaring van den 
Rijksveldwachter W. is aldus te ver
staan, dat deze get. heeft verklaard te 
hebben waargenomen , dat de toegangs
weg de sporen vertoonde hard te zij n ge
worden door het overrijden van auto's. 
Deze omstandigheid is voor eigen waa r
neming door dezen get. gereedelijk v at 
baar te achten. 

De Rechtb. heeft kennelijk aangeno 
men, dat in het door Gedep. Staten 
goedgekeurde raadsbesluit, strekkende 
tot aankoop van grond met bestemming 
daarop asch en huisvuil te storten, niet 
lag opgesloten, dat die storting nu ook 
maar verder zonder aanvrage van de 
vergunning, welke ingevolge de wet ver
eischt mocht zijn, zou hebben te geschie
den, zoodat reg.'s verweer reeds op dien 
grond niet kan slagen. Dat het besluit 
tot aankoop door Gedep. Staten is goed-
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gekeurd, kan niet afdoen, wijl de door 
Gedep. Staten ingevolge art. 2 7 der Hin
derwet te verleenen vergunning, zooals 
ook blijkt uit lid 2 van dat artikel, een 
geheel zelfstandig karakter draagt. 

Onder de omstandigheden, als door 
de Rechtb. feitelijk vastgesteld, heeft 
zij, mede i. v. m. de bedoeling van de 
Hinderwet, terecht beslist, dat hier spra
ke is van een inrichting tot verwerking 
van afval in den zin van art. 2 Hinder
wet. 

De grief, dat het vonnis berust op de 
verklaring van verdachten en op den 
daarmede tegenstrijdigen inhoud van het 
p.v. van W., mist feitelijken grondslag, 
daar de verklaring van requiranten niet 
als bewijsmiddel is gebezigd,dochslechts 
in het vonnis is vermeld ter motiveering, 
waarom een deel van de door requiran
ten voor den Kantoor. afgelegde verkla
ring niet door de Rechtb. onder haar be
wijsmiddelen wordt opgenomen. 

Op het beroep van 1° . J. P . G., burgemees
ter te Sassenheim, 2°. W. W., 3 ° . H. B., bei
den wethouder en wonende te Sassenheim, 
requiranten van cassatie tegen een vonnis 
van de Arr.-Rechtb. te 's-Gravenhage van 
den 23 Februari 1939, waarbij in hooger be
roep, met vernietiging van een vonnis van 
het Kantong. te Leiden van 7 Nov. 1938, re
quirant ter zake van: ,,het als hoofd der on
derneming, zonder de vereischte vergunning, 
eene, in art. 2 der Hinderwet omschreven, in
richting in werking houden", met aanhaling 
van de artt. 1, 2, 22 en 27 van de Hinderwet, 
23 en 91 Sr., zijn veroordeeld, ieder tot een 
geldboete van zes gulden en een vervangen
de hechtenis van twee dagen; (Gepleit door 
Mr. S. van Oven) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
Aan requiranten als verdachten is telaste

gelegd: 
dat zij te Warmond tusschen 27 Maart 

1938 en 27 Juli 1938 tesamen en in vereeni
ging, terwijl zij vormden het College van B. 
en W. der gemeente Sassenheim, zonder de 
daartoe vereischte vergunning van Ged. Sta
ten der Provincie Zuid-Holland in werking 
hebben gehouden een inrichting tot verwer
king van afval, welke inrichting toebehoorde 
aan de Gemeente Sassenheim, en onder meer 
bestond uit een als stortplaats van vuilnis 
dienend terrein, welk terrein in eigendom toe
behoorde aan de Gemeente Sassenheim, ge
heel, althans gedeeltelijk met een afrastering 
van draad was afgezet en voorzien was van 
ijzeren platen om vuilnisauto's over te laten 
rijden, terwijl het op dat terrein gestorte vuil
nis door werklieden der gemeente Sassen
heim, althans door krachtens opdracht van 
het College van B . en W. van Sassenheim 
werkzame arbeiders, werd verspreid, onder 
meer ten einde een opgehoogd weiland of 
tuinland en een beter bruikbaar land te ver-

krijgen, zulks terwijl zij, verdachten, als vor
mende het College van B. en W. der Gemeen
te Sassenheim, hoofd der onderneming waren. 
De Rechtbank heeft bewezen verklaard, dat 
requiranten het hun telastegclegde hebben 
begaan, met dien verstande, dat het terrein 
gedeeltelijk met een afrastering van draad 
was afgezet en dat het op dat terrein gestor
te vuilnis door werklieden der gemeente Sas
senheim werd verspreid. 

Namens requiranten zijn bij pleidooi vijf 
cassatiemiddelen tegen het vonnis der Recht
bank voorgesteld en toegelicht, welke midde
len luiden : 

1. S., althans v. t. van de artt. 350, 351, 
358, 359, 425 Sv., 

omdat de Rechtbank - hoewel het in eer
sten aanleg gewezen vonnis vernietigende -
zich vereenigt met en uit het beroepen von
nis overneemt de aan het bewezene gegeven 
benaming, de als toegepast aangehaalde wet
telijke voorschriften en de beslissing omtrent 
de strafbaarheid der verdachten. 

II. S., althans v. t. der genoemde artike
len en van de artt. 338, 339, 342 Sv., 

door als bewijsmiddel te bezigen de ver
klaring van H. C. W esteneng: 

"dat er een - blijkbaar door het rijden 
met auto's - reeds hard geworden toegangs
weg tot bij die rijplaten leidde,". 

III. S., althans v. t. der artt. voornoemd, 
door te verwerpen het verweer van ver

dachten dat zij niet strafbaar waren, wijl zij 
zouden hebben gehandeld ter uitvoering van 
een door Ged. Staten goedgekeurd besluit 
van de Gemeenteraad van Sassenheim, op 
onjuisten grond dat van zoodanig raadsbe
sluit tot handelen in strijd met de Hinder
wet niet is gebleken. 

IV. S. , althans v. t. der artt. voornoemd 
en van de artt. 1 , 2 en 22 der Hinderwet, 

hoewel uit de bewijsmiddelen niet kan wor
den afgeleid, dat verdachten een inrichting 
tot verwerking van afval in werking hebben 
gehad. 

V. S ., althans v. t . der artikelen voor
noemd, 

omdat het vonnis der Rechtb. op tegenstrij
dige gronden berust, te weten: 

eendeels op de verklaring van elk der ver
dachten, die hebben verklaard, dat de bedoe
ling tot ophooging niet heeft voorgezeten, 

anderdeels, op den inhoud van een proces
verbaal van H.C. Westeneng, dat verdachten 
hebben verklaard, dat zulks niet het geval is . 

Naar mijne meening falen de middelen. 
De Rechtb. heeft, door - zooals in het 

eerste middel is vermeld - hoewel het in 
eersten aanleg gewezen vonnis vernietigen
de, zich t e vereenigen met en uit het beroepen 
vonnis over te nemen de aan het bewezene 
gegeven benaming, de als toegepast aange
haalde wettelijke voorschriften en de beslis
sing omtrent de strafbaarheid der verdachten , 
mijns inziens toch ten aanzien van deze pun
ten zelfstandig beslist. 

De in het tweede middel vermelde getuige
verklaring houdt m. i. een mededeeling van 
eigen waarneming en ondervinding van deti 
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getuige in, zulks in verband met de ook in de 
door dien getuige afgelegde verklaring voor
komende mededeelingen, dat getuige zich in 
den loop der maanden Juni en Juli 1938 een 
paar maal heeft begeven naar het onderhavi
ge terrein van de vuilnisstorting der gemeen
te Sassenheim en toen telkens heeft gezien 
en waargenomen dat op de plaats der storting 
eenige ijzeren rijplaten lagen, bestemd en 
gebruikt om met vuilnisauto's over het reeds 
gestorte vuil te rijden. 

De Rechtbank heeft m. i. het in het derde 
middel bedoelde verweer kunnen verwerpen 
op grond dat van een door Ged. Staten goed
gekeurd besluit van den Gemeenteraad ,ran 
Sassenheim tot handelen in strijd met de 
Hinderwet niet is gebleken, daar deze ver
werping, naar mij voorkomt, insluit, dat aan 
de Rechtb. niet is gebleken, dat verdachten 
door het onderhavige, in strijd met de Hinder
wet handelen het in het middel genoemde, 
door Ged. Staten goedgekeurde besluit van 
den Gemeenteraad van Sassenheim overeen
komstig die goedkeuring hebben uitgevoerd. 

Het vierde middel berust blijkens de toe
lichting op de stelling, dat in casu niet van 
een "inrichting" kan worden gesproken. Het 
in het middel vermelde bewezenverklaarde, 
dat verdachten een inrichting tot verwerking 
van afval in werking hebben gehouden, is 
door de Rb. nader aldus gemotiveerd : ,,dat 
naar het oordeel der Rechtb. een sedert ver
scheidene jaren als stortplaats van straat- en 
huisvuil gebruikt terrein van ongeveer 3400 
M 2, daartoe voorzien van rijplaten om vuilnis
auto's over te laten rijden en voorts gedeeltelijk 
met een draadafrastering afgezet, een inrich
ting tot verwerking van afval in den zin der 
Hinderwet is, wanneer het op dat terrein ge
storte vuil, in combinatie met daarop ge
stort zand, wordt gebezigd tot ophooging van 
dat terrein". De blijkens deze motiveering 
aan het daarin uitgesproken oordeel der Rb. 
ten grondslag gestelde feiten en omstandig
heden staan door de gebezigde bewijsmidde
len vast. Naar mijne meening wettigen deze 
feiten en omstandigheden voormeld oordeel 
der Rechtbank en heeft op grond dier feiten 
en omstandigheden de Rechtbank met name 
kunnen aannemen dat hier sprake is van een 
inrichting in den zin van de Hinderwet. 

Dat, zooals het vij fde middel stelt, het von
nis der Rechtb. zou berusten op tegenstrij di 
ge gronden, kan ik niet onderschrijven, daar 
mijns inziens de Rechtb. in haar vonnis de in 
het middel bedoelde, door ieder der verdach
t en ter harer terechtzitting gedane verkla
ring, dat bij den aankoop van het terrein in 
1931 de bedoeling tot (zoodanige) ophooging 
niet heeft voorgezeten, niet als bewijsmiddel 
heeft gebezigd doch slechts heeft vermeld als 
reden waarom zij den vijfden zin van de in 
het vonnis van den Kantonrechter gerelateer
de verklaring der verdachten heeft uitgezon
derd van de door haar overgenomen, door den 
Kantonrechter gebezigde bewijsmiddelen en 
hun inhoud. 

De voorgestelde cassatiemiddelen derhalve 

ondeugdelijk oordeelende, concludeer ik tot 
verwerping van het door ieder der requiran
ten ingestelde beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende : (zie Conclusie.) 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de dagvaarding, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, ten laste van 
requiranten is bewezen verklaard, dat zij te 
Warmond tusschen 27 Maart 1938 en 27 Juli 
1938 tesamen en in vereeniging, terwijl zij 
vormden het College van Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Sassenheim, zon
der de daartoe vereischte vergunning van 
Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid
Holland in werking hebben gehouden een in
richting tot verwerking van afval, welke in
richting toebehoorde aan de Gemeente 
Sassenheim, en onder meer bestond uit een 
als stortplaats van vuilnis dienend terrein, 
welk terrein in eigendom toebehoorde aan de 
Gemeente Sassenheim, gedeeltelijk met een 
afrastering van draad was afgezet en voor
zien was van ijzeren platen om vuilnisauto's 
over te laten rijden, terwijl het op dat terrein 
gestorte vuilnis door werklieden der ge
meente Sassenheim werd verspreid, onder 
meer teneinde een opgehoogd weiland of 
tuinland en een beter bruikbaar land te ver
krijgen, zulks terwijl zij, verdachten, als vor
mende het College van Burgemeester en Wet
houders der Gemeente Sassenheim, hoofd 
der onderneming waren; 

dat de Rechtbank, na ' s Kantonrechters 
vonnis vernietigd te hebben, daaruit over
neemt den inhoud der inleidende dagvaar
ding en voorts de in bedoeld vonnis door den 
Kantonrechter gebezigde bewijsmiddelen en 
hun inhoud, echter met uitzondering van den 
5den zin van de in dat vonnis gerelateerde ver
klaring der verdachten, hebbende de verdach
ten in de plaats daarvan eensluidend ieder 
voor zich ter terechtzitting in hooger beroep 
opgegeven: dat het door hem bedoelde ter
rein aan de Zandsloot onder de gemeente 
Warmond in 1931 door de gemeente Sassen
heim is aangekocht tot storting daarop van 
straa t- en huisvuil, welke storting ook o. a. 
in het in de dagvaarding genoemde tijdvak 
heeft plaats gehad ; dat tengevolge van dat 
storten, de verspreiding van het gestorte vuil 
en de overdekking daarvan met zand, welk 
laatste o. a. ook in het in de dagvaarding ge
noemde tijdvak is geschied, dat terrein wordt 
opgehoogd, ofschoon b ij den aankoop van dat 
terrein in 1931 d e bedoeling tot zoodanige 
ophooging niet heeft voorgezeten ; 

en voorts overweegt : 
dat een ambtseedig proces-verb. d .d . 2 Juni 

1938 van den rijksveldwachter te Sassenheim 
H . C. Westeneng - waarvan de ko~te inhoud 
ter terechtzitting in hooger beroep door den 
President is medegedeeld-als verklaring van 
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de verdachten ieder voor zich eensluidend 
bevat: dat de in het proces-verbaal d.d. 3 Mei 
1938 van den rijksveldwachter N . van der 
Krogt bedoelde grond door de gemeente Sas
senheim in 1931 is aangekocht met de bedoe
ling om daarop straat- en huisvuil te brengen 
en daarna hierover zand en aarde te doen om 
zoodoende een verhoogd wei- en tuinland te 
verkrijgen; dat over het gestorte vuil zand en 
aarde wordt gebracht, zoodat de gemeente 
een verhoogd land krijgt; 

dat dan verder de rechtbank overweegt, 
dat zij zich vereenigt met - en uit het be
roepen vonnis overneemt - de aan het bewe
zene gegeven benaming, de als toegepast 
aangehaalde wettelijke voorschriften en de 
beslissing omtrent de strafbaarheid der ver
dachten, terwijl de Rechtbank de door den 
Kantonrechter opgelegde straffen in over
eenstemming acht met den aard der ge
pleegde overtreding en de omstandigheden 
waaronder zij is begaan; 

dat onder de, blijkens het vorenstaande 
door de Rechtbank uit 's Kantonrechters von
nis overgenomen, bewijsmiddelen voorkomt 
een verklaring van den getuige Hendrik Cor
nelis Westeneng, rijksveldwachter, van den 
volgenden inhoud: 

dat hij zich in den loop der maanden Juni 
en Juli 1938 een paar maal heeft begeven 
naar het in de gemeente Warmond langs de 
Zandsloot gelegen terrein van de vuilnis
storting der gemeente Sassenheim, en toen 
telkens heeft gezien en waargenomen, dat op 
de plaats der storting eenige ijzeren rijplaten 
lagen, bestemd en gebruikt om met vuilnis
auto's over het reeds gestorte vuil te rij den; 

dat er een - blijkbaar door het rijden met 
auto's - reeds hard geworden toegangsweg 
tot bij die rijplaten leidde; 

dat de plaats der storting door middel van 
draad afgescheiden was van het overige ge
deelte van het terrein, dat dit overige ge
deelte uit weiland bestond, waarop vee graas
de, dat de vuilnis op de eigenlijke stortplaats 
voor het grootste gedeelte met zand en grond 
was bedekt, doch nog niet gereed gemaakt 
voor bouw- of weiland ; 

dat de Rechtbank nog heeft overwogen, dat 
naar haar oordeel een sedert verscheidene 
jaren als stortplaats van straat- en huisvuil 
gebruikt terrein van ongeveer 2400 m 2, daar
toe voorzien van rijplaten om vuilnisauto's 
over te laten rijden en voorts gedeeltelijk met 
een draadafrastering afgezet, een inrichting 
tot verwerking van afval in den zin der Hin
derwet is, wanneer het op dat terrein gestorte 
vuil, in combinatie met daarop gestort zand, 
wordt gebezigd tot ophooging van dat ter
rein, terwijl verdachten ten onrechte ter te
rechtzitting in hooger beroep hebben betoogd 
niet strafbaar te zijn wijl zij zouden hebben 
gehandeld ter uitvoering van een door Gede
puteerde Staten goedgekeurd besluit van den 
gemeenteraad van Sassenheim, daar van zoo
danig raadsbesluit tot handelen in strijd met 
de Hinderwet niet is gebleken; 

0. ten aanzien van de voorgestelde mid
delen van cassatie: 

dat het eerste middel niet opgaat; dat im
mers de Rechtbank, handelende gelijk zij 
deed, slechts heeft gebruik gemaakt van de 
haar ingevolge art. 425 j 0

• 423, derde lid, Sv. 
toekomende bevoegdheid om bij vernietiging 
van het vonnis van den K antonrechter niet
temin bepaalde gedeelten daarvan in haar 
vonnis over te nemen, welke bevoegdheid, 
anders dan in het eerste lid van art. 423 voor 
het daar bedoelde geval is voorzien, zich niet 
beperkt tot de gronden, doch evenzeer kan 
betreffen de beslissingen van het vonnis in 
eerste instantie; 

dat het tweede middel evenzeer faalt; dat 
toch het in dit middel bedoelde gedeelte van 
de getuige-verklaring van den rijksveldwach
ter Westeneng aldus is te verstaan, dat deze 
getuige heeft verklaard te hebben waargeno
m en, dat de toegangsweg de sporen vertoonde 
hard te zijn geworden door het overrijden van 
auto's, een omstandigheid, welke voor eigen 
waarneming door dezen getuige gereedelijk 
vatbaar is te achten; 

dat - wat betreft het derde middel - de 
Rechtbank in de bestreden overweging blijk
baar heeft aangenomen, dat in het door re
q uiranten tot verweer aangevoerde, door 
Gedeputeerde Staten van de provincie goed
gekeurde, raadsbesluit, strekkende tot aan
koop van den grond met bestemmi.pg daarop 
asch en huisvuil te storten, niet lag opgeslo
ten, dat die storting nu ook maar verder zon
der aanvrage van de vergunning, welke inge
volge de wet vereischt mocht zijn, zou hebben 
te geschieden; dat reeds op dien grond het 
verweer niet kan slagen; dat ook het bij de 
toelichting van het middel gedaan beroep op 
cle omstandigheid, dat het besluit tot aankoqp 
door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd, 
niet kan afdoen, wijl de door Gedeputeerde 
Staten ingevolge art. 27 van de Hinderwet te 
verleenen vergunning, gelijk ook blijkt uit 
het tweede lid van dat artikel, een geheel 
zelfstandig karakter draagt; 

dat - ten aanzien van het vierde middel 
- onder de omstandigheden, gelijk die fei
telijk door de Rechtbank zijn vastgesteld, 
deze, m ede in verband met de bedoeling van 
de Hinderwet, terecht heeft beslist, dat hier 
sprake is van een inrichting tot verwerking 
van afval in den zin van art. 2 van de Hin
derwet; 

dat tenslotte aan het vijfde middel de fei
telijke grondslag ontbreekt, immers de in het 
middel bedoelde verklaring van requiranten 
door de rechtbank niet als bewijsmiddel is 
gebezigd, doch slechts in het vonnis is ver
meld ter motiveering, waarom een gedeelte 
van de door requiranten voor den Kanton
rechter afgelegde verklaring niet door de 
Rechtbank onder haar bewijsmiddelen wordt 
opgenomen; . 

dat dus geen van de middelen tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 
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z3 juni z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 14 j 0

• art. 12.) 
Bijplaatsing van een waterreinigings

installatie bij een bestaande wasch- en 
strijkinrichting is te beschouwen als uit
breiding dier inrichting, waarvoor inge
volge art. 14 1° vergunning is vereischt; 
daaraan doet niet af, dat de installatie 
niet door motoren wordt aangedreven. 

Ten onrechte heeft appellant bezwaar 
tegen de door B. en W. aan de vergun
ning tot uitbreiding verbonden voor
waarden op grond van een civielrechte
lijke verplichting der gemeente, het loo
zen van water en vuil, afkomstig van de 
ter plaatse gevestigde wasscherijen, te 

dulden, aangezien deze verplichting, aan
genomen dat zij nog bestaat en niet is 
vervallen door den aanleg van een ge
meentelijke rioleering, beperkt is tot het 
ontvangen van water en vuil (z.g. zeep
sop), tot welke stoffen de kalkachtige 
neerslag van de waterreinigingsinstalla
tie niet mag worden gerekend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende óp het beroep, ingesteld 

door de firma Erven Weduwe J. H. M. van 
Houten, te Heemstede, tegen het besluit van 
B. en W. dier gemeente van 10 Maart 1937, 
waarbij aan haar en hare rechtverkrijgenden 
voorwaardelijk vergunning is verleend tot 
het uitbreiden van de bestaande wasch- en 
strijkinrichting in het perceel Bleekersvaart
weg 45, kadastraal bekend in sectie A, n °. 
6422, door bijplaatsing van een waterreini
gingsinstallatie; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 Mei 1939, n °. 260; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 8 Juni 1939, n °. 289 H, 
Afdeeling Arbeid; 

0. dat B. en W. van Heemstede bij hun 
evenvermeld besluit de bovenbedoelde ver
gunning hebben verleend onder de navolgen
de voorwaarden: 

1°. Het afspuiwater van debedrijfswater
reinigingsinstallatie moet, voordat het in de 
Bleekersvaart wordt geloosd, door een be
zinkingsbak worden geleid, zóó, dat het ten
minste anderhalf uur daarin verblijft, alvo
rens het water over ,een doelmatige overstort 
van voldoende breedte naar de Bleekersvaart 
wordt geloosd, op dusdanige wijze, dat de 
bezinkingsstoffen in den bezinkingsbak ach
terblijven; 

2 °. de neergeslagen bezinkingsstoffen in 
den sub 1 bedoelden bak moeten geregeld 
binnen een dusdanig tijdsverloop daaruit 
verwijderd worden, dat geen bezinkingsstof
fen in de Bleekersvaart kunnen geraken; 

3°. tijdens het verwijderen van de bezin
kingsstoffen uit den sub 1 bedoelden bak 
moet de afvoerleiding van den bak worden 
gesloten, zoodat geen bezinkingsstoffen in de 
Bleekersvaart kunnen geraken; 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat 
zij slechts op aandrang van het gemeente

L. 1939. 

bestuur en onder protest van daartoe ver
plicht te zijn, de bedoelde vergunning heeft 
aangevraagd, doch dat zij vermeent, dat het 
gemeentebestuur haar in dit verzoek niet
ontvankelijk had behooren te verklaren, om
dat deze uitbreiding, reeds in 1932 aange
bracht, terwijl nog op 22 Augustus 1934 zon
der meer door het gemeentebestuur voor het 
bijplaatsen van een motor een vergunning is 
verleend, slechts bestaat uit een niet mo
torisch aangedreven installatie, is gevormd 
door een drietal reservoirs, waarin water met 
in hoofdzaak kalk wordt gemengd, en niet 
kan worden gezegd den aard der inrichting 
te veranderen; dat bovendien het gemeente
bestuur bij zijn besluit a quo de vergunning 
heeft verleend slechts onder een drietal voor
waarden, er toe strekkende om tegen te gaan 
plaatselijke verondieping van de Bleekers
vaart vóór haar, appellante's, perceel, ten
gevolge van bezinksel uit afvalwater der 
wasscherij en voorschrijvende het leiden van 
het afvalwater, vóór het loost in de Blee
kersvaart, door een bezinkingsbak, die dan 
op de wijze en tijden, als in het besluit aan
gegeven, moet worden geledigd; dat nu voor
waarden ingevolge de Hinderwet slechts mo
gen worden gesteld ter voorkoming van die 
bezwaren, die deze wet wil voorkomen; dat 
dus de bezwaren, ter voorkoming waarvan 
de voorwaarden zijn gesteld, moeten zijn ont
leend aan gevaar, schade aan eigendommen, 
bedrijven of gezondheid, dan wel aan hinder 
van ernstigen aard ; dat in casu zoodanige 
bezwaren niet bestaan; dat toch het gemeen
tebestuur, toen deze aangelegenheid ten eer
sten male aan het oordeel van de Kroon 
werd onderworpen, als redenen tot het stel
len der voorwaarden heeft genoemd, dat de 
gespuide kalkafval in de nabijheid der loo
zingsplaats een groote verondieping veroor
zaakt, die het gemeentelijk Reinigingsbedrijf 
extra moet wegbaggeren, dat zulks temeer 
zou gelden, omdat in verband met het in de 
Bleekersvaart gelegd riool en de daarop aan
stonds verplichte aansluiting der wassche
rij zou moeten worden gevreesd schade, die 
de kalkafzettingen in dat riool zouden ver
oorzaken, terwij l bovendien plannen in voor
bereiding zijn voor de stichting van een zui
veringsinrichting voor rioolwater en het ge
meentebestuur meent te moeten vreezen, dat 
de afvalproducten schade zouden veroor
zaken aan het reinigingsproces; dat het haar 
voorkomt, dat derhalve rekening is gel{ou
den met mogelijke nog te ontstane omstan
digheden en de Hinderwet niet wil, dat aan 
deze toekomstige omstandigheden voorwaar
den worden gesteld; dat zij voorts met in
stemming aanhaalt hetgeen de N aamlooze 
Vennootschap Machinefabriek Reineveld te 
Delft betreffende de loozing van kalkmeng
sel uit waterreinigingstoestellen in een schrij
ven aan den Secretaris der Vereeniging van 
Waschindustrieelen, haar firmant W . van 
Houten, mededeelt: ,,dat de loozing van het 
neerslag van de waterreinigers, voor zoover 
ons bekend is, steeds op de stadsriolen plaats 
heeft en wij tot nu toe nooit gehoord heb-

18 
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ben, dat dit verstopping teweeg brengt. De 
hoeveelheid water, die een wasscherij voort, 
durend in het riool brengt, is zoo groot, dat 
de kleine hoeveelheid neerslag, die in het 
riool wordt gebracht, wordt weggespoeld. De 
hoeveelheid neerslag, welke uit de reiniger 
komt, is een veel geringer bezwaar, dan het 
straatvuil, dat in de riolen komt. Dit zal door 
zijn hoeveelheid aarde veel eerder aanleiding 
tot verstopping geven, ontstaat eenmaal een 
verstopping, dan zal ook het neerslag zich 
hier verzamelen. Het is gewenscht, dat geen 
hydraulisch kalkzout wordt gebruikt."; dat 
buitendien de gemeente het loozen van het 
afvalwater heeft te dulden op grond van een 
civielrechtelijke verplichting, welke verplich
ting zij niet kan pogen te ontgaan door aan
wending van de Hinderwet, welke wet im
mers niet strekt om bestaande civielrechte
lijke verhoudingen te wijzigen; dat toch de 
Bleekersvaart te Heemstede (kadastraal be
kend in die gemeente in sectie A, n °. 1432) 
door de gemeente Heemstede van den toen
maligen eigenaar Herman Hendrik Beels 
omstreeks Mei 1903 in eigendom is verkre
gen en aanvaard onder de verplichting deze 
vaart voortdurend te onderhouden op een 
diepte van r.70 N.A. P . en onder erkenning 
van het recht van de omwonende kleerblee
kers om hun water en vuil op de vaart te 
doen uitloozen, hebbende zoo ook onder meer 
zij, appellante, als eigenares van het perceel 
Bleekersvaartweg 4s (kadastraal bekend in 
die gemeente in sectie A, n °. 4287) ten las
te van die Bleekersvaart voornoemd de erf
dienstbaarheid van uitloozing van afvalwa
ter en vuil, zoo al niet bij akte dan toch 
door verjaring verkregen, behouden en uit
geoefend; dat uiteraard zulk een loozing een 
verondieping, als thans door de gemeente ge
constateerd, teweeg brengt, doch de gemeen
te op grond van het bovenstaande gehouden 
is die verondieping dan weg te nemen, heb
bende zij, door een vaartgeldheffing onder 
meer ook van haar, appellante, de econo_mi
sche gevolgen voor zich reeds op anderen af
gewenteld; dat zij, zooals haar bedrijf dat 
medebrengt, in hare inrichting gebruik 
maakt van een kalkmengsel, hetwelk (met 
een zeer gezuiverd afvalwater) in de Blee
kersvaart afvoer vindt, doch dit een last is, 
dien de gemeente als eigenaresse van het 
dienend erf (Bleekersvaart) moet gedoogen, 
omdat het is de normale uitoefening van 
de waschinrichting, die als heerschend erf 
het recht van loozing heeft verkregen en in 
ieder geval deze zaak beheerscht wordt door 
verhoudingen van geheel civielrechtelijken 
aard; dat, wanneer de gemeente Heemstede 
doet, hetgeen zij moet en kan doen, name
lijk de Bleekersvaart periodiek uitdiepen, zij 
alle gevolgen van de verondieping, die zij 
heeft geconstateerd, wegneemt; dat hier al
dus "geen ernstige hinder" of "schade aan 
eigendommen, bedrijven of gezondheid" is, 
waarvoor de Hinderwet kan worden ingeroe
pen, doch slechts hier sprake is van den last, 
dien de eigenaar,die door eenservituutinzijn 
volstrekte eigendom is beperkt, of eenig an-

der onderhoudsplichtige moet ondervinden 
bij de normale uitoefening van het recht der 
eigenaars van de heerschende erven; dat aan 
het bovenstaande de kracht niet kan worden 
ontnomen door een beperkte uitlegging van 
de evenbedoelde civielrechtelijke overeen
komst, die spreekt van een doen uitloopen 
van het "water en vuil" (zoogenaamd zeep
sop), waartoe dan de kalkachtige neerslag 
beweerdelijk niet zou kunnen worden gere
kend; dat ten eerste het recht van haar, ap
pellante, en andere kleerbleekers om afval
water te loozen is verkregen, behouden en 
uitgeoefend, zooals boven uiteengezet, in ieder 
geval door verjaring, en ten tweede de nor
male ontwikkeling van het bedrijf sedert 
1903 (tijd van de overeenkomst hiervoren
genoemd) medebrengt, dat onder "water en 
vuil" is te begrijpen het water, dat zij, ap
pellante, in de gegeven omstandigheden voor 
haar bedrijf, na het ondergaan van een be
werking, bezigt en daarna loost, zonder dat 
in zulk een uitlegging mag worden gezien 
een verzwaring van de destijds geschapen 
verplichting; dat derhalve het besluit van 
B. en W. van Heemstede van ro Maart 1937 
niet in stand kan blijven, althans voorzoover 
daarbij voorwaarden zijn gesteld, en in zoo
verre dient te worden vernietigd wegens 
strijd met de wet, althans met haar, appel
lante's, rechtmatige belangen; weshalve de 
appellante heeft verzocht het bestreden be
sluit te vernietigen, haar, appellante, in haar 
verzoek alsnog niet-ontvankelijk te verkla
ren, althans dit besluit te vernietigen, voor
zoover daarbij voorwaarden zijn gesteld, en 
te verstaan, dat aan haar onvoorwaardelijk 
vergunning voor de verzochte uitbreiding 
worde verleend; 

0. dat het hier betreft een verzoek om 
vergunning voor de uitbreiding van de be
staande wasch- en strijkinrichting door bij
plaatsing van een waterreinigingsinstallatie; 

dat voor zoodanige uitbreiding krachtens 
art. 14, r O

, der Hinderwet vergunning is ver
eischt, waaraan niet afdoet, dat deze instal
latie niet door motoren wordt aangedreven; 

dat immers eene installatie, als hier bedoeld, 
niet is eene op zichzelf staande inrichting, 
doch dat zij deel zal uitmaken van eene be
reids onder de Hinderwet vallende inrich
ting; 

dat, blijkens de stukken, de bedoelde in
stallatie reeds in 1932 is aangebracht, doch 
dat zij noch in de oorspronkelijke vergun
n ing, noch in de vergunningen voor de uit
breidingen, welke de inrichting heeft onder
gaan, is vermeld, zoodat, gelijk Wij reeds in 
Ons besluit van rr December 1936, n °. r6, 
hebben overwogen, dit onderdeel van de in
richting in strijd met de wet in werking was; 

0. ten aanzien van de door B. en W . aan 
de vergunning verbonden voorwaarden: 

dat de appellante tegen het stellen van 
deze voorwaarden bezwaar heeft gemaakt 
onder meer op dezen grond, dat de gemeente 
Heemstede ui.t hoofde van een civielrechte
lijke verplichting het loozen van water en 
v-qil, afkomstig van de ~an de Bleekersvaar~ 
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gelegen wasscherijen, zou hebben te dulden; 
dat echter het beroep op de bedoelde, op de 

gemeente rustende, verplichting, de appel
lante niet kan baten; 

dat toch, aangenomen, dat de door de ge
meente Heemstede in 1903 op zich genomen 
verplichting tot het ontvangen van het af
valwater van de aan de Bleekersvaart ge
legen wasscherijen nog bestaat en zij niet is 
komen te vervallen door den aanleg van een 
gemeentelijke rioleering in den Bleekersvaart
weg, waarop sinds December IQ~4 kan wor
den aangesloten, deze verplichting, blijkens 
de ingewonnen ambtsberichten, beperkt zou 
zijn tot het ontvangen van water en vuil (zoo
genaamd zeepsop), tot welke stoffen de kalk
achtige neerslag van de waterreinigings
installatie niet zou mogen gerekend worden; 

dat, wat van een en ander moge zijn, de 
beslissing dienaangaande niet aan Ons staat, 
doch, ingevolge art. 2 der wet van 18 April 
1827, S. 20, op de samenstelling der Regter
lijke Magt en het beleid der Justitie, bij 
uitsluiting aan de rechterlijke macht is op
gedragen; 

dat, nu op grond van de ingewonnen 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat van de onderwerpelijke uitbreiding van 
de inrichting schade of hinder van ernstigen 
aard in den zin der Hinderwet te duchten is, 
B. en W., ter voorkoming van deze bezwa
ren, terecht tot het stellen van voorwaarden 
zijn overgegaan; 

dat evenwel de gestelde voorwaarden, 
blijkens de overgelegde deskundige rappor
ten, waarmede Wij Ons vereenigen, door de 
na te melden kunnen worden vervangen; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van B. en W. van Heem
stede van ro Maart 1937, de daarbij aan de 
vergunning verbonden voorwaarden te doen 
luiden als volgt: 

1° . Het afspuiwater van debedrijfswater
reinigingsinstallatie mag niet anders worden 
geloosd dan door een gesloten, waterdichte 
buisleiding op de Bleekersvaart of op de ge
meentelijke rioleering, nadat het vooral in 
een bezinkbak van de op de aan dit besluit 
gehechte teekening aangegeven constructie, 
van vaste stoffen is bevrijd; 

2 °. de in den onder 1 ° genoemden bak 
neergeslagen vaste stoffen moeten daaruit 
worden verwijderd, zoo vaak zulks voor een 
afdoend bezinkingseffect noodig blijkt; 

3° . tiidens elke verwijdering van bezin
kingsstoffen uit den onder 1 ° genoemden bak 
moet de afvoerleiding van den bak worden 
gesloten, zoodat geen vaste stoffen in de 
Blèekersvaart of in de gemeentelijke riolee
ring kunnen geraken. 

Met beoaling wijders, dat de uitbreiding 
der inrichting moet zijn voltooid en in wer
king gebracht binnen 6 maanden na de dag
teekening van dit besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be-
last enz. (A. B .) 

14 Juni 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 205ter.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten bij 
hun beslissing omtrent een verzoek om 
een uitkeering ineens overeenkomstig 
art. 205ter rekening gehouden met de 
mogelijkheid, dat de onderhavige school 
te eeniger tijd met een andere school van 
dezelfde richting zou worden samenge
voegd tengevolge van een door de be
trokken schoolbesturen vrijwillig tot 
stand gebrachte concentratie, aangezien 
laatstbedoelde school weliswaar plaats
ruimte biedt voor de leerlingen van bei
de scholen tezamen, doch er niettemin, 
gelet op de grootte der verschillende lo
kalen, ,moeilijkheden zouden ontstaan bij 
de verdeeling van de leerlingen over de
ze lokalen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke Parochiaal Armbe
stuur van Rotterdam, gevestigd te Rotter
dam, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holland van 29 Nov. 1938, n°. 263/1, 
tot ongegrondverklaring van het beroep van 
den appellant tegen het besluit van den raad 
der gemeente Rotterdam van 24 Maart 1938, 
houdende afwijzing van het verzoek om over
eenkomstig art. 205ter der Lager Onderwijs
wet 1920 voor het schoolgebouw, Lange Wa
rande 94 te Rotterdam, een uitkeering in
eens te ontvangen ter vervanging van de tot 
dusver genoten vergoeding ex art. 205, eerste 
lid, dier wet; · . 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Mei 1939, n°. 217; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 Juni 1939, n°. 5707, Afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Rotterdam 
bij zijn besluit van 24 Maart 1938 afwijzend 
heeft beschikt op het verzoek van het R.-K. 
Parochiaal Armbestuur van Rotterdam, te
vens vormende het bestuur over de R.-K. 
school voor gewoon lager onderwijs aan de 
Lange Warande 94, aldaar, om, ingevolge het 
bepaalde in art. 205ter, re lid, der Lager 
Onderwijswet 1920, zooals deze. wet laatste
lijk is gewijzigd bij de wet van 22 Febr. 1936, 
S. 100, een uitkeering te ontvangen van een 
som ineens, gelijkstaande met tachtig ten 
honderd van de overeenkomstig het re .lid 
van art. 205 der wet geschatte waarde van 
het gebouw van de evenbedoelde school 
(eventueel verminderd overeenkomstig het 
roe en 12e lid van dat artikel), zulks ter ver
vanging van de jaarlijksche vergoeding, be
doeld in het re lid van het meergenoemde 
artikel 2 os; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft over
wogen, dat het betrokken schoolgebouw reeds 
dateert van 1905/1906 en de daarin gevestig- . 
de school, vooral sinds 1932, vrij aanzienlijk 
in leerlingental is verminderd; dat de be
doelde school, welke nog slechts 4 leerkrach-
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ten telt, zeer goed zou kunnen worden sa
mengevoegd met de soortgelijke school, welke 
in het gebouw aan de Gedempte Slaak n°. 
86 gehuisvest is; dat mitsdien moet worden 
aangenomen, dat de bedoelde school wellicht 
in een niet al te verre toekomst zal moeten 
worden opgeheven; dat, gezien deze omstan
digheid, inwilliging van het verzoek in strijd 
zou zijn met het financieele belang der ge
meente; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit in beroep was gekomen bij Ged. Sta
ten van Zuid-Holland, dit college dat beroep 
ongegrond heeft verklaard, uit overweging, 
dat met het gemeentebestuur en den betrok
ken Hoofdinspecteur van het lager onderwijs 
moet worden aangenomen, dat de mogelijk
heid bestaat de onderwerpelijke school samen 
te voegen met de gelijksoortige school van 
dezelfde richting aan de Gedempte Slaak n °. 
86, ter plaatse; dat de door den raad gecon
stateerde vermindering van het leerlingental 
dezer beide scholen, welke zich over een 
reeds vrij groot tijdvak uitstrekt, zich ook 
thans nog niet in een merkbare vermeerde
ring van het gezamenlijk leerlingental heeft 
omgezet en dat geen factoren zijn aan te 
wijzen, welke met grond doen vermoeden, 
dat deze omkeer zich in een naaste toekomst 
zal voltrekken; dat mitsdien ernstig moet 
worden gerekend met de mogelijkheid, dat 
het onderwerpelijke schoolgebouw, door con
centratie der daarin gehuisveste school met 
de school aan de Gedempte Slaak n ° . 86, 
binnen afzienbaren tijd niet langer overeen
komstig zijne bestemming zal worden ge
bruikt; dat de bewering van het schoolbe
stuur, dat in zoodanig geval de door de ge
meente uit te betalen vergoeding, als be
doeld in art. 205, twaalfde lid, der wet wel
licht niet minder zal zijn dan de thans ge
vraagde afkoopsom, niet door cijfers wordt 
gestaafd en zulks trouwens ook niet mogelijk · 
is, aangezien uiteraard thans geenerlei zeker
heid bestaat omtrent de geldelijke verplich
tingen, welke met betrekking tot het onder
werpelijke schoolgebouw op de instelling zul
len rusten op een, eveneens nog onbepaald 
tijdstip in de toekomst; dat, om althans eenig 
denkbeeld ter zake te verkrijgen, het in elk 
geval noodig zou zijn juiste gegevens te be
zitten omtrent de geldelijke verplichtingen, 
welke thans ter zake voor het schoolbestuur 
bestaan; dat, nu deze gegevens door het 
schoolbestuur in zijn adres niet worden ver
strekt, met zijne zooeven bedoelde bewering 
geen rekening kan worden gehouden bij de 
beoordeeling der voor hun college uitsluitend 
aan de orde zijnde vraag, of de door het 
schoolbestuur gevraagde afkoop uit finan
cieel oogpunt voor de gemeente Rotterdam 
verantwoord is te achten; dat, nu, zooals uit 
het vorenstaande blijkt, er termen zijn om te 
verwachten, dat de onderwerpelijke school 
in een niet te verre toekomst zal worden op
geheven, de zooeven bedoelde vraag ontken
nend moet worden beantwoord; dat er mits
dien geen aanleiding bestaat tot vernietiging 
of wijziging van 's raads afwijzende beschik
king; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het allerminst in zijn voornemen ligt uit 
eigen beweging tot opheffing van de boven
genoemde school over te gaan; dat van een 
gedwongen opheffing dier school binnen af
zienbaren tijd geen sprake kan zijn; dat im
mers de bezetting van deze school zeer gun
stig is te achten; dat deze school, opgericht 
in 1865, over het jaar 1919 in aanmerking is 
gekomen voor de gedeeltelijke vergoeding, 
bedoeld in art. 59 der Lager Onderwijswet 
van 1878, en het voor het recht op Rijksver
goeding voor deze school vereischteminimum 
aantal leerlingen derhalve 25 bedraagt, ter
wijl het gemiddeld aantal leerlingen over de 
afgeloopen jaren boven de 150 heeft gelegen; 
dat het aantal leerlingen in de periode 1932-
1935 wel gedaald is, doch dat uit deze daling 
niet de conclusie te trekken valt, dat deze 
school blijkbaar niet meer gewild is; dat deze 
daling haar oorzaak vond in de zeer uitzon
derlijke omstandigheid, dat in dien tijd een 
groot deel der Generaal van der Heijden
straat en der Lange Warande, waaruit vele 
leerlingen der school afkomstig waren, door 
een maatschappij werd opgekocht, zoodat 
vele in deze straten wonende gezinnen ver
plicht waren te verhuizen naar een ander 
stadsgedeelte; dat daling beneden het ver
eischte minimum niet te verwachten is, daar 
de school, gelegen in een volksbuurt en be
stemd voor de kinderen der volksklasse, in 
een behoefte voorziet; dat in dit verband zij 
opgemerkt, dat samenvoeging met de gelijk
soortige school aan de Gedempte Slaak 86 
niet mogelijk is, omdat deze school hare leer
lingen betrekt uit gezinnen, welke tot een 
ander maatschappelijk milieu behooren; dat 
dit verschil het hoofdbestuur zelf aanleiding 
geeft om voor zijne school een stijging van 
het aantal leerlingen te verwachten, daar 
verschillende straten in het stadsdeel, waar 
deze school gelegen is, de laatste jaren meer 
en meer bewoond gaan worden door dat deel 
der bevolking, waarvoor deze school juist 
bestemd is en waarvan de kinderen niet zul
len worden toegelaten tot de school aan de 
Gedempte Slaak; 

0 . dat Wij in tegenstelling met Ged. Sta
ten van oordeel zijn, dat het niet juist zou 
zijn om bij de beslissing omtrent de onder
werpelijke zaak rekening te houden met de 
mogelijkheid, dat de bijzondere lagere school 
aan de Lange Waranden°. 94 te eeniger tijd 
met de bijzondere lagere school van dezelfde 
richting aan de Gedempte Slaak n°. 86 zou 
worden samengevoegd tengevolge van een 
door de betrokken schoolbesturen vrijwillig 
tot stand gebrachte concentratie; 

dat immers blijkens een nader, op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur, door den 
Bouwkundig-Inspecteur van het Lager On
derwijs uitgebracht ambtsbericht de school 
aan de Gedempte Slaak n ° . 86 weliswaar 
plaatsruimte biedt voor de leerlingen van 
beide scholen tezamen,doch dat er niettemin, 
gelet op de grootte der verschillende lokalen, 



277 14 JUNI 1939 

moeilijkheden zouden ontstaan bij de verdee
ling van de leerlingen over deze lokalen; 

dat er ook overigens niet is gebleken van 
een gegronde reden, die een afwijzing van het 
door het schoolbestuur gedane verzoek zou 
kunnen rechtvaardigen ; 

dat derhalve aan het appelleerend school
bestuur alsnog, met vernietiging van de be
sluiten van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland en van den gemeenteraad van Rot
terdam, voor het schoolgebouw aan de Lange 
Waranda n °. 94 ter vervanging van de jaar
lijksche vergoeding, bedoeld in het eerste lid 
van art. 205 der Lager-Onderwijswet 1920, 
een som ineens, gelijkstaande met tachtig 
ten honderd van de in dat artikel bedoelde 
geschatte waarde behoort te worden uitge
keerd; 

dat blijkens een nader, op verzoek van de 
evengenoemde Afdeeling van den Raad van 
State uitgebracht ambtsbericht van den In
specteur van het Lager Onderwijs in de in
spectie Rotterdam de geschatte waarde der 
onderwerpelijke school f 58.310 bedraagt,zoo_ 
dat de bedoelde uitkeering moet worden be
paald op f 46.648; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Ge

deputeerde Staten van Zuid-Holland van 29 
November 1938, n °. 263/1, en van het be
sluit van den raad der gemeente Rotterdam 
van 24 Maart 1938 te bepalen, dat overeen
komstig het bepaalde in art. 205ter der La
ger-Onderwijswet 1920 aan het Roomsch
Katholieke Parochiaal Armbestuur van Rot
terdam, gevestigd te Rotterdam, voor het 
gebouw van de, van dit bestuur uitgaande 
school aan de Lange Waranden°. 94 aldaar, 
ter vervanging van de jaarlijksche vergoe
ding, bedoeld in het eerste lid van art. 205 
dier wet, onvoorwaardelijk wordt uitgekeerd 
een som ineens, ten bedrage van f 46.648. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

14 juni 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet artt. 280, 299.) 

Art. 299 Gem.wet kent den aangesla
gene in een "aanlegbelasting" het recht 
toe om van de beschikking van den Ge
meenteraad in beroep te komen bij den 
R. v. B., zonder van dit beroep eenig 
oordeel van den Gemeenteraad, waar
op diens beslissing berust, uit te sluiten. 

Het oordeel van den Gemeenteraad 
omtrent de verkoopwaarde der in de be
lasting betrokken ongebouwde eigen
dommen bepaalt het bedrag der ver
schuldigde belasting, immers 6 % van 
die verkoopwaarde is de belastbare 
waarde naar welke overeenkomstig het 
tweede en derde lid van art. 5 der ver
ordening de verschuldigde belasting 
moet worden berekend. 

Laatstgenoemd voorschrift kan echter 
geen afbreuk doen aan het door de wet 

zonder beperking toegekende recht van 
beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

A. C. van Lith, ambtenaar van de Gem. 
Eindhoven, optredende in de plaats van den 
Burgemeester dier gemeente krachtens art. 
301 der Gemeentewet i.v. m. art. 5 van de 
verordening van genoemde gemeente op de 
invordering van na te noemen belasting, 
tegen de uitspraak van den Raad van Be
roep voor de Directe Belastingen te 's-Her
togenbosch van II Febr. 1939, betreffende 
den aanslag in de aanlegbelasting van de 
gem. Eindhoven, voor het belastingjaar 
1935, opgelegd aan J. B. V . te Eindhoven; 

Gezien de stukken; . 
0. dat de Verordening op de heffing van 

een bijzondere belasting ter tegemoetkoming 
in de kosten van aanleg, vernieuwing en 
uitbreiding van de kunstverharding en rio
leering van openbare wegen ( ,,Aanlegbelas
ting") in de Gem. Eindhoven, voor zoover 
ten deze van belang, inhoudt : 

Art. 1. In de Gem. Eindhoven wordt 
onder den naam van " Aanlegbelasting" eene 
belasting geheven, wegens gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erven, die 
belenden aan van kunstverharding en ( of) 
rioleering voorziene openbare wegen in de 
Gemeente en wegens ongebouwde eigendom
men, welke aan dusdanige wegen belenden, 
zulks als bijdrage in de ten laste der Ge
meente komende kosten wegens rente en 
aflossing ter zake van den aanleg, de ver
nieuwing en (of) uitbreiding van de kunst
verharding en (of) rioleering van openbare 
wegen. 

Art. 4. 1. De belasting wordt berekend : 
:r . ... •.. 
ll. Voor de in art. 1 bedoelde ongebouwde 

eigendommen naar eene belastbare waarde, 
bedragende 6 % der verkoopwaarde van de 
oppervlakte, gemeten tot eene diepte van 
30 meter van de grens van den weg, waar
aan het eigendom is gelegen, welke verkoop
waarde vanwege en op kosten der Gemeente 
wordt vastgesteld door den Raad, op advies 
van door dezen op aanbeveling van B. en 
W. aan te wijzen schatters. 

2. Bij de in het vorige lid van dit artikel, 
onder 1, sub a, bedoelde berekening der 
langs den grond gemeten lengte worden on
derdeelen, niet grooter dan een halve Meter 
verwaarloosd en onderdeelen, grooter dan 
een halve meter, voor een Meter in rekening 
gebracht. 

Art. 5. 1. ... •• • 

2 . Voor de in art. 1 bedoelde ongebouwde 
eigendommen bedraagt de belasting: 

a. 20 % der belastbare waarde, bedoeld in 
art. 4, lid 1, sub Il, indien de eigendommen 
zijn gelegen aan openbare wegen, waaraan 
na I Jan. 1920 door of op kosten der Ge
meente voorzieningen zijn getroffen ter zake 
van aanleg, vernieuwing en/of uitbreiding 
van de kunstverharding en.lof rioleering; 

b. 10 % der belastbare waarde, bedoeld in 
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art. 4, lid 1, sub II, in alle overige gevallen. 
3. Voor eigendommen, welke belenden aan 

openbare wegen, welke van asphaltbestra
ting zijn voorzien, worden de ingevolge het 
1e lid ter zake van de verharding van den 
rijweg en de ingevolge het 2e lid van dit 
artikel verschuldigde belastingbedragen met 
het een vierde gedeelte daarvan verhoogd, 
tenzij die asphaltbestrating kennelijk is aan
gebracht met het oog op de aanwezigheid 
van een inrichting voor onderwijs, zieken
verpleging e. d. 

Art. 12. Omtrent bezwaren tegen den aan
. slag ingevolge deze verordening in te die
nen, geldt het bepaalde bij art. 299 der 
Gemeentewet. 

dat aan . belanghebbende wegens hem toe
behoorende ongebouwde eigendommen te 
Eindhoven in voormelde belasting een aan
slag is opgelegd ten bedrage van f 395.55; 
dat belanghebbende, na vergeefsche reclame 
bij den Raad der Gem. Eindhoven, zich 
heeft gewend tot den R. v. B., aanvoerende, 
primair, dat zijne eigendommen niet belen
den aan den openbaren weg, en, subsidiair, 
dat de verkoopwaarde der eigendommen 
door den Gemeenteraad op een te hoog be
drag• is gesteld; dat in het vertoogschrift is 
volgehouden, dat de eigendommen wel aan 
den openbaren weg belenden en ten aanzien 
van het geopperde bezwaar tegen de aan
genomen ve!Ckoopwaarde is betoogd, dat van 
de door den Gemeenteraad vastgestelde ver
koopwaarde geen beroep openstaat; 

0. dat de R . v. B. bij de bestreden uit
spraak de primair door belanghebbende op
geworpen grief heeft verworpen, maar met 
betrekking tot het in het vertoogschrift om
trent de subsidiair opgeworpen grief aange
voerde heeft overwogen: 

,,dat de Raad de meening van Je Ge
meente, dat hij niet bevoegd is van dit be
zwaar kennis te nemen, niet aanvaardt; 
, ,,dat de Gemeente die meening doet steu
nen op het bepaalde in art. 4, 1e lid, sub II 
der toepasselijke verordening, waarin staat, 
dat de belastbare waarde, die wordt afge
leid uit eene door den gemeenteraad vast
gestelde verkoopwaarde, den grondslag van 
heffing, waarnaar de aanslag moet worden 
geregeld, vormt, zoodat, naar het oordeel der 
Gemeente, als door deze n Raad in beroep 
die verkoopwaarde wordt bepaald, aan den 
aanslag de grondslag ontvalt, waarop hij 
krachtens de verordening steunen m·oet; 

"dat de Raad deze meening van de hand 
wijst en de R aad op grond van het bepaalde 
in art. 12 der verordening, voorm. art, 4 al
dus leest, dat als geschil ontstaat over die 
vastgestelde verkoopwaarde, de aangeslagene 
zich, na uitspraak door den Gemeenteraad, 
kan wenden tot dezen Raad om in tweede 
instantie die verkoopwaarde te zien vastge
steld; 

"dat dit voortvloeit uit het bepaalde in 
art. 299 der Gemeentewet, hetwelk geen be
perking vermeldt nopens de bezwaren die in 
éénige instantie kunnen worden geldig ge
maakt; 

.,dat het ook voor de hand ligt, dat uit
lokking van de herziening der geschatte ver
koopwaarde in hooger beroep mogelijk moet 
zijn, daar deze waarde bij het vaststellen 
van den aanslag, als waarvan hier sprake is, 
die vaak zware lasten oplegt, een éérste rol 
speelt, waarom eene regeling van, die waar
de, welke eene herziening zou uitsluiten, 
kwalijk eene deugdelijke regeling zou te 
noemen zijn;" 

en vervolgens, de verkoopwaarde van de 
eigendommen vaststellende op f..53,968 en 
mitsdien de belastbare som op 6 % daarvan 
of f 2638,08, de beschikking van den Ge
meenteraad en den daarbij gehandhaafden 
aanslag heeft vernietigd en bepaald, dat de 
aanslag moet worden opgelegd naar eene be
lastbare waarde van f 2638,08; 

0, dat verzoeker als middel van cassatie 
stelt: 

V. t, of s. van de artt. 277, sub b, 280 en 
299 der Gemeentewet en van de artt. 4, ie 

lid, sub II en 5, 2e lid der Verordening op 
de heffing eener bijzondere belasting ter te
gemoetkoming in de kosten van aanleg, ver
nieuwing en uitbreiding van de kunstver
harding en rioleering (.,Aanlegbelasting") in 
de Gem. Eindhoven (Gemeenteblad nr. 25 
van 1935): 

door de beslissing van den Raad der Gem, 
Eindhoven dd. 30 Mei 1938, nr. 40/A 1 , Afd. 
VIII en den daarbij gehandhaafden aanslag 
te vernietigen en te bepalen, dat de aanslag 
moet worden opgelegd naar een belastbare 
waarde van f 2638.08; 

en ter toelichting van dit middel aanvoert, 
dat krachtens de bepalingen der heffings
verordening der "aanlegbelasting" de bela,st
bare waarde, naar welke de aanslag moet 
worden geregeld, geen andere kan zijn dan 
die, bedragende 6 % eener verkoopwaarde, 
vastgesteld door den Raad der Gem, Eind
hoven, op advies van door dezen op aanbe
veling van B. en W . aangewezen schatters; 
dat nimmer naar een op andere wijze vast
gestelde belastbare waarde de aanslag kan 
worden geregeld; 

0, daaromtrent: 
dat art. 299 der Gemeentewet den aange

slagene in eene belasting als de onderhavige 
het recht toekent om van de beschikking 
van den Gemeenteraad in beroep te komen 
bij den R. v. B ., zonder van dit beroep 
eenig oordeel van den Gemeenteraad, waar
op diens beslissing berust, uit te sluiten; 

dat het oordeel van · den Gemeenteraad 
omtrent de verkoopwaarde der in de belas
ting betrokken ongebouwde eigendommen 
het bedrag der verschuldigde belasting be
paalt, immers 6 % van dat bedrag de be
lastbare waarde is, naar welke overeenkom
stig het 2e en 3e lid van art. 5 der verorde
ning de verschuldigde belasting moet wor
den berekend; 

dat laatstgenoemd voorschrift echter geen 
afbreuk kan doen aan het door de wet zon
der beperking toegekend recht van beroep; 

dat derhalve de R. v. B. zich terecht be
voegd heeft geacht de door den Gemeente-



279 14 JUNI 1939 

raad vastgestelde verkoopwaatde zelfstandig 
te beoordeelen en zijn oordeel daaromtrent 
in de plaats te doen treden van het oordeel 
van den Gemeenteraad deswege, in welk 
geval 6 % dier door den R. v. B. vastge
stelde verkoopwaarde zal gelden als de be
lastbare waarde, naar welke overeenkomstig 
de tarieven aangegeven in het 2e en 3e lid 
van art. 5 der verordening de verschuldigde 
belasting moet worden berekend; 

dat het middel derhalve faalt; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

z4 Juni z939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

Nu ingevolge art. 1 der Verorden-ing 
de straatbelasting wordt geheven 
mede als bijdrage voor ten laste 
der gemeente komende kosten van on
derhoud van wegen, is aannemelijk, dat 
art. 5, lid 3, de belasting verminderende 
t. a. v. wegen ter zake waarvan of alleen 
kosten van aanleg en onderhoud of al
leen kosten van verlichting ten laste der 
gemeente komen, met eerstgenoemde ru
briek van wegen op het oog heeft niet, 
zooals de R . v. B . beslist, uitsluitend 
wegen waarvan zoowèl kosten van aan
leg àls die van onderhoud ten laste der 
gemeente komen, maar ookwegen,waar
van de kosten van aanleg è,f van onder
houd ten laste der gemeente komen (de 
R. v. B. had t. z. v. ligging aan de laatst
bedoelde wegen iedere belastbaarheid 
afgewezen). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burg. der Gem. Meppel tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Zwolle van 3 Oct. 
1938 betreffende den aan A te B opgeleg
den aanslag in de straatbelasting der gem. 
Meppel over het belastingjaar 1937; 

Gezien de stukken; 
0 . dat belanghebbende, in de genoemde 

belasting aangeslagen ter zake van de eigen
dommen kad. bekend enz., zich ter zake van 
dien aanslag, behalve voor zoover die betrof 
de eigendommen Sectie C . Nos. 242 en 350, 
met bezwaren heeft gericht tot den Raad 
der Gem. Meppel, welke Raad, het bezwaar 
t. a. v. het perceel Sectie B. No. 337 ge
grond oordeelend, den aanslag heeft ver
laagd, doch de overige bezwaren heeft afge
wezen; 

0. dat belanghebbende zich daarop heeft 
gewend tot den R. v. B., onder aanvoering 
van bezwaren tegen de bedoelde beschik
king, voor zoover die betrof de perceelen 
enz,., terwijl van die bezwaren in cassatie 
van belang is de stelling, dat geen belasting 
mag worden geheven ter zake van ligging 
ten opzichte van een weg, waarvoor de Ge
meente geene kosten van aanleg heeft be
taald; 

0 . dat de R. v . B. de bestreden beschik-

king en den geheelen aanslag heeft vernie
tigd, zulks op de volgende gronden: 

"dat de Raad vooropstelt dat art. 280 der 
Gemeentewet de gemeente de bevoegdheid 
geeft de daar bedoelde belasting te heffen 
wegens eigendommen aan of bij openbare 
wegen of daarop uitwegende, ook dan, wan
neer voor die bepaalde wegen geen kosten 
ten laste der gemeente komen; 

dat de gemeente echter vrij is, zich bij ge
bruikmaking dier bevoegdheid, beperkingen 
op te leggen; 

dat dit laatste bij de betreffende veror
dening is geschied, waar art. 5, 3e lid, dier 
verordening verband legt tusschen het be
drag der verschuldigde belasting en de kos
ten welke ten aanz.ien der wegen, waarvan 
de nabijheid den belastingplicht doet ont
staan, ten laste der gemeente komen; 

dat genoemd lid van dat artikel bepaalt, 
dat in 2 gevallen slechts een gedeelte der 
belasting verschuldigd is, te weten: a. indien 
ten aanzien dier wegen alleen kosten van 
aanleg en onderhoud, b. indien ten aanzien 
dier wegen alleen kosten van verlichting ten 
laste der gemeente komen; 

dat deze bepaling, wil zij redelijken zin 
hebben, slechts z66 kan worden uitgelegd, 
dat de hiervoor sub a en b genoemde ge
vallen de grens aangeven van ten aanzien 
der bedoelde wegen ten laste der gemeente 
komende kosten, beneden welke geen belas
ting als bedoeld in art. 280 der Gemeente
wet wordt geheven; 

dat de andere lezing dier bepaling zou 
leiden tot het niet te aanvaarden, immers 
geheel onredelijke gevolg, dat slechts een 
gedeelte der belasting verschuldigd zoude 
zijn, indien de gemeente è,f alleen voor ver
lichting of alleen voor aanleg en onderhoud 
van den weg betaalt, terwijl de volle belas
ting zou zijn verschuldigd, indien noch voor 
verlichting noch voor aanleg en onderhoud, 
de kosten ten laste der gemeente zijn; 

dat partijen het eens zijn, dat in het on
derhavige geval slechts kosten van onder
houd en niet van aanleg (noch van verlich
ting) van den betrokken weg ten laste der 
gemeente komen, zoodat de voor dien weg 
ten laste der gemeente komende kosten blij
ven beneden de hierboven sub a vermelde 
grens van "aanleg en onderhoud", weshalve 
geen belasting wegens eigendommen aan of 
bij dien weg of daarop uitwegende, verschul-
digd is; 

dat mitsdien d e ter zake voormeld opge
legde aanslag moet worden vernietigd"; 

0. dat de Burgemeester in cassatie stelt: 
1 °. S . of v. t. van art. 5 der verordening, 

regelende de heffing eener straatbelasting in 
de gem. Meppel en van art. 280 der Ge
meentewet, aangezien het niet aanwezig zijn 
van een der in art. 5, 3e lid, der Verordening 
bedoelde gevallen slechts kan leiden tot het 
opleggen van den vollen aanslag, doch nim
mer tot het achterwege laten van een aan
slag; 

2 °. S. of v. t. van dezelfde wettelijke 
voorschriften doordat de R . v. B. art. 5, 



1939 14 JUNI 280 

3e lid, der Verordening alleen toepasselijk 
acht, indien de kosten zoowel van aanleg als 
van onderhoud ten laste der gemeente ko
men en niet indien dat slechts met ééne dier 
beide soorten kosten het geval is; 

3 °. S. of v. t. van art. 16 der Wet van 
19 Dec. 1914 (S. 564) doordat de Raad den 
geheelen aanslag heeft vernietigd, zulks hoe
wel het beroep van belanghebbende beperkt 
was tot den aanslag, voorzoover die betrek
king had op de in Sectie B. gelegen eigen
dommen; 

0. dat van de Verordening regelende de 
heffing eener straatbelasting in de gemeen
te Meppel art. 1 luidt : ,,Als bij drage in de 
ten laste der gemeente komende kosten voor 
aanleg, onderhoud en/of verlichting van we
gen, wordt wegens de gebouwde eigendom
m én en daarbij behoorende erven en wegens 
de ongebouwde eigendommen een belasting 
geheven als bedoeld in art. 280 der Ge
meentewet. 

2. Onder gebouwde eigendommen en er
ven, in den zin van het 1e lid van dit ar
tikel, worden verstaan die, welke aan open
bare wegen in de gemeente of gedeelten van 
die wegen, geen waterwegen zijnde, belenden 
of in de onmiddellijke nabijheid daarvan ge
legen zijn. 

3. Gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven, gelegen binnen den af
stand van 250 meter van deze wegen, wor
den geacht in de onmiddellijke nabijheid 
daarvan gelegen te zijn. 

4. Onder ongebouwde eigendommen, in 
den zin van het 1e lid van dit artikel, wor
den verstaan die, welke aan openbare we
gen in de gemeente of gedeelten van die 
wegen, geen waterwegen zijnde, belenden of 
op deze wegen uitgang hebben." en het 3e 
lid van art. 5: ,,De belasting wordt met 2/ 5 
verminderd voor eigendommen, die, onver
minderd het bepaalde in het 3e lid van art. 
1, zijn gelegen aan of in de onmiddellijke 
nabijheid van wegen of gedeelten van we
gen, ter zake waarvan of alleen kosten van 
aanleg en onderhoud of alleen kosten van 
verlichting ten laste der gemeente komen, 
zoomede voor eigendommen, welke op de 
hierbedoelde wegen of gedeelten van we
gen uitgang hebben." 

0. dat het eerste middel steunt op de 
stelling, dat ingevolge art. 1 der Verorde
ning heffing van straatbelasting plaats vindt 
ongeacht of t . a. v. een openbaren weg kos
ten van aanleg, onderhoud of verlichting 
ten laste der gemeente komen; 

dat die stelling door den R . v . B. terecht 
is verworpen, daar zij kwalijk vereenigbaar 
is met het bepaalde in art. 5, lid 3, der Ver
ordening ; 

dat derhalve het eerste middel niet kan 
slagen; 

dat echter het tweede middel is gegrond; 
dat, nu ingevolge art. 1 de onderhavige 

straatbelasting wordt geheven mede als bij
drage voor ten laste der gemeente komende 
kosten van onderhoud van wegen, aanneme
lijk is, dat art. 5, lid 3, de belasting vermin-

<lerende t . a. v. wegen, ter zake waarvan 
àf alleen kosten van aanleg en onderhoud 
àf alleen kosten van verlichting t en laste 
der gemeente komen, met eerstgenoemde ru
briek van wegen op het oog heeft niet, zoo
als de R. v. B . beslist, uitsluitend wegen, 
waarvan zoowel de kosten van aanleg als 
die van onderhoud ten laste der gemeente 
komen, maar ook wegen, waarvan de kos
ten van aanleg of van onderhoud ten laste 
der gemeente komen; dat bij die lezing ook 
vermeden wordt de weinig voor de hand lig
gende opvatting, dat ingevolge de verorde
ning wel belasting zou worden geheven t . 
a. v. wegen, waarvan de gemeente alleen de 
verlichting verzorgt, doch niet t. a. v . we
gen, waarvan zij enkel het onderhoud ver
zorgt; 

0. dat ook het derde middel terecht is 
voorgesteld ; 

dat toch de R . v. B., nu tusschen partijen 
slechts een bepaald deel van den aanslag 
in geschil was, zich had behooren te ont
houden van eene uitspraak over het niet in 
geschil zijnde deel van den aanslag; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den R aad van 

Beroep, ter verdere behandeling en beslis
sing van de zaak in voltallige vergadering, 
met inachtneming van dit arrest. 

(N. J.) 

14 Juni 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteigeningswet artt. 40 en 50.) 

D e Rechtb. heeft de voor den ontei
gende ter belegging vrij komende gel
den op een te hoog bedrag vastgesteld 
en mitsdien een te hoog bedrag voor 
rente afgetrokken van de inkomsten
vermindering. De H. R. doet ten prin
cipale recht. 

Hoewel verweerder de onjuiste beslis
sing der Rechtb. noch heeft uitgelokt. 
noch in cassatie heeft verdedigd, moet 
hij niettemin in de kosten dezer voorzie
ning worden veroordeeld, daar, bij ge
breke van een in cassatie in het ongelijk 
gestelde partij, moet gelden het begin
sel van art. 50 Onteig. wet, dat de kos
ten - behoudens hier niet aanwezige 
omstandigheden - t en laste komen van 
de onteigenende partij. 

Jan Kool, kweeker, wonende te Gouda, 
eischer tot cassatie van een op 13 April 1939 
door de Arr.-Rechtbank te Rotterdam tus
schen partijen gewezen vonnis , advocaat Mr. 
G. A. Fijn van Draat, (niet gepleit); 

tegen: 
Jhr. Mr. Dr. Herman Adriaan van Karne
beek, Commissaris der Koningin in de Pro
vincie Zuid-Holland, wonende te 's-Graven
hage, op wiens naam het onteigeningsgeding 
volgens de wet wordt gevoerd ten behoeve 
van den Staat der Nederlanden, verweerder 
in cassatie, advocaat Mr. D . J. Veegens, 
(niet gepleit) . 
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Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Tegen die vaststelling van het voor beleg
ging vrijkomend Î>edrag op f 20,000 is na te
rugneming bij conclusie van eisch van het 
tweede bij dagvaarding aangevoerde middel, 
het eenige cassatiemiddel gericht. 

Het luidt: S., althans v. t. van artt. 152 
Grondwet, 2 R. 0., 48 Rv. benevens 40, 41, 
64 en 72a Onteigeningswet, doordat de 
Rechtbank: 

terecht vaststellende, dat voor vergoeding 
in aanmerking komt de winst, welke Kool 
derft, omdat hij tengevolge van de onteige
ning zijn bedrijf slechts in kleiner omvang 
zal kunnen voortzetten én dat aan te nemen 
is, dat Kool door deze inkrimping jaarlijks 
aan inkomsten derven zal f 2855.77, 

en terecht beslissende, dat bij de bereke
ning van de aan Kool voor inkomensschade 
toe te kennen vergoeding rekening moet wor
den gehouden met de renten, die Kool zal 
kunnen genieten, omdat hij, dank zij de ont
eigening, een Kapitaaluitkeering ontvangt, 
welke hij niet geheel in zijn bedrijf behoeft 
aan te wenden, bij de berekening van de aan 
Kool toekomende vergoeding voor derving 
van inkomen in mindering brengt de rente, 
te genieten van een kapitaal van f 20,000 
zulks op geen anderen grond, dan dat dit 
bedrag ter belegging zou vrijkomen uit de 
door Kool, dank zij de onteigening, te ont
vangen kapitaalsuitkeering. 

Ziende de Rechtbank aldus voorbij dat: 
slechts in mindering mocht worden gebracht 
de rente, door Kool te genieten van het hier
voren becijferde kapitaal van f 17,618.82, 
toegekend voor de hierboven sub a--e ge
noemde schaden, waar immers de overige 
aan Kool voor schadevergoeding toegekende 
bedragen, als hierboven sub g, h en i ge
noemd, blijkens het vonnis moeten dienen of 
wel om kosten, welke Kool in verband met 
de onteigening terstond moet maken, te 
kwijten, en welke bedragen alzoo om die 
reden niet belegd worden en dus geen rente 
kunnen afwerpen, of wel - gelijk bij de ver
goedingen voor regelmatig terugkeerende 
kosten en winstderving- dusdanigberekend 
zijn, dat de uit te keeren som tezamen met 
de over deze som te kweeken rente de te 
lijden schade vergoedt; 

hebbende dus de Rechtbank door de rente 
te kweeken over een deel (f 20,000 min 
f 17.618.82, is f 2.381.18) van de vergoedin
gen, hierboven sub g, h en i genoemd, in 
mindering te brengen, de schade door Kool 
tengevolge van de onteigening te lijden, niet 
ten volle vergoed. 

Verweerder in cassatie heeft zich op dit 
punt geheel aan het oordeel van Uwen Raad 
gerefereerd. 

Het middel is juist, naar mijn meening. 
De Rechtbank mocht van de jaarlijks door 

eischer te verwachten mindere inkomsten uit 
zijn bedrijf slechts aftrekken de rente der 
hem toe te kennen vergoeding voor zoover 
deze betrekking had op door de onteigening 
voor hem verloren gaande of in waarde ver-

minderende onroerende of roerende goederen. 
Hoe zij aan dat bedrag van f 20.000, waar

van zij de rente aftrekt, gekomen is, blijkt uit 
het vonnis niet. Met één oogooslag is reeds 
te zien dat dit bedrag onjuist moet zijn. Aan 
bedrijfsschade immers wordt toegekend 
f 22.357.70. Wanneer de schade wegens ont
neming en waardevermindering van gron
den, kassen etc. f 20.000 bedroeg, zou het 
eindcijfer der scnadevergoeding reeds boven 
de f 42.000 gestegen zijn. In plaats van het 
voor belegging vrijkomende bedrag te schat
ten, zooals de Rechtbank blijkbaar gedaan 
heeft, had zij dit nauwkeurig moeten bere
kenen. De berekening, die eischer in cassatie 
blijkens het middel bovenvermeld gemaakt 
heeft, heb ik, aan de hand van interlocutoir
en eindvonnis nagegaan en akkoord bevon
den. Voor belegging vrij komen inderdaad 
alleen gelden tot een bedrag van f 17,618.82 . 
De jaarlijksche rente daarvan ad 4 % is 
f 704.75 ; in de plaats van f 800 had de Recht
bank derhalve dit bedrag van f 704.75 be
hooren af te trekken van de jaarlijksche be
drijfsschade. Zij heeft dus f 95.25 te veel 
afgetrokken en kwam derhalve tot een eind
berekening die f 952.50 te laag is. 

Ik heb de eer te concludeeren dat Uw 
Raad het beroepen vonnis zal vernietigen 
doch alleen voor zoover daarbij de schadeloos
stelling in geld is vastgesteld op f 41,876.52 . 
Voorts dat Uw Raad, ten principale recht
doende, de schadeloosstelling zal bepalen op 
f 42,829.02 en overigens het vonnis in stand 
zal laten, met veroordeeling van gedaagde 
q .q. in de kosten der cassatieprocedure. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat bij dat vonnis de onteigening ten be-

hoeve van den Staat is uitgesproken van in 
de gemeente Gouda gelegen kassen en tuin
land, deel uitmakende van een tweetal per
ceelen, toebehoorende aan Kool, waarop hij 
het bedrijf van kweeker uitoefent; 

dat bij dagvaarding als schadeloosstelling 
is aangeboden f 18,090 en bij vonnis deze is 
bepaald op f 41 ,876.52, met de rente ad 5 % 
's jaars vanaf 21 April 1938; 

dat de Rechtbank in de eerste plaats de 
navolgende posten heeft uitgetrokken: 
a. waarde van den te onteigenen 

grond: f 3905 + f 1870 = f 5775.-
b. waarde van de kassen en bak

ken met de inrichting alsmede 
tegelpad, welke Kool door 
de onteigening moet missen, 
f 5016.38 + f 724 + f 137 + 
f 35 + f 367.25 + f 120 + 
f 14 + f 700 + f 50 = . f 7163 .63 

c. voor schade, doordien Kool 
tengevolge van de verminde
ring van den omvang van zijn 
bezit genoodzaakt zal zijn een 
deel van de zich daarop be
vindende planten oo 1 Juni 
I939 van de hand te doen en 
dan slechts beneden den nor-
malen prijs : f 1632 .33 
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d. voor schade, welke Kool zal 
lijden , doordien op het over
blijvend terrein tengevolge 
van d e schuine afsnijding ge
deelten van kassen en bakken 
niet kunnen worden gehand
haafd: fI820 + f3.7o + f22I 
+ f 5.I6 + f 248 = . f 2297.86 

e . als vergoeding van kosten 
voor 
I . afhechting van de 
doorgesneden kas C : f 275 
2. verplaatsing van 
planten f 200 
3. afhechting van de 
doorgesneden kas A : f 550 
4. aansluiting van het 
ketelhuis van kas A op 
de kassen V, VI en C : f 550 

i. voor waardedaling van het 
overblijvende deel van per-

f I575.-

ceel I2I8 : f 750.-

Totaal: 

dat de Rechtbank, vervolgens overgaan
de tot bepaling van de winstderving, welke 
Kool zal ondervinden ten gevolge van het 
feit, dat hij na de onteigening zijn bedrijf 
slechts in kleiner omvang zal kunnen voort
zetten, vaststelt dat hij uit dien hoofde jaar
lijks f 3035.77 minder inkomen uit zijn be
drijf zal ontvangen, waarop de Rechtbank 
doet volgen: 

,,dat ook naar de meening van beide par
tijen op deze som in mindering moet komen 
de rente, die Kool zal kunnen genieten, 
omdat hij dank zij de onteigening een kapi
taalsuitkeering ontvangt, welke hij niet ge
heel weder in zijn bedrij f behoeft aan t e 
wenden; dat dit ter belegging vrijkomende 
bedrag kan worden gesteld op f 20.000 en de 
daarvan te genieten rente op 4 % of f 800;" 

dat vervolgens de Rechtbank ter vergoe
ding van de jaarlijksche vermindering van 
inkomsten van f 3035.77- f 8oo=f 2235.77, 
aan Kool toekent een som ineens van het 
tienvoud van dat bedrag, alzoo f 223 57.70, 
na verwerping van Kool's beweren, dat . bij 
voormelde vaststelling van de contante waar
de van de inkomstenvermindering een re n
tepercentage van 3 in aanmerking moet ko
men in stede van de door deskundigen ook 
hiervoor aangenomen 4 % ; 

dat eindelijk de Rechtbank nog heeft toe
gekend voor het betegelen van het overblij
v ende deel van perceel 1252 de som van 
f 50 en als vergoeding van schade door Kool 
te lijden tijdens de uitvoering van het werk 
f 275; 

0. dat Kool tegen het bestreden vonnis 
als middel van cassatie heeft voorgedragen: 
Zie Concl. Adv.-Gen. 

0. dat verweerder zich omtrent het mid
del heeft gerefereerd aan het oordeel van den 
Hoogen Raad; 

0 . dat het middel is gegrond; 
dat daarin met recht is betoogd, dat voor 

Kool slechts ter belegging zullen vrij komen 
de gelden, uitgetrokken voor de posten on
der a, b, c, d en f, in totaal beloopende 
f 17618.82; 

dat immers de gelden, uitgetrokken onder 
e, en de kleine posten van f 50 en f 275, in 
het slot van het vonnis toegekend, moeten 
dienen tot goedmaking van aanstonds na de 
onteigening door Kool te maken kosten, ter
wijl het toegekende bedrag van f 22357.70 
- waarop de Rechtbank trouwens bij haar 
bepaling van het te beleggen kapitaal op 
f 20000 blijkens den bouw van het vonnis en 
vanwege den omvang van het bedrag niet 
het oog kan hebben gehad - evenmin in 
aanmerking komt om de daarvoor in het 
middel opgegeven reden; 

0. dat de gegrondheid van het middel mee
brengt, dat de post van f 22357.70 moet wor
den verhoogd in voege als volgt, waarna ten 
principale recht kan worden gedaan; 

dat, nu ter belegging vrijkomt f 17618.82, 
de rente daarvan ad 4 % zal beloopen 
f 704.75 en de jaarlijksche inkomstenvermin
dering per saldo zal bedragen f 3035.77 -
f 704.75 = f 2331.02, zoodat de te verhoo
gen post moet worden bepaald op het tien
voud daarvan of f 23310.20 en de geheele 
schadeloosstelling op f 42829.02 ; 

dat eindelijk verweerder, hoewel hij ~e te
recht bestreden beslissing van de Rechtbank 
noch heeft uitgelokt, noch in cassat ie heeft 
verdedigd, niettemin in de kosten dezer voor
ziening moet worden veroordeeld, daar, bij 
gebreke van een in cassatie in het ongelijk 
gestelde partij, moet gelden het beginsel van 
art. ~o der Onteigeningswet, dat de kosten 
- behoudens hier niet aanwezige omstan
digheden - ten laste komen van de ontei
genende partij; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voorzoover het bedrag der schadeloos
stelling daarbij is bepaald; 

Bepaalt het bedrag der schadeloosstelling 
door de onteigenende partij te betalen op 
f 42829.02, met de rente ad 5 % 's-jaars van 
:11 April 1938 af; (Salaris f 300 - Red.). 

(N. J.) 

r6 Juni ,939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet artt. 28, 39.) 

Wanneer het betreft kosten van ge
stichtsverpleging van een behoeftigen 
krankzinnige kan het voorschrift van art. 
28 Armenwet geen toepassing vinden, 
terwijl voor de opneming geenerlei be
moeienis van een der besturen, genoemd 
in art. 30 Armenwet, door de wet wordt 
vereischt, zelfs niet als de gemeente, 
waar de arme zich bevindt, dezelfde is 
als die van de woonplaats, in art. 39 ge
noemd. De beslissing der Rechtbank 
(die voor de verplegingskosten verhaal 
toestond) is - welke ook de motieven 
mogen zijn, die haar daartoe hebben ge
leid - in elk geval juist. 

Anders Proc.-Gen. Berger, met be-
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toog, dat wel voor de voorloopige on
dersteuning (art. 21, 2° ) maar, in ver
band met art. 29, 4 °, niet voor de ver
dere ondersteuning, art. 28 buiten toe
passing blijft. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
E . A. U., kamerdienaar, wonende te's-Gra

venhage, (adv. Jhr. Mr. J. H . de Brauw); 
dat hij beroep in cassatie instelt tegen de 

beschikking door de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage, Eerste Kamer op 3 Februari 
1939 gegeven, waarbij en in zoover als daar
bij bekrachtigd is de beschikking van den 
Kantonrechter te 's-Gravenhage van 12 Oc
tober 1938, waarbij het verhaal van Burge
meester en Wethouders van Apeldoorn voor 
kosten van armenverzorging op verzoeker is 
toegestaan; 

dat hij tegen die beschikking der Recht
bank als middel van cassatie aanvoert : S . of 
v. t. van artt. 21, 28, 29, 30, 38, 39, 63, 64, 
65, 66, 69 Armenwet, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19 Wet van 27 April 1884 St. 96, zooals deze 
thans luidt, 1902, 1952 en 1959 B. W., 48 Rv., 
en dat wel op de volgende gronden : 

A. De Rechtbank stelt vast, laat althans 
in het midden, dat aan verzoeker niet vóór 
het zoeken van verhaal op verzoeker het 
krachtens art. 28 Armenwet vereischte ver
zoek tot ondersteuning is gedaan. 

Terecht overweegt de Rechtbank, dat ver
haal wegens ondersteuning, verleend zonder 
voorafgaand onderzoek omtrent de vraag, of 
zij die krachtens de wet daartoe verplicht 
zijn, tot ondersteuning van de behoeftigen 
bereid zijn, mogelij k is - maar dan ook 
alleen in dat geval - indien die ondersteu
ning niet zonder gevaar voor het leven of d e 
gezondheid van den behoeftige kan worden 
uitgesteld. 

De Rechtbank overweegt dan "dat dit ge-
val zich hier ... .. . voor heeft gedaan, waar 
...... als vaststaand kan worden aangenomen, 
dat de ondersteunde met machtiging van den 
Kantonrechter te Apeldoorn d .d. 13 Mei 1938 
nog dienzelfden dag in het Krankzinnigen
gesticht "Zon en Schild" te Amersfoort is 
opgenomen". 

Maar aldus heeft de R echtbank de oplos
sing van de vraag of in casu aan het door de 
Armenwet blijkens art. 21 lid 2 gestelde ver
eischte, dat "niet zonder gevaar voor het 
leven en de gezondheid van den arme de ~n
dersteuning kan worden uitgesteld" voldaan 
was, gezocht waar zij in het geheel niet te 
vinden is, en waar zij naar de bedoeling van 
de wet juist ·niet gezocht mag worden, n .l. 
in het antwoord op de vraag of de ondersteu
ning met spoed is aangevangen. Dit kannooit 
eene reden zijn om het vereischte van een 
voorafgaand verzoek om onderstand te laten 
varen. Integendeel moet juist onderzocht 
worden en is slechts beslissend of de onder
steuning wel met zulken spoed moest worden 
aangevangen, wegens het gevaar voor leven 
en gezondheid van de ondersteunde in geval 
van uitstel. 

In wezen heeft de Rechtbank n iet de fei-

telijke beslissing gegeven, dat uitstel zonder 
dat gevaar niet kon plaats vinden, maar 
heeft zij in de plaats daarvan het onjuiste en 
door de wet niet gewilde criterium gesteld, 
dat de ondersteuning is verleend met een, 
een voorafgaand verzoek om onderstand on
mogelijk makenden spoed. Zij doet het wel 
voorkomen, of zij uit dit laatste afleidt, dat 
zonder bedoeld gevaar het verleenen van on
dersteuning niet kon worden uitgesteld, maar 
dit kan daaruit op zichzelf nooit volgen en 
waar de Rechtbank blijkens hare beschik
king alleen op grond van den in feite betrach
ten spoed tot haar oordeel komt, komt dit er 
op neer, dat zij dien spoed op zichzelf vol
doende vindt om aan te nemen, dat eene 
voorloopige ondersteuning als bedoeld in art. 
2 r lid 2 der Armenwet is verleend. 

Daargelaten dat uitstel van de ondersteu
ning een nauwkeurig in de wet aangegeven 
gevaar zou moeten opleveren, moet, om de 
ondersteuning als voorloopige ondersteuning 
te kunnen beschouwen bij de verleening daar
van spoed vereischt en niet slechts betracht 
zijn. Dat spoed vereischt was, zou kunnen 
zijn afgeleid uit de zich hier niet voordoende 
omstandigheid, dat de ondersteunde krach
tens art. 14 der wet van 27 April 1884, S. 96, 
tot regeling van het Staatstoezicht op krank
zinnigen door den Burgemeester der gemeen
te van haar werkelijk verblij f in bewaring was 
gesteld. Naar uit de bestreden beschikking 
blijkt, is de opneming echter geschied inge
volge machtiging des Kantonrechters, zoodat 
zelfs van eenige spoedeischendheid, laat staan 
van gevaar voor leven of gezondheid daaruit 
in het geheel niets kan blijken. Integendeel 
blijkt uit de beschikking, dat op de gewone, 
voor niet-spoedeischende gevallen voorge
schreven en berekende wijze de opneming 
der arme mogelijk is gemaakt. Alleen heeft 
men, nadat d e machtiging eenmaal was ver
kregen niet langer getalmd. De vraag was 
ook toen echter nog of niet gewacht had mo
gen of moeten worden, alvorens van de ver
kregen machtiging gebruik te maken. Het is 
duidelijk dat een beroep op den - eerst toen 
- betrachten spoed zelf, die vraag niet op
lost. 

De Rechtbank heeft hare beslissing slechts 
gebaseerd op den door de Gemeente be
trachten spoed bij de tenuitvoerlegging van 
des Kantonrechters beschikking, maar heeft 
daardoor het subsidiaire karakter der burger
lijke armenverzorging miskend, dat juist 
medebrengt, dat spoed, die verzoek om on
dersteuning bij ingevolge de wet daartoe 
verplichten uitsluit, slechts in één bepaald 
geval mag worden betracht, en dat, is dat 
geval niet aanwezig en van te voren geen 
verzoek als bedoeld in art. 28 der Armenwet 
gedaan, geene ondersteuning in den zin der 
Armenwet is verschaft, zoodat de gemaakte 
kosten niet kunnen worden verhaald. 

De R echtbank heeft mitsdien ten onrechte 
en op die beslissing niet rechtvaardigenden 
grond geoordeeld, dat hier eene (voorloopige) 
ondersteuning in den zin der Armenwet was 
verleend. 
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B . In ieder geval brengt de omstandig
heid, dat er aanleiding was om voorloopige 
ondersteuning te verleenen niet mede, dat 
nu ook in het geheel geen verzoek tot de 
onderhoudsplichtigen meer behoeft te wor
den gericht. De burgerlijke armenverzorging 
blijft haar subsidiair karakter behouden, ook 
al mag in één in de wet aangeduid geval de 
burgerlijke instelling of de gemeente onder
steunen zonder eerst een verzoek als bedoeld 
in art. 28 der Armenwet te hebben gedaan. 

D e Rechtbank gaat er van uit, dat in casu 
in het geheel geen zoodanig verzoek is ge
daan. Vanaf het oogenblik, dat zulk verzoek 
redelijkerwijs had kunnen worden gedaan, 
verliest de voorloopig verleende ondersteu
ning voor het vervolg echter haar karakter 
van ondersteuning in den zin der Armenwet 
en is zij niet meer verhaalbaar. De in art. 2 1 
lid 2 der Armenwet genoemde omstandigheid 
opent wel de mogelijkheid tot "voorloopige" 
ondersteuning, maar niet tot definitieve on
dersteuning. 

Volgens art. 29 lid 4 der wet moet ten min
ste een maal in de drie maanden worden on
derzocht of verdere ondersteuning noodzake
lijk is, een onderzoek, dat zich ook uitstrekt 
tot de vraag of tot alle onderhoudsplichtigen 
het in art. 28 bedoelde verzoek is gericht 
(vgl. H . R. 2 November 1936 N. J. 1937 n °. 
181 m. n . E. M. M.) . Ook daaruit volgt, dat 
om aan te nemen, dat ondersteuning is ver
leend in den zin der Armenwet, niet voldoen
de is, dat in den aanvang (voorloopig) on
dersteund moest worden, maar dat de Ge
meente daarna wel degelijk het in art. 28 be
doelde verzoek behoort te doen en aldus de 
onderhoudsplichtigen in de gelegenheid be
hoort te stellen zelf op de hun goeddunkende 
wijze de v erzorging ter hand te nemen. 

Een ander oordeel zou met het subsidiaire 
karakter van de burgerlijke armenzorg niet 
vereenigbaar zijn. Zij het op een ander punt 
wijst 's Hoogen Raads arrest van 2 Novem
ber 1936 in dezelfde richting. 

Indien de Rechtbank dus al mocht aanne
men, dat voorloopige ondersteuning mocht 
verleend worden, dan had zij, nu vaststaat 
dat het in art. 28 bedoelde verzoek tot ver
zoeker nimmer en zeker niet vóór het ver
haal is gericht tevens moeten beslissen, dat 
slechts de kosten, gemaakt tot op het oogen
blik, dat de Gemeente dat verzoek had kun
nen doen en tot het beloop van verzoekers 
onderhoudsplicht voor verhaal in aanmer
king kwamen. Nu zij dit heeft nagelaten en 
verhaal voor de kosten over het geheele tijd
perk der hulpverleening heeft toegestaan, 
heeft zij de aangehaalde artikelen geschon
den. 

dat verzoeker hierbij overlegt, enz. 

Conclusie van den P roc.-Gen. Berger. 

0. dat deze beschikking betreft toekenning 
aan Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Apeldoorn van verhaal op requi
rant als onderhoudsplichtige ter zake van 
kosten van armenverzorging, door gemelde 

gemeente gemaakt ten behoeve van de ,er
pleging van requirants moeder, D . N., echt
genoote van G. U. , in het Krankzinnigen
gesticht "Zon en Schild" te Amersfoort; 

0. dat requirant als appellant voor de 
Rechtbank ter bestrijding van het op hem 
gezochte verhaal heeft aangevoerd, dat hem 
niet het krachtens art. 28 Armenwet ver
eischte verzoek tot ondersteuning is gedaac1; 

0. dat de Rechtbank te dien aanzien heeft 
overwogen: 

"dat art. 28 Armenwet wel bepaalt, dat 
door burgerlijke instellingen en de bur~er
lijke overheid aan behoeftigen slechts onder
stand wordt verleend, indien deze van hen, 
die krachtens de wet daartoe verplicht ,;ijn, 
niettegenstaande een aan hen gericht ver
zoek niet wordt ontvangen , doch daarnevens 
het 2de lid van art. 21 dier wet gebiedend 
voorschrijft, dat de reglementen ook van 
burgerlijke instellingen voorschriften moeten 
inhouden betreffende het geven van voor
loopige ondersteuning in de gevallen, waarin 
het verstrekken van ondersteuning niet zon
der gevaar voor het leven of de gezondheid 
van den arme kan worden uitgesteld; 

dat hieruit volgt, dat de wetgever een on
beperkte toepassing van art. 28 Armenwet, 
voor wat betreft den bovenbedoelden eisch 
voor verleening van ondersteuning en dus 
in verband met art. 63 dier wet ook voor ver
haal dier ondersteuning op den onderhouds
plichtige, niet heeft gewild, ook niet wan
neer de burgerlijke overheid die ondersteu
ning verleent, maar dat ook deze zonder 
voorafgaand onderzoek omtrent de vraag, of 
zij die krachtens de wet daartoe verplicht 
zijn, tot ondersteuning van den behoeftige 
bereid zijn, reeds aanstonds ondersteuning 
kan verleenen, indien deze niet zonder ge
vaar voor het leven of de gezondheid van den 
behoeftige kan worden uitgesteld; 

dat dit geval zich hier ten aanzien van de 
door de gemeente Apeldoorn gemaakte kos
ten van armenverzorging, waarvan verhaal 
op appellant wordt gezocht, heeft voorge
daan, waar bij de mondelinge behandeling 
van het hooger beroep ter terechtzitting na
mens het gemeentebestuur van Apeldoorn, 
in aansluiting aan den brief van dit bestuur 
dd. 27 September 1938 aan den kantonrech
ter onweersproken is v erklaard - e n mits
dien als vaststaand kan worden aangenomen 
- dat de ondersteunde met machtiging van 
den kantonrechter t e Apeldoorn dd. 13 Mei 
1938 nog dienzelfden dag in het krankzin
nigengesticht " Zon en Schild" te Amers
foort is opgenomen"; 

0. dat het voorgestelde middel van cas
satie in zijn onderdeel a vruchteloos opkomt 
tegen de feitelijke en derhalve in cassatie 
onaantastbare, beslissing der Rechtbank, dat 
het geval, waarbij het bedoelde voorschrift 
van art. 28 Armenwet, ook volgens 's Hoogen 
Raads arrest v an 28 Juni 1935 1936 N °. 2, 
uitzondering lijdt, zich hier t en aanzien van 
de door de gemeente gemaakte kosten heeft 
voorgedaan; 

0. met betrekking tot onderdeel B van het 
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middel, dat inderdaad de Rechtbank in hare 
beschikking ervan schijnt uit te gaan, dat 
vóór het zoeken van verhaal op requirant aan 
dezen een verzoek, als bedoeld bij art. 28 der 
Armenwet, in het geheel niet is gedaan en 
zich met name niet heeft uitgelaten omtrent 
de vraag, of de in het inleidend verzoek
schrift vermelde brief van Burgemeester en 
Wethouders van Apeldoorn van 21 /22 Juni 
1938 al dan niet als zoodanig verzoek zoude 
kunnen gelden; 

0. dat zulks nu wel in het onderwerpelijke 
geval niet kan verhinderen, dat de kosten, 
ter voorloopige ondersteuning van de arm
lastige gemaakt, op den requirant worden 
verhaald, doch niet medebrengt, dat ook voor 
de verdere kosten te dier zake op requirant 
verhaal kan worden uitgeoefend, zonder dat 
is gebleken, dat een verzoek, als bedoeld in 
art. 28 der Armenwet, alsnog tot requirant 
is gericht vanaf het oogenblik, dat dit rede
lijkerwijs had kunnen geschieden; 

0. toch, dat ingevolge het bepaalde bij lid 
4 van art. 29 Armenwet tenminste eenmaal 
in de drie maanden moet worden onderzocht 
of verdere ondersteuning noodzakelijk is en 
dit onderzoek zich ook behoort uit te strek• 
ken tot de vraag, of en in hoeverre het nood
zakelijk levensonderhoud van den armlastige 
voor het vervolg kan worden ontvangen o. a. 
van hen, die ingevolge de wet tot het ver
strekken daarvan zijn gehouden (H. R. 2 

Nov. 1936 N . J. 1937 n ° . 181); 
0. dat, nu de Rechtbank, zonder hierom

trent een nader onderzoek in te stellen, het 
verhaal op requirant heeft toegestaan voor 
de kosten over het geheele tijdperk der aan 
diens moeder verleende ondersteuning, voor
melde bepaling heeft geschonden; 

Concludeert tot vernietiging van de be
streden beschikking en tot verwijzing der 
zaak naar pe Arr.-Rechtóank te 's-Graven
hage ter verdere behandeling en beslissing, 
met inachtneming van de in dezen door den 
Hoogen Raad te geven uitspraak. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat de Kantonrechter te 's-Gravenhage 

bij beschikking van 12 October 1938 op ver
zoek van Burgemeester en Wethouders van 
Apeldoorn heeft bepaald, dat door hen, die 
aan requestrant loon of andere periodieke in
komsten verschuldigd zijn of worden, hiervan 
geregeld per week aan het verhalend lichaam, 
zijnde genoemd college, als verhaal van kos
ten van armenverzorging, gemaakt of te ma
ken ter zake van levensonderhoud, verstrekt 
aan D . N., echtgenoote van G. U., verpleegde 
in het krankzinnigengesticht "Zon en Schild" 
te Amersfoort, zullen worden uitgekeerd: een 
bedrag van 1. f 1 tot een totaalsom van 
f u2 .14 en 2. een bedrag van f 7.50, zoolang 
de verzorging van genoemde ondersteunde 
door gemeld verhalend lichaam zal duren, 
alles gerekend van 17 October 1938; 

0. dat de Rechtbank voormelde beschik
king heeft vernietigd, voorzoover daarbij het 
sub 2 genoemde bedrag is bepaald op f 7.50 
per week, dat bedrag heeft vastgesteld op 

f 5 1:er week en de beschikking voor het 
ovenge heeft bekrachtigd, daartoe overwe
gende, voorzoover thans van belang, enz.; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat art. 28 Armenwet bepaalt, dat door 

burgerlijke instellingen van weldadigheid en 
de burgerlijke overheid aan behoeftigen 
slechts ondersteuning wordt verleend, indien 
deze van hen, die krachtens de wet daartoe 
verplicht zijn, niettegenstaande een tot hen 
gericht verzoek, niet wordt ontvangen, ter
wijl volgens art. 30 dier wet die verleening 
aldus geschiedt, dat het bestuur van de bur
gerlijke instelling en bij gebreke daarvan, 
Burgemeester en Wethouders van de ge
meente waar de arme zich bevindt, zonder 
hooger beroep beslissen op het verzoek om 
ondersteuning; 

dat echter art. 39 derzelfde wet bepaalt, 
dat de kosten, voortvloeiende uit de verple
ging van arme krankzinnigen in gestichten 
voor krankzinnigen, voor zoover die niet uit 
de fondsen dier gestichten zelve moeten wor
den bestreden of daarin door instellingen van 
weldadigheid niet wordt voorzien, voldaan 
worden uit de kassen der gemeenten, waar 
de verpleegden woonplaats hadden in den zin 
van het B . W . ten tijde dat de rechterlijke 
machtiging om hen in een gesticht te plaat
sen werd aangevraagd, terwijl de artt. 12 en 
volgende der wet van 27 April 1884, S. 96, -
tot regeling van het Staatstoezicht op krank
zinnigen - inhouden, dat de plaatsing in 
een krankzinnigengesticht geschiedt inge
volge een door een bloed- of aanverwant, 
echtgenoot, voogd of curator van den krank
zinnige of door dezen zelf gevraagde of op 
requisitoir van den Officier van Justitie ver
leende rechterlijke machtiging, na welke 
machtiging de opneming geschiedt tegen 
overlegging van een expeditie der machti
ging of op vertoon van de minuut daarvan ; 

dat uit deze regeling volgt, dat voor de 
opneming van arme krankzinnigen in een 
krankzinnigengesticht geenerlei bemoeienis 
van een der besturen, genoemd in art. 30 der 
Armenwet, door de wet wordt vereischt, 
zelfs niet als de gemeente, waar de arme zich 
bevindt, dezelfde is als die van de woon
plaats, in art. 39 der Armenwet genoemd; 

dat de woorden van laatstgenoemd artikel 
zoo volstrekt luiden, dat zij geen ruimte laten 
voor de opvatting, dat de betalingsplicht van 
een gemeente ten aanzien van de kosten van 
verpleging van een in die gemeente woon
plaats hebbenden armen krankzinnige in een 
krankzinnige ngesticht eerst zal ontstaan, na
en doordat een verzoek tot ondersteuning in 
den vorm van verpleging in een krankzin
nigengesticht is gedaan en op dat verzoek 
door het bestuur van die gemeente toewij
zend is beschikt en nog veel minder voor de 
opvatting, dat bovendien die toewijzende be
schikking gepaard moet zijn gegaan met de 
omstandigheid, dat die kosten van hen, die 
volgens de wet tot onderhoud van den armen 
krankzinnige verplicht zijn, niettegenstaande 
een tot hen gericht verzoek, niet worden ont
vangen, wil er van kosten van armenverzor-
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ging in den zin der Armenwet en dus ver
haalbaar ingevolge art. 63 dier wet, sprake 
kunnen zijn; 

dat derhalve, indien het betreft de kosten 
van gestichtsverpleging van een behoeftigen 
krankzinnige, het meerbedoelde voorschrift 
van art. 28 Armenwet geen toepassing kan 
vinden, zoodat de beslissing van de Recht
bank - welke ook de motieven mogen zijn, 
die haar daartoe hebben geleid - in elk ge
val juist is en het middel dus niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

z7 juni ,939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 34 j 0

• art. 35.) 
Daar onder de in art. 34 re lid ge

noemde punten niet wordt vermeld het 
opheffen van de betrekking van ge
meentevroedvrouw, komt den inspec
teur niet de bevoegdheid toe, tegen een 
daartoe strekkend raadsbesluit bezwa
ren bij Ged. Staten in te brengen. Het 
bezwaar van den inspecteur tegen een 
raadsbesluit tot wijziging van de in
structie van den gemeentegeneesheer en 
tot vaststelling van een instructie voor 
een tweeden gemeentegeneesheer, t en 
doel hebbend de verloskundige armen
praktij k, welke tot nu toe door een ge
meentevroedvrouw werd uitgeoefend, op 
te dragen aan de twee genoemde ge
neeskundigen, is niet dermate klem 
mend, dat het er toe moet leiden om in 
een aangelegenheid als deze, welke in 
de eerste plaats ter beoordeeling staat 
van den gemeenteraad, tusschenbeide te 
komen. 
· Ged. Staten hebben in strijd m et het 
stelsel der wet, zooals dit blijkt uit de 
artt. 35 en 36, niet volstaan met te be
slissen omtrent de gegrondheid van de 
door den inspecteur gemaakte bezwa
ren, doch daarnevens bep~alde voorzie
ningen aan de gemeente voorgeschre
ven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Zuidwolde -tegen het 
besluit van Ged. Staten van Drenthe van 
27 Juli 1938, waarbij gegrond zijn verklaard 
de bezwaren, ingebracht door den Inspecteur 
van het Staatstoezicht op de Volksgezond
heid, te Groningen, tegen het besluit van ge
noemden gemeenteraad van 24 Juni 1938, 
houdende reorganisatie van de geneeskundi
ge armenverzorging in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 21 Dec. 19:~8, n°. 736, en 5 April 1939, 
n °. 736 ( 1938) /46; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 Juni 1939 n°. 
5913, afdeeling Armwezen: 

0. dat de raad der gemeente Zuidwolde in 

zijne openbare vergadering van 24 Juni 1938 
heeft besloten: a. met ingang van 1 Augus
tus 1938 de betrekking van gemeentevroed
vrouw in deze gemeente op te heffen ; b. de 
instructie van den gemeentegeneesheer o.m. 
te wijzigen in dier voege, dat art. 3, lid 1, 
komt te luiden: ,,Hij is verplicht gratis ge
nees-, heelkundige en verloskundige hulp te 
verleenen, met bijlevering van genees- en 
verbandmiddelen aan al dezulke personen in 
de gemeente Zuidwolde, aan welke die gra
tuïte hulp volgens een door den burgemees
ter afgegeven bewijs wordt toegestaan"; en 
dat art. 3, de leden 6 en 7, art. 4, lid 2, en 
art. 6 vervallen; c. aan G . B. Rubingh, arts 
te Zuidwolde, met ingang van 1 Augustus 
1938 tot wederopzeggens een toelage te ver
leenen, groot f 600 per jaar, onder de vol
gende voorwaarden: 

1. Hij is verplicht gratis genees-, heelkun
dige en verloskundige hulp te verleenen, met 
bijlevering van genees- en verbandmiddelen 
aan al dezulke personen in de gemeente Zuid
wolde, aan welke die gratuïte hulp volgens 
een door den burgemeester afgegeven bewijs 
wordt toegestaan. 

Hij mag deze hulp nimmer weigeren, wan
neer die wordt ingeroepen, al is de verzoeker 
op het oogenblik van die inroeping niet in 
het bezit van bedoeld bewijs; hij zegt den 
verzoeker echter aan binnen 24 uren hem 
dit bewijs ter hand te stellen. 

Blijft de verzoeker hiermede in gebreke, 
dan wordt geen verdere hulp verleend. 

2. Voor een afwezigheid van één tot en 
met drie etmalen behoeft hij verlof van den 
burgemeester, bij langere afwezigheid van 
burgemeester en wethouders. 

Bij ziekte, verlof of afwezigheid van lan
ger dan een etmaal is hij verplicht een be
voegd geneeskundige als plaatsvervanger aan 
te stellen, wiens naam hij aan den burge
meester of aan burgemeester en wethouders 
opgeeft, zonder daarvoor eenige aanspraak 
op vergoeding te mogen doen gelden. ; 

dat, nadat de Inspecteur van het Staats
toezicht op de Volksgezondheid overeenkom
stig art. 35 der Armenwet tegen de voren
staande raadsbesluiten bezwaren had inge
bracht bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
dit college bij zijn besluit van 27 Juli 1938, 
n °. 107, met gegrondverklaring van de be
zwaren van den Inspecteur voornoemd, heeft 
bepaald: re. dat in de vacature van gemeen
tevroedvrouw te Zuidwolde opnieuw zal moe
ten worden voorzien; 2e. dat de instructie 
voor den gemeentegeneesheer te Zuidwolde 
aan een algeheele herziening zal moeten wor
den onderworpen, zulks naar aanleiding van 
de circulaires van het college van 2 Juni 193 7, 
n°. 34, en 18 Augustus 1937, n°. 54; 3e. dat 
tegen de toekenning van een toelage, groot 
f 600, aan den heer G. B. Rubingh, arts te 
Zuidwolde bezwaar bestaat, daarbij overwe
gende, dat de Inspecteur tegen de voormelde 
besluiten aanvoert, wat het sub a bedoelde 
besluit betreft: dat de opheffing van de be
trekking van gemeentevroedvrouw met zich 
mee zou brengen, dat Zuidwolde voortaan 
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niet meer de standplaats van eene vroed
vrouw zou zijn; dat dit in strijd zou zijn met 
de sociaal-hygiënische belangen dezer ge
meente; dat de verloskundige verzorging 
door eene vroedvrouw . vooral voor die lagen 
van de bevolking, welke zich niet van vol
doende hulp voor de vrouw in het kraambed 
kunnen voorzien (gediplomeerde kraamver
zorgster of kraamverpleegster) van groot be
lang is; dat uiteraard een geneeskundige in 
de dagen na de bevalling niet die zorg aan 
de kraamvrouw kan besteden, als vroedvrouw 
of gediplomeerde kraamhulp dit kunnen 
doen; dat het derhalve voor een gemeente als 
Zuidwolde, welke voor een groot deel uit een 
arbeidersbevolking bestaat, van het grootste 
sociaal-geneeskundige belang is, dat de ge
meente als standplaats voor eene vroedvrouw 
behouden blijft; dat het vorenstaande des te 
meer dringt, waar het is gebleken, dat de be
volking dier gemeente gaarne van de hulp 
eener vroedvrouw gebruik maakt; dat name
lijk het aantal verlossingen, door de vroed
vrouw verricht, de laatste jaren varieerde 
tusschen 70 en go; wat het sub b bedoelde 
besluit betreft: dat een wijziging van de in
structie voor den gemeentegeneesheer in den 
zin, als door den raad is vastgesteld, overbo
dig is, indien de betrekking van gemeente
vroedvrouw behouden blijft; dat wel het aan
brengen van een andere wijziging in de ge
noemde instructie kan worden overwogen, te 
weten betreffende de bepaling (art. 3, lid 6), 
volgens welke de gemeentegeneesheer ver
plicht is, de praktijk van de vroedvrouw, dus 
ook haar particuliere praktijk - zelfs al valt 
deze buiten de gemeentegrenzen - tijdens 
haar vacantie gratis waar te nemen; dat het 
juister zou zijn, in plaats van "de praktijk" 
te stellen "de verloskundige armenpraktijk"; 
dat het evenwel nog beter zou zijn de gehee
le instructie te wijzigen conform het model 
Samson; dat het sub c bedoelde besluit be
treft: dat tegen het verleenen van een toe
lage ad f 600 aan den geneeskundige G. B. 
Rubingh bezwaar bestaat; dat de bedoeling 
van deze toelage tweeërlei kan zijn, name
lijk xe een vergoeding voor de geneeskundige 
armenverzorging door dezen geneeskundige 
verricht, zooals blijkt uit de voorwaarden, 
aan het verleenen van de toelage verbonden, 
en 2e een vestigingstoelage; dat evenwel nim
mer is gebleken, dat de geneeskundige ar
menverzorging door den daartoe aangestelden 
gemeentegeneesheer op onvoldende wijze 
werd of kon worden verricht, zoodat het aan
stellen van een tweeden functionaris voor 
dezen arbeid als overbodig kan worden be
schouwd; dat in 1934, 1935 en 1936 het aan
tal gevallen, waarin voor gemeenterekening 
geneeskundige hulp werd verleend, respec
tievelijk 16, 14 en rn heeft bedragen, terwijl 
gemeentelijke verloskundige hulp in die jaren 
werd verleend in 3, 8 en 3 gevallen; dat door 
deze cijfers de conclusie wordt bevestigd, dat 
in dit werk op voldoende wijze door één 
functionaris kan worden voorzien; dat voor 
de toekenning van een vestigingstoelage eeni
ge reden zou bestaan, indien de heer Ru-

bingh woonde in één van de periphere dor
pen in de gemeente Zuidwolde, waarbij de 
mogelijkheid zou kunnen bestaan, dat, in 
verband met den afstand, de vestiging van 
een geneeskundige daar ter plaatse wensche-

' lijk zou zijn, dat echter de heer Rubingh in 
de kom van het dorp Zuidwolde woont, op 
een afstahd van nog geen 5 minuten gaans 
van den gemeentegeneesheer; dat de toeken
ning van een vestigingstoelage dan ook zeer 
zeker niet is gemotiveerd; 

dat hun çollege zich met de beschouwingen 
van den Inspecteur, ten aanzien van de op
heffing van de betrekking van gemeente
vroedvrouw, kan vereenigen en mitsdien van 
oordeel is, dat het niet vervullen van de 
vacature van gemeentevroedvrouw in de ge
meente Zuidwolde niet in het belang van de 
volksgezondheid is te achten; dat voorts de 
door den Inspecteur ingebrachte bezwaren 
tegen het met de opheffing van de betrek
king van gemeentevroedvrouw samenhan
gende besluit tot wijziging van de instructie 
voor den gemeentegeneesheer gegrond moe
ten worden geacht; dat ten slotte, nu de be
trekking van gemeentevroedvrouw te Zuid
wolde in stand zal blijven en de verloskun
dige armenpraktijk dus voortaan door een 
vroedvrouw zal blijven worden uitgeoefend, 
hun college met den Inspecteur van oordeel 
is, dat er, mede gelet op den geringen om
vang van de geneeskundige armenpraktijk, 
geen termen aanwezig zijn voor de toeken
ning van een · toelage aan den heer G. B. 
Rubingh, arts te Zuidwolde; dat toch niet 
is gebleken, dat de geneeskundige armen
praktijk door den fungeerenden gemeentege
neesheer, te Zuidwolde, niet naar behooren 
wordt waargenomen; dat voorts ook voor de 
toekenning van een vestigingstoelage, op de 
door den Inspecteur aangegeven gronden, 
geen aanleiding bestaat; dat bovendien de 
heer Rubingh, die zich op eigen risico in de 
gemeente heeft gevestigd, aan zijn vestiging 
in de gemeente geenerlei aanspraak op een 
dergelijke toelage kan ontleenen; 

dat van deze beslissing de raad der ge
meente Zuidwolde bij Ons in beroep is geko
men, in hoofdzaak aanvoerende, dat door de 
gemeentevroedvrouw gemiddeld over de 
laatste 6 jaren bij 4 armlastigen verloskun
dige hulp is verleend; dat, toen de gemeente
vroedvrouw haar verzoek om ontslag inge
diend had, de vraag naar voren kwam, of 
het bii deze geringe verloskundige armen
praktijk voor de gemeente noodzakelijk was, 
ter voldoening aan art. 33 der Armenwet, we
der over te gaan tot het benoemen van een 
gemeentevroedvrouw en dit te meer, nu zich 
naast den in de gemeente Zuidwolde geves
tigden geneesheer een tweede geneesheer had 
gevestigd; dat daarbij tevens de overweging 
heeft gegolden, dat de genees- en heelkundi
ge behandeling van armen daarvoor geen be
lemmering behoefde te zijn; dat toch het aan
tal afgegeven consenten voor gratis genees
en heelkundige hu\p bedroeg: in 1932 16, 
in '33 17, in '34 16, in '3S 14, in '36 IO, in '37 
6 e,n in '38 tot nu toe 8; dat naar zijn oor-
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deel de bovengenoemde vraag ontkennend 
moest worden beantwoord; dat de raad dan 
ook de verloskundige armenpraktijk bij zijn 
bovengemeld besluit heeft opgedragen aan 
de beide te Zuidwolde gevestigde genees
heeren en daarmede naar zijn oordeel door de 
gemeente voldoende in de verloskundige hulp 
aan armen is voorzien overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen; dat toch art. 33 der 
Armenwet enkel aan de gemeente de ver
plichting oplegt om o.m. voldoende te voor
zien in de verloskundige behandeling van ar
men, daarbij geen dwingend voorschrift ge
vende of deze hulp moet worden opgedragen 
aan een geneesheer of aan een vroedvrouw; 
dat, wat betreft de bezwaren, ingebracht door 
den Inspecteur van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid tegen het sub a bedoelde 
besluit, met welke beschouwingen het college 
van Gedeputeerde Staten zich heeft ver
eenigd, in 1929 zich in de gemeente Zuid
wolde de geneesheer S. G. Vegter vestigde, 
aan wien door de gemeente voor de armen
praktijk enz. een toelage is verleend ad f 1000 
benevens vrij wonen; dat na 1929 de particu
liere praktijk van de vroedvrouw zich als 
volgt heeft ontwikkeld: 

in 1929 aantal verlossingen 114 
in 1930 103 
in 1931 101 
in 1932 106 
in 1933 99 
in 1934 92 
in 1935 71 
in 1936 80 
in 193 7 74 
in 1938 tot 1 Aug. ,, ,, 35; 
dat de verloskundige praktijk van den ge-

noemden arts ieder jaar steeg, zoo zelfs, dat, 
terwijl zijn voorganger slechts enkele ver
lossingen verrichtte - deze verwees de mees
te patiënten naar de vroedvrouw - , het aan
tal door hem in 1937 verrichte verlossingen 
44 bedroeg, en thans in 1938 tot het tijdstip, 
d at de vroedvrouw aftrad, 1 Augustus 1938, 
32, en tot nu toe in Augustus, die dus bij den 
arts waren besproken voor het aftreden van 
de vroedvrouw, 6, dus totaal 38, zoodat zijn 
particuliere verloskundige praktijk thans 
reeds uitgaat boven die van de vroedvrouw; 
dat toch, indien de geneesheer S. G . Vegter 
doorgaat met de particuliere ve~loskundige 
praktijk aan zich te trekken en de naast hem 
gevestigde geneesheer met enkele jaren is in
geburgerd en ook deze zijn deel daarvan zal 
hebben, voor een te Zuidwolde gevestigde 
vroedvrouw geen bestaan meer zal zijn; dat 
dan, wanneer de praktijk van de vroedvrouw 
geen bestaan meer oplevert, een eventueel 
ontslag vele moeilijkheden meebrengt; dat 
thans door den Inspecteur de sociaal-hygiëni
sche belangen der gemeente Zuidwolde als 
motief van zijn bezwaar worden aangevoerd 
en betoogd wordt, dat de verloskundige ver
zorging door een vroedvrouw vooral voor die 
Jagen van de bevolking, welke zich niet van 
voldoende hulp voor de vrouw in het kraam
bed kunnen voorzien, van groot belang is; 
dat bij het getal verlossingen, verricht door 

den geneesheer S. G. Vegter, het grootste 
percentage behoort tot die Jagen van de be
volking, die zich niet van voldoende hulp 
voor de vrouw in het kraambed kunnen voor
zien, ja deze bijna geheel behooren tot de ar
beidersklasse en den geringen middenstand; 
dat slechts bij enkele van deze verlossingen 
een gediplomeerde kraamverzorgster of 
kraamverpleegster hulp heeft verleend; dat 
de hulp voor die vrouwen zich dan ook blijk
baar heeft opgelost; dat dan ook naar 's raads 
oordeel uit dien hoofde een vroedvrouw niet 
noodzakelijk is, gezien de praktijk; dat bo
vendien zich in de gemeente Zuidwolde be
vinden een afdeeling van het Groene Kruis 
en een Vereeniging voor Christelijke Zieken
zorg; dat bij beide een gediplomeerd ver
pleegster is aangesteld; dat de werkzaamhe
den van twee zusters zoodanig zijn, dat deze 
zoo noodig de vereischte hulp voor de vrouw 
in het kraambed kunnen verleenen; dat in 
meerdere gemeenten de wijkzusters belast 
zijn met de kraamverpleging; dat, indien te 
Zuidwolde geen vroedvrouw meer is geves
tigd, deze beide vereenigingen zeer zeker 
kunnen voorzien in de kraamverpleging; dat 
de toestand in plaats van slechter dan beter 
zal worden; dat immers dan ook die gezin
nen, waar thans de verlossingen door den 
geneesheer worden verricht en waar men 
zich niet van deskundige hulp kan voorzien 
voor de vrouw in het kraambed, ook daar 
deskundige hulp kan worden geboden; dat 
dan ook naar 's raads oordeel door de op
heffing van de betrekking van gemeente
vroedvrouw het sociaal-geneeskundige belang 
in geen enkel opzicht zal worden geschaad; 
dat, wat betreft de bezwaren tegen het be
sluit sub b, voor het geval Wij in beroep 
mochten oordeelen, dat het besluit, waarbij 
de betrekking van gem eentevroedvrouw voor 
de gemeente Zuidwolde op de door den raad 
aangevoerde gronden kan worden gehand
haafd, de wijziging in de instructie, als door 
den raad vastgesteld, noodig zal zijn; dat, wat 
betreft de bezwaren tegen het besluit sub c, 
in de gemeente Zuidwolde, die totaal bijna 
6000 inwoners telt, voor de dokterspraktijk, 
na aftrek van de randgebieden, waar genees
heeren van elders praktiseeren, toch zeker 
4500 inwoners overblijven; dat dit blijkbaar 
tot gevolg heeft gehad, dat zich in 1935, 
naast den gevestigden geneesheer, eigener 
beweging een tweede geneesheer vestigde; 
dat, afgezien van de vraag, of deze vestiging 
al of niet wenschelijk was, toch niet ontkend 
kan worden, dat uit een oogpunt van genees
kundige verzorging der ingezetenen deze ves
tiging voor de ingezetenen van groot belang 
was; dat toch door de afspraken van de dok
toren onderling, het vormen van praktijk
grenzen, de gevestigde geneesheer feitelijk 
een monopolistisch beroep had; 

dat, al zal daarvan wel geen mis
bruik zijn gemaakt, een gepaste concurren
tie, ook op het gebied van de doktersprak
tijk ten aanzien van tarieven als anderszins, 
naar 's raads oordeel niet verwerpelijk moet 
worden geacht; dat, nu de tweede arts te 



289 l7 JUNI 1939 

Zuidwolde enkele jaren is gevestigd, er stem
men opgingen om het mogelijk te maken 
voor de armenpatiënten de vrije artsenkeuze 
in te voeren; dat deze stemmen in den raad 
weerklank vonden; dat aan een voorstel tot 
het verstrekken van een toelage echter geen 
gevolg is gegeven, omdat een eventueele toe
lage op het salaris van den gevestigden arts 
in mindering zou worden gebracht; dat, nu 
de gemeentevroedvrouw haar ontslag vroeg, 
zonder schade naar 's raads oordeel voor de 
verloskundige armenpraktijk en zonder de 
geldelijke toelage van den gevestigden ge
neesheer aan te tasten, zich de gelegenheid 
voordeed den arts G. B. Rubingh een toelage 
te verleenen, waardoor het mogelijk werd de 
vrije artsenkeuze in te voeren; dat nimmer 
door den raad ook maar in het minst is be
toogd, dat door den tegenwoordigen functio
naris de geneeskundige armenverzorging niet 
naar behooren wordt waargenomen; dat het 
echter denkbaar is, dat nu de tweede arts 
hier enkele jaren is gevestigd en een praktijk 
heeft gekregen, er patiënten en ook armen
patiënten kunnen zijn, die aan den tweeden 
arts de voorkeur geven; dat het bovendien 
niet ondenkbaar is, dat betalende patiënten 
armlastig worden en dan van de diensten van 
hun huisarts indien dit de tweede arts is ge
weest, geen gebruik meer kunnen maken; 
dat naar 's raads oordeel in deze uitgebreide 
en zich vrij vlug uitbreidende gemeente een 
tweede geneesheer niet overbodig moet wor
den geacht; dat, nu de gelegenheid zich voor
deed, den tweeden geneesheer, door het ge
bruik maken van zijne diensten voor de ver
loskundige armenpraktijk en geneeskundige 
armenpraktijk, door het geven van een toe
lage het bestaan gemakkelijker te maken, de 
raad deze gelegenheid moest aangrijpen; dat 
hierin naast het gemeentebelang ook een so
ciaal belang is gelegen, omdat voor een afge
studeerd jongmensch de mogelijkheid wordt 
geschapen een positie en een gezin te vesti
gen; dat bovendien door deze wijze van han
delen jaarlijks voor de gemeentekas bespaard 
wordt een bedrag van f 3I4; dat de gemeente
vroedvrouw een salaris van f 875 ontving en 
de gemeente 4½ % pensioensbijdrage be
taalde, hetgeen ook in dezen niet mag worden 
verwaarloosd; 

0. dat ingevolge de artt. 34 en 35 der Ar
menwet, in onderling verband bezien, de In
specteur van de Volksgezondheid bevoegd 
is bij Gedeputeerde Staten bezwaren in te 
brengen tegen raadsbesluiten tot vaststelling 
of wijziging van Ie. de verordening tot rege
ling van de geneeskundige armenverzorging 
in eene gemeente; 2e. de instructie voor den 
geneeskundige of de vroedvrouw, belast met 
de armenpraktijk in eene gemeente, daaron
der begrepen de regeling van de bezoldiging 
en van de schorsing en het ontslag; 3e. de 
regeling van de levering vanwege de gemeen
te van genees- en verbandmiddelen ten be
hoeve van armen, voor zoover in die levering 
niet voorzien wordt door eene gemeente-apo
theek, terwijl Gedeputeerde Staten omtrent 
de door den Inspecteur ingebrachte bezwaren 

L. 1939. 

binnen drie maanden na ontvangst van het 
bezwaarschrift moeten beslissen bij een met 
redenen omkleed besluit; 

dat, aangezien onder de evengenoemde 
punten niet wordt vermeld het opheffen van 
de betrekking van gemeentevroedvrouw, den 
Inspecteur niet de bevoegdheid toekwam om 
tegen het hierboven onder a vermelde besluit 
van den raad der gemeente Zuidwolde bezwa
ren bij Gedeputeerde Staten in te brengen; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien omtrent 
de, door den Inspecteur tegen dit besluit in
gebrachte bezwaren ten onrechte eene be
slissing hebben genomen; 

dat de Inspecteur aan de vorenvermelde 
wetsartikelen wel de bevoegdheid kan ont
leenen om bezwaren in te brengen tegen de 
hierboven onder b en c genoemde raadsbe
sluiten; 

dat dit onder het licht van het bovenstaan
de vanzelf spreekt wat betreft het besluit 
onder b tot wijziging van de instructie van 
den gemeentegeneesheer, doch dat zulks 
evenzeer geldt voor het besluit, hierboven 
onder c vermeld; 

dat dit besluit immers in wezen strekt tot 
het vaststellen van een, zij het onvolledige, 
instructie voor een geneeskundige, belast 
met de armenpraktijk; 

dat dit laatste met name hieruit volgt, dat 
de bij dit besluit gestelde voorwaarden geheel 
overeenstemmen met het bepaalde in art. 3, 
eerste, derde en vierde lid, art. 4, eerste lid, 
en art. 5 van de in de gemeente Zuidwolde 
bestaande instructie van den gemeentege
neesheer, zooals deze thans door den raad is 
gewijzigd; 

dat, wat nu de raadsbesluiten onder b en c 
betreft, de bij het eerstgenoemde besluit aan
gebrachte wijziging in de instructie van den 
gemeentegeneesheer en de bij het besluit 
onder c voor den arts Rubingh vastgestelde 
instructie ten doel hebben de verloskundige 
armenpraktijk, welke tot nu toe door een ge
meentevroedvrouw werd uitgeoefend, op te 
dragen aan den gemeentegeneesheer en den 
evengenoemden arts; 

dat in het door den Inspecteur tegen de
zen maatregel aangevoerde bezwaar, verband 
houdende met de sociaal-hygiënische belan
gen van de gemeente Zuidwolde, weliswaar 
een element van waarheid schuilt, doch dat 
niettemin dit bezwaar niet dermate klem
mend kan worden geacht, dat het aanleiding 
zou moeten vormen om in een aangelegen
heid als de onderwerpelijke, welke toch in de 
eerste plaats ter beoordeeling staat van den 
gemeenteraad, tusschenbeide te komen; 

dat Gedeputeerde Staten het bezwaar van 
den Inspecteur tegen de raadsbesluiten on
der ben c mitsdien ten onrechte gegrondheb
ben verklaard; 

dat dit college ook in zooverre onjuist 
heeft gehandeld, dat het in strijd met het 
stelsel der Armenwet, zooals dit blijkt uit 
de artikelen 35 en 36 dier wet, niet heeft vol
staan met de beslissing omtrent de gegrond
heid van de door den Inspecteur gemaakte 
bezwaren, doch daarnevens bepaalde voor-

19 
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zieningen aan de gemeente Zuidwolde heeft 
voorgeschreven; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Drenthe, als
nog ongegrond te verklaren het door den In
specteur van de Volksgezondheid, te Gro
ningen, ingebrachte bezwaar tegen de, door 
den gemeenteraad van Zuidwolde bij zijn 
hierboven onder b vermeld besluit in de in
structie van den geneeskundige, belast met 
de armenpraktijk, aangebrachte wijzigingen, 
alsmede diens bezwaar tegen de bij het on
der c vermelde raadsbesluit vastgest elde in
structie voor den arts G . B. Rubingh, en den 
evengenoemden Inspecteur niet-ontvankelijk 
te verklaren in de andere door hem bij Ge
deputeerde Staten ingediende bezwaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B .) 

r9 Juni r939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 350; Veewet art. 65 ; Sv. 
artt. 338 en 358.) 

Het Hof heeft onder de vastgestelde 
omstandigheden kunnen oordeelen, dat
ook al is niet gebleken dat de hond zich 
aan het roepen en fluiten van d e eige
naresse heeft gestoord - van afwezig
heid van toezicht, als in art. 65 der Vee
wet bedoeld, ten deze geen sprake was. 

D e enkele omstandigheid, dat de ge
t uige I. den hond enkele oogenblikken 
uit het oog had verloren, sluit niet nood
zakelijk in, dat de hond zonder toezicht 
was. Uit de bewoordingen van art. 65 
der Veewet volgt geenszins, dat slechts 
toezicht, uitgeoefend op het erf, waar 
de hond zich bevindt, in aanmerking 
komt. 

H et Hof, req.'s beroep op noodweer 
v erwerpend, omdat niet is gebleken, dat 
aan req. ter verdediging van zijn kip 
geen ander middel overbleef dan den 
hond te dooden, was tot nadere reden
geving niet verplicht. 

D e grief, als zou de door het Hof on
evenredig geachte verhouding tusschen 
de waarde der objecten niet s teunen op 
wettige bewijsmiddelen, faalt, daar de 
regelen omtrent het bewijs slechts met 
betrekking tot het te laste gelegde zijn 
gegeven. 

Op het beroep van J. M ., jachtopziener 
te E efde, requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 9 
Maart 1939, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging in zooverre van een op 18 Nov. 
1938 door de Arr. -R echtb. te Zutphen ten 
laste van requirant gewezen vonnis, requi
rant ter zake van : ,,opzettelijk en wederrech
telijk een dier, dat geheel aan een ander toe
behoort, dooden", met toepassing van de artt. 
23 en 350 Sr. , is veroordeeld tot eene geld
boete van honderd gulden en vervangende 

hechtenis van vijftig dagen, met toewijzing 
der vordering van de beleedigde partij als in 
het arrest vermeld; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Post alia: 
Met de Rechtbank was het Hof van oor

deel dat het telastegelegde bewezen was, te 
weten: dat requirant op 18 September 1938 
te Eefde, gemeente Gorssel, opzettelijk en 
wederrechtelij k een aan C. I. toebehoorende 
hond heeft doodgeschoten. 

Deze bewezenverklaring steunde op de fei
ten en omstandigheden vermeld in de vol
gende bewijsmiddelen: 

1. de verklaring van den verdachte : dat hij 
zich in den namiddag van 18 September 
1938 bevond in zijn woning te Eefde, ge
meente Gorssel en toen zag dat een herders
hond een van zijn kippen op zijn erf achter
nazat en die kip op een grasveldje vóór zijn 
woning te pakken had, zoodat de veeren in 
het rond stoven; dat hij alstoen zijn jacht
geweer heeft genomen, uit zijn woning is ge
gaan en genoemde hond op zij n erf met twee 
schoten opzettelijk heeft doodgeschoten; dat 
die hond hem niet toebehoorde en hij van 
niemand vergunning had die hond dood te 
schieten. 

2. de verklaring van de getuige C . 1. : dat 
zij in den namiddag van 18 September 1938 
per rijwiel reed over het Almensche binnen
pad onder de Voorst te Eefde, gemeent e 
Gorssel, waarbij haar herdershond los naast 
haar rijwiel meeliep; dat op een gegeven 
oogenblik ter hoogte van de woning van ver
dachte haar hond een kip, die liep op ge
noemd openbaar pad, achternaging; dat de 
kip het erf van verdachte opvluchtte en haar 
hond die kip daar volgde; dat zij haar hond 
eenige oogenblikken uit het oog heeft ver
loren en daarop twee schoten hoorde; dat zij 
even later haar hond dood op het grasveldje 
voor de woning van verdachte zag liggen en 
daarbij o. a. verdachte zag staan met een ge
weer in zijn handen; dat zij aan niem and 
recht of vergunning heeft gegeven haar hon d 
dood te schieten. 

R equirants raadsman had ter zitting van 
het Gerechtshof, evenals reeds in eerste in
stantie gedaan was, aangevoerd dat requi
rant niet strafbaar zou zijn, omdat: 

1. requirant, kiachtens art. 65 der Veewet, 
als gebruiker van het erf, gerechtigd was den 
hond, die zich zonder toezicht op dat erf 
bevond, te dooden. 

2 . het feit door requirant begaan, geboden 
was door de noodzakelijke verdediging van 
eigen goed tegen een oogenblikkelijke we
derrechtelijke aanranding, maar het Ge
rechtshof heeft deze weren evenals de Recht
bank, onjuist geoordeeld en verworpen. 

Het deed dit op de volgende overwegingen: 
dat, wat het eerste verweermiddel betreft, 

uit de verklaringen afgelegd door de getui
gen C .I. en R. de G. blijkt dat terstond nadat 
meergemelde hond vanaf het rijwielpad, het 
in de onmiddellijke nabijheid daarvan gele-
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gen erf van verdachte was opgeloopen, eerst
genoemde getuige die hond heeft geroepen 
en gefloten, alsmede dat die getuige terstond 
daarop, op zeer korten afstand van verdach
te's woning, van haar rijwiel is afgestapt, 
daarbij steeds dien hond fluitende en roepen
de, uit welke verklaringen volgt, dat gemelde 
hond, toen deze zich op verdachte's erf be
vond, onder toezicht was van zijn eigenares, 
getuige C. I.; 

dat ook het tweede verweermiddel niet op
gaat, daar niet is gebleken dat aan verdachte 
ter verdediging van zijn kip geen ander mid
del overbleef dan het wel is waar radicale -
doch tevens (gelet op de waarde der objecten 
waar het om ging, te weten een hond ter 
waarde van f 50 en een kip ter waarde van 
f 1 à f 2) bijna onmenschelijke middel, om 
den hond in kwestie dood te schiten. 

Requirant is met die weerlegging van zijn 
verdediging blijkbaar niet tevreden en stelt 
bij memorie de volgende middelen van cas
satie voor: , 

I. S. , althans v. t ., van artt. 65 Veewet en 
350 Sr. , immers : 

Het Hof, uit de verklaringen der getuigen 
Ilichan en de Graaf feitelijk aannemende, dat 
de getuige Ilichan, nadat de hond het erf van 
requirant was opgeloopen, dezen hond heeft 
gefloten en geroepen en met dit fluiten en 
roepen is doorgegaan, totdat zij zich uitein
delijk bevond op een afstand van niet meer 
dan 40 meter van requirants woning, had uit 
deze bewijsmiddelen niet mogen afleiden , dat 
de hond, toen hij zich op requirants erf be
vond, onder toezicht stond van zijne eigena
resse, aangezien: 

x. Het "toezicht" van art. 65 Veewet ver
onderstelt een band tusschen degeen die toe
ziet en het object waarop wordt toegezien, 
een controle, om zoo noodig te kunnen in
grijpen, welke band en welke controle in casu 
geheel ontbraken, aangezien als vaststaande 
is aangenomen, dat de getuige Ilichan van 
het moment af, dat de hond zich op het erf 
van requirant begaf, heeft gefloten en geroe
pen en dit fluiten en roepen heeft voortgezet 
totdat zij zich op 40 meter afstand van requi
rant's woning bevond, terwijl niet is komen 
vast te staan noch door het Hof is aangeno
men, dat de hond zich aan het fluiten of aan 
het roepen heeft gestoord. 

2. ,,Toezicht" is niet aanwezig indien de
geen die toeziet het object waarop wordt 
toegezien uit het oog heeft verloren, hetgeen 
in casu het geval was, hebbende de getuige 
Ilichan hare voor de R echtbank afgelegde 
verklaring voor het Hof, inhoudende, dat zij 
de hond eenige oogenblikken uit het oog had 
verloren, bevestigd, terwijl uit hare verkla
ring niet is gebleken, noch door het Hof is 
aangenomen, dat zij de hond weder in het 
oog had gekregen op het moment dat deze 
laatste werd doodgeschoten. 

3. Het toezicht moet worden uitgeoefend 
op het erf overeenkomstig den tekst van art. 
65 Veewet alwaar wordt gesproken van: 
"honden die zonder toezicht zich bevinden 
op erven van derden". 

Voor deze stelling pleit het verschil in 
redactie tusschen art. 65 Veewet en art. 7 
der Wet van 5 Juni 1875 op de hondsdolheid 
sprekende van: ,,honden die zonder opzicht 
rondloopende, zich bevinden op een vreemd 
erf". 

II. S., althans v. t., van art. 41 Sr., im
mers: 

x. Uit geen wettig bewijsmiddel heeft het 
Hof kunnen afleiden, dat niet gebleken is, 
dat aan requirant ter verdediging van zijn 
kip geen ander middel overbleef dan de hond 
dood te schieten, terwijl, waar vaststaat, dat 
requirant tegen de ramen geklopt en voorts 
getracht heeft de hond met den kolf van het 
geweer te verjagen, het Hof verzuimt aan te 
geven welke afweermiddelen, behalve het 
doodschieten, waren overgebleven. 

2. H et Hof heeft het beroep op noodweer 
verworpen, mede gelet op de waarde der ob
jecten waar het om ging, doch had geen re
kening mogen houden met de door het Hof 
zelve op verklaring van één enkele getuige 
aangenomen en aan requirant ten tijde van 
het doodschieten onbekende, waarde van den 
hond, terwijl de door het Hof onevenredig 
geachte verhouding tusschen de waarde der 
objecten niet steunt op wettige bewijsmidde
len, wordende immers de waarde van de kip 
op f 1 à f 2 vastgesteld, zonder dat zulks uit 
de gebleken feiten en omstandigheden is af 
te leiden. 

Het eerste middel acht ik ongegrond. Art. 
65 der Veewet !;?epaalt dat honden en katten, 
welke zich zonder toezicht bevinden op er
ven van derden, door of vanwege de gebrui
kers dier erven straffeloos mogen worden ge
dood en de vraag, die beantwoord moet wor
den, is of het Gerechtshof bij zijn weerleg
ging van requirants beroep op dit voorschrift 
aan het daarin voorkomende woord "toe
zicht" de juiste beteekenis heeft gehecht. De 
voorstelling die requirant van het gebeurde 
in zijn memorie geeft, komt in hoofdzaak 
overeen met de feiten, die door het Hof zijn 
vastgesteld. Niet geheel, want niet blijkt dat 
het Hof heeft aangenomen, dat de eigena
resse van den hond door is gereden totdat zij 
zich op 40 meter afstand van requirants wo
ning bevond. Het Hof laat zich niet uit over 
den afstand dien de getuige C. I. zich van 
requirants woning heeft verwij derd. Het ver
meldt in zijn overweging slechts dat die ge
tuige op zeer korten afstand van requirants 
woning van haar rijwiel is gestapt. Van veel 
belang is dit niet. Vaststaat dat de hond niet 
aan de lijn werd gehouden en dat hij het erf 
van requirant is opgeloopen, terwijl ook blijk
baar door het Hof is aangenomen dat de 
eigenares, die zelf een eindje doorreed, hem 
dientengevolge uit het oog heeft verloren. 

Volgt daaruit reeds, dat de hond zich zon
der toezicht op dat erf bevond? Neen, zegt 
het Gerechtshof, want de eigenares heeft, ter
stond nadat de hond het erf was opgeloopen 
maatregelen genomen, bestaande in roepen en 
fluiten en zij is bovendien dadelijk van haar 
rijwiel gestapt. Dit is geen toezicht, zegt re
quirant. Het door de wet bedoelde toezicht 
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bestaat slechts zoolang, indien noodig, door 
den toezichthouder kan worden ingegrepen. 
Toezicht bestaat niet meer, zoodra de hond 
de vrijheid kan nemen en ook neemt, zich 
aan het toezicht niet te storen. Van toezicht 
kan bovendien volgens requirant niet meer 
worden gesproken, zoodra de toezichthouder 
den hond uit het oog heeft verloren. 

Volgens hem is er te meer reden om het 
door de eigenares uitgeoefende toezicht on
voldoende te achten nu de wetsbepaling niet, 
zooals vroeger, art. 7 2e lid der Wet van 5 
Juni 1875, S . no tegen de hondsdolheid 
spreekt van honden, die zonder opzigt rond
loopende, zich op een vreemd erf bevinden 
enz., maar van honden, welke zich zonder toe
zicht bevipden op erven van derden enz. De 
veranderde redactie van de bepaling zou vol
gens hem meebrengen dat de straffeloosheid 
reeds kan worden ingeroepen indien op het 
e rf van den derde, waarop de hond zich be
vindt, geen toezicht op hem wordt uitge
oefend. 

Het meeningsverschil is voor den honden
houder niet zonder belang. Als requirant ge
lijk had, zou het onraadzaam zijn een hond 
zonder lijn buiten te laten loopen. Naar mijn 
meening heeft hij ongelijk en geeft hij aan 
het zich zonder toezicht bevinden een on
juiste beteekenis. Een dier bevindt zich reeds 
onder toezicht wanneer zijn gangen worden 
nagegaan, teneinde buitensporigheden zoo 
mogelijk te voorkomen of, indien zij plaats 
hebben, ze voorzoover mogelijk terstond te 
herstellen. Niet noodig is dat het wordt vast
gehouden teneinde buitensporigheden geheel 
te beletten. Welke maatregelen noodig zijn 
om van een behoorlijk toezicht te spreken is 
overigens een feitelijke vraag. Het Hof kon 
m . i. op grond der aangenomen feiten beslis
sen, dat in dit geval voldoende toezicht be
stond, ook al had in letterlijken zin de toe
zicht.houdster haar hond uit het oog verloren. 

Dat art. 65 der Veewet een andere betee
kenis heeft dan art. 7 2e lid d er hondsdolheid
wet had is niet aannemelijk. Het artikel is 
zond~r verder commentaar op dit punt uit 
laatstgenoemde wet, toen deze overigens af
geschaft werd, overgenomen, met de uitslui
tende bedoeling om haar te behouden. 

Er is een arrest van Uwen R aad gewezen 
op 27 October 1890 (W. 5957), dat ten gun
ste van de uitlegging van requirant schijnt 
te kunnen wordert aangevoerd. In een soort
gelijk geval als het onderhavige overwoog 
destijds Uw R aad: .,dat art. 7 voormeld het 
dooden van honden op een vreemd erf aan 
de bewoners of gebruikers veroorlooft, ook 
wanneer die honden niet als zwervende zou
den kunnen worden aangemerkt en het vol
doende is wanneer zij op het oogenblik van 
het dooden buiten het toezicht van hun mees
ters zijn. Wanneer de nadruk gelegd wordt 
op de woorden "op het oogenblik van het 
dooden" zou hieruit wellicht kunnen worden 
afgeleid dat de Hooge Raad den eisch stelde, 
dat het toezicht zoo doeltreffend moet zijn 
dat inderdaad op ieder oogenblik kan wor
den ingegrepen. Dit arrest heeft, voorzoover 

daarin die wetsuitlegging gelegen is, een uit
voerige en m.i. juiste bestrijding gevonden in 
een aritkel van Mr. Polvliet te vinden in W. 
5986. Deze vermeldt als eenige plaats uit de 
historie der wet, die voor dit punt van be
lang is het antwoord door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, Heemskerk, in de 
eerste Kamer gegeven op een vraag van den 
heer Borsius: .,of jagers straffeloos elkanders 
honden zouden kunnen doodschieten, zoodra 
deze de grenzen van het jachtveld overschrij
den". Het antwoord luidde: .,Neen, want dan 
is de hond niet zonder opzicht:" (Handelin
gen Ie Kamer 1874-1875 pag. 302). Op 
grond van het bovenstaande kom ik tot de 
conclusie dat het Hof terecht het verweer 
ontleend aan art. 65 der Veewet heeft ter 
zijde gesteld. 

Ook het tweede middel is m. i. ongegrond. 
De feitelijke rechter is vrij in zijn beslissing 
of een bepaalde handeling geboden was door 
de noodzakelijke verdediging van eigen of 
eens anders goed. Hij mag tot een negatieve 
conclusie komen op grond van de onevenre
digheid bestaande tusschen de handeling 
en het belang dat verdedigd moest worden. 
Als hij meent, dat een ander middel mogelijk 
was, behoeft hij dit middel niet nader aan 
te geven en evenmin behoeft zijn geringe 
waardeering van het belang, dat beschermd 
werd, op wettige bewijsmiddelen te rusten. 

Ook art. 41 Sr. acht ik niet geschonden en 
ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; . 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende : (zie Conclusie); 

0 . dat bij het in zooverre bevestigde vonnis 
der Rechtbank, overeenkomstig de inleiden
de dagvaarding, ten laste van requirant is 
bewezen verklaard, dat hij (zie Conclusie) ; 

0 . dat bij het bestreden arrest dit bewezene 
is gequalificeerd en te dier zake straf is op
gelegd als voormeld; 

0. dat het Hof de navolgende namens re
quirant voorgedragen verweren, te weten 1 °. 
dat requirant krachtens art. 65 der Veewet 
a ls gebruiker van het erf gerechtigd was den 
hond, die zich zonder toezicht op dat erf be
vond, te dooden, en 2° . dat het gepleegde 
feit geboden was door de noodzakelijke ver
dediging van eigen goed tegen een oogen
blikkelijke aanranding; 

als onjuist heeft verworpen, het eerste om
dat uit de verklaringen, ter 's Hofs terecht
zitting afgelegd door de getuigen C . I. en L. 
de G . blijkt, dat terstond nadat meerge
melde hond, van af het rijwielpad, het in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen erf 
van verdachte was opgeloopen, eerstgenoem
de getuige dien hond heeft geroepen en ge
floten, alsmede dat die getuige terstond daar
op, op zeer korten afstand van verdachtes 
woning, van haar rijwiel is afgestapt, daarbij 
steeds dien hond fluitende en roepende, uit 
welke verklaringen volgt, dat gemelde hond, 
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toen: deze zich op verdachtes erf bevond, on
der tbezicht was van zijn eigenares getuige 
C. 1.; 

en het tweede, omdat niet is gebleken dat 
aan verdachte ter verdediging van zijn kip 
geen ander middel overbleef dan het welis
waar radicale - doch tevens (gelet op de 
waarde der obiecten waar het om ging, te 
weten een hond ter waarde van f 50 en een 
kip ter waarde van f 1 à f 2) bijna onmen
scheliike middel, om den hond in kwestie 
dood te schieten; 

0 . ten aanzien van het eerste middel : 
d,at geen der grieven tot cassatie kan lei

den, 
de eerste niet, omdat het Hof onder de 

als voormeld vastgestelde omstandigheden -
zi_inde door het Hof niet aangenomen dat de 
plaats, waar de getuige 1. van de fiets stap
te, ongeveer 40 Meter van requirant's wo
ning verwiiderd was - heeft kunnen oordee
len dat, ook al is niet gebleken dat de hond 
zich aan het roepen en fluiten heeft gestoord, 
van àfwezigheid van toezicht, als in art. 65 
der Veewet bedoeld, ten deze geen sprake 
was; 

de tweede niet, omdat de enkele omstan
digheid, dat de getuige 1. den hond eenige 
oogenblikken uit het oog had verloren, niet 
noodzakelijk insluit, dat de hond zonder toe
zicht was; 

de derde niet, omdat uit de bewoordingen 
van voormeld art. 6.5 geenszins volgt, dat 
slechts toezicht, uitgeoefend op het erf, waar 
de hond zich bevindt, in aanmerking komt; 

0. met betrekking tot het tweede middel: 
dat de eerste grief hierop afstuit, dat het 

Hof, requirant's beroep op noodweer verwer
pend, omdat niet is gebleken, dat aan requi
rant ter verdediging van ziin kip geen ander 
middel overbleef dan den hond te dooden, tot 
nadere redP.ngeving niet verplicht was; 

dat ten slotte de tweede grief niet kan sla
gen, daar de regelen omtrent het bewijs 
slechts met betrekking tot het telaste geleg
de zijn gegeven; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

19 Juni 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet artt.168 en 194; 
Sr. art. 1.) 

Kantonr.: Daar het uitoefenen van het 
beroep van particulier nachtwaker niet 
geacht kan worden het gemeentelijk be
lang te betreffen, het inrichten immers 
van de daaruit voortvloeiende zuiver 
particuliere diensten heeft juist betrek
king op bijzondere belangen van sommi
ge ingezetenen, is de Raad van Nieuwer 
Amstel door de bepaling van art. 54a 
der Alg. Pol.-Verord. houdende verbod 
van het, zonder vergunning van B. en 
W., oprichten en uitoefenen van een 
particulieren nachtveiligheidsdienst, de 
grenzen zijner bevoegdheid te buiten ge
gaan. 

H . R.: Op 1 Febr. 1939 is in werking 
getreden het K. B. van 2 Juli 1938, S. 
247, houdende bepalingen tot uitvoering 
der wet op de Weerkorpsen, bij welk 
besluit omtrent particuliere nachtvei
ligheidsdiensten een voorziening werd 
gegeven, welke medebrengt, dat inge
volge art. 194 Gemeentewet op 18 Febr. 
1939, toen deze zaak door den Kanton
rechter werd berecht, voormeld art. 54a 
reeds van rechtswege had opgehouden 
te gelden, terwiil het feit, zooals bewe
zenverklaard, bij de nieuwe regeling niet 
strafbaar is gesteld. 

[Anders: Adv.-Gen. Rombach, die de 
opvatting van den Ktr. afwijst, en het 
K. B. 1938, S . 247 onvermeld laat]. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0 . M . 
bij het Kantongerecht te -Amsterdam, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van -voor
meld Kanton11;erecht, van 18 Febr. 1939, waar
bij W. v. d. B., nachtwaker, te Nieuwer-Am
stel, ter zake van het hem te laste gelegde en 
bewezen verklaarde van alle rechtsvervolging 
is ontslagen; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Kantonrechter te Amsterdam heeft bij 
vonnis van 18 Februari 1939, waartegen dit 
beroep is gericht, ten laste van den gerequi
reerde bewezen verklaard dat hij te Nieuwer
Amstel in de maand December t938 zonder 
vergunning van B . en W . der gemeente Nieu
wer-Amstel een particulieren nachtveilig
heidsdienst heeft uitgeoefend door 's nachts 
de huizen van inwoners van Nieuwer-Amstel 
die hem verdachte daarvoor betaalden, te 
bewaken en te controleeren op openstaande 
ramen, onafgesloten deuren enzoovoorts. 

Ten aanzien van de strafbaarheid van dit 
feit heeft de Kantonrechter overwogen, dat 
een gemeenteraad krachtens a::t. 168 der Ge
meentewet bij het maken van verordeningen 
zich moet beperken tot het gemeentelijk be
lang en niet mag treden in een regeling der 
biizondere belangen van de ingezetenen der 
Gemeente; 

dat het uitoefenen van het beroep van par
ticulier nachtwaker niet kan geacht worden 
het gemeenteli_ik belang te betreffen, daar het 
inrichten van de daaruit voortvloeiende zui
ver particuliere diensten juist betrekking 
heeft op bijzondere belangen van sommige 
ingezetenen, die het wenschelijk oordeelen 
om naast de door de gemeente getroffen al
gemeene maatregelen van orde en veiligheid 
nog als biizondere waarborg voor zichzelven 
een door hen speciaal daarvoor geschikt ge
achten persoon aan te stellen ten einde door 
dezen des nachts hun ramen en deuren tè doen 
controleeren; 

dat derhalve de Raad der gemeente Nieu
wer-Amstel door de bepaling van art. 54a 
der Algemeene Politieverordening dier ge
meente, waarin verboden wordt een particu
lieren nachtveiligheidsdienst op te richten 
of uit te oefenen zonder vergunning van B . 



1939 19 JUNI 294 

en W., de grenzen zijner wetgevende bevoegd
heid heeft over.ichreden, zoodat genoemd ar
tikel onverbindend moet worden geacht." 

Op dien grond heeft de Kantonrechter den 
gerequireerde ontslagen van alle rechtsver
volging. 

Bij tijdig ingediende memorie heeft de 
Ambtenaar van het 0. M. bij het Kantonge
recht te Amsterdam het volgende middel van 
cassatie voorgesteld en toegelicht: 

S. althans v . t. van art. 168 der Gemeen
tewet, 54a der Algemeene Politieverordening 
van Nieuwer-Amstel en 351 Sv. door te be
slissen dat de Raad der gemeente Nieuwer
Amstel in art. 54a der Algemeene Politiever
ordening een onderwerp heeft geregeld dat 
niet behoorde tot die welker regeling bij ver
ordening krachtens art. 1 68 der Gemeente
wet aan den Raad der Gemeente is voorbe
houden en dat dit artikel deswege onverbin
dend is wegens strijd met art. 168 der Ge
meentewet. 

Naar zijn inzien is van strijd met art. 168 
Gemeentewet geen sprake en ging de Raad 
der gemeente Nieuwer-Amstel haar veror
dende bevoegdheid niet te buiten bij het vast
stellen der verordening van 21 Maart 1938 
tot aanvulling der Algemeene Politieveror
dening met art. 54a voormeld ; immers het is 
een belang der ingezetenen van Nieuwer
Amstel als collectiviteit, dat niet iedereen 
zich tot nachtwaker in die gemeente kan pro
moveeren. Vooral voor een randgemeente van 
Amsterdam is dit onderwerp te meer een "be
lang van openbare orde" omdat door het in 
het leven geroepen vergunningsstelsel wordt 
voorkomen, dat allerlei ongure individuen 
die een wereldstad als Amsterdam nu een
maal herbergt, onder het mom van "nacht
waker" de gelegenheid krijgen om eventueele 
inbraken en wat dies meer zij, op gemakke
lijke wijze op hun ronde als nachtwaker voor 
te bereiden of uit te voeren. 

Ik •houd het middel voor gegrond. Aan uit
oefening van een particulieren nachtveilig
heidsdienst verbinden wij de gedachte aan 
den man die des nachts op den openbaren weg 
de huizen van zijn klanten rondgaat om te 
controleeren of de meest voor de hand lig
gende veiligheidsmaatregelen ten opzichte 
hunner eigendommen wel zijn in acht geno
men en overigens g een onregelmatigheden 
worden bespeurd. In het woord "particulie
re nachtveiligheidsdienst" ligt wel is waar 
het begrip van uitoefening op den openba
ren weg van een taak, die ook de politie 
pleegt te vervullen, niet noodzakelijk opge
sloten, maar wel ligt daarin evenals in het 
ruimere begrip "particuliere veiligheids
dienst" een zorg voor particuliere belangen 
die tevens openbare belangen zijn, immers 
bescherming der ingezetenen tegen gevaren 
als diefstal, inbraak, brand enz. enz. Het 
openbaar belang is m . i . bij regeling der be
voegdheid om een particulieren veiligheids
dienst op te richten en uit te oefenen wel 
degelijk betrokken en een gemeenteraad die 
deze handelingen ten aanzien van een bepaal
de soort van veiligheidsdienst, den particu-

lieren nachtveiligheidsdienst van een ver
gunning afhankelijk stelt, kan m. i. niet ge
zegd worden een gebied te betreden, waarop 
hij tengevolge der limitatieve opsomming 
van art. 168 der Gemeentewet regelingsbe
voegdheid mist. 

Ik concludeer tot vernietiging van het von
nis, waartegen het cassatieberoep is gericht, 
doch alleen voorzoover het bewezene niet 
strafbaar is geoordeeld en gerequireerde ont
slagen is van alle rechtsvervolging. 

Voorts dat Uw Raad het bewezene straf
baar zal verklaren als opleverende de over
treding "in de gemeente Nieuwer-Amstel een 
particulieren nachtveiligheidsdienst uitoefe
nen zonder vergunning van B. en W." en ten 
slotte dat Uw Raad met toepassing van art. 
54a en 173 van de Algemeene Politieverorde
ning voor de gemeente Nieuwer-Amstel art. 
91 en 23 Sr. den gerequireerde strafbaar zal 
verklaren, zijnde van een grond van uitslui
ting zijner strafbaarheid niet gebleken en 
hem zal veroordeelen, overeenkomstig de be
teekenis van het begane feit, in een geldboe
te van 50 cents bij niet betaling of verhaal te 
vervangen door 1 dag hechtenis. 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het ver.ilag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, en lui
dende: (zie Conclusie.) 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de te laste legging is bewezen ver
klaard, dat gerequireerde te Nieuwer-Am
stel in de maand enz. (zie Conclusie.) 

dat na deze bewezenverklaring in het be
streden vonnis is overwogen ten aanzien van 
de strafbaarheid: 

,,dat een gemeenteraad enz. (zie Conclu
sie.) 

waarna de Kantonrechter, voorts overwe
gende dat het bewezene ook niet bij eenige 
andere wettelijke bepaling is strafbaar ge
steld, gerequireerde heeft ontslagen van alle 
rechtsvervolging; 

0 . dat art. 54a van de Alg. P ol.-Ver.ord. 
voor de gemeente Nieuwer Amstel luidt: 

,,Het is verboden een particulieren nacht
veiligheidsdienst op te richten of uit te oefe
nen zonder vergunning van burgemeester en 
wethouders·" 

dat dit artikel nog gold in Dec. 1938, toen 
het bewezen verklaarde feit werd begaan, 
doch op 1 Februari 1939 in werking is ge
treden het K. B. van 2 Juli 1938, S . 247, hou
dende bepalingen tot uitvoering der wet op 
de Weerkorpsen, bij welk besluit omtrent 
particuliere nachtveiligheidsdiensten een 
voorziening werd gegeven, welke medebrengt, 
dat ingevolge art. 194 der Gemeentewet op 
18 Februari 1939, toen deze zaak door den 
Kantonrechter werd berecht, voormeld art. 
54a reeds van rechtswege had opgehouden te 
gelden, terwijl het feit, zooals dat bij de be
wezenverklaring is omschreven, bij de nieuwe 
regeling niet strafbaar is gesteld; 

dat derhalve, ingevolge het tweede lid van 
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art. 1 Sr., voormeld verordeningsartikel in 
deze geen toepassing meer kon vinden, de be
slissing van den Kantonrechter, wat er moge 
zijn van de door hem daarvoor aangevoerde 
gronden, juist is, en het middel buiten onder
zoek kan worden gelaten; 

Verwerpt het beroep. (N. ].) 

20 Juni I939. KONINKLIJK BESLUIT 
(Armenwet art. 32 j 0

• art. 30.) 
Bij hulpbehoevendheid van een min

derjarige, die niet een zelfstandige maat
schappelijke positie heeft ten tijde dat in 
zijn ondersteuning moet worden voor
zien, is de vader, wanneer deze niet bij 
machte is de kosten van verpleging te 
dragen, zelf als armlastige te beschou
wen en is dus de gemeente, waar de va
der woonplaats heeft, gehouden tot on
dersteuning van dezen ten behoeve van 
den minderjarige. 

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

Binnenlandsche Zaken van 16 Juni 1939, n °. 
4173, afd. Armwezen; 

0. dat Johan A. Nijenhuis, gebaren 17Sep
tember 1920, die als minderjarige, volgens 
het Burgerlijk Wetboek, woonplaats heeft te 
Holten (O.), waar zijn vader Berend Jan 
Nijenhuis woont, op 2 Juni 1936 in de ge
meente Laren (G.) in dienstbetrekking trad, 
uit welke betrekking hij op IO Augustus 1938 
werd ontslagen; 

dat Johan A. Nijenhuis op 18 Augustus 
1938, op voorschrift van een geneesheer 
moest worden opgenomen in het sanatorium 
,,P. W . Janssen Ziekenhuis" te Almen, ge
meente Gorssel (G.); 

dat de kosten zijner verpleging tot 8 Sep• 
tember 1938 konden worden betaald door 
den voormaligen werkgever, door de diaco
nie der Ned. Herv. gemeente te Lochum en 
,,'t Groene Kruis", te Laren (G.) gezamen
lijk; 

dat derhalve door Dr. E. G. Mulder, arts 
te Laren, tot Burgemeester en Wethouders 
van Holten (0.) op 28 Augustus 1938 het 
verzoek werd gericht, maatregelen te wil
len treffen, opdat de alleszins noodzakelijke 
verpleging van Nijenhuis nà 8 September 
1938 kon worden voortgezet; 

0 . dat B. en W. van Holten (0.) tegen
over dit verzoek afwijzend stonden en het 
verzoek doorzonden naar het gemeentebe
stuur van Laren (G.); 

bij welke doorzending zij te kennen gaven, 
dat aangezien Nijenhuis reeds van 2 Juni 
1936 te Laren (G.) woonachtig was en al
daar een zekere maatschappelijke positie had 
verworven en zich dus daar bevond op het 
oogenblik, dat hij steun noodig had, zij 
meenden, dat, overeenkomstig art. 30 der 
Armenwet, het gemeentebestuur van Laren 
(G.) over deze aanvrage om ondersteuning 
had te beslissen; 

dat het gemeentebestuur -van Laren (G.) 

aan het verzoek van B . en W. van Holten 
(O.) niet voldeed en de aanvrage terugzond 
met de mededeeling, dat de gemeente Holten 
(0.) moest betalen; 

dat in een ingekomen ambtsberichtB. en W. 
v. Holten (0.) hun standpunt nader meenden 
te moeten toelichten met de mededeeling, dat 
zij aan de woorden in art. 30 der Armenwet 
voorkomende "waar de arme zich bevindt" 
geen andere beteekenis kunnen hechten dan 
,,het zuivere werkelijke verblijf van den ar
me"; dat het hun voorkomt dat dezelfde ge
meente, waar Nijenhuis zich door zijn arbeid 
een maatschappelijke positie heeft verworven 
en waar ook zijn ziekte i.s ontstaan, welke zijn 
positie ondermijnde, zoodat hij ondersteund 
moest worden, voor die ondersteuning heeft 
zorg te dragen; 

dat zij in de armenwet alleen kunnen ont
dekken, dat bij krankzinnigheid van een 
arme de gemeente van zijn wettige (bedoeld 
zal zijn: wettelijke. Red.) woonplaats de 
kosten heeft te dragen; 

0. dat het gezin in de bestaande maat
schappij een eenheid vormt, waarvan de va
der het hoofd is, die als zoodanig voor het 
gezin heeft te zorgen, zoodat, wanneer een 
kind feitelijke hulp noodig heeft, als alge
meene regel moet worden aangenomen, dat 
de steun niet aan dat lid van het gezin af
zonderlijk wordt verleend doch aan den vader 
als hoofd van het gezin, die immers in dat 
geval niet bij machte is, zijn gezin het nood
zakelijke levensonderhoud te verschaffen; 

dat derhalve de vader de armlastige is. 
wien de ondersteuning wordt verleend, zoo
dat de vraag naar een domicilie van onder
stand van den minderjarige niet behoeft te 
worden opgeworpen; 

O. voorts, dat in ieder bijzonder geval 
moet worden nagegaan, of de algemeene re•• 
gel geen uitzondering lijdt; 

0. dat zich in dit geval geen omstandig
heden voordoen, welke wettigen, dat de alge
meene regel uitzondering lijdt; dat met name 
niet gezegd kan worden, dat Johan A. Nijen
huis, die op het oogenblik, dat een beroep op 
Burgemeester en Wethouders van Holten 
(0.) voor het verleenen van hulp werd ge
daan, zonder betrekking was, in zekere mate 
in de gemeente Laren (G.) tot een zelfstan
dige maatschappelijke positie was gekomen; 

0. dat voor Johan A. Nijenhuis ondersteu
ning niet kan worden verkregen van perso
nen of instellingen, als bedoeld in art. 28 der 
armenwet, behoudens, dat de Raad van Ar
beid te Arnhem, sedert 8 Februari 1939 de 
verpleging voor zijn rekening doet geschie
den· 

d~t krachtens art. 30 der Armenwet, de 
burgerlijke instelling van weldadigheid en, 
bij gebreke daarvan, Burgemeester en Wet
houders de bestemming hebben ondersteu
ning te verleenen aan armen, die zich in de 
gemeente bevinden, voorzoover de noodza
kelijkheid van ondersteuning is gebleken; 

0 . dat Burgemeester en Wethouders van 
Holten (0.) ondersteuning aan Berend Jan 
Nijenhuis, wonende in hunne gemeente, ge-
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weigerd hebben op gronden, niet overeen
komende met de bestemming van de burger
lijke armenverzorging ; 

Gelet op art. 32 der Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat de kosten van verpleging 
van Johan A. Nijenhuis in het sanatorium 
.,P. W . Janssen Ziekenhuis" te Almen, ge
meente Gorssel (G.) , t e rekenen van 8 Sep
tember 1938 af en voorzooveel die kosten 
niet door den Raad van Arbeid te Arnhem, 
worden gedragen, komen ten laste van de 
gemeente Holten (O.). 

(A. B.) 

21 Juni 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 2.) 

Appellant wordt door de vaststelling 
van de onderhavige voorgevelrooilijn 
niet onredelijk in zijne belangen geschaad, 
daar hij de aanwezige gebouwen zoo
noodig kan herstellen of, in verband met 
.de groote diepte van zijn bezit, deze kan 
vernieuwen, veranderen of uitbreiden, 
en, wanneer de gemeente in verband 
met voorgenomen straatverbreeding, tot 
onteigening van de door de rooilijn ge
troffen grondstrook zal overgaan, aan 
appellant voldoende schadeloosstelling 
is verzekerd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door P. A. Voûte, te Utrecht, tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 14 Februari 1939, 2e afd. , n °. 317/305, 
houdende goedkeuring van een voorgevel
rooilijn voor een gedeelte van de westzijde 
van de Nobeldwarsstraat in de gemeente 
Utrecht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Juni 1939, n ° . 323; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 Juni 1939, 
n °. 6336 M. P. B. R., afd. Volkshuisvesting; 

0 . dat de raad der gemeente Utrecht in 
zijne vergadering van 19 Januari 1939, onder 
n °. 34/28/7 O .W., heeft vastgesteld eene ver
ordening tot bepaling van een voorgevelrooi
lijn voor een gedeelte van de westzijde van 
de Nobeldwarsstraat, waarvan het eenig ar
tikel luidt: Voor de bebouwing aan de west
zijde van de Nobeldwarsstraat tusschen de 
noordwestgrens van het kadastrale perceel 
gemeente Utrecht, sectie B , n ° . 3506, en het 
Hieronymusplantsoen, zal als voorgevelrooi
lijn gelden de op de bij deze verordening be
hoorende teekening A 4585a met een streep
lijn aangeduide lijn, gemerkt met de letters 
A-B-C; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 
hun besluit van 14 Februari 1939, 2e afd., 
n °. 317/305, dit raadsbesluit hebben goedge
keurd; 

dat van deze beslissing P. A. Voûte, te 
Utrecht, bij Ons in beroep is gekomen, aan-

voerende, dat hij, verwijzende naar zijn oor
spronkelijk bij den gemeenteraad ingediend 
bezwaarschrift, er de aandacht op vestigt, 
dat burgemeester en wethouders van Utrecht 
op 24 Januari 1939 o. m . aan hem geschre
ven hebben, dat van zijn complex een gedeel
te te zijner tijd voor de verbreeding van de 
Nobeldwarsstraat zal dienen te worden afge
staan, daarmede erkennende, dat de bedoe
ling van het onderhavige besluit niet is het 
vaststellen van een rooilijn, doch het vestigen 
van een bouwverbod als geregeld in art. 35, 
1e lid, der Woningwet; dat het mitsdier .be
wezen is, dat de gemeente Utrecht zich aan 
een détournement de pouvoir schuldig ge
maakt heeft, door de artt. 2, 2e lid, juncto II , 

der Woningwet toe te passen om doeleinden 
te bereiken, waarvoor de waarborgen en pro
cedures in de artt. 34 en 35 der Woningwet 
en 77 der Onteigeningswet te vinden zijn; 
dat tegenover zijne perceelen aan de Nobel
dwarsstraat gelegen zijn een niet bebouwde 
stadswal en plantsoen en het, komende uit de 
richting Nobelstraat, de normale en ter plaat
se aangewezen oplossing is, dat de Nobel
dwarsstraat aan de oostzijde verbreed wordt 
door een strook gronds van den stadswal en 
het plantsoen af te nemen; dat het echter niet 
aangaat om hem het slachtoffer te laten wor
den van het feit, dat de gemeente Utrecht 
heeft goedgevonden om tegenover zijne per
ceelen in den stadswal een omvormstation 
der gemeentelijke electriciteitswerken aan te 
leggen, terwijl er alle plaatsruimte was en is 
om dezen transformator eenige meters terug 
te plaatsen; dat de gemeente Utrecht volgens 
reèht en billijkheid verplicht is hem schade
loos te stellen, indien zij de installatie der 
gemeentelijke electriciteitswerken op deze 
plaats wenscht te handhaven ; dat ten slotte 
de gemeente Utrecht ten onrechte stelt, dat 
zijne perceelen in waarde zullen stijgen; dat 
toch - afgezien van het feit, dat deze kwes
tie thans niet aan de orde is - hij nimmer 
zijne perceelen aan de Nobeldwarsstraat zal 
kunnen bebouwen met woonhuizen door den 
groeten overlast, welken de bewoners zouden 
ondervinden van het onmiddellijk tegenover 
deze perceelen gelegen omvormstation; dat 
hij dus een aanwijsbaar en direct verlies lijdt, 
zonder dat daartegenover eenige schadeloos
stelling staat; 

0 . dat de bij het voormelde raad!besluit 
vastgestelde bijzondere voorgevelrooilijn ten 
doel heeft de verbreeding vandeNobeldwars
straat te zijner tijd mogelijk te maken; 

dat daartegen geenerlei bezwaar bestaat; 
dat de appellant door de vaststelling van 

deze rooilijn niet onredelijk in zijne belangen 
wordt geschaad; 

dat hij immers niet alleen eigenaar is van 
de drie kleine perceelen, sectie B, nummers 
92, 93 en 3406, aan de Nobeldwarsstraat , 
maar ook van het daarachter gelegen perceel, 
sectie B n °. 3405, zich uitstrekkende tot aan 
de Kromme Nieuwe Gracht; 

dat van de eerstgenoemde perceelen slechts 
een zeer ondiep strookje door de rooilijn 
wordt getroffen; 
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qat dit hem niet verhindert de daarop aan
wezige gebouwen zoo noodig te herstellen, 
terwijl, indien hij tot geheele vernieuwing, 
verandering of uitbreiding zou willen over
gaan, daartoe, in verband met de groote diep
te van zijn bezit, overvloedig gelegenheid 
bestaat; 

dat, wanneer de gemeente, in verband met 
de voorgenomen straatverbreeding, tot ont
eigening van de bedoelde strook zal overgaan, 
aan pen appellant voldoende schadeloosstel
ling is verzekerd; 

dat voor het overige niet is gebleken, dat 
de gemeenteraad van de hem bij art. 2, 2e 
lid,,der Woningwet gegeven bevoegdheid een 
ander gebruik zou hebben gemaakt, dan tot 
de . doeleinden, waarvoor hem die bevoegd
heid is gegeven; 

dat de door den appellant voorgestelde op
lossing, met name om de verbreeding van de 
NobeJdwarsstraat aan de oostzijde te doen 
geschieden, niet aanvaardbaar is, ten eerste, 
omdat door de grondregelingen, welke aan de 
westzijde van deze straat ten behoeve van 
hare verbreeding alreeds hebben plaats ge
had, de verruiming bereids feitelijk aan die 
zijde is vastgelegd, en ten tweede, omdat aan 
de oostzijde zich alreeds het omvormstation 
van het gemeentelijk electrisch bedrijf be
vindt, hetwelk bezwaarlijk kan worden terug
gebracht; 

dat, voorzoover des appellants bezwaar 
zich richt tegen de aanwezigheid van dit om
vormstation, dit bezwaar geen verband houdt 
met het onderwerpelijke rooilijnbesluit, zoo
dat de schade, welke de appellant beweert 
tengevolge van de aanwezigheid van dezen 
transformator te lijden, in deze buiten be
schouwing dient te blijven; 

dat het meerbedoelde raadsbesluit mits
dien terecht doorGed.Staten is goedgekeurd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

26 Juni 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisisinvoerwet 1931 art. 2: Sr .. 
art. 57.) 

Volgens de duidelijke strekking der 
Crisisinvoerwet kan de Kroon op een 
overeenkomstig art. 3 lid 2 voor een in
gevolge art. 2 uitgevaardigd K. B. in 
de plaats getreden wet een nieuw zoo
danig besluit, dat den invoer van de
zelfde goederen andermaal , doch thans 
voor een opvolgend tijdvak, aan beper
king onderwerpt, doen volgen. D e Ko
ninklijke Besluiten van 27 Juni 1935 n °. 
33, Stct. n °. 124, van 17 Augustus 1935 
n °. 3, Stct. n °. 168 en 29 November 
1935 n °. 33, Stct. n ° . 234, waarbij o.m. 
met betrekking tot de door req. inge
voerde goederen van deze bevoegdheid 
is gebruik gemaakt, ontleenen hunne 

geldigheid rechtstreeks aan de Crisis
invoerwet. 

Door art. 57 Sr. in het arrest aan te 
halen heeft het Hof voldoende aange
duid, dat het de ten laste van req. be
wezen verklaarde feiten als op zichzelf 
staande handelingen beschouwde. De 
vraag, welke vorm van samenloop hier 
zich voordeed, is derhalve in het arrest 
wel degelijk beantwoord. 

Op het beroep van S. A. v. G., koopman te 
Overveen gemeente Bloemendaal, requirant 
van cassatie tegen een arrest van het Ge
rechtshof te Amsterdam van 17 Maart 1939, 
waarbij op het door requirant gedaan verzet 
is vernietigd het door dit Hof in deze zaak 
bij verstek gewezen arrest van 7 Dec. 1938, 
houdende bevestiging in hooger beroep, be
halve ten aanzien van de aan requirant opge
legde straf, van een vonnis -der Arr.-Recht
bank te Amsterdam van 8 April 1938, en 
waarbij voorts met vernietiging ook van dit 
vonnis requirant ter zake van het "opzettelijk 
goederen invoeren in strijd met het bepaalde 
in en krachtens art. 2 der Crisis-invoerwet 
1931 S. 535, meermalen gepleegd", met aan
haling van de artt. 2, 8 en II dier wet, 2 en 3 
van het K. B. N °. 33 van 27 Juni 1935 Stct. 
N °. 124, 2 en 3 van het K. B. N °. 3 van 17 
Aug. 1935 Stct. N °. 168, 2 en 3 van het K . B . 
N °. 33 van 29 Nov. 1935 Stct. N °. 234, 57 en 
91 Sr. , is veroordeeld tot gevangenisstraf van 
acht maanden met verbeurdverklaring van 
den in beslag genomen automobiel en van 
een aantal in het arrest nader aangeduide 
kisten met zakdoeken, sokken en kimono's. 

Conclusie van den Adv. - Gen. Holsteyn. 

Post alia : 
De verdachte heeft tegen 's Hofs arrest 

beroep in cassatie ingesteld en requirantheeft 
bij schriftuur cassatiemiddelen aangevoerd, 
die, naar mij voorkomt, luiden: 

I. V. t. of s. van de Wet van den 23sten 
Dec. 1931 S . 535, houdende toekenning van 
de bevoegdheid tot het tijdelijk treffen van 
maatregelen ter beperking van den invoer 
van goederen en van de Wet van den 17 Nov. 
1933, tot wijziging dier Wet, verder van art. 
55 der Grondwet, artt. 2/5 A. B., artt. 91 en 
55 Sr., 

omdat het Gerechtshof, den inhoud van 
het vonnis der Rechtbank overnemende, ten 
aanzien van het gevoerde verweer, dat de 
onderhavige Koninklijke Besluiten van 17 
Aug. x935, 27 Juni x935 en 29 Nov. 1935 ver
bindende kracht missen, tot dezelfde over
weging en mitsdien tot een veroordeeling is 
gekomen; 

II. S. van art. 423 Sv., 
omdat het Hof, de (door de Rechtbank 

opgelegde) straf van 3 maanden (bij het bij 
verstek gewezen arrest) tot 6 maanden en 
daarna (bij het bestreden arrest) tot 8 maan
den verhoogende, in zijn arrest niets omtrent 
samenloop heeft opgenomen, hoewel het Hof 
de gronden tot de veroordeeling uit het von-
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nis der Rechtbank heeft geput en dit vonnis 
ook den samenloop buiten beschouwing heeft 
gelaten. 

Het eerste middel houdt verband met het 
voor Rechtbank en Hof gevoerde verweer en 
is gericht tegen 's Hofs verwerping daarvan. 
Het Hof heeft, blijkens het bestreden arrest, 
dat verweer op dezelfde gronden als de 
Rechtbank, verworpen, daarbij, kenlijk met 
toepassing van art. 423, derde lid, Sv., uit 
het vonnis den inhoud van het desbetreffend 
gedeelte overnemende (moetende vanzelf
sprekend dus in dit overgenomen gedeelte in 
plaats van "de Rechtbank" worden gelezen 
"het Hof" immers het Hof heeft omtrent dat 
verweer overwogen: 

"0. dat de raadsman van verdachte voor 
den Hove heeft herhaald het namens dezen 
in eerste instantie voorgedragen verweer, dat 
de Koninklijke Besluiten van 17 Aug. 1935, 
N °. 3 (Stct. n ° 168), 27 Juni 1935, N ° . 33 
(Stct. n °. 124) en 29 Nov. 1935, n ° . 33 (Stct. 
n °. 234) verbindende kracht zouden missen, 
doch het H of op de door de Rechtbank in de 
daarop betrekking hebbende overweging van 
het vonnis vermelde gronden dit verweer ver
werpt, wordende de inhoud van die overwe
gingen door het Hof uit het vonnis overge
nomen". 

De R echtbank heeft, blijkens het vonnis, 
omtrent het verweer overwogen: 

,,0. dat de raadslieden van verdachte heb
ben aangevoerd, dat de Koninklijke Besluiten 
van 17 Aug. 1935 n °. 3 (Stct. n ° . 168), 27 
Juni 1935 n ° . 33 (Stct. n °. 124) en 29 Nov. 
1935 n °. 33 (Stct. n ° . 234), respectievelijk 
regelende de beperking van den invoer van 
sokken, zakdoeken en kimono's, welke Ko
ninklijke Besluiten in werking waren ten tijde 
van het begaan der telaste gelegde feiten, 
verbindende kracht zouden missen ; 

0. dat de raadslieden dit verweer gronden 
op de stelling, dat de Kroon niet bevoegd zou 
zijn de voortzetting van de contingenteering 
van een bepaald artikel te gelasten na het 
verstrijken van den tijdsduur waarvoor deze 
contingenteering bij de Wet was vastgesteld, 
zooals in casu is geschied; 

0. dat de raadslieden zich tot staving van 
deze stelling beroepen op een volgens hen 
bestaande regel van N ederlandsch Staats
recht, dat alleen de Wetgever de duur van de 
regeling eener materie, di e hij zich eenmaal 
heeft aangetrokken kan verlengen en zich 
bovendien beroepen op de artt. 2 en 3 van de 
Crisisinvoerwet (Wet van 23 Dec. 1931 S . 
535) waaruit zij afleiden, dat bij iedere goe
derensoort slechts éénmaal bij wege van 
spoedvoorziening de macht aan de Kroon 
wordt gegeven den invoer van eenig goed te 
beperken, welke macht de Kroon niet meer 
heeft, wanneer de contingenteering van die 
goederensoort bij de Wet is geregeld; 

0 . hieromtrent, dat de Rechtbank geen 
wetsbepaling bekend is, welke verbiedt een 
materie, die vroeger bij de wet geregeld was, 
na het expireeren van den tijdsduur, waar
voor die regeling gold, bij Algemeene Maat
regel van Bestuur te regelen; 

0 . dat het door de raadslieden gedane be
roep op de artt. 2 en 3 (kenlijk bij vergissing 
is getikt 2 en 2) der Crisisinvoerwet niet op
gaat, omdat hoezeer uit deze bepaling ook 
blijkt, dat het uitvaardigen van invoerver
boden de taak van den Wetgever is, uit het 
woord "telkens" in art. 2 volgt, dat de Kroon 
na expiratie van de Wet, waarbij een contin
genteering is voorgeschreven, bij gebleken 
noodzaak bevoegd is eenzelfde of soortgelijke 
contingenteering uit te vaardigen bij K. B. ; 

0 . dat deze bevoegdheid zoowel vereenig
baar is met de bewoordingen van genoemde 
wetsbepalingen als met de strekking van de 
Crisisinvoerwet, n .l. het verwezenlijken van 
de mogelijkheid invoerverboden uit te vaar
digen, welke uiteraard aan een beperkten 
tijdsduur zijn gebonden, terwijl na afloop van 
dien termijn moet worden beslist of de ge
bruikmaking van het economisch wapen der 
contingenteering al dan niet moet worden 
voortgezet ; 

0. dat deze beslissing evenzeer als de be
slissing die genomen wordt bij de eerste uit
vaardiging van het invoerverbod op zeer kor
ten termijn moet worden genomen, en der
halve praktisch niet bij de Wet, voor welker 
totstandkoming altijd een zekeren tijd noodig 
is, genomen kan worden, weshalve de delega
tie van deze bevoegdheid aan de Kroon, on
der voorbehoud van bekrachtiging door de 
Wet niet anders dan rationeel genoemd kan 
worden; 

0. dat de R echtbank derhalve het opge
worpen verweer verwerpt". 

Naar mijne meening is in deze overwegin
gen het verweer op juiste gronden verworpen 
en is door die verwerping geen der beide, in 
het middel genoemde wetten van 1931 en 
1933 (waarmede blijkens de toelichting ken
lijk bedoeld zijn de bij de wet van 17 Nov. 
1933 S. 596 gewijzigde Crisisinvoerwet 1931 
S . 535 en bepaaldelijk de artt. 2 en 3 dezer 
Wet) en geen der in het middel genoemde 
wetsartikelen verkeerd toegepast of geschon
den. 

D at art. 55 of 57 (oud art. 55) der Grond
wet, de artt. 2/5 der Wet houdende algemeene 
bepalingen der wetgeving van het Koningrijk, 
of de artt. 91 en 55 Sr. verkeerd toegepast of 
geschonden zouden zijn, vind ik in de toe
lichting niet met redenen omkleed en kan ik 
niet inzien, terwijl m. i. geen sprake ervan is, 
dat - zooals de toelichting inhoudt - met 
de overweging dat de bevoegdheid van de 
Kroon - na expiratie van de Wet, waarbij 
een contingenteering is voorgeschreven - bij 
gebleken noodzaak eenzelfde of soortgelijke 
contingenteering uit te vaardigen bij K. B., 
zoowel vereenigbaar is met de bewoordingen 
der artt. 2 en 3 der Crisisinvoerwet 1931 S . 
535 als met de (in voormelde overwegingen 
aangegeven) strekking dezer Wet, in strijd 
met art. II der voornoemde Wet houdende 
Alg. Bep. ,,de innerlijke waarde" dier Crisis
invoerwet zou zijn beoordeeld. Ook kan ik 
mij niet vereenigen met requirants, in de toe
lichting "an het middel geuite meening, dat 
steeds tijdig zou kunnen worden voorzien dat 
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een contingenteeringswet moet worden ver
lengd, en dat de delegatie der bevoegdheid 
aan de Kroon, onder voorbehoud van be
krachtiging door de wet, niet rationeel zou 
zijn. · 

Het tweede middel acht ik ongegrond, om
dat het Hof in het bestreden arrest wel iets 
omtrent samenloop heeft opgenomen, immers 
door in het arrest art. 57 Sr. als gezien en dus 
als toegepast te vermelden voldoendezichom
trent den samenloop heeft uitgelaten. Nog 
merk ik op, dat het vierde lid van art. 423 
Sv. in casu niet toepasselijk is, en voorts, hoe
wel m . i . overbodig als niet ter zake doende, 
dat ook in het vonnis der Rechtb. genoemd 
wetsartikel 57 als toegepast is vermeld en 
dat, gelet o. a. op 's Hofs bewijsconstructie 
en strafmotiveering, het Hof volstrekt niet 
,.de gronden tot de veroordeeling uit het von
nis heeft geput". 

Geen grond tot cassatie aanwezig oordee
lende, concludeer ik tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: (Zie Conclusie.) 

0. dat bij het bestreden arrest overeen
komstig de inleidende dagvaarding, met her
stel van een daarin voorkomende kennelijke 
vergissing en van een daarin voorkomende 
tikfout, ten laste van requirant, met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, is be
wezen verklaard, dat hij op 3 Januari 1936 
te Amsterdam opzettelijk in strijd met het 
bepaalde in en krachtens art. 2 der Crisisin
voerwet 1931, S . 535, heeft ingevoerd 13 kis
ten, gemerkt M. B. 1-13 en gevuld met zak
doeken, door opzettelijk die kisten met zak
doeken, waarvan de invoer uit het buiten
land in Nederland krachtens die wet was ver
boden, zonder in het bezit te zijn van de daar
toe vereischte vergunning (consent) en zon
der daartoe op eenigerlei wijze gerechtigd te 
zijn en welke kisten met zakdoeken uit Japan 
waren aangevoerd met het stoomschip ,,Groo
tekerk", aan het daarop rustende douanetoe
zicht te onttrekken en uit een douaneloods te 
doen vervoeren en die zakdoeken onder het 
voorgeven van doorvoer rechtstreeks uit het 
buitenland in het vrije verkeer te brengen en 
te verhandelen; 

2. dat hij begin Januari 1936 te Amster
dam, opzettelijk in strijd m et het bepaalde 
in en krachtens art. 2 der Crisisinvoerwet 
1931, S. 535, heeft ingevoerd 5 kisten , ge
merkt C 3 en C 996/9, gevuld met zakdoeken, 
door opzettelijk die kisten met zakdoeken, 
waarvan krachtens die Wet de invoer in Ne
derland vanuit het buitenland was verboden, 
zonder in het bezit te zijn van de daartoe ver
eischte vergunning en zonder daartoe op eeni
gerlei wijze gerechtigd te zijn en welke kis
ten met zakdoeken uit het buitenland wa
ren aangevoerd met de stoomschepen "Vlie
stroom" en "Vechtstroom", aan het daarop 

rustende douanetoezicht te onttrekken en on
der het voorgeven van doorvoer uit de doua
neloods te doen vervoeren en die zakdoeken 
rechtstreeks uit het buitenland in het vrije 
verkeer te brengen en te verhandelen; 

3. dat hij omstreeks 6 Januari 1936 te 
Amsterdam, opzettelijk in strijd met het be
paalde in en krachtens art. 2 der Crisisin
voerwet 1931, S. 535, heeft ingevoerd 8 kis
ten, gemerkt G.T. en gevuld met sokken en 
kimono's, door opzettelijk die kisten met sok
ken en kimono's, waarvan krachtens die Wet 
de invoer in Nederland vanuit het buitenland 
was verboden, zonder in het bezit te zijn van 
de daartoe vereischte vergunning en zonder 
daartoe op eenigerlei wijze gerechtigd te zijn 
en welke kisten met sokken en kimono's uit 
Japan waren aangevoerd met het stoomschip 
"Fushimi Maru" , aan het daarop rustende 
douanetoezicht te onttrekken en onder het 
voorgeven van doorvoer uit de douaneloods 
te doen vervoeren en die goederen recht
streeks uit het buitenland in het vrije ver
keer te brengen en te verhandelen ; 

0 . dat door requirant's raadslieden in eer
ste instantie als verweer is aangevoerd, dat 
de hierboven vermelde Koninklijke Besluiten 
tot voortzetting van de tijdelijke beperking 
van den invoer van respectievelijk zakdoe
ken, kousen en sokken, en bovenkleeding niet 
verbindend zouden zijn, omdat de Kroon niet 
bevoegd zou zijn de voortzetting van de con
tingenteering van een bepaald artikel te ge
lasten na het verstrijken van den tijd, waar
voor deze contingenteering tevoren is vast
gesteld door de wet; dat immers volgens een 
regel van Nederlandsch staatsrecht de duur 
van de regeling eener materie, welke de wet
gever zich eenmaal heeft aangetrokken, al
leen door den wetgever zou kunnen worden 
verlengd; dat bovendien uit de artt. 2 en 3 
der Crisisinvoerwet 1931 S . 535 zou zijn af te 
leiden, dat de Kroon t en aanzien van elke 
goederensoort slechts éénmaal bij wijze van 
spoedvoorziening den invoer mag beperken 
en de Kroon een bevoegdheid om dit te doen 
niet meer heeft zoodra een regeling van de 
contingenteering dezer goederensoort is tot 
stand gekomen bij de wet; 

dat de Rechtbank dit verweer heeft ver
worpen uit overweging: 

dat der Rechtbank geen wetsbepaling be
kend is, welke verbiedt een materie, die vroe
ger bij de wet geregeld was, na het expiree
ren van den tijdsduur, waarvoor die regeling 
gold, bij Algemeenen Maatregel van Bestuur 
te regelen; 

dat het door de raadslieden gedane beroep 
enz. (Zie Conclusie.) 

dat namens requirant hetzelfde verweer 
voor den Hove is herhaald, doch het bij het 
bestreden arrest wederom is verworpen op de 
bovenstaande, door de Rechtbank daarvoor 
aangevoerde gronden, welke het Hof uit hec 
vonnis der Rechtbank heeft overgenomen; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat de artt. 2 en 3 der Crisisinvoerwet 1931 

S. 535 geenszins zeggen, dat voor elke goe
derensoort slechts éénmaal een besluit als be-
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doeld in art. 2 kan worden uitgevaardigd, 
doch uit het eerste lid van dit art. 2, in het 
bijzonder uit het daarin voorkomende woord 
"telkens", duidelijk volgt, dat dit meerdere 
malen kan geschieden, hetgeen kennelijk 
hiermede verband houdt, dat zoowel een zoo
danig besluit, als een ingevolge art. 3 lid 2 

daarvoor in de plaats getreden wet steeds een 
beperkten geldingsduur -hebben en ook na het 
verstrijken daarvan aan beperking van den 
invoer van dezelfde goederensoort behoefte 
kan blijken te bestaan, zoodat een nieuw K. 
B., dat bestemd is om voor een opvolgend 
tijdvak te werken, doch welks inhoud overi
gens met die van het vroeger uitgevaardigde 
overeenkomt, van noode kan zijn; 

dat derhalve volgens de duidelijke strek
king der Crisisinvoerwet de Kroon op een 
overeenkomstig artikel 3 lid 2 voor een inge
volge art. 2 uitgevaardigd K. B . in de plaats 
getreden wet een nieuw zoodanig besluit, den 
invoer van dezelfde goederen andermaal, 
doch thans voor een opvolgend tijdvak, aan 
beperking onderwerpende, kan doen volgen, 
de hierboven vermelde Koninklijke Beslui
ten, waarbij onder meer met betrekking tot 
de door requirant ingevoerde goederen van 
deze bevoegdheid is gebruik gemaakt, hunne 
geldigheid rechtstreeks aan de Crisisinvoer
wet ontleenen, en het middel is ongegrond; 

0. dat ook het tweede middel niet kan sla
gen, omdat het Hof door art. 5 7 Sr. in het 
bestreden arrest aan te halen voldoende heeft 
aangeduid, dat het de ten laste van requirant 
bewezen verklaarde feiten als op zich zelf 
staande handelingen beschouwde, en dus de 
vraag, welke vorm van samenloop zich hier 
voordeed, in het bestreden arrest wel degelijk 
is beantwoord; 

Verwerpt het beroep. (N . J.) 

26 juni 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Landbouwcrisiswet art. 13; Cri
sis Melkbesluit 1936 art. 3.) 
Dat de Minister van Economische Za
ken bij zijn beschikking van 2 7 Aug. 
1938 als organisatie, welke op den voet 
van het bepaalde in art. 3 onder 2 sub d 
van het Crisis-Melkbesluit 1936 de af
levering van consumptiemelk had toe te 
staan, aanwees een organisatie, welke 
niet rechtspersoonlijkheid bezit, is niet 
in strijd met art. 13 van de Landbouw
crisiswet 1933, waarin slechts sprake is 
van het als voorwaarde te stellen aan
gesloten zijn bij een lichaam, noch met 
eenig ander wettelijk voorschrift. 

Op het beroep van D. W. L. , melkventer 
te Leeuwarden, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van het Kantongerecht te 
Leeuwarden van 16 Maart 1939, waarbij re
quirant terzake van "het afleveren van con
sumptiemelk"; met aanhaling van de artt. 1, 

9, 13, 31, 36 der Landbouwcrisiswet 1933, 1, 
2, 23, 24 van het Crisis Melkbesluit 1936, 
beschikkingen van den Minister van Econo-

mische Zaken van 27 Augustus 1938, nos. 
18249, 19452, 23, 91 Sr., is veroordeeld tot 
een geldboete van vijf gulden en een ver
vangende hechtenis van. vijf dagen. ( Gepleit 
door Mr. B . W. Stomps). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: 

"S., althans v . t . van de artt. 9, 13, 31, 36 
Landbouwcrisiswet 1933, Crisis-Organisatie
besluit 1933 art. 2, Crisismelkbesluit 1936 
artt. 1, 2 , 3, 4 en 5; 350, 351, 358, 359, 
398 Sv., 

door het bewezenverklaarde strafbaar te 
oordeelen, met verwerping van het te dien 
aanzien door requirant gevoerd verweer, hoe
wel de Minister van Economische Zaken bij 
zijne beschikking de dato 27 Aug. 1938 n°. 
19452, Afdeeling Landbouw-Crisis-aangele
genheden, genomen ingevolge art. 3, lid 2 

Crisis-melkbesluit 1936, eene vereeniging als 
organisatie als bedoeld in art. 3 lid 2, sub d 
van het Crisis-melkbesluit heeft aangewezen 
welke rechtspersoonlijkheid mist"; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen 
komstig de dagvaarding, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, ten laste van re
quirant is bewezen verklaard: 

,,dat hij op 31 Januari 1939 des voormid
dags omstreeks 11 uur in de gemeente Leeu
warden aan het perceel Engelumerstraat n °. 
2 te Leeuwarden consumptiemelk, zijnde 
melk kennelijk bestemd om al dan niet recht
streeks te worden afgeleverd aan afnemers 
voor eigen huishoudelijk gebruik, heeft afge
leverd"· 

dat d~ Kantonrechter heeft verworpen het 
verweer van requirant, gegrond op de om
standigheid, dat de door den Minister van 
Economische Zaken erkende organisatie, wel
ke op den voet van het bepaalde in art. 3 
onder 2 sub d van het Crisis-Melkbesluit 1936 
de aflevering van consumptiemelk had toe te 
staan, op het oogenblik van de telastegelegde 
overtreding rechtspersoonlijkheid miste; 

0. ten aanzien van het voorgestelde mid
del van cassatie: 

dat het hier betreft het toestaan aan een 
bepaald persoon door een door den Minister 
erkende organisatie van het afleveren van 
consumptie-melk, als een van de voorwaar
den, waaronder het verbod tot zoodanige af
levering van art. 2 van het Crisismelkbesluit 
1936 niet geldt; 

dat het betrekken daarin van een niet 
rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie 
niet in strijd komt met art. 13 van de Land
bouwcrisiswet 1933, waarin slechts sprake is 
van het als voorwaarde te stellen aangesloten 
zijn bij een lichaam, noch ook met eenig an
der wettelijk voorschrift; 

dat reeds op dezen grond het middel faalt ; 
Verwerpt het beroep. 
[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 

den Adv.-Gen. Holsteyn.] (N. J.) 
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26 Juni z939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenbelastingwet Motorrijtui
genbelastingwet art. r; Sv. art. 430.) 

Art. r, lid 2 der Motorrijtuigenbelas
tingwet geeft een omschrijving van wat 
onder "motorrijtuigen" in die wet moet 
worden verstaan, waarbij beslissend is 
de bestemming om op de daarin om
schreven wijze te worden voortbewogen. 
Onder "het rijden met een motorrijtuig" 
moet dan ook - nu de wet het begrip 
"rijden" in geen enkel opzicht beperkt 
- worden verstaan het rijden met een 
rijtuig, dat volgens vorenbedoelde om
schrijving, en dus naar zijn aard, een 
motorrijtuig is. 

Derhalve heeft de Politierechter, door 
er van uit te gaan, dat in genoemde wet, 
onder "rijden" met een motorrijtuig 
slechts is te verstaan het rijden met een 
motorrijtuig, dat op dat oogenblik ook 
werkelijk door eigen mechanische kracht 
wordt voortbewogen, aan dat begrip een 
te beperkte beteekenis toegekend. Hij 
heeft voor een ander feit vrijgesproken, 
dan was telastegelegd en aldus niet ge-
geven een vrijspraak in den zin van art. 
430 Sv. 

[Anders Adv.-Gen. Holsteyn.] 

Op het beroep van den Rijksadvocaat bin
nen het ressort van het Gerechtshof te Am
sterdazn, requirant van cassatie tegen een 
schriftelijk vonnis van den Politierechter bij 
de Arr.-Rechtb. te Utrecht van 6 Februari 
1:939, waarbij W. Z., zonder beroep, te Gouda, 
van het hem bij dagvaarding te laste gelegde 
werd vrijgesproken. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Gerequireerde heeft als verdachte voor den 
Politierechter bij de Arr.-Rechtb. te Utrecht 
terechtgestaan ter zake van het hem bij dag
vaarding telastegelegde, dat hij op of om
streeks 25 Aug. 1938 des voormiddags om
streeks o.ro uur te Soesterberg (gem. Soest) 
als bestuurder van een motorrijtuig als be
<loeld bij art. r der Motorrijtuigenbelasting
wet op den openbaren weg, Amersfoortsche
straat, rijdende, in gebreke is gebleven aan 
een ambtenaar, belast met de opsporing van 
overtredingen der Motorrijtuigenbelasting
wet, op diens eerste vordering te vertoonen 
eenige bij dat motorrijtuig behoorende ten 
name van den houder staande belastingkaart 
als bedoeld bij art. 15 der Motorrijtuigenbe
lastingwet. 

Genoemde Politierechter heeft bij schrif
telijk vonnis van 6 Februari 1939 het telas
tegelegde niet bewezen verklaard en mitsdien 
verdachte daarvan vrijgesproken. 

De Rij ksadvocaat binnen het ressort van 
het Gerechtshof te Amsterdam heeft tegen 
het vonnis beroep in cassatie ingesteld en bij 
schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld en 
toegelicht, namelijk: 

S ., althans v. t . van de artt. 350, 358 en 
359, in verband met art. 367, 2e lid, Sv. en 
van de artt. 1, 2, 15 en 19 der Motorrijtuigen-

belastingwet, doordat de Politierechter voor
noemd, overwegende: 

,,dat volgens art. r der Motorrijtuigenbe
lastingwet onder motorrijtuigen worden ver
staan rij - of voertuigen bestemd om uitslui
tend of mede door een mechanische kracht, 
op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig, 
anders dan langs spoorstaven te worden 
voortbewogen; 

"dat een motorrijtuig slechts dan aan zijn 
bestemming voldoet indien het zich op voor
zegde wijze voortbeweegt; 

"dat mitsdien ook alleen in dat geval kan 
worden gesproken van rijden met een motor
rijtuig in den zin van voornoemde wet; 

"dat ten d eze is komen vast te staan dat 
het motorrijtuig door een ander motorrijtuig 
werd gesleept, zoodat niet van rijden met dit 
motorrijtuig in den zin der Motorrijtuigen
belastingwet kan worden gesproken; 

"dat mitsdien niet is bewezen, hetgeen aan 
verdachte is telastegelegd; 

en op deze gronden beslissende : 
,,Verklaart niet bewezen, hetgeen verdach

te bij de dagvaarding is telastegelegd en 
spreekt hem mitsdien daarvan vrij". 

is uitgegaan van een verkeerde opvatting 
van de begrippen " motorrijtuig" en ,,rijden" 
in de telastelegging en in art. 15 der Motor
rijtuigenbelastingwet in verband met art. r 
dier wet en derhalve niet heeft beraadslaagd 
op den grond der telastelegging. 

De Politierechter achtte het telastegelegde 
kennelijk wel bewezen, behoudens de gege
ven uitlegging omtrent het begrip rijden. 

Uit dezen hoofde kan de uitspraak van den 
Politierechter niet beschouwd worden als te 
zijn een zuivere vrijspraak, waartegen beroep 
in cassatie ex art. 430 Sv. niet zou open
staan. 

D en verdachte was te laste gelegd, dat hij 
geen belastingkaart heeft vertoond " als be
stuurder van een motorrijtuig op den open
baren weg rijdende". De Politierechter heeft 
echter beslist, alsof telastegelegd was "op den 
openbaren weg rijdende als bestuurder van 
een motorrijtuig, dat voortbewogen werd door 
een mechanische kracht op of aan dat voer
tuig zelf aanwezig". 

De Motorrijtuigenbelastingwet bepaalt nu 
weliswaar in art. r , dat onder motorrijtuigen 
worden verstaan "alle rij - of voertuigen be
stemd om uitsluitend of mede door mechani
sche kracht op of aan het rij- of voertuig zelf 
aanwezig, anders dan langs spoorstaven te 
worden voortbewogen", doch dit houdt geens
zins in, dat een dergelijk rij- of voertuig, uit 
zijn aard bestemd om uitsluitend of mede 
door mechanische kracht op of aan dat rij
of voertuig zelf aanwezig te worden voortbe
wogen, indien het op een gegeven oogenblik 
feitelijk wordt voortbewogen door een me
chanische kracht, niet op of aan het rij- of 
voertuig zelf aanwezig, geen motorrijtuig in 
den zin der wet meer zou zijn, veel minder 
dat in een dergelijk geval, zooals de Politie
rechter beslist, niet meer gesproken kan wor
den van "rijden" in den zin der Motorrijtui
genbelastingwet. 
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Naar mijne meening faalt het middel. D e 
door den Politierechter gegeven vrijspraak 
is gebaseerd op voormelde, bij het middel op
genomen overwegingen. Met den requirant 
ben ik van inzicht, dat blijkens die overwe
gingen de vrijspraak eigenlijk alleen betreft 
het deel der telastlegging, dat verdachte met 
het motorrijtuig rijdende was. Echter kan ik 
niet onderschrijven, dat de Politierechter is 
uitgegaan van een verkeerde opvatting van 
de begrippen ,,motorrijtuig" en "rijden" in 
de telastelegging en in art. 15 der MotorriJ
tuigenbelastingwet i. v. m. art. 1 dezer wet en 
dat de vrijspraak, als berustende met name op 
een onjuiste opvatting van dat begrip "rij
den", geen vrijspraak in den zin van art. 430 
Sv. zou zijn. 

Mijns inziens heeft de Politierechter niet 
beslist, dat een door een ander motorrijtuig 
gesleept wordend motorrijtuig geen motorrij
tuig in den zin der Motorrijtuigenbelasting
wet meer zou zijn, terwijl ik juist acht de op
vatting van den Politierechter omtrent het 
begrip "rijden", dat, naar aangenomen mag 
worden, in de telastlegging in denzelfden zin 
is gebezigd als in de Motorrijtuigenbelasting
wet. D e opvatting van den Politierechter 
komt hierop neer, dat onder "rijden" in deze 
wet is te verstaan een rijden, dat in overeen
stemming is met de wijze, waarop een motor
rijtuig bestemd is te rijden, dus zoodanig, dat 
het uitsluitend of mede door eene mechani
sche kracht, op of aan het motorrijtuig zelf 
aanwezig, wordt voortbewogen, hetgeen bij 
een door een ander motorrijtuig gesleept wor
dend motorrijtuig niet het geval is. Deze op
vatting, door den Politierechter gegrond op 
de definitie van "motorrijtuigen" in art. 1, 

tweede lid, der Motorrijtuigenbelastingwet, 
is nader te fundeeren door uitdrukkelijk het 
eerste lid en het tweede lid van dat wetsar
tikel in onderling verband en samenhang te 
beschouwen. Het wil mij voorkomen, dat dit 
artikel aangeeft wat onder "rijden met een 
motorrijtuig" in den zin dier wet is te ver
staan en dat het eerste lid, inhoudende: On
der den naam "Motorrijtuigenbelasting" zal 
eene belasting worden geheven ter zake van 
het rijden met motorrijtuigen op den open
baren weg, klaarblijkelijk, daar het spreekt 
van "het rijden" en niet in het algemeen van 
rijden, met het rijden op het oog heeft het 
in het tweede lid omschreven rijden, n.l. het 
uitsluitend of mede door eene mechanische 
kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aan
wezig, anders dan langs spoorstaven voort
bewegen. Mijns inziens geeft dus de Motor
rijtuigenbelastingwet in haar eerste artikel 
klaarblijkelijk een bepaalde beteekenis aan 
het begrip "rijden met een motorrijtuig", en 
falen reeds hierom de, nog ter mijner kennis 
gekomen redenen waarom de opvatting van 
den P olitierechter niet juist zou zijn, welke 
redenen hierop neerkomen: 

dat taalkundig onder rijden te verstaan is 
het zich voortbewegen (van een rijtuig) over 
een weg, onverschillig op welke wijze de 
voortbeweging wordt veroorzaakt; 

dat een gesleept motorrijtuig naar de ratio 

der Motorrijtuigenbelastingwet geacht moet 
worden te "rijden" in den zin dier wet, daar 
een gesleept motorrijtuig evenzeer van den 
weg gebruik maakt en tot de "slijtage" daar
van bijdraagt als een automobiel die zich op 
eigen kracht voortbeweegt; 

dat des Politierechters opvatting zich 
slecht met artikel 3 lid 3 dier wet zou ver
dragen; en 

dat in een drietal arresten van den Hoogen 
Raad eenige aanwijzingen zou zijn te vinden 
tegen een beperken van het begrip "rijden" 
als de Politierechter doet, n.l. de drie arres
ten, respectievelijk van 14 Januari 1929 N. J. 
1929 blz. 694 (betreffende het begrip een rij
w,iel berijden, in de Rijwielbelastingwet); 
van 2 Maart 1931 N. J. 1932 blz. 814 (betref
fende door motorrijtuig (tractor) voortbewo
gen dorschmachine en stroopers; art. 3, derde 
lid, en art. 41 der Wegenbelastingwet); en 
van 16 October 1933 N. J. 1933 blz. 1654 (be
treffende het toepassing missen van art. 41 
der Wegenbelastingwet in een geval dat een 
aanhangwagen anders dan door mechanische 
kracht werd voortbewogen). 

Tenslotte merk ik op, dat volgens de ruime 
opvatting zelfs een rijden met een motorrij 
tuig, dat door een paard wordt voortgetrok
ken (gesleept), zou zijn ,,rijden" in den zin 
der Motorrijtuigenbelastingwet. 

Uit het voorgaande volgt, dat, naar mijn 
oordeel, de Politierechter wel op den grond
slag der telastelegging heeft beraadslaagd en 
beslist en dus de gegeven vrijspraak is een 
vrijspraak in den zin van art. 430 Sv. D erhal
ve concludeer ik tot niet-ontvankelijkverkla
ring van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld en toegelicht bij schrif
tuur, en luidende: (zie Conclusie). 

0. dat aan gerequireerde bij dagvaarding 
is telastegelegd: dat hij enz. (zie Conclusie). 

0. dat bij het bestreden vonnis gerequireer
de van die te lastelegging is vrijgesproken op 
de volgende gronden: 

,,dat volgens art. 1 der Motorrijtuigenbe
lastingwet enz. (zie het middel in de conclu
sie. Red.) 

0 . dat het vorenaangehaalde aldus is te 
verstaan, dat de Politierechter wel aanneemt, 
dat het onderhavige rijtuig was een motorrij
tuig in den zin der Motorrijtuigenbelasting
wet, doch dat ten tijde en ter plaatse bij dag
vaarding vermeld daarmede niet werd "ge
reden" in den zin dier wet, zulks op den en
kelen grond, dat het zich toen niet, overeen
komstig zijne bestemming, op eigen kracht 
voort bewoog, doch d .,or een ander motorrij
tuig werd gesleept; 

0 . daaromtrent: 
dat art. 1, lid 2 <•er Motorri.ituigenhelas

tingwet een omschrijving geeft van wat on
der "motorrijtuigen" in die wet wordt ver
st aan, waarbij, - gelijk de Politierechter dan 
ook vooropstelt -, beslissend is de bestem-
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ming om op de daarin omschreven wijze te 
worden voortbewogen, maar dat dan ook, -
nu de wet het begrip "rijden" in geen enkel 
opzicht beperkt-, onder "het rijden met een 
motorrijtuig", - ter zake waarvan volgens 
het eerste lid van genoemd artikel de belas
ting wordt geheven -, wordt verstaan het 
rijden met een rijtuig, dat volgens vorenbe
doelde omschrijving, en dus naar zijn aard, 
een motorrijtuig is; 

dat derhalve de Politierechter, door ervan 
uit te gaan, dat in genoemde wet, en dien
overeenkomstig ook in de telastelegging, on
der "rijden" met een motorrijtuig slechts is 
te verstaan het rijden met een motorrijtuig, 
dat op dat oogenblik ook werkelijk door eigen 
mechanische kracht wordt voortbewogen, aan 
dat b egrip een te beperkte beteekenis heeft 
toegekend, van een ander feit heeft vrijge
sproken dan was te laste gelegd, en aldus niet 
heeft gegeven een vrijspraak in den zin van 
art. 430 Sv., zoodat het beroep ontvanke
lijk is; 

0. voorts omtrent het middel: 
dat, zooals uit het vorenoverwogene volgt, 

de Politierechter niet op den grondslag der 
telastelegging heeft beraadslaagd en beslist, 
waartegen bij art. 358 in verband met de artt. 
3 50, 367 en 528 van genoemd wetboek nietig
heid is bedreigd, en dus het middel gegrond is; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
En rechtdoende volgens art. 106 R. O.; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam, teneinde op de bestaande dag
vaarding opnieuw te worden berecht en af
gedaan. 

(N. J.) 

26 Juni 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Pol.Verd. van Nijmegen art. 41 ; 
M. en R.Regl. art. ubis; Sv. art. 358.) 

Het bestaan van art. 25 der P ol.Ver
ord. van Nijmegen, waarbij wordt ver
boden motorrijtuigen op meer dan twee 
wielen en rij- of voertuigen te plaatsen 
op de straat, indien aan de tegenover
gestelde zijde op een afstand van min
der dan 8 Meter een motorrijtuig enz. 
staat, geeft geen voldoenden grond om, 
in afwijking van de taalkundige betee
kenis, motorrijtuigen niet als "voorwer
pen" te beschouwen in den zin van art. 
41 sub d der Verordening, waarbij ver
boden is op de straten eenig voorwerp, 
enz. op te slaan, uit te stallen, te plaat
sen, te storten of te hebben. Er kan toch 
eenerzijds naast het algemeene voor
waardelijk verbod voor een bijzonder 
verbod als dat van art. 25 alle aanlei
ding zijn, terwijl anderzijds niet wel 
aannemelijk is, dat m . b. t. het plaa tsen 
en hebben van motorrij tuigen op de 
straat de verordening met het enkele 
verbod van art. 25 zoude hebben willen 
volstaan. [Anders Adv.-Gen. Rombach]. 

Het beroep van req. op art. nbis l\-1. 
en R .Regl., dat den gemeenteraden de 

bevoegdheid geeft om slechts in het be
lang van de vrijheid en veiligheid van 
het verkeer over een weg bepaalde ver
boden te stellen, moet reeds hierop af
stuiten, dat art. 41 onder d. ten deze 
slechts in het geding is, voor zoover 
daarbij het plaatsen en hebben is ver
boden op straat - in den zin van art. 
4 der P. V. van Nijmegen - welke niet 
tevens weg is in den zin van het 1\-1. en 
R.Regl. [Anders Adv.-Gen. Rombach] . 

De grief, dat req.'s t. t. uitdrukkelijk 
voorgedragen verweer, dat het in Nij
megen normale verkeersgewoonte is, dat 
taxi-ondernemers steeds overdag één of 
meer taxi's op straat geplaatst hebben, 
door de Rechtb. niet is weerlegd, mist 
feitelijken grondslag nu omtrent een 
normale verkeersgewoonte als bedoeld 
niets is vastgesteld, terwijl van het uit
drukkelijk voorgedragen verweer niet 
blijkt. 

Ambtshalve de qualificatie verbeterd. 

Op het beroep van Ch. Q. A. v. d. P. , ga
ragehouder te Nijmegen, requirant van cas
satie tegen een vonni~ van de Arr.-Rechtb. 
te Arnhem van den 21 Maart 1939, waarbij 
in hooger beroep, met vernietiging van een 
mondeling vonnis van het Ktg. te Nijmegen 
van 25 Januari 1939, requirant terzake van : 
,,het op de straten eenig voorwerp plaat
sen", met toepassing van de artt. 41 aanhef 
en onder d j 0

• 121 van de Politieverordening 
voor de gemeente Nijmegen, 23, 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van vijftig •;ent 
en een vervangende hechtenis van één dag; 
(Gepleit door Mr. J. van Ophuysen.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Rechtb. te Arnhem heeft bij vonnis van 
21 Maart 1939, waartegen dit cassatieberoep 
gericht is, rechtsprekende in hooger beroep 
van een vonnis van den Kantonrechter te Nij
megen van 25 Jan. 1939, waarbij requirant 
van alle rechtsvervolging te dier zake was 
ontslagen, ten laste van dezen bewei:en ver
klaard dat hij op 27 Oct. 1938 des voormid
dags omstreeks 9½ uur in de gemeente Nij
megen op de voor het publiek toegankelijke 
straat het Kelfkensbosch (buiten den eigen
lijken rijweg) een drietal automobielen ge
plaatst heeft gehad. D it bewezene enz. 

Ter terechtzitting van Uwen Raad van 22 

Mei jl. heeft de raadsman van requirant de 
volgende middelen van cassatie voorgedra
gen: 

I. Onder "voorwerp" in art. 41 sub d van 
de Nijmeegsche Politieverordening zijn niet 
begrepen motorrijtuigen op meer dan twee 
wielen. 

II. Indien echter onder "voorwerp" i,1 
genoemd wettelijk voorschrift wel zouden zijn 
begrepen automobielen, dan gaat dit voor
schrift ten aanzien van automobielen te ver 
en is mitsdien onverbindend (althans t. a . v. 
automobielen) . 

III. Indien een automobiel wel zou zijn 
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een "voorwerp" in den zin van dit art. 41 sub 
d. en indien dit artikel t. a. v. automobielen 
wel toepasselijk zou worden geacht, dan dient 
de toepasselijkheid - volgens de Amhem
sche R echtbank en den H . R . zelve - be
perkt te blijven tot die gevallen, waarin de 
automobielen volgens normale verkeersge
woonte in een garage worden opgeborgen. 

Als toelichting van dit cassatiemiddel stelt 
requirant's raadsman dat het te Nijmegen 
normale verkeersgewoonte is dat taxi-onder
nemers steeds overdag één of meer taxi's 
op straat geplaatst hebben. 

Dit zou ter terechtzitting van de Rechtb. 
te Arnhem zeer uitdrukkelijk door den raads
man van requirant zijn betoogd, doch in het 
vonnis van de Rechtb. is niet de weerlegging 
van dit verweer opgenomen, hetgeen volgens 
art. 358 Sv. had behooren te geschieden, zoo
dat dit vonnis ingevolge art. 358 Sv. zou be
hooren te worden vernietigd. 

Het bovengenoemde art. 41 aanvang en 
sub d. der Politieverordening voor de ge
meente Nijmegen, vastgesteld op 29 Juni 
1932 en afgekondigd 4 Aug. 1932, luidt als 
volgt: Het is verboden op de straten eenig 
voorwerp of een of meer der in art. 6 sub f 
niet genoemde stoffen (bedoeld zijn afval
stoffen) op te slaan, uit te stallen, te plaat
sen, te storten of te hebben. Een volgend lid 
van het zelfde artikel bepaalt dat B. en W. 
van het bepaalde sub d. ontheffing kunnen 
verleenen. 

Requirant had de, bij het eerste middel be
weerde, niet-toepasselijkheid van dit voor
schrift op automobielen reeds bij de rechtb. 
betoogd doch de Rechtb. overwoog dienaan
gaande : ,,dat automobielen nu eenmaal" voor
werpen" zijn en mitsdien vallen onder het 
voorschrift van art. 41 d. welk voorschrift 
evenals de overige bepalingen van art. 41 be
scherming van de openbare orde beoogt; dat 
hieraan niet afdoet hetgeen in art. 24 en ~5 
der Verordening omtrent de plaatsing van 
automobielen is bepaald, omdat door deze 
bepalingen - daargelaten of art. 25 nog als 
verbindbaar is te beschouwen - de bescher
ming van het verkeersbelang wordt beoogd. 

Tot goed verstand dezer overweging diene 
dat art. 25 der Verordening krachtens vast
stelling op 25 Jan. 1933 en afkondiging op 23 
Febr. 1933 luidt: Het is verboden 

a. motorrijtuigen op meer dan twee wie
len en rij- of voertuigen te plaatsen op de 
straat, indien aan de tegenovergestelde zijde 
van de straat op een afstand van minder dan 
8 Meter een motorrijtuig op meer dan twee 
wielen of een rij- of voertuig stilstaat; 

b. een motorrijtuig of rij- en voertuig op 
een afstand van minder dan 10 Meter van een 
vluchtheuvel (verkeersleider) te plaatsen; 

c. een motorrijtuig of een rij-of voertuig 
op een afstand van minder dan 15 Meter van 
een vereenigingspunt van wegen te plaatsen. 
Blijkens een nadere verordening kan ook van 
deze verbodsbepalingen door B. en W . onthef
fing worden verleend. 

Requirants raadsman betoogt nu blijkens 
de toelichting van zijn eerste cassatiemiddel 

opnieuw dat uit het feit dat art. 25 van de 
Verordening nog weer verbiedt het plaatsen 
op de straat van motorrijtuigen op meer dan 
twee wielen in bepaalde gevallen blijkt, dat 
de "voorwerpen" van art. 41 sub d. der ver
ordening niet zoodanige motorrijtuigen zijn, 
anders ware art. 25 der verordening overbo
dig. Uit het verband dier artt. 25 en 41 d. 
der verordening t lijkt volgens hem de bedoe
ling van den Gemeentewetgever zeer duide
lijk. 

In tegenstelling met de Rechtb. ben ik door 
het betoog van den raadsman van requirant 
reeds lang voor zijn eerste middel gewonnen. 

Inderdaad is het m. i . ondenkbaar dat de 
Gemeenteraad van Nijmegen bedoeld zou 
hebben te bepalen dat het behoudens vergun
ning van B . W . verboden zou zijn een auto
mobiel op de straat te hebben of te plaatsen. 
Zoo iets bepaalt een verstandige wetgever 
niet. Om in te zien dat de overheid van Nij
megen dit niet bedoeld heeft, heb ik de ver
gelijking van de artt. 25 en 41 der verorde 
ning niet noodig. Art. 25 heeft ook inderdaad 
reeds opgehouden te bestaan ten gevolge der 
wijziging van art. 6 van het Motor- en R ij
wielreglement bij besluit van 24 Maart 1934 
S . 125. De bedoeling van art. 41 sub d. is 
geen andere dan in het belang van de open
bare orde voor te schrijven dat voorwerpen, 
die niet uit hun aard op de straat behooren, 
daarop niet mogen worden opgeslagen en 
zelfs daarop niet mogen worden geplaatst of 
gehad. Een verbod om ook andere voorwer
pen op de straat te plaatsen of te hebben zou 
ieder maatschappelijk verkeer onmogelijk 
maken. Men denke aan koffers, kleeding enz. 
en voor ons geval aan de gebruikelijke ver
voermiddele·.1. D e tegenwerping: ,,een auto
mobiel is toch een vootwerp" acht ik geba
seerd op een uitlegging van het voorschrift 
naar de letter en niet naar zijn kracht en be
teekenis. De Ambtenaar 0. M. bij het Ktg., 
die de zonderlinge co:isequentie van de be
paling heeft gepeild, tracht haar te qedden 
met een aardig gevonden vergelijking. Het 
is volgens hem met art. 4 1 d. als met art. 461 
Sr. dat wel is waar toepasselijk is op alle 
terreinen, waarvan de toegang verboden is, 
doch waarvan het algemeen bekend is, dat 
ieder goedwillend burger daar ongestoord 
mag wandelen. Evenals de eigenaar aan art. 
461 Sr. de bevoegdheid ontleent om alle wan
delaars te weren, een bevoegdheid, waarvan 
hij echter slechts bij hooge uitzondering ge
bruik maakt, zou art. 41 d . aan de politie de 
bevoegdheid geven om alle voorwerpen van 
de straat te houden, met de bedoeling dat 
daarvan alleen gebruik zal worden gemaakt 
om excessen te keeren. De vergelijking is 
scherpzinnig, maar zij gaat mank. De eerza
me wandelaar, die een bordje verboden toe
gang passeert, begaat een overtreding en 
blijft afhankelijk van het gedoogen van den 
eigenaar. Wie zijn auto op den weg plaatst 
of heeft, begaat naar geen enkel verstandelijk 
inzicht een strafbaar feit. 

Het eerste middel acht ik mitsdien gegrond. 
Over het tweede subsidiair gestelde kan ik 
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kort zijn. Indien art. 41 d. inderdaad verbood 
automobielen op den weg te plaatsen of te 
hebben zou het zeker onverbindend zijn. Art. 
168 der Gemeentewet zou niet toelaten een 
regeling van die strekking te maken. Het 
voorschrift zou bovendien tengevolge van de 
regeling van het stationneerverbod en het 
parkeerverbod in het bij besluit van 24 Mrt. 
1934 S. 125 aan het Motor- en Rijwielregle
ment toegevoegde art. nbis van rechtswege 
hebben opgehouden te gelden. 

Ook het derde middel is slechts subsidiair 
voorgedragen. I ndien, zegt requirant, art. 41d 
der verordening het plaatsen en hebben van 
automobielen op den weg rechtsgeldig ver
biedt, is dit verbod in ieder geval beperkt tot 
die gevallen waarin automobielen volgens 
normale verkeersgewoonte in een garage wor
den opgenomen. Aangezien hij zich ter zit
ting van de Rechtbank uitdrukkelijk er op 
heeft beroepen dat het in N ijmegen normale 
verkeersgewoonte is dat taxi-ondernemers 
steeds overdag één of meer taxi's op straat 
geplaatst hebben had volgens hem omtrent 
dit verweer bij het vonnis bepaaldelijk een 
gemotiveerde beslissing moeten zijn geno
men. Dit middel, een vormmiddel dus, waarbij 
den requirant waarschijnlijk voor oogen heeft 
gestaan Uw arrest van 31 Oct. 1938, N . J . 
1939 n °. 121, dat evenwel naar aanleiding 
van een geheel anders geredigeerde verbods
bepaling gewezen is, mist feitelijke basi~. 
Niet blijkt dat requirant zich op bedoelde ge
woonte heeft beroepen. 

Zooals boven gezegd is, ben ik van oordeel 
dat het eerste middel gegrond is. Dat dus bij 
art. 41 sub d. der Politieverordening van Nij
megen )let bewezenverklaarde niet verboden 
is. Ook ben ik van oordeel dat het bewezene 
niet bij eenige andere bepaling verboden en 
strafbaar gesteld is. Het beroepen vonnis zal 
dus niet in stand kunnen blijven. 

Wel kan het in stand blijven voorzooveel 
betreft de vernietiging van het vonnis van 
den Kantonrechter te Nijmegen van 25 Jan. 
1939 en de bewezenverklaring van het feit, 
doch niet voorzooveel betreft de overige be
slissingen. 

Ik concludeer dat het vonnis waarvan be
roep, voorzoover die beslissingen betreft, zal 
worden vernietigd en dat Uw Raad ten prin
cipale rechtdoende zal beslissen dat het be
wezene niet is een strafbaar feit en dat re
quirant te dier zake van alle rechtsvervolging 
zal worden ontslagen. 

Ten slotte merk ik nog op dat voor het ge
val Uw Hooge Raad van oordeel mocht zijn 
dat het bewezene wel verboden is bij art. 41d 
der meergenoemde verordening, in ieder ge
val de qualificatie onjuist is en dat deze zal 
moeten luiden "in de gemeente Nijmegen op 
de straten eenig voorwerp hebben. 

De Hooge Raad enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner ; 
Gelet op de midden van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: (zie Conclusie.) 

L . 1939. 

0. dat bij het bestreden vonnis, met i:iua
lificatie en strafoplegging als voormeld, over
eenkomstig de dagvaarding ten laste van re
quirant is bewezen verklaard, dat hij enz. (zie 
Conclusie.) 

dat de Rechtb. daarbij nog heeft overwo
gen: 

,,dat verdachte's raadsman wel heeft be
toogd, dat automobielen niet zouden vallen 
onder art. 41d van voormelde verordening, 
doch de Rechtb. zich met dit verweer niet 
kan vereenigen; 

,,dat automobielen nu eenmaal "voorwer
pen" zijn en mitsdien vallen onder het voor
schrift van art. 41d, welk voorschrift even
als de overige bepalingen van art. 41 bescher
ming van de openbare orde beoogt ; dat hie.r
aan niet afdoet hetgeen in art. 24 en 25 der 
P .V. omtrent de plaatsing van automobielen 
is bepaald, omdat door deze bepalingen -
daargelaten of art. 25 nog als verbindbaar is 
te beschouwen - de bescherming van het 
verkeersbelang wordt beoogd; 

"dat verdachte's raadsman verder nog heeft 
aangevoerd dat art. 41d, indien het mede op 
automobielen van toepassing zou zijn, ten 
aanzien van motorrijtuigen het terrein be
treedt, dat reeds door art. nbis Motor- en 
Rijwielreglement wordt bestreken en in zoo
verre onverbindend is; 

,,dat de Rechtb. ook dit verweer verwerpt, 
daar art. 11bis Motor- en Rijwielreglement 
betreft het op den openbaren weg gedurende 
karteren of langeren tijd in stilstand hebben 
van motorrijtuigen, wat geenszins met zich 
mede brengt, dat art. 41d van de voormelde 
Politieverordening onverbindend zou zijn, 
daar dit artikel, toegepast op automobielen, 
verbiedt het enkel op straat in stilstand heb
ben van automobielen waar die, volgens nor
male verkeersgewoonten, in een garage wor
den opgeborgen;" 

0 . dat art. 41 aanhef en onder d van Titel 
II van de Politieverordening voor de ge
meente Nijmegen, vastgesteld door den Raad 
der gemeente den 29 Juni 1932, luidt : 

,,Het is verboden : 
d. op de straten eenig voorwerp of een of 

meer der in art . 6 sub f niet genoemde stof
fen op te slaan, uit te stallen, te plaatsen, te 
storten of te hebben;" 

dat in voormelden Titel van de Verorde
ning bij de vaststelling op voornoemden da
tum tevens is opgenomen een art. 2 5 van de
zen inhoud: 

"Het is verboden motorrijtuigen op meer 
dan twee wielen en rij- of voertuigen te plaat
sen op de straat, indien aan de tegenoverge
stelde zijde van de straat op een afstand van 
minder dan 8 Meter een motorrijtuig op meer 
dan twee wielen of een rij- of voertuig stil
staat." 

dat art. 4 van de Verordening - het eerste 
art. van titel II - luidt : 

,,Onder straten worden in dezen titel ver
staan alle straten, wegen, rijwielpaden, voet
paden, pleinen, plantsoenen, wandelplaatsen, 
parken, niet afgesloten portieken, gangen en 
stegen, die, zij het ook met eenige beperking 

20 



1939 27 JUNI 306 

voor het publiek toegankelijk zijn, alsmede 
de aan de Gemeente behoorende, voor ieder 
toegankelijke onbebouwde gronden." 

0 . ten aanzien van de voorgestelde midde
len van cassatie: 

dat het eerste middel is toegelicht met een 
beroep op art. 25, hetwelk, indien motorrij
tuigen ook onder voorwerpen van art. 41 aan
hef en sub d zouden zijn begrepen, overbodig 
zou zijn; 

dat daarin echter een voldoende grond om, 
in afwijking van de taalkundige beteekenis, 
motorrijtuigen niet als voorwerpen te be
schouwen, niet is gelegen; dat toch een,:rzijds 
naast het algemeene voorwaardelijke verbod 
voor een bijzonder verbod als in art. 25 op
genomen, alle aanleiding kan zijn, en ander
zijds niet wel aannemelijk is, dat met betrek
king tot het plaatsen en hebben van motorrij
tuigen op de straat - dit dan in de ruime be
teekenis van art. 4 van de Verordening - de 
Verordening met het enkele verbod van art. 
25 zou hebben willen volstaan; 

dat ter toelichting van het tweede middel 
is aangevoerd, dat art. 1 ibis van het Motor
en Rijwielreglement de Gemeenteraden de 
bevoegdheid geeft om slechts in het belang 
van de vrijheid en de veiligheid van het ver
keer over een weg bepaalde verboden te stel
len; dat dit middel echter reeds moet afstui
ten hierop, dat blijkens de bewezenverklaring 
art. 41 aanhef en onder d te dezen slechts in 
geding is, voorzoover daarbij het plaatsen en 
hebben is verboden op de straat - in den zin 
van art. 4 van de verordening - , welke niet 
tevens is weg in den zin van het Motor- en 
Rijwielreglement; 

dat bij het derde middel is gesteld, dat het 
in Nijmegen normale verkeersgewoonte is, 
dat taxi-ondernemers steeds overdag één of 
meer taxi's op straat geplaatst hebben en dat 
dit ter terechtzitting van de Rechtb. uitdruk
kelijk vanwege requirant is betoogd, doch de 
Rechtb. in strijd met het bepaalde in art. 358, 
lid 3, Sv., dit verweer in haar vonnis niet 
heeft weerlegd; 

dat aan dit middel de feitelijke grondslag 
ontbreekt, nu omtrent een normale verkeers
gewoonte als door requirant beweerd niets is 
vastgesteld, terwijl van het uitdrukkelijk 
voordragen voor de Rechtb. van een verweer 
als in dit middel bedoeld, niet blijkt uit de 
stukken, waarvan de H. R . kennis neemt; 

dat reeds op dezen grond ook het derde 
middel faalt; 

0. echter ambtshalve: 
dat de rechtbank aan het bewezen verklaar

de niet heeft gegeven de juiste benaming, 
zoodat het vonnis in zooverre niet in stand 
kan blijven, en aan het bewezen verklaarde 
na te melden benaming is te geven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voor wat betreft de daarbij aan het be
wezen verklaarde gegeven benaming~ 

Verstaat, dat de qualificatie zal luiden: ,,in 
de gemeente Nijmegen op de straten eenig 
voorwerp hebben"; 

Verwerpt het beroep voor al het overige. 
(N. J.) 

z7 Juni 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art. 4 jis. artt. 6 en 30.) 

Een weg, die in 1853 op den legger 
vermeld stond als "bezande rijweg", in 
1873 niet op den legger gehandhaafd is 
doch niettemin voor een ieder toeganke
lijk is gebleven, is ingevolge art. 4 1e lid 
sub I als openbare weg aan te merken. 
Hieraan doet niet af, dat sedert jaren 
aan het begin en het einde van den weg 
een bord staat met het opschrift: ,.Vol
gens art. 461 W. v. Sr. is het verboden 
(den weg) met beladen wagens en auto's 
te berijden", en evenmin de omstandig
heid, dat de weg bij het malen van mo
lens bij sommige windrichtingen wordt 
afgesloten. Deze beperkingen zijn zoo
danige als bedoeld in art. 6 der wet en 
moeten krachtens art. 30 1e lid sub IV 
in den legger worden opgenomen. 

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

door het bestuur van den polder Ammers
Graafland, Achterland en Peulwijk en door 
het bestuur van den polder Gelkenes tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 10 Aug. 1938, G .S. n °. 41, tot vast
stelling van den legger der wegen in de ge
meente Groot-Ammers; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Maart 1939, n °. 113; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 23 Juni 1919, n °. 475, Afd. 
Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 10 Aug. 1938, G.S. n °. 41, 
hebben vastgesteld den, ingevolge de Wegen
wet voor de gemeente Groot-Ammers opge
maakten legger van de wegen, gelegen buiten 
de door Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
besluit van 13/20 Juni 1933, B. n °. 2867 (ie 
afd.) G .S. n°. 109, ingevolge art. 27, tweede 
lid, van de Wegenwet vastgestelde bebouw
de kom(men) , van de wegen, bedoeld in art. 
28 van de Wegenwet, welke deels binnen, 
deels buiten die bebouwde kom(men) zijn 
gelegen, alsmede van de toegangswegen naar 
stations, als bedoeld bij art. 70 van de Spoor
wegwet, met afwijking in zooverre van het 
door B . en W. van Groot-Ammers opge
maakte ontwerp, dat in kolom IV van de 
Molenkade, volgnummer 9, worden geschrapt 
de daarin vermelde beperkingen, luidende: 
"Wanneer de molens malen wordt deze kade 
voor de veiligheid van het verkeer gesloten. 
Voorts is het verboden de kade met beladen 
wagens en auto's te berijden."; 

dat tegen deze beslissing bij Ons in beroep 
zijn gekomen het bestuur van den polder 
Ammers-Graafland, Achterland en Peulwijk 
en het bestuur van den polder Gelkenes, elt 
voor zich aanvoerende, dat de weg op de 
Molenkade niet is openbaar, daaraan niet de 
bestemming van openbaren weg is gegeven 
en deze weg niet voor een ieder toegankelijk 
is of geweest is; dat de voornoemde polders 
als eigenaren van een gedeelte van den weg 
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daarop een zeer beperkt verkeer hebben ge
doogd, te weten verkeer van voetgangers, 
van wielrijders en van lichte, onbeladen 
voertuigen, terwijl motorrijtuigen en beladen 
voertuigen daarop niet werden toegelaten; 
dat alleen aan enkele personen, zooals den 
dokter en den veearts, tegen betaling van 
f 7.50 per jaar werd toegestaan, zich met een 
automobiel op dezen weg te begeven; dat 
deze beperkingen van het verkeer over dezen 
weg noodzakelijk zijn, daar de weg niet ge
schikt is voor het algemeen verkeer; dat zich 
namelijk aan dezen weg drie windmolens van 
den eerstgenoemden polder en één van den 
anderen polder bevinden, en wel in de on
middellijke nabijheid van de verharding van 
den weg, van welke molens, wanneer zij in 
bedrijf zijn en de windrichting het mee
brengt, de wieken over den weg draaien, ter
wijl bij andere standen der molens de molen• 
trappen of staarten zich over den weg be
vinden; dat de Arbeidsinspectie ingevolge de 
Veiligheidswet aan de polders, voornoemd, 
heeft voorgeschreven, het terrein rondom 
den molen, dat door de molenwieken bestre
ken kan worden, waaronder de weg over de 
Molenkade ter plaatse is begrepen, behoor
lijk af te heinen en te beschutten; dat daar
om, wanneer de molens in bedrijf zijn, het 
verkeer over de Molenkade niet kan worden 
toegelaten, omdat de veiligheid dit niet ge
doogt en de bemaling niet kan worden on
derbroken telkens wanneer een voertuig de 
molens zou willen passeeren; dat het belang 
van de polders bij hun bemaling dus ernstig 
zou worden geschaad, indien de Molenkade 
als een openbare weg aangemerkt werd; dat 
de bedoelde beperkingen bovendien niet kun
nen worden gemist, omdat de weg over de 
Molenkade slechts twee meter breed is en 
zich aan weerszijden van de kade water be
vindt; dat beide polderbesturen dan ook van 
oordeel zijn, dat, indien de weg als openbaar 
aangemerkt zou moeten worden, in ieder ge
val op grond van de gesteldheid van den weg 
en van het gebruik, dat van den weg ge
maakt pleegt te worden, aangenomen moet 
worden, dat de openbaarheid van dezen weg 
is beperkt op de wijze, als in het ontwerp 
van B. en W. aangegeven; 

0. dat, blijkens de stukken, de Molenkade 
reeds in 1853 op den legger van wegen en 
voetpaden vermeld stond als "bezande rij
weg"; 

dat deze kade in 1873 weliswaar niet op 
den legger gehandhaafd is,doch dat zij niette
min voor een ieder toegankelijk is gebleven; 

dat derhalve de Molenkade ingevolge het 
bepaalde in art. 4, eerste lid, onder I der 
Wegenwet als een openbare weg is aan te 
merken ; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat reeds 
sedert jaren aan het begin en aan het einde 
van de kade een bord -staat met het op
schrift: .,Volgens art. 461 Sr. is het verboden 
de Molenkade met beladen wagens en auto's 
te berijden", en evenmin de omstandigheid, 
dat de kade bij het malen van de molens bij 
sommige windrichtingen met kettingen wordt 
afgesloten; 

dat toch een en ander aan den openbaren 
weg het karakter van openbaarheid niet kan 
ontnemen; · 

dat mitsdien moet worden geoordeeld, dat 
de Molenkade terecht op den onderwerpelij
ken legger is gebracht; 

0. dat naar Ons oordeel Ged. Staten even
wel ten onrechte de in kolom IV van den 
legger voorkomende beperkingen hebben ge
schrapt; 

dat immers uit de stukken niet anders kan 
volgen dan dat het hier een tweetal beper
kingen betreft, als bedoeld in art. 6 der We
genwet welker bestaan mag worden aange
nomen op grond van de gesteldheid van den 
weg en van het gebruik, dat van den weg 
pleegt te worden gemaakt; 

dat met name, ten aanzien van het verbod 
om de kade met beladen wagens en auto's te 
berijden, het tegendeel niet mag worden af
geleid uit het enkele feit, dat dit verbod niet 
algemeen is, doordat aan sommige bewoners 
van het Achterland wordt toegestaan de 
kade wel met beladen wagens te berijden en 
voor het rijden met een auto speciale ver
gunningen worden afgegeven; 

dat evenmin is gebleken, dat deze laatst
bedoelde beperking er een is krachtens een 
wettelijk voorschrift tot regeling van het ver
keer, welke beperkingen in art. 6 der Wegen
wet worden uitgezonderd; 

dat derhalve beide beperkingen, ingevolge 
het bepaalde in art. 30, eerste lid, onder IV 
der Wegenwet, in den legger behooren te 
worden opgenomen; 

dat Wij evenwel met den Hoofdingenieur 
van den Rijkswaterstaat in het arrondisse
ment 's-Gravenhage van oordeel zijn, dat 
de eerste beperking eenigszins anders behoort 
te worden geredigeerd; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te beslissen, dat de legger moet worden 
gewijzigd in dier voege, dat in kolom IV van 
de Molenkade, volgnummer o, wordt gele
zen: De kade is voor het openbaar verkeer 
gesloten gedurende den tijd, dat de molens 
malen. Voorts is het verboden de kade met 
beladen wagens en auto's te berijden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
enz. 

(A. B .) 

z Juli 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36). 

D e bij de bebouwingsvoorschriften 
aan B. en W. toegekende bevoegdheid 
om in bijzondere gevallen toe te stáan, 
dat op terreinen, bestemd voor open be
bouwing, of bebouwing met vrijstaande 
blokken van 2 woningen,_ ten hoogste_ 
drie en vijf woningen aaneengebouwd 
worden, is te ruim en verdraagt zich niet 
met het in art. 36 der wei: nèergelegd 
beginsel, volgens hetwelk de aanwijzing 
van de bestemming van den in ·het plan 
begrepen grond, behoudens afwijking op 
ondergeschikte punten, door den·· Raad 
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heeft te geschieden. Uit het plan noch 
uit de bebouwingsvoorschriften blijkt, 
dat de binnen de grens van het plan ge-• 
legen, reeds bestaande gebouwen zullen 
mogen worden verbouwd of herbouwd. 
Bij de terreinen, bestemd voor landelijke 
bebouwing, ontbreekt een aanduiding van 
de grens van de bebouwing aan de weg
zijde geheel. Een en ander maakt het 
plan niet voor goedkeuring vatbaar. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Muntendam tegen het 
besluit van Ged. Staten van Groningen van 
3 Nov. ; 1938, n° . 14, 1e afdeeling, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan een uitbrei
dingsplan c.a. der gemeente Muntendam; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 17 Mei 1939, n °. 277, en 14 Juni 1939, 
n°. 277/96; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Juni 1939, n°. 
6667 M/P.B.R., Afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
besluit van 3 November 1938, n° . 14, ie af
deeling, hun goedkeuring hebben onthouden 
aan een plan van uitbreiding voor een ge
deelte der gemeente Muntendam met bebou
wingsvoorschriften, waarvan de artt. 2 en 4, 
derde lid, luiden: 

Art. 2. Met betrekking tot de op het plan 
van uitbreiding aangewezen bestemmingen 
wordt verstaan onder: 

a. Open bebouwing klasse A, B, C en D: 
bebouwing met vrijstaande woningen, dan 

wel met vrijstaande blokken van 2 woningen, 
welke voldoen aan de eischen, vervat in den 
bij deze verordening behoorenden staat. 

b. Gesloten bebouwing klasse B , C en D: 
aaneengesloten bebouwing met woningen, 

terzijde waarvan in het algemeen geen ruim
ten onbebouwd worden gelaten en welke vol
doen aan de eischen voor tusschenwoningen, 
vervat in den bij deze verordening behooren
den staat. · 

c. Landelijke bebouwing: 
bebouwing met boerenhofsteden en kwee

kerijen met bijbehoorende vrijstaande wo
ningen, die noodig zijn voor de uitoefening 
van den land- of tuinbouw of de veehouderij 
met bijgebouwen op een onderlingen afstand 
van ten minste 75 m. 

d. Publieke gebouwen.: 
gronden bestemd voor de oprichting van 

gebouwen voor doeleinden van openbaar nut 
met bijbehoorende terreinen. 

Art. 4. 3. In bijzondere gevallen (al~ c,p 
hoeken of tegenover straatuitmc:.áingen) 
kunnen burgemeester en wethouders toe
staan, dat op de terreinen bestemd voor open 
bebouwing klasse C en D tot ten hoogste 5 
woningen aaneen, en op de terreinen, be
stemd -voor bebouwing klasse B 3 woningen 
aaneen worden gebouwd, in welk geval de 
tusschenwoningen echter moeten voldoen 
aan de voor gesloten bebouwing geldende 
eischen; ' 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat dit plan een gedeelte der gemeente 
omvat, dat ten zuiden van de bebouwde kom 
van het dorp Muntendam gelegen is; dat ten 
aanzien van het overige gedeelte der gemeen
te, dat buiten die kom is gelegen, op dat plan 
geen regeling is getroffen; dat, nu niet in 
groote lijnen is vastgesteld welke bestemming 
zal worden gegeven aan de terreinen, die in 
het laatstbedoelde gedeelte der gemeente zijn 
gelegen en hoe de voornaamste wegen ovH 
die terreinen in de toekomst zullen loopen, 
het hun college niet mogelijk is te beoordee
len, of met de uitbreiding, zooals deze door 
den raad er gemeente Muntendam is ent
worpen voor de ten zuiden van het dorp 
Muntendam gelegen gronden kan .vord~n in
gestemd; dat voorts, nu voor een groot r,e
deelte van de gemeente bij dat plan geen re
geling is getroffen, de lintbebouwing lar,gs 
de in dat gedeelte der gemeente gelegen we
gen ongestoord voortgang zal kunnen vinden, 
hetgeen zoowel met het oog op het verkeer 
langs deze wegen en het behoud van het 
landschapsschoon, als ook uit algemeen-eco
nomische overwegingen niet toelaatbaar 
moet worden geacht; dat zoodoende boven
dien het met het uitbreidingsplan beoogde 
doel, namelijk te geraken tot een regeling van 
de bebouwing niet zal worden bereikt, aan
gezien te verwachten valt, dat, als in het 
laatstbedoelde gedeelte der gemeente vrij mag 
worden gebouwd, bij voorkeur woningen zul
len worden opgericht buiten het gebied, 
waarover het plan zich uitstrekt, zoodat de 
uitbreiding der bebouwing, anders dan be
doeld wordt, niet binnen het plan zal plaats 
vinden , maar juist daar buiten; dat hun col
lege in verband met deze bezwaren zijn goed
keuring aan het raadsbesluit niet kan ver
leenen; 

dat de raad der gemeente Muntendam in 
beroep aanvoert, dat de mÖtiveering van het 
besluit tot niet-goedkeuring van dien aard 
is , dat bij hem twijfel is gerezen, of de voor
lichting en het onderzoek daaraan vooraf
gaand wel volledig is geweest; dat deze moti
veering namelijk bijna op geen enkel onder
deel met den werkelijken toestand en om
standigheden in overeenstemming is; dat dit 
uitbreidingsplan is vastgesteld op een daar
omtrent door Ged. Staten bij brief van 7 Mei 
1936, n °. 205, 1e afdeeling, gedane uitnoodi
ging; dat dit plan in eerste instantie is ge
rijpt naar aanleiding van den door den wo
ningwetinspecteur en het college van Ged. 
Staten van Gronigen uitgeoefenden aandrang 
tot den bouw van woningwetwoningen voor 
déclassé's (niet huurbetalers) ; dat het col
lege van B . en W. daartoe is opgeroepen in 
eene vergadering van het college van Ged. 
Staten, waarin mede de woningwetinspec
teur aanwezig was; dat het college van B . en 
W. in deze vergadering werd gezegd zoo 
spoedig mogelijk medewerking tot den bouw 
van die woningen, die dit college niet noodig 
en niet wenschelijk achtte, te moeten ver
leenen ; dat later deze woningbouwplannen 
naar aanleiding van de bezwaren van B. en 
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W. "zijn gewijzigd in dien zin, dat niet voor 
déclassé's (niet huurbetalers), maar voor den 
normalen arbeider deze woningwetwoningen 
moesten worden gebouwd; dat Ged. Staten 
van meening waren en klaarblijkelijk door 
den woningwetinspecteur aldus waren voor
gelicht, dat voor dezen woningbouw een ver
harde weg was aangelegd zonder dat een uit
breidingsplan was vastgesteld; dat deze mee
ning en deze voorlichting bij een nader inge
steld onderzoek niet juist bleken te zijn; dat 
in het geheel geen weg w.is aangelegd; dat 
Ged. Staten evenwel den gemeenteraad den 
eisch hadden gesteld e.en uitbreidingsplan 
vast te stellen in verband met dezen weg
aanleg; dat deze eisch niet is herroepen ; dat 
inmiddels de bedoelde woningwetwoningen op 
herhaaldelijk aandringen van hoogere instan
ties zijn gebouwd, evenwel op een terrein, 
dat noch aan een verharden weg, noch zelfs 
aan den weg is gelegen; dat daarmede een 
onwettige toestand werd geschapen, die eep 
precedent ging vormen voor den woningbouw 
in het algemeen; dat de weg-in-kwestie tot 
nog toe niet is aangelegd, aangezien gewacht 
werd en moest worden op de goedkeuring 
van het op eisch van Ged. Staten vastgestel
de uitbreidingsplan; dat dit plan in ontwerp 
door den gemeente-architecten overleg en in 
overeenstemming met den woningwetinspec
teur is opgemaakt, zoodat alle redenen aan
wezig waren op de goedkeuring te kunnen 
rekenen ; dat overigens de motiveering van 
het besluit tot niet-goedkeuring een zeer zon
derlingen indruk maakt, waar daarin wordt 
gesproken van wegen buiten het plan ge
legen, waaraan de lintbebouwing voortgang 
kan hebben; dat de eenige weg, waaraan 
lintbebouwing - wanneer men dit zoo wil 
noemen - plaats vindt, in het uitbreidings
plan is betrokken; dat lintbebouwing in het 
verleden wel heeft plaats gevonden, zooals 
dat met de veenkoloniale streekdorpen ge
bruikelijk was langs de kanalen en de wegen; 
dat bij goedkeuring van het plan van verdere 
niet toelaatbare lintbebouwing niet kan wor
den gesproken, noch voor het verkeer, noch 
voor schending van het landschapsschoon, 
noch met betrekking tot algemeen econo
mische overwegingen, zooals Ged. Staten 
vreezen, aangezien er geen verkeer, geen 
landschapsschoon en geen economische over
wegingen meer in het geding zijn; dat, wan
neer Ged. Staten lintbebouwing willen limi
teeren, het plan hoe eerder hoe beter had 
moeten zijn goedgekeurd; dat Ged. Staten 
ten onrechte motiveeren, dat het met het 
uitbreidingsplan beoogde doel niet zal wor
den bereikt, aangezien te verwachten valt, 
dat, wanneer in het niet in het plan opge
nomen deel der gemeente vrij mag worden 
gebouwd, bij voorkeur woningen zullen wor
den gebouwd buiten het gebied, waarover 
het plan zich uitstrekt; dat namelijk het doel 
tot vaststelling van het plan door Ged. Sta
ten zelf is aangegeven in hun brief van 7 
Mei 1936, boven aangehaald; dat bovendien 
afgescheiden daarvan deze zoogenaamde 
vlucht uit het uitbreidingsplan theoretisch 

misschien wel, maar practisch niet mogelijk 
is, daar verharde wegen en bouwrijpe grond 
buiten dat plan, waaraan en waarop prac
tisch kan worden gebouwd, niet aanwezig 
zijn; dat de eenige weg (de. Middenweg), 
waaraan wordt gebouwd en nog een. weinig 
kan worden gebouwd, in het plan is ópgenp
men met betrekking t9t de toegángs- en uit-
gangswegen van dit plan ; . . 

0. dat Wij met Ged. Staten van Gronin
gen van oordeel zijn, dat met een plan van 
uitbreiding voor het onderwerpelijke g~deelte 
der gemeente Muntendam niet kan worden 
volstaan; 

dat daarbij · nog komt, dat aan het plan, 
zooals dit thans is vastgesteld, eenige be
zwaren kleven, welke mede aan de goedkeu-
ring daarvan in den weg staan; . 

dat blijkens de ter zake ontvangen ambts
berichten vooreerst in verband met de om
standigheid, dat de weg Zuidbroek-Munten
dam (Middenweg)-Veendam tengevolge 
van twee ongeveer rechte hoeken in de kom 
van Muntendam een voor doorgaand verkeer 
zeer gebrekkig tracé heeft, de weg van Zuid
broek als doorgaande weg in ongeveer zuid
oostelijke richting had moeten zijn dÓorge
trokken in dier voege, dat deze \jfeg bij de 
grens van Veendam weer aansluit aan den 
verlef)gden Middenweg, die ·in het uitbrei
dingsplan van Veendam als belangrijke ver
keersweg ontworpen is naar het centrum ·van 
deze gemeente; . ·, · 

dat voorts de verdeeling "'.an dé ontworpen 
bouwblokken, zoodanig, dat ongeveer even
groote opervlakten voor bebouwirtg klasse 
A, B en C bestemd zijn als voor klasse D 
(zijnde de bebouwingsklasse van de wonin
gen met de kleinste afmetingen en de klein
ste terreinoppervlakte), voor deze gemeente 
met overwegend arbeidersbevolking niet 
juist is; 

dat ook tegen eenige bepalingen; .voorko
mende in de bebouwingsvoorschriften, be
zwaar bestaat; 

dat noch in art. 2 ·, noch in den bij de be
bouwingsvoorschriften behoorenden staat ten 
aanzien van de gesloten bebouwing maxima 
zijn gesteld voor het aantal woningen, dat 
aaneengebouwd mag worden, hetgeen, naar 
met den Hoofdinspecteur van de Volksge
zondheid (Volkshuisvesting) moet worden 
aangenomen, geheel in strijd is met het ka
rakter van de, in de gemeente Muntendam 
aanwezige bebouwing en bij een dorpsbebou
wing ook niet kan worden toegelaten; 

dat vervolgens de in art. 4, derde lid, aan 
burgemeester en wethouders toegekende be
voegdheid om in bijzondere gevallen toe te 
staan, dat op terreinen, bestemd voor open 
bebouwing klasse B en klassen C en D on
derscheidenlijk ten hoogste drie en vijf wo
ningen aaneen gebouwd worden, te ruim is 
en zich niet verdraagt met het in art. 36 der 
Woningwet neergelegde beginsel, · volgens 
hetwelk de aanwijzing van de bestemming 
van den in het plan begrepen grond, behou
dens afwijking op ondergeschikte punten, 
door den raad heeft te geschieden; 
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dat voorts noch uit het plan, noch uit de 
bebouwingsvoorschriften blijkt, dat de bin
nen de grens van het plan gelegen, reeds be
staande gebouwen zullen mogen worden ver
bouwd of herbouwd; 

dat ten ·slotte bij de terreinen, bestemd 
voor landelijke bebouwing, een aanduiding 
van de grens van de bebouwing aan de weg
zijde geheel ontbreekt; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. 
(A. B.) 

1 juli 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 1 7). 

T en onrechte hebben B . en W. een 
l}ieuwe voorwaarde verbonden aan eene 
hinderwetsvergunning, daar deze nieuwe 
voorwaarde een onderdeel van de in
richting raakt, waarvoor geen vergun
ning is verleend, en ten aanzien waarvan 
art. 1 7 dus geen toepassing kan vinden. 

Wij, WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep. ingesteld door 

de Vennootschap onder firma Schmidt & 
Van Norden, te De Lier, tegen het besluit 
van · burgemeester en wethouders dier ge
meente van 7 Juni 1938, waarbij een nieuwe 
voorwaarde is verbonden aan de op 10 Sep
tember 1927 ten name van W. Augustinus en 
zijne r,echtverkrijgenden verleende vergun
ning vó<:>r oprichting van een fabriek tot het 
maken .van constructiewerken en autogeni
sche laschwerken op het perceel, kadastraal 
bekend gemeente De Lier, sectie B , n °. 409; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Juni 1939, n °. 214; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 28 Juni 1939, n°. 370 H, 
Afdeeling Arbeid. 

0. dat burgemeester en wethouders van 
De Lier bij hun besluit van 7 Juni 1938 aan 
de door hun college op 10 September 1927 
ten name van W . Augustinus en zijne recht
verkrijgenden verleende vergunning voor op
richting van eene fabriek tot het maken van 
constructiewerken en autogenische lasch
werken op het perceel, kadastraal bekend ge
meente De Lier, sectie B n °. 409, de volgende 
voorwaarde hebben verbonden: 

De motor moet zijn bevestigd op een be
):onblok ~er grootte van het bestaande blok 
en ter dikte van I meter; dit betonblok moet 
op een tweede betonblok zijn opgesteld, dat 
aan alle zijden een halven meter buiten het 
eerste betonblok uitsteekt en 1½ m dik is; 
dit tweede betonblok moet zijn onderheid 
met palen op onderlingen afstand van ten 
hoogste 70 cm, welke ten minste I m in den 
vasten bodem zijn ingedreven; tusschen de 
beide ,l;>etonblokken moet een voldoend aan
tal trillingsdempers (veer-potten) zijn aange-

bracht, zoodat de motor en het eerste beton
blok geheel van het tweede betonblok zijn 
gescheiden door doelmatig veerende toestel
len, die de voortgeleiding van de door den 
motor opgewekte trillingen tegengaan; rond
om het eerste betonblok moet over de ge
heele hoogte een luchtspleet worden vrijge
laten van ten minste 10 cm breed; 

dat van dit besluit de Vennootschap onder 
firma Schmidt & Van Norden, te De Lier, 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat zij rechtverkrijgende is van W . Augusti
nus, aan wien bij besluit van 10 September 
1927 door burgemeester en wethouders der 
gemeente De Lier ingevolge de Hinderwet, 
in verband met de Veiligheidswet, de even
genoemde vergunning is verleend; dat het 
besluit van burgemeester en wethouders, 
waarvan beroep, genomen is na overweging, 
dat J. A. van der Lely, tuinder te De Lier, 
hinder en schade zou ondervinden in de uit
oefening van zijn tuinbouwbedrijf van tril
lingen, welke veroorzaakt worden door den 
motor tot opwekking van electrische energie 
van hàar, appellante, en dat de tuinbouw
kassen van Van der Lely, voornoemd, ten 
gevolge van die motortrillingen scheuren 
zouden vertoonen en verzakken ; dat zij ech
ter de juistheid van deze overweging niet 
kan erkennen; dat J . A. van der Lely, voor
noemd, ook reeds bij de aanvraag van de 
vergunning in 1927 tegen inwilliging van het 
verzoek bezwaren heeft ingebracht en wel 
omdat naar zijne meening de 60 pk ruwolie
motor zoodanige trillingen zou veroorzaken, 
dat schade aan zijn warenhuis zou worden 
toegebracht, wanneer dit naar den in 192 7 
nog "open grond" achter in zijn tuin zou 
worden verplaatst, hetgeen naar het oordeel 
van Van der Lely, voornoemd, alstoen nood
zakelijk moest gebeuren, zoodra de grond, 
waarop het warenhuis toen stond, zou zijn 
uitgeteeld; dat Van der Lely voornoemd 
echter het door hem bedoelde warenhuis niet 
heeft verplaatst, doch dit zich nog steeds be
vindt op dezelfde plaats, waar het zich be
vond in 1927; dat Van der Lely voornoemd, 
omstreeks 1928 verschillende nieuwe zooge
naamde druivenserres heeft doen plaatsen 
op den boven bedoelden "open grond", zoo
dat thans verplaatsing van het warenhuis, 
waarover in de Hinderwet-vergunning van 
1q27 sprake is, onmogelijk is geworden; dat 
zij van meening is, dat de 60 pk Deutzmotor 
geen trillingen veroorzaakt, althans niet zoo
danige trillingen, die schade zouden aanbren
gen aan de aangrenzende druivenserres van 
Van der Lely voornoemd; dat hare meening 
gedeeld wordt door den Heer Last, ambte
naar der Arbeidsinspectie van het district 
Rotterdam, na een ter plaatse ingesteld on
derzoek; dat dezelfde ambtenaar indertijd 
ook de geheele inrichting der fundeering 
heeft behandeld ; dat zij overigens vermeent, 
dat de oorzaak der verzakking van de drui
venserres van Van der Lely, voornoemd, een 
andere is, dan de trillingen, veroorzaakt door 
haren motor; dat toch vroeger door den bo
venbedoelden "open grond" van den tuin 
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van Van der Lely een sloot liep, welke nood
zakelijkerwijs gedempt moest worden voor 
de plaatsing van de druivenserres en het nu 
zeer opmerkelijk is , dat juist op de plaats, 
waar deze sloot heeft gelegen, alle ter plaat
se aanwezige druivenserres verzakkingen en 
scheuren vertoonen; dat het overigens be
kend mag worden geacht, dat de fundeerin
gen van druivenserres van een dusdanige 
qualiteit zijn (namelijk een cementen voetje, 
zonder eenige ijzerbewapening), dat het mee
rendeel van de kassen en serres in het West
land scheuren en verzakkingen vertoont ; dat 
dus vanzelfsprekend is , dat serres, die dwars 
over een gedempte sloot worden gebouwd en 
waar geen bijzondere voorzieningen tegen 
zijn getroffen, zeer zeker dit euvel zullen 
gaan vertoonen; dat het ook opmerkelijk is, 
dat de bedoelde druivenserres in 1928 wer
den gebouwd en Van der Lely gedurende de 
afgeloopen jaren in het geheel niet geklaagd 
heeft; dat door de slechte opbrengst der pro
ducten de tuinders in het Westland niet in 
staat zijn veel te doen aan het onderhoud 
en de reparatie van serres en kassen, zoodat 
deze over het algemeen in een verwaarloos
den toestand verkeeren; dat zij buitendien 
vermeent, dat de door burgemeester en wet
houders opgelegde voorwaarde onuitvoer
baar is, mede ook in verband met de zeer 
hooge kosten daaraan verbonden, en de om
standigheid, dat haar bedrijf enkele maan
den zou moeten worden stilgelegd, terwijl 
het waarschijnlijk is, dat vervulling van die 
voorwaarden niet tot het gewenschte resul
taat zoude leiden; dat deze meening mede 
steunt op de verklaring van Ir. J. H . Keller, 
Ingenieur-Directeur van de Naamlooze Ven
nootschap Machinefabriek en Reparatiebe
drijf J . H. Keller te Rotterdam, Kralingsche
veer, welke fabriek de meeste in Nederland 
loopende Deutzmotoren plaatst en in onder
houd heeft; dat de bestaande fundeering is 
gemaakt volgens de teekening, die de moto
ren-fabriek heeft verstrekt en waartegen, 
voorzoover haar bekend, geen bezwaar van 
de zijde der arbeidsinspectie is gemaakt; 

0. dat de nieuwe voorwaarde voorzienin
gen bevat t en aanzien van den in de inrich
ting opgestelden verbrandingsmotor; 

dat evenwel deze motor is opgesteld in een 
gedeelte van de inrichting, hetwelk in de door 
B . en W . van De Lier bij hun besluit van 10 

September 192 7 verleende vergunning niet 
is vermeld, doch blijkens een nader ambts
bericht van den waarnemend Directeur- Ge
neraal van den Arbeid, ing ewonnen naar 
aanleiding van een schrijven van de Afdee
ling van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, later is aangebouwd ter 
vervanging van de op de bij de aanvrage 
overgelegde plattegrondteekening aangegeven 
transformatieruimte, welke is komen te ver
vallen, nadat besloten was voor het aandrij 
ven van de in de fabriek op te stellen werk
tuigen geen gebruik te maken van de via de 
gemeente De Lier te betrekken energie, doch 
daarvoor een ruwoliemotor aan te wenden; 

dat derhalve de nieuwe voorwaarde een 

onderdeel van de inrichting raakt, waarvoor 
geen vergunning is verleend en ten aanzien 
waarvan art. 17 der Hinderwet, dat de be:. 
voegdheid geeft, om ter zake van een be
staande vergunning nieuwe voorwaarden op 
te leggen, bezwaarlijk toepassing kan vin
den; 

dat mitsdien het bestreden besluit van B. 
en W. van De Lier niet kan worden gehand
haafd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van B. en W. van De Lier van 
7 Juni 1938 te vernietigen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) 

1 Juli 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40) . 

Nu het burgerlijk armbestuur te B. 
aan den armlastige op zijn verzoek gel
delijke hulp voor zijne verhuizing naar 
M. heeft verleend, terwijl dit bestuur 
kon verwachten, dat de armlastige, die 
te B. niet in het onderhoud van zich en 
zijn gezin kon voorzien, ook te M. on
dersteuning zou behoeven, is er aanlei
ding tot toepassing van art. 40, 2e lid. 
De door den armlastige voor zijne ver
huizing opgegeven reden, namelijk dat 
zijne vrouw gaarne naar de provincie, 
waar zij geboren was, zou terugkeeren, 
kan de handelwijze van het burgerlijk 
armbestuur te B . niet rechtvaardigen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van het 
gezin P.J. van der Ham; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Juni 1939, n °. 337; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 Juni 1939, n ° . 
6903, afdeeling Armwezen ; 

0. dat P . J . van der Ham, voorheen me
taa'larbeider thans werkloos, zich op 2 Juni 
1938 met zijn gezin te Maastricht vestigde, 
komende uit de gemeente Breda, alwaar het 
gezin ondersteund werd met f 11.10 per week; 

dat B . en W . van Maastricht van oordeel 
zijn, dat er hier aanleiding is voor de toepas
sing van art. 40 der Armenwet, aanvoerende, 
dat P . J. van der Ham ten politiebureele al
daar heeft verklaard, dat hij op aandringen 
van de bij hem inwonende Mejuffrouw M. 
van Hesik naar Maastricht is verhuisd; dat 
als motief voor deze verhuizing aan het Bu
reau der Steunverleening te Breda opgegeven 
is, dat de echtgenoote van Van der Ham 
Limburgsche van geboorte is - zij werd in 
Weert geboren - en gaarne in Limburg zou 
wonen; dat echter zij opgemerkt, dat zij nog 
nimmer in Maastricht woonachtig is ge
weest; dat vanwege de gemeente Breda de 
verhuiskosten voor dit werkloos en alleszins 
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behoeftig gezin naar Maastricht vergoed zijn 
_geworden, terwijl tevens de reiskosten Breda
.Maastricht en terug ·aan de echtgenoote van 
_Van der Ham tweemaal werden vergoed voor 
.h.et zoeken van eene woning aldaar; dat zij 
onmogelijk kunnen aannemen, dat het be
treffend steunorgaan te Breda in het voor de 
verhuizing naar Maastricht opgegeven mo
.tief een ernstige en geldige reden heeft ge
zien, die het verleenen van medewerking 
wettigde om het aldaar reeds behoeftige ge
zin in de gelegenheid te stellen zich elders 
te vestigen; dat immers noch gezondheids
redenen, noch kans op tewerkstelling of an
_ dere aannemelijke omstandigheden, essen
tieele voorwaarden om zonder strijd met· de 
wet armlastigen voort te helpen, aan het op
gegeven motief ten. grondslag lagen ; dat de 
enkele verklaring, dat de echtgenoote van 
den ondersteunde gaarne in Limburg zou 
wonen, naar hun meening niet genoegzaam is 
om de door of vanwege de gemeente Breda 
verleende medewerking te rechtvaardigen; 
dat, aangezien er geen enkele verwachting 
bestond, dat Van der HaJn weer op normale 
wijze in zijn onderhoud en dat van zijn ge
.zin in Maastricht zou kunnen voorzien en 
geen andere aa_nnemelijke motieven, die het 
vertrek van steuntrekker zouden kunnen 
rechtvaardigen of billijken, aanwezig waren, 
naar hun meening de van de zijde der ge
m.eente Breda verleende medewerking van 
allen redelijken grond ontbloot is; dat zij 
zeker niet past in het raam der arbeidsbe
middeling, noch van andere deugdelijke of 
gewettigde omstandigheden; dat zij mitsdien 
naar hun meening strijdig is met de Armen
wet; 

dat B. en W . van Breda hiertegenover 
stellen, dat het burgerlijk Armbestuur de 
medewerking van de verhuizing van het ge
zin Van der Ham naar Maastricht, om welke 
medewerking herhaaldelijk was verzocht, eerst 
heeft verleend, toen het vanwege de betrok
ken instantie te Maastricht de verzekering 
had verkregen, dat v . d . Ham na zijne vesti
ging te Maastricht onmiddellijk ingevolge de 
Rijkssteunverleening ondersteund zou worden 
en tegen een verhuizing naar Maastricht ook 
overigens geen bezwaren werden geopperd; 
dat het schrijven van B. en W. van Maas
tricht, waarbij zij om toepassing van art. 40 
der Armenwet verzoeken, hun college dan 
ook bevreemdt en hen uitermate onaange
naam treft, omdat dit college - de afschui
vingsquaestie Arnhem/Breda met betrekking 
tot dit gezin kennende - er desalniettemin 
vanuit gaat, dat de gemeente Breda de door 
haar bestreden handelwijze van het gemeen
telijk Bureau voor Sociale Zaken te Arnhem 
tot de hare heeft gemaakt; dat zij, aanne
mende, dat Van der Ham te Maastricht niet 
in de Rijkssteunregeling is opgenomen - dit 
wordt wel niet met zooveel woorden gezegd, 
doch B. ·en W. van Maastricht kunnen im
me~s slechts in dat geval om toepassing der 
Armenwet verzoeken - op grond van het 
vorenstaande meenen te mogen adviseeren 
pp· intrekking van het schrijven van B. en W . 

van Maastricht aan te dringen, terwijl zij 
voor het geval hiertoe geen redenen aanwe
zig mochten worden geacht, in overweging 
geven een afwijzende beschikking te bevor
deren; 

dat B. en W. van Maastricht, met het 
standpunt van B. en W . van Breda in kennis 
,gesteld, nog berichten, dat hun niet bekend 
is, dat de verzekering is gegeven, dat er van 
de zijde van hunne gemeentè geene bezwa
ren bestonden tegen verhuizing van Van der 
.Ham naar Maastricht en dat hij onmiddel
lijk ingevolge de Rijkssteunregeling zou wor
den ondersteund ; 

0 . dat onder de omstandigheden, zooals 
deze zich in dit geval voordoen, moet worden 
aangenomen, dat zich hier een geval van af
schuiving, als bedoeld in art. 40 der Armen
wet, heeft voorgedaan; 

dat toch het Burgerlijk Armbestuur te Bre
da aan P . J . van der Ham op zijn verzoek 
geldelijke hulp voor zijne verhuizing naar 
Maastricht heeft verleend, terwijl dit bestuur 
kon verwachten, dat Van der Ham, die te 
Breda niet in het onderhoud van zich en zijn 
gezin kon voorzien, ook te Maastricht onder
steuning zou behoeven ; 

dat ook de reden, welke Van der Ham, 
.blijkens de stukken, voor zijne verhuizing 
heeft opgegeven, namelijk dat zijn vrouw een 
Limburgsche van geboorte is en gaarne naar 
Limburg zou terugkeeren, het verstrekken 
van de evenbedoelde hulp aan een gezin als 
het onderwerpelijke, dat bovendien, naar het 
Burgerlijk Armbestuur te Breda bekend kon 
zijn, de laatste jaren herhaaldelijk van de 
eene gemeente naar de andere is verhuisd, 
niet kon rechtvaardigen; 

dat burgemeester en wethouders van Bre
da weliswaar aanvoeren, dat door het Bur
gerlijk Armbestuur in deze gemeente de door 
Van der Ham gevraagde ondersteuning eerst 
is verleend toen het vanwege de betrokken 
instantie te Maastricht de verzekering had 
verkregen, dat Van der Ham na zijn vesti
ging te Maastricht onmiddellijk ingevolge de 
Rijkssteunregeling ondersteund zou worden 
en tegen een verhuizing naar Maastricht ook 
overigens geene bezwaren werden geopperd, 
doch dat zulks niet tot eene andere beslissing 
in deze kan leiden, nu door het gemeentebe
stuur van Maastricht de juistheid van een 
en ander wordt ontkend; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
te beslissen, dat de kosten van ondersteu

ning door het Burgerlijk Armbestuur te 
Maastricht ingevolge de Armenwet van het 
armlastige gezin P.J. van der Ham, van zijn 
komst in die gemeente op 2 Juni 1938 af, 
komen ten laste van het burgerlijk Armbe
stuur te Breda voor den duur van ten hoog
ste één jaar. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 
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1 Juli z939. KONINKLIJK · BESLUIT. 
('.Armenwet art. 40). 

De dienst voor maatschappelijk hulp
betoon te E . heeft door ten behoeve van 
den armlastige een bijdrage te verleenen 
in de kosten van verhuizing naar L. , 
voor de vooruitbetaling van huur voor 
eenige weken en voor de aanschaffing 
van materieel, invloed uitgeoefend op 
de komst naar L., waardoor het risico 
van armlastigheid op die gemeente werd 
afgewenteld. Bedoelde dienst heeft geen 
poging gedaan om in L . zekerheid te 
verkrij gen, dat de betrokkene, zooals hij 
beweerde, aldaar in loondienst kon ko
men, terwijl zulks van de zijde van den 
beweerden werkgever uitdrukkelijk wordt 
ontkend. Onder deze omstandigheden 
zijn er redenen tot toepassing v an art. 
40, 2e lid. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beslissende het geschil over de betaling 

yan de kosten van ondersteuning van het ·ge
zin A. Ottenhof ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Juni 1939, n °. 326; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 Juni 1939, n ° . 
6902, afdeeling Armwezen; 

0 . dat Adr. Ottenhof, geboren 20 Augus
tus 1909, tot 21 Juli 1938 te Edam woonde, 
waar hij ongeveer rr jaar als schoenmaker 
voor eigen rekening in zijn onderhoud en in 
dat van zijn gezin voorzag; dat hij wegens 
slechten gang van zaken den laatsten tijd 
werd ondersteund door de Diaconie van de 
Gereformeerde Kerk te Edam en op verzoek 
van deze Diaconie mede door Maatschappe
lijk Hulpbetoon aldaar; 

dat, daar hij het door hem bewoonde per
ceel, waar hij zijn schoenmakersbedrijf uit
oefende, moest verlaten, omdat de eigenaar 
dit perceel zelf in gebruik wenschte te ne
men, hij, in de meening, dat hij ingevolge de 
Vestigingswet geen vergunning zou kunnen 
bekomen om ter plaatse aan een ander adres 
zijn zaak voort te zetten, aan de genoemde 
Diaconie voorstelde, het hem mogelijk te 
maken naar Leiden te verhuizen, waar hij 
een broer had, die schoenmaker was, en bij 
wien hij tegen een loon van ± f 1 5 per week 
in dienst zou kunnen komen, waardoor hij 
met de Vestigingswet niets te maken zou 
hebben; 

dat hij daarop in overleg met Maatschap
pelijk Hulpbetoon te Edam door beide in
stellingen geholpen werd aan f 100 voor ver
huiskosten, de vooruitbetaling van 3 weken 
huur en de aanschaffing van materiaal; 

dat hij zich daarna op 21 Juli 1938 met 
zijn gezin te Leiden vestigde, doch zich op 
7 October daaropvolgende genoodzaakt zag 
zich om ondersteuning te vervoegen bij den 
gemeentelijken dienst voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Leiden, tot welke steunver
leening deze instelling is overgegaan; 

dat, aangezien de genoemde dienst even-

wel van oordeel was, dat zich hier een geval, 
als bedoeld bij art. 40 der Armenwet heeft 
voorgedaan, hij aan het gemeentebestuur van 
Edam heeft verzocht de ondersteuning aan 
Ottenhof voor een periode van 1 jaar over 
te nemen; 

dat burgemeester en wethouders van Edam 
hiertoe niet bereid zijn gevonden, aangezien 
het plan tot verhuizing van Ottenhof zelf 
was uitgegaan, zonder dat daartoe hetzij van 
het Kerkelijk- hetzij van het Stads-Arm
bestuur ook maar eenige aandrang is uitge
oefend en er huns inziens ook overigens te
gen de gevraagde steunverleening geen be
·zwaar bestond, daar vaststond, dat Otten
hof te Leiden in loondienst zou komen; 

dat, nadat de gemeentelijke dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Leiden daar
tegen had opgemerkt, dat Ottenhof en zijn 
broeder nadrukkelijk hebben· ontkend, ooit 
eenige verzekering te hebben gegeven, dat 
A. Ottenhof een betrekking in loondienst te 
Leiden zou krijgen en het tegendeel het 
meest aannemelijk voorkomt, daar anders 
van wege de gemeente Edam niet een be
langrijk bedrag aan materiaal aan Ottenhof 
naar Leiden zou zijn medegegeven, de ge
meentelijke Commissie voor Maatschappe
liik Hulpbetoon te Leiden de tusschenkomst 
van Ged. Staten van Zuid-Holland heeft in
geroepen, teneinde eene beslissing, als be
doeld in art. 40, 2e lid der Armenwet, te be
vorderen, welk College deze aangelegenheid 
te Onze kennis heeft gebracht; 

0. dat de gemeentelijke dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon, te Edam, door ten 
behoeve van Adr. Ottenhof een bijdrage te 
verleenen in de kosten van zijne verhuizing 
naar Leiden, voor de vooruitbetaling van 3 
weken huur en voor de aanschaffing van ma
teriaal, invloed heeft uitgeoefendopdekomst 
van hem en zijn gezin in de gemeente Lei
den, waardoor het risico van hun armlastig
heid op de gemeente Leiden werd afgewen
teld; 

dat van de zijde van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Edam nu wel is aangevoerd, 
dat vaststond, dat Adr. Ottenhof te Leiden 
bij zijn broeder in loondienst kon komen, 
doch dat zelfs geen poging is gedaan om uit 
Leiden daaromtrent zekerheid te verkrijgen, 
terwijl blijkens de overgelegde stukken de 
broeder van Ottenhof uitdrukkelijk heeft 
ontkend ooit een verzekering te hebben ge
geven, dat gene bij hem eene betrekking in 
loondienst zou krijgen; 

dat onder deze omstandigheden termen 
aanwezig zijn tot toepassing van art. 40, 2e 
lid der Armenwet; 

Gezien deze wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
te beslissen, dat de kosten van ondersteu

ning van het armlastige gezin Adr. Otten
hof in de gemeente Leiden tot 21 Juli 1939 
ten laste komen van den gemeentelijken 
dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Edam. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B.) 
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3 Juli z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 17, j 0

• 

art. 55). 
Nu B. en W . niet door den Raad tot 

het instellen van beroep Waren gemach
tigd en de Raad evenmin krachtens een 
besluit ex art. 212 Gemeentewet zijn be
roepsrecht door B. en W . doet uitoefe
nen, kunnen B . en W . in hun beroep niet 
worden ontvangen. 

Nu het onderzoek naar de voor het 
openbaar onderwijs in de onderhavige 
gemeente gedane uitgaven, waarbij de 
gemeenterekening en daarop betrekking 
hebbende stukken zijn nagezien, heeft 
uitgewezen, dat geen posten buiten re
kening zijn gelaten, die in feite vallen 
onder diegene der in art. 55 vermelde 
rubrieken, die in aanmerking komen 
voor de berekening der vergoeding, be
hoort het, op zichzelf zeer lage, bedrag, 
dat tot grondslag dier berekening heeft 
gestrekt, te worden aanvaard. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door: 
a. het bestuur der Vereeniging voor Ge

reformeerd Schoolonderwijs, te Dinteloord; 
b. het bestuur der Nederlandsch Her

·vormde Vereeniging tot stichting en instand
houding van Christelijke scholen te Dintel
oord; 

c. het bestuur der Vereeniging voor Chris
telijk Nationaal Schoolonderwijs, te Dintel
oord; 

d. het bestuur der Roomsch-Katholieke 
jongens- en meisjesschool , te Dinteloord; 

e. het gemeentebestuur van Dinteloord, 
tegen het besluit van Ged. Staten van 

Noord-Brabant van 16 November 1938, G. 
n °. 412, IVe afdeeling, waarbij , met vernie
tiging van het besluit van den raad der ge
meente Dinteloord van 31 Mei 1938, n °. 687/ 
3307, het bedrag der vergoeding, bedoeld in 
art. 101, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, over het jaar 1936 ten behoeve van de 
.bijzondere lagere scholen in de gemeente 
Dinteloord nader is vastgesteld ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Juni 1939, n°. 127; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
29 Juni 1939, n °. 6458, Afdeeling Lager On
derwijs ; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant 
bij bovengenoemd besluit, beschikkende op 
de tegen het evenvermelde besluit van den 
raad der gemeente Dinteloord ingestelde be
roepen der schoolbesturen, met vernietiging 
van dat raadsbesluit het bedrag der vergoe
ding, bedoeld in art. 101, eerste lid, der La
ger-Onderwijswet 1920, over het jaar 1936 
hebben vastgesteld voor : 

1. de school voor Gereformeerd school
onderwijs op 71¼ X f S = f 356.25; 

2. de Nederlandsch Hervormde School op 
117¼ X f S = f 586.25; 

3. de Christe]ijke Nationale School (Droo
gendijk) op 62¼ X f S = f 311.25; 

4. de Roomsch-Katholieke Meisjesschool 
op 146½ X f S = f 732.50; 

5. de Roomsch-Katholieke Jongensschool 
op 144¾ X f S = f 723.75; 

dat Ged. Staten daarbij o.a. hebben over
wogen, dat de gemeentelijke kosten van de 
administratie van het openbaar lager onder
wijs geacht moeten worden te behooren tot 
die, bedoeld in art. 55 onder letter o der La
ger-Onderwijswet 1920, waarmede bij de toe
passing van art. 101, ingevolge het se lid, 
van dit artikel, rekening behoort te worden 
gehouden; dat, al moge uit de gemeentere
kening het juiste bedrag van het deel der 
hierbedoelde kosten, dat geacht kan worden 
te zijn uitgegeven ten behoeve van het open
baar onderwijs, niet kunnen worden afge
leid, toch niet aan een krachtens de wet aan 
de besturen van bijzondere scholen toeko
mend recht te kort mag worden gedaan; dat 
bij gebreke van een in de gemeenterekening 
duidelijk aanwijsbaar bedrag zal moeten wor
den vergoed een daarmede gelijk te stellen 
bedrag; dat dit billijkheidshalve voor de ge
meente Dinteloord over 1936 op f 0.50 per 
leerling en per jaar zou kunnen worden vast
gesteld; dat, vermits volgens de uitdrukke
lijke mededeeling van het gemeentebestuur 
de cijfers der uitgaven voor het openbaar 
lager onderwijs, waarnaar de vergoeding voor 
het jaar 1936 is berekend, geheel in overeen
stemming zijn met die, verantwoord in de 
rekening der gemeente over dat jaar en de 
appellanten in gebreke zijn gebleven, met 
cij fers aan te toonen, dat die overeenstem
ming niet aanwezig is, hun bezwaar deswege 
buiten beschouwing kan worden gelaten ; dat 
mitsdien de vergoeding voor het jaar 1936 
kan worden vastgesteld op f 4.50 + f 0.50 = 
f s per leerling; dat de school voor Gere
formeerd schoolonderwijs over het jaar 1936 
is b ezocht door gemiddeld 71¼ leerlingen, 
de N ederlandsch Hervormde School 11 7¼ 
leerlingen, de Christelijke Nationale School 
(Droogendij k) 62 ¼ leerlingen, de Roomsch
Katholieke Meisjesschool 146½ leerlingen 
en de Roomsch-Katholieke Jongensschool 
144¾ leerlingen ; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Sta
te n d e v o renvermelde sc hoolbesturen, als
mede het gemeentebestuur van Dinteloord 
bij Ons in beroep zij n gekomen; 

dat de schoolbesturen elk voor zich aan
voeren , dat het vastgestelde bedrag der ver
goeding te laag is, omdat het moeilijk denk
baar is, dat de gemeente over het jaar 1936 
in staat is geweest de instandhouding en de 
exploitatie der openbare school geheel te be
strij den met niet meer dan f 4 .50 per leer
ling; dat immers dit bedrag zeer ver ligt be
neden hetgeen blijkens de ervaring voor een 
normale lagere school noodig is; dat dit reeds 
blijkt uit de omstandigheid, dat volgens een 
beschikking van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken voor de noodlijdende ge
meenten f 2.60 per leerling behoort te wor-
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den uitgetrokken voor het aanschaffen en 
onderhoud van leermiddelen; dat men, uit
gaande van dezè zeker niet te hooge raming, 
tot de conclusie zou moeten komen, dat de 
gemeente Dinteloord er in geslaagd zou zijn, 
de noodzakelijke kosten van onderhoud van 
het gebouw, verlichting, verwarming, schoon
maak en diversen voor de openbare lagere 
school over 1936 te dekken met een bedrag 
van f 4.50 - f 2.60 = f 1.90 per leerling; 
dat dit helaas niet is te controleeren, ver
mits in de mededeeling van het bestreden 
raadsbesluit zelfs een globale specificatie 
der in de berekening opgenomen posten ont
breekt; dat het dientengevolge voor het 
schoolbestuur, hetwelk toch ten zeerste be
langhebbend is, onmogelijk is na te gaan, 
bijvoorbeeld of niet kosten van instandhou
ding der schoolgebouwen en/of aanschaffin
gen op den kapitaaldienst zijn gebracht en 
op dien grond ten onrechte buiten de bere
kening volgens art. 101 zijn gelaten ; of er 
bijvoorbeeld kosten van sollicitantenbezoek 
zijn gemaakt en buiten de rekening gelaten 
in verband met een minder juiste opvatting 
van art. ~5 letter n; of er voorts voorzienin
gen zijn getroffen, welke naar haar aard on
der art. 101 vallen, doch door den raad ten 
onrechte als "verbouwing" of als "verande
ring van inrichting" of als zoogenaamde "eer
ste aanschaffing" zijn aangemerkt ; dat het 
aanwezig zijn van een der hier genoemde 
mogelijkheden niet kan worden weerlegd 
door een verklaring van het gemeentebe
stuur dat de berekening van het bedrag in 
overeenstemming is met de cijfers, die in de 
gemeenterekening over het jaar 1936 voor 
het openbaar lager onderwijs zijn verant
woord ; dat immers volgens de wet (art. 101, 

lid 5 oud) niet alle uitgaven voor de open
bare lagere school in aanmerking komen voor 
de berekening van de in art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920 bedoelde vergoeding voor 
de bijzondere scholen ; dat dientengevolge 
niet kan worden volstaan met een bloote 
verwijzing naar de cijfers der gemeentereke
ning zonder meer, omdat daarmede geen ant
woord is gegeven op de beslissende vraag, 
of de uitgaven der openbare school wel ge
bracht zij n onder de rubrieken, waaronder 
zij voor de toepassing van art. 101 der La
ger-Onderwijswet 1920 thuis hooren; dat on
juistheden in d it opzicht niet kunnen worden 
bewezen, omdat de daarvoor vereischte ge
gevens volstrekt buiten het bereik van de 
schoolbesturen vallen, doch dat niettemin op 
een onderzoek naar d e ze en eve ntueele an
dere ten deze van belang zijnde factoren 
wordt aangedrongen, omdat er een tot dus
ver niet gebleken, doch niettemin aanwijs
bare oorzaak moet zijn, waardoor het boven
bedoelde kostencijfer per leerling over 1936 

werd bepaald op een ver beneden de door 
de practijk getrokken grens van het normale 
gelegen bedrag; 

dat het gemeentebestuur van Dinteloord 
aanvoert, dat door hem aan Ged. Staten in 
overweging is gegeven de administratiekos-

ten vast te stellen op f 0.10 per leerling; dat 
een bedrag van f 0.50 hem zeer hoog voor
komt, aangezien het hier betreft de adminis
tratie van één openbare lagere school met on
geveer 85 leerlingen; dat de gemeente Din
teloord een plattelandsgemeente is; dat het 
niet aangaat, dat de zoogenaamde adminis
tratiekosten voor die gemeente worden vast
gestdd op f 0.50, een maximum-bedrag, dat 
ook geldt voor de grootste steden ; 

0. ten aanzien van het door burgemeester 
en wethouders van Dinteloord ingestelde be
roep, dat, nu blijkens de stukken burge
meester en wethouders niet door den gemeen
teraad tot het instellen van beroep waren 
gemachtigd, terwijl de gemeenteraad even
min krachtens een door Ged. Staten goed~ 
gekeurd besluit in het algemeen overeen
komstig art. 212 der gemeentewet zijn be
roepsrecht door burgemeester en wethouders 
doet uitoefenen, laatstgemeld college niet in 
zijn beroep kan worden ontvangen; 

0. ten aanzien van de overige beroepen, 
dat mede uit een op verzoek van de Afdee
ling van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, dor het Rijksschool
toezicht bij herhaling ingesteld onderzoek 
gebleken is, dat de gemeente Dinteloord in
derdaad in staat is geweest de instandhou
ding en de exploitatie der openbare school 
te bestrijden met een bedrag van f 4.50 per 
leerling, vermeerderd met een geraamd be
drag ad f 0.50 per leerling voor administra
tiekosten; 

dat de omstandigheid, dat dit bedrag zoo 
laag is, het gevolg is van het streven van 
het gemeentebestuur, te dezer zake de uiter
ste zuinigheid, o.a. ten aanzien van het ge
bruik van leermiddelen, te betrachten, blij
kende dit streven ook hieruit, dat de kleine 
reparaties aan het schoolgebouw door het 
hoofd der school werden verricht; · 

dat het evenbedoeld onderzoek naar de 
voor het openbaar onderwijs te Dinteloord 
in 1936 gedane uitgaven, waarbij de gemeen
terekening en daarop betrekking hebbende 
stukken zijn nagezien, heeft uitgewezen, dat 
geen posten buiten rekening zijn gelaten, die 
in feite vallen onder diegene der in art. 55 
der Lager-Onderwijswet 1920 vermelde ru
brieken, die in aanmerking komen voor de 
berekening van de vergoeding; 

dat derhalve Ged. Staten terecht het be
drag der vergoeding hebben bepaald op f 5 
per leerling; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H e bbe n goedgevonden e n v e rs taan: 
I. burgemeester en wethouders van Din

teloord niet-ontvankelijk te verklaren in hun 
beroep ; 

II. de overige beroepen ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B .) 



1939 5 JULl 316 

S juli z939. ULTSPRAAK van den Cen
·tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 58, 1e lid , Gemeentewet 
Art. 209a j 0

• art. 223). 
Niet de commissaris van politie, maar 

bij uitsluiting het College van B . en W . 
is - ingevolge art. 209, sub a, en art. 
223, lid 2, der Gemeentewet •- bevoegd 
den klerken der gemeente- politie de ver
plichting tot het gebruik van eigen rij 
wiel ten behoeve van den dienst op te 
leggen. B . en W. hebben zulks in casu 
niet gedaan; zij hebben mitsdien terecht 
geweigerd de in de desbetreffende ver
ordening voorziene toelage voor ver
plicht gebruik van eigen rijwiel aan de 

. klerken der gemeente-politie toe te ken
nen. 

Uitspraak in zake: 
Het College van B. en W. van Amersfoort, 

eischer in hooger beroep, vertegenwoordigd 
door den Burgemeester, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden: J. Haars, hoofdcommies ter Ge
meente-Secretarie te Amersfoort, wonende 
aldaar, 

tegen: 
;E . . Beeltje, klerk bij de gemeente-politie te 
Amersfoort, wonende aldaar, gedaagde in 
hooger beroep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat het Bestuur van de afdeeling 

Amersfoort van den Algemeenen Nederland
schen Politiebond te Amersfoort bij schrij
ven d.d. 17 Augustus 1938 aan den Burge
meester van Amersfoort heeft verzocht ge
daagde in hooger beroep en H. Verhagen, de 
beide klerken van politie te Amersfoort, le
den van bovengenoemde afdeeling, in het 
genot te stellen van een rijwieltoelage, even
als andere leden van het Amersfoortsche 
Politiecorps die genieten (f 28 per jaar); 

0. dat het · College van B . en W. van 
Amersfoort, naar aanleiding van dit verzoek, 
aan de Afdeeling Amersfoort van den Al
gemeenen Nederlandschen Politiebond, bij 
schrijven van 10 November 1938, heeft be
richt, het gebruik van rijwielen door gemelde 
ambtenaren niet als verplicht gebruik van 
eigen rijwiel te beschouwen en op grond 
daarvan de vergoeding, bedoeld in art. 10 der 
verordening der gemeentepolitie aan ge
noemde klerken niet te kunnen toekennen; 
, 0. élat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 10 Maart 1939 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 1 

1 De rechtsoverwegingen van deze uit
spraak, voorzoover ten dezen van belang, lui
den: . 

0. dat blijkens het onderzoek ter openba
re terechtzitting klager..-en zijn collega Ver
hagen, ambtenaren der gemeentepolitie te 

Amersfoort, in den rang van klerk, reeds 

- het door E. Beeltje voornoemd tegen die 
beslissing ingestelde beroep gegrond heeft 
verklaard en, met vernietiging van die be
slissing, voorzoover daarbij aan hem vergoe
ding, bedoeld in art. 10 der voormelde ver
ordening, over 1938 wordt geweigerd, heeft 
verstaan, dat B . en W. Jieze vergoeding over 
1938 ten bedrage van f 28 aan E . Bèeltje 
moeten toekennen; 

0. dat de Burgemeester van Amersfoort-, 
als vertegenwoordiger van het College van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeen
te, van die uitspraak tijdig is gekomen in 
hooger beroep en bij beroepschrift op de 
daarbij aangevoerde gronden kennelijk be
doelt te verzoeken, dat deze Raad het door 
Beeltje tegen vorenbedoeld besluit van ei
scher ingestelde beroep alsnog ongegrond zal 
verklaren; 

0. dat E. Beeltje bij contra-memorie con
cludeert tot bevestiging der uitspraak, waar
van beroep; 

In rechte: 
0 . dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil de vraag moet worden qeantwoord, 
of het bestreden besluit van eischer, w11arbij 
aan gedaagde de namens hem gevraagde ver
goeding voor eigen rijwiel werd geweigerd, 
op één der gronden, bedoeld in art. 58, lid 
1, der Ambtenarenwet 1929, kan worden aan
gevochten; 

0 . dat eischer ten deze het standpunt in
neemt, dat art. 10 van de op 30 November 
1937 door den Raad der gemeente Amers
foort vastgestelde en daarna bij K. B. van 
21 Februari 1938 goedgekeurde "Verorde
ning, regelende de rangen, het aantal, de sa
menstelling, de eischen van benoembaarheid 
en de bezoldiging der gemeentepolitie te 
Amersfoort", nader te noemen "Verordening 
gemeentepolitie", hetwelk luidt: ,,Voor het 
verplicht gebruik van een eigen rijwiel wordt 
door de gemeente aan de ambtenaren van 
politie jaarlijks een vergoeding toegekend 
van f 28", zich tegen de gevraagde vergoe
ding voor ei.gen rijwiel ve_rzet, vermits ten 
deze het gebruik van eigen rijwiel door ei
scher aan g~daagde niet als verplicht is voor
geschreven; 

0. dat deze Raad van oordeel is, dat, nu 
ingevolge art. 223, lid 2,derGem.wet de gem. 
politie rust op de plaatselijke verordeningen, 

sinds jaren naast hun administratieve werk
zaamheid ten bureele van politie een be
langrijk gedeelte van hun werktijd hebben te 
besteden aan buitenwerk, voornamelijk be
treffende de ventvergunningen en den vreem
delingendienst, en zij voor dit buitenwerk, 
krachtens opdracht van hun chef, den com
missaris van politie, hun eigen rijwiel moe
ten gebruiken; 

O. dat klager en zijn collega Verhagen der
halve verkeeren in het in meergemeld arti
kel voorziene geval van verplicht gebruik 
van eigen rijwiel, welks aanwezigheid niet, 
zooals verweerder schijnt te meenen, af
hangt van de beslissing van verweerder, doch 
van de feitelijke omstandigheden. 
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als in dit artikel bedoeld, en krachtens art. 
209, aanhef en onder a van die wet het uit
voeren ook van plaatselijke verordeningen 
behoort tot · de taak van het dagelijksch be
stuur der gemeente - heh-;elk aan het Col
lege van B . en W. is opgedragen - de be
slissing over het opleggen van de verplich
ting om een eigen rijwiel te gebruiken, als 
bedoeld in art. 10 van de "Verordening ge
meentepolitie", - hetwelk tot "het uitvoe
ren" behoort - bij uitsluiti~g is gelegd in 
handen van dat College, hetwelk volkomen 
vrij-was om - zooals in casu - die verplich-
ting niet op te leggen; · 

0. dat namens gedaagde nu wel met een 
beroep op art. 3 van de voor hem - als klerk 
bij de politie - geldend_e Ambtsinstructie, 
houdende o.m. dat hij onbepaalde gehoor
zaamheid verschuldigd is aan den Commis
saris van Politie, wordt aangevóerd, dat, om
dat deze hem heeft verplicht tot het gebruik 
van eigen rijwiel, eischer in strijd met de 
geldende voorschriften heeft geweigerd hem 
de gevorderdè f 28 over het dienstjaar 1938 
uit te betalen, doch dit betoog faalt, vermits 
- nog daargelaten, dat in die Ambtsinstruc
tie de bevoegdheid tot het opleggen van de 
verplichting van het gebruik van eigen rij
wiel niet wordt genoemd en dezelve niet zon
der meer resulteert uit den gehoorzaamheids
plicht van de betrokken ambtenaren - im
mèrs de bevoegdheid van den Commissaris 
van Politie niet zoover kan gaan, dat de aan 
het' College van B. en W. voorbehouden uit
voering van een gemeentelijke verordening, 
als de onderhavige, aan deze autoriteit wordt 
ontnomen; zijnde hier van een delegatie, als 
bedoeld in art. 2 II der Gemeentewet, geen 
sprake; 

0. dl,\t uit het vorenstaande volgt, dat het 
door eischer genomen besluit niet geacht kan 
worden feitelijk of rechtens te strijden met 
meergenoemd art. 10 der "Verordening ge
meentepolitie", terwijl evenmin is gebleken, 
dat hetzelve met eenig ander algemeen ver
bindend voorschrift zou strijden of dat ei
scher bij het nemen van zijn besluit van zijn 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 

0 . dat derhalve met vernietiging van de 
uitspraak, waarvan beroep, het door gedaag
de tegen meerbedoeld besluit ingestelde be
roep alsnog ongegrond moet worden ver
klaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep. 
Verklaart het door E . Beeltje voornoemd 

tegen bovenvermeld besluit van eischer in
gestelde beroep alsnog ongegrond. 

(A. B .) 

,6 Juli z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 22 bis j 0

• 

art. 19). 
Het is wel niet onmogelijk, doch wel 

zeer bezwaarlijk, voor de ± 100 kinde-

ren, die op de op te heffen school onder
wijs genieten, plaats te vinden op andere 
openbare scholen. Het totaal der bezwa
ren, aan die overplaatsing verbonden, 
noopt tot handhaving der school. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
daartoe gemachtigd door den raad dier ge
meente, bij besluit van 6 April 1939, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Gelderland 
van 22 Februari 1939, n °. 89, L. 0., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit van 
den raad der gemeente Apeldoorn van 19 Ja
nuari 1939, n °. 7605/1938, waarbij is beslo
ten, dat de instandhouding van de openbare 
school voor gewoon lager onderwijs n ° . 17, 
Soerenscheweg, in die gemeente, wordt ge
vorderd ingevolge art. 19 der Lager-Onder
wijswet 1920; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Juni 1939, n•. 3a7; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 Juli 1939, n °. 6422, afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Apeldoorn 
bij besluit van 19 Januari 1939 heeft beslist, 
dat de instandhouding van de openbare 
school voor gewoon lager onderwijs n °. 1 7, 
Soerenscheweg, aldaar, wordt gevorderd in
gevolge art. 19 der Lager-Onderwijswet 1920, 
uit overweging, dat het gemiddeld aantal 
leerlingen van de openbare school voor ge
woon lager onderwijs n°. 17, Soerenscheweg, 
over het jaar 1938 871/3 bedraagt; dat deze 
school derhalve volgens het algemeene voor
schrift van het eerste lid van art. 22bis der 
Lager-Onderwijswet 1920 zou moeten wor
den opgeheven; dat echter het instandhou
den van deze school, welke thans nog 86 leer
lingen telt, .noodig is; dat vooreerst eene stij
ging van het aantal leerlingen van deze school 
is te wachten , aangezien het aantal leerlin
gen van de hoogste klasse 5 bedraagt en dat 
van het eerste leerjaar 16; dat daarenboven 
vrij zeker ook toeneming van het aantal leer
lingen kan worden verwacht, in verband met 
de aanstaande vestiging van een garnizoen in 
deze gemeente ; dat de opheffing van deze 
school, waaraan 3 leerkrachten zijn verbon
den , slechts in geringe mate zou leiden tot 
bezuiniging op de uitgaven voor de openbare 
kassen: dat namelijk van de scholen 27 , Loo
laan, en 29, Berg en Bosch, welke het dichtst 
bij school 17 zijn gelegen, het schooljaar aan
vangt met September en deze scholen een 
leerplan hebben, dat er op gericht is de leer
lingen op te leiden voor de hoogere burger
school en het gymnasium; dat het daardoor 
feitelijk onmogelijk is, om de leerlingen van 
séhool 17, waarvan het schooljaar aanvangt 
per 1 April, naar de laatstgenoem de scholen 
over te plaatsen, aangezien het onderwijs aan 
deze beide scholen geheel afwijkt van dat 
van school 1 7; dat, al ware het al mogelijk 
de leerlingen van school 17 gedeeltelijk over 
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de scholen 27 en 29 te verdeelen, dan wel 
allen naar school 27 over te plaatsen, dit toch 
tot gevolg zou hebben, dat aan elke van deze 
twee scholen één leerkracht, of aan school 2 7 
2 leerkrachten zouden moeten worden aan
gesteld; dat de scholen 27 en 29 namelijk 
respectievelijk 200 en 260 leerlingen tellen, 
waarbij bovendien in aanmerking moet wor
den genomen, dat de schoolbevolking van de 
laatstgenoemde school voortdurend toe
neemt; dat derhalve voor de overplaatsing 
van de leerlingen van school 1 7 eene keus 
gedaan zou moeten worden tusschen de scho
len 13, Asselschestraat, en 3, Het Loo; dat 
school 13 290 leerlingen telt en ook aan deze 
school in de naaste toekomst eene stijging 
van leerlingen is te wachten, zoodat prac
tisch geen kinderen van school 1 7 naar school 
13 kunnen worden overgeplaatst; dat bij 
overplaatsing van de kinderen van school 17 
naar school 3, Het Loo, het aantal kinderen 
van deze school zou stijgen van 169 tot 2.~s; 
dat voor dit aantal, krachtens art. 28 der 
Lager-Onderwijswet 1920, 6 leerkrachten 
worden vereischt, zoodat aan deze school, 
waaraan thans 4 leerkrachten zijn verbon
den, 2 nieuwe leerkrachten zouden moeten 
worden aangesteld; dat tegenover de geringe 
bezuiniging, welke wordt verkregen, staat, 
dat verscheidene kinderen een vrij grooten 
afstand, zij het dan ook geen 4 km, zouden 
moeten afleggen en dat voor de gemeente de 
schadepost zou ontstaan, dat de ambtswo
ning bij school 17 leeg zou komen te staan; 
dat, daar, zooals boven is aangetoond, stij
ging van het aantal leerlingen van school 1 7 
in de naaste toekomst is te wachten, en het 
zelfs niet buitengesloten moet worden geacht, 
dat dit aantal tot boven de 100 zal klimmen, 
het in het belang van het openbaar onder
wijs in deze gemeente is, dat deze school in 
stand wordt gehouden; 

dat bij hun besluit van 22 Februari 1939, 
n°. 89, L. 0., Ged. Staten van Gelderland 
aan het evengenoemd raadsbesluit goedkeu
ring hebben onthouden, daarbij o. a. overwe
gende, dat krachtens het eerste en tweede 
lid van art. 22bis der Lager-Onderwijswet 
1920 de openbare lagere school n° . 17 der 
gemeente Apeldoorn moet worden opgehe
ven, tenzij door die opheffing de toestand zou 
ontstaan, dat in de genoemde gemeente geen 
voldoend lager onderwijs zou worden gege
ven in een genoegzaam aantal scholen, wel
ke voor alle kinderen zonder onderscheid van 
godsdienstige gezindheid toegankelijk zijn; 
dat de bedoelde toestand zich bij opheffing 
van de school n °. 17 in de gemeente Apel
doorn niet voor zou doen, gelijk ook blijkt 
uit de overwegingen van 's raads besluit; 
dat derhalve naar het oordeel van Ged. Sta
ten niet kan worden gezegd, dat de instand
houding van die school ingevolge art. 19 der 
wet wordt gevorderd; dat de in het raads
besluit aangevoerde bezwaren en bijzondere 
omstandigheden, al mogen zij het verlangen 
om de school in stand te houden verklaar
baar maken, in het vorenstaande geen ver
andering kunnen brengen; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
gemeentebestuur van Apeldoorn bij Ons in 
beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoeren
de, dat de gemeenteraad zich niet kan ver
eenigen met de wijze, waarop Ged. Staten 
art. 19, re lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
interpreteeren; dat toch in tal van Konink
lijke besluiten voor het handhaven van een 
school ook overwegingen van anderen aard 
hebben gegolden dan die betreffende de nog 
beschikbare schoolruimte na hare opheffing; 
dat uit de jurisprudentie blijkt, dat de Kroon 
het standpunt inneemt, dat voor de beant
woording van de vraag, of het instandhouden 
van eene school wordt gevorderd ingevolge 
art. 19 der wet, niet kan worden volstaan 
met het overwegen alleen, of na hare ophef
fing nog voldoende schoolruimte overblijft 
om alle daarvoor in aanmerking komende 
kinderen te plaatsen, doch dat daarbij te
vens rekening moet worden gehouden met de 
bijzondere omstandigheden, welke in een be
paald geval mochten bestaan; dat de school 
bij den aanvang van het nieuwe schooljaar 
op 1 April 1939 reeds 92 leerlingen telde, 
welk aantal, door eene reeds gedane aangif
te, na de Paaschvacantie 96 zal bedragen, 
zoodat eene stijging van het leerlingenaantal 
tot boven de 100, mede in verband met de 
vestiging van het garnizoen, in de lijn der 
verwachting ligt en, bij eventueele ophef
fing van deze school, hare weder-ingebruik
neming binnen korten tijd zou zijn te wach
ten; dat door verdeeling van de leerlingen van 
de school Soerenscheweg over de scholen 
Asselschestraat en Het Loo in verband o.a. 
met de noodzakelijke vermeerdering van het 
onderwijzend personeel in het geheel geen 
besparing zou worden verkregen; dat be
hoort te worden uitgegaan van de veronder
stelling, dat bij opheffing van de onderhavi
ge school alle leerlingen van die school zou
den moeten worden overgeplaatst naar 
school 3, Het Loo, in welk geval de kinde
ren een vrij grooten afstand zouden hebben 
af te leggen en vrijwel allen bovendien een 
zeer drukken voorrangsweg, namelijk de 
Loolaan, zouden moeten oversteken; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken moet worden aangenomen, dat het wel
iswaar niet onmogelijk, doch wel zeer be
zwaarlijk is, voor de kinderen, die op de 
school aan den Soerenscheweg onderwijs ge
nieten, plaats te vinden op andere openbare 
scholen; 

dat die kinderen, waarvan het aantal vol
gens de laatste mededeeling niet veel min
der dan 100 bedraagt, voor het meerendeel 
2 à 3 km van school :l, waar hun plaatsing 
nog de minste moeilijkheden voor het ge
meentebestuur zou opleveren, verwijderd 
wonen; 

dat het totaal der bezwaren, welke aan de 
overplaatsing van dit groote aantal kinderen 
zoowel voor het gemeentebestuur als voor 
de bedoelde kinderen verbonden zijn, in het 
onderhavige geval noopt tot een ontkennen
de beantwoording van de vraag, of, bij op
heffing van de school aan den Soerensche-
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weg, in de gemeente Apeldoorn nog vol
doend lager onderwijs in een genoegzaam 
aantal scholen wordt gegeven; 

dat mitsdien naar Ons oordeel art. 19 der 
Lager-Onderwijswet 1920 de instandhouding 
van de genoemde school vordert, zoodat Ged. 
Staten ten onrechte aan het raadsbesluit 
goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten, het besluit van den raad 
der gemeente Apeldoorn van 19 Januari 
1939, n °. 7606/1938, alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

8 Juli z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36 j 0

• art. 37). 
Wel heeft de Raad het onderhavig 

uitbreidingsplan vastgesteld in afwijking 
van het ontwerp- plan, zooals het ter vi
sie had gelegen, zonder nadere ter inza
ge legging, doch nu door de aangebrach
te wijzigingen de appellanten niet in hun 
belangen zijn geschaad, is voor her
nieuwde ter visie legging geen voldoende 
grond aanwezig. 

Het moet niet wenschelijk worden ge
acht een dorp te doen ontstaan, dat door 
een verkeersweg zou worden doorsne
den. Het is daarom van het gemeente
bestuur juist gezien, de toekomstige be
bouwing slechts te ontwerpen aan ééne 
zijde van den weg, aansluitend aan de 
daar reeds aanwezige, vrij dichte. be
bouwing. 

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

door 1. Mr. L . W . J . Marggraff, te Vught, en 
II. Mr. C. N. G . W. van de Pol, te Vught, en 
G. A. van de Braak, te 's-Hertogenbosch, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Noord
brabant van 23 Nov. 1938, G. N° . 138, hou
dende goedkeuring van een uitbreidingsplan 
c.a. van een deel van 's-Hertogenbosch; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Juni 1939, n ° . 305; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 4 Juli 1939 n °. 
689q M /P.B.R., Afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat de raad van 's-Hertogenbosch in 
zijne vergadering van 28 Juli ,938 o.m. h eeft 
vastgesteld een partieel plan van uitbreiding 
voor het gebied "Deuteren", zooals dit is 
aangegeven op de bij zijn besluit behoorende 
kaarten en wel: in onderdeelen volgens de 
bij dit besluit behoorende kaart gemerkt A, 
met daarbij behoorende bebouwingsvoor
schriften, en in hoofdzaak, volgens de bij dit 
besluit behoorende kaart gemerkt B; 

dat Ged. Staten van Noordbrabant bij hun 
besluit van 23 Nov. 1938, G. n °. 138, aan dit 
plan c .a. hun goedkeuring hebben verleend; 

dat van deze beslissing 1. Mr. L. W. J. 

Marggraff, te Vught, en ll. 1e. Mr. C. N. G. 
W. van de Pol, te Vught, zoo voor zichzelf 
als in hoedanigheid van gemachtigde van a. 
C. M. Th. H . van de Pol, te Vught, b . Mr. J. 
W. G. P. Jurgens, te Roermond, c. Mr. G. 
L. J. H. Jurgens, te Eindhoven, en d. M. B. 
H. C. Jurgens, te Eindhoven, en 2e. G. A. 
van de Braak, te 's-Hertogenbosch, bij Ons 
in beroep zijn gekomen; 

dat de appellant onder I genoemd aan
voert, dat volgens dit uitbreidingsplan op 
zijn terrein geen andere huizen mogen worden 
gebouwd dan voor agrarische doeleinden en 
dan nog wel onder zeer bezwarende voorwaar
den en voorschriften; dat zijne hoog gelegen 
gronden reeds sinds jaren de dorpskern van 
Deuteren hebben gevormd en nu behandeld 
worden als verafgelegen polderland; dat in 
het genoemde plan wel laag gelegen polder
land ver van de bestaande bebouwing in het 
plan in onderdeelen is betrokken, doch juist 
de bestaande kern langs den groeten weg 
Deuteren-Vlijmen hier buiten blijft, waar 
bebouwing bij uitstek mogelijk zoude zijn; 

dat de appellanten onder II genoemd aan
voeren, dat zij van meening zijn, dat door 
het gemelde uitbreidingsplan hunne belan
gen ernstig worden geschaad; dat, alhoewel 
op voorstel vanB.enW. der gemeente's-Her
togenbosch enkele wijzigingen zijn aange
bracht in het oorspronkelijke plan, bestaan
de in: a. dat een kemvorming is mogelijk 
gemaakt van middenstandswoningen op een 
afstand van ± 200 m van de Roomsch-Ka
tholieke Kerk af, b. dat de onderlinge af
stand tusschen de zijgevelsdermiddenstands
woningen klasse A is gebracht van 150 op 
100 m en voor die van klasse B van 100 op 
50 m, zij toch van meening blijven, dat het 
plan, zooals het thans is vastgesteld, een ern
stige belemmering blijft vormen voor een 
normale ontwikkeling der woonwijk Deute
ren, zoodat deze woonwijk, tengevolge van 
dat plan, gedoemd zal zijn te blijven in een 
toestand van verstarring en versteening en 
als gevolg hiervan ook hunne belangen ern
stig worden geschaad; dat immers practisch 
door het uitbreidingsplan een bouwverbod 
komt te liggen op heel de woonwijk Deute
ren; dat toch het eenige terrein, namelijk het 
noord-westelijk deel der gronden, omsloten 
door den weg tusschen Groot en Klein Deu
teren, den zoogenaamden ouden weg en den 
weg van de stad 's-Hertogenbosch naar Deu
teren, dat volgens het plan voor bebouwing 
in aanmerking komt, in feite geen bouwter
rein is en, d aar dit terrein aan verschillende 
particulieren toebehoort, redelijkerwijze niet 
is te voorzien, dat dit terrein binnen afzien
baren tijd bouwrijp zal worden gemaakt; 
dat nu het overige terrein, hetgeen bouwrijp 
is, practisch niet mag worden bebouwd, waar 
de weg tusschen zoogenaamd Groot en Klein 
Deuteren, voor zooverre bouwrijp terrein be
schikbaar, is volgebouwd en aan de zijde van 
Vlijmen, derhalve langs den weg naar Vlij
men, met uitzondering van een terrein, lig
gende binnen een straal van ongeveer 200 m 
van de Roomsch-Katholieke Kerk af, prac-
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tisch niet mag worden bebouwd, daar aldaar 
een tusschenruimte moet worden in acht ge
nomen van respectiev_elijk 100 en 50 m, het
geen in feite neerkomt op een bouwverbod; 
dat zij, appellanten, dan ook hadden ver
wacht, dat ten minste in een straal van 500 m 
van de Roomsch-Katholieke Kerk af zou 
mogen worden gebouwd, ten einde een be
hoorlijk bebouwde kom te verkrijgen; dat 
het plan, dat posterieur is aan den kerk
bouw, met het bestaan der kerk rekening 
had dienen te houden; dat het plan dit niet 
doet; dat het toch van algemeene bekend
heid is, dat het bouwen van een kerk tot 
natuurlijk gevolg heeft de ontwikkeling van 
een bebouwde kom rondom die kerk; dat die 
ontwikkeling nu door het uitbreidingsplan 
kunstmatig wordt tegengegaan; dat zij door 
die kunstmatige belemmering ten zeerste 
worden gedupeerd; dat zij wel geen voordeel 
behoeven te trekken van het vastgestelde 
uitbreidingsplan, doch evenmin mogen wor
den benadeeld in hunne· eigendomsrechten, 
zonder volledige schadevergoeding; dat het
geen het uitbreidingsplan wil, neerkomt op 
eene onteigening zonder schadevergoeding; 
dat zij daartegen met klem protesteeren; dat 
ook op formeele gronden Ged. Staten hun 
goedkeuring aan het plan hadden moeten ont
houden; dat immers, nadat het uitbreidings
plan door den raad der gemeente 's-Herto
genbosch in ontwerp was vastgesteld, bij de 
definitieve vaststelling enkele vrij ingrijpen
de wijzigingen zijn aangebracht, zonder dat 
dit gewijzigde plan ingevolge art. 37, 2e lid 
der Wonigwet, vóór de vaststelling ter inza
ge heeft gelegen; dat die wijzigingen waren 
van tweeërlei aard, namelijk 1 . de wijziging 
van het plan in verband met den voorge
nomen kazernebouw langs den weg van 
's-Hertogenbosch naar Deuteren en langs den 
zoogenaamden Parallelweg, 2. de wijziging 
in verband met een aan den heer E. van 
Ierse!, te Udenhout, gedane concessie be
trekkelijk door dezen te bouwen woningen; 
dat zij derhalve van meening zijn, dat het 
uitbreidingsplan, zooals dat is vastgesteld, 
niet behoort te worden goedgekeurd; 

0. dat weliswaar de raad van 's-Hertogen
bosch het bovenbedoelde uitbreidingsplan in 
afwijking van het ontwerp-plan,zooals het ter 
visie had gelege n, zonder nadere ter inzage 
legging heeft vastgesteld, doch dat door de 
aangebrachte wijzigingen, bestaande in een 
eenigszins ruimere bestemming van een aan 
de gemeente toebehoorend terrein, in ver
band met eventueele plannen van het De
partement van Defensie tot den bouw van 
een kazerne, alsmede in een tegemoetkoming 
aan het verlangen van E. van Ierse!, te Uden
hout, de breedte van het bouwterrein langs 
den Ouden Vlijmenschen weg van 2 7 m op 
34 m te brengen, de appellanten niet in hun
ne belangen zijn geschaad, zoodat voor een 
hernieuwde ter visie legging geen voldoen
de grond aanwezig was; 

0. wat de overige bezwaren van de appel
lanten betreft, dat het Onzes inziens niet 
wenschelijk moet worden geacht een dorp te 

doen ontstaan, dat door een verkeersweg zou 
worden doorsneden ; 

dat het daarom van het gemeentebestuur 
juist gezien is, de toekomstige bebouwing 
slechts te ontwerpen ten noorden van den 
weg, aansluitende aan de daar reeds aanwe
zige, vrij dichte, bebouwing; 

dat daartegen in zooverre nu wel het be
zwaar bestaat, dat de nieuwe kerk is ge
bouwd ten zuiden van dezen weg, zoodat de 
kerkgangers den verkeersweg zullen hebben 
over te steken, doch dat dit bezwaar niet op
weegt tegen de bezwaren van stedebouwkun
digen aard, welke zouden ontstaan, wanneer 
het dorp aan twee zijden van den meerbe
doelden verkeersweg zou worden gebouwd; 

dat voorts de appellanten door de bestem
ming van hunne gronden, in het plan in 
hoofdzaak, voor bebouwing met vrijstaande 
woningen en bijgebouwen voor agrarische 
doeleinden, niet worden benadeeld, nu er vol
doende gelegenheid blijft voor het gebruik 
en eventueele bebouwing dezer terreinen 
overeenkomstig hun huidige bestemming, 
terwijl de appellanten op een meer intensie
ve bebouwing, waaraan blijkens de ingewon
nen ambtsberichten slechts sporadisch be
hoefte bestaat, geenerlei aanspraak kunnen 
doen gelden; 

dat onder deze omstandigheden voor ver
nietiging van het bestreden besluit van Ge
deputeerde Staten geen grond aanwezig is; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

8 Juli 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Door het verstrekken van een bedrag 
voor verhuiskosten van Emmen naar 
Amsterdam heeft het burgerlijk armbe
stuur te E. invloed uitgeoefend op de 
komst van het gezin te A. in den zin van 
art. 40. Al is het initiatief tot de ver
huizing niet van het armbestuur uitge
gaan, zoo mocht dat bestuur toch niet 
veronderstellen dat de armlastige, die 
reeds op leeftijd en analphabeet is, en 
zij n zoon, die boerenarbeider placht te 
zijn, · te A. een bestaan voor het gezin 
zouden kunnen vinden. In dezen doet 
niet ter zake, of het gezin te E. bij zijn 
vertrek naar A. in armlastigen toestand 
verkeerde, daar art. 40 zulks niet vor
dert. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van het 
gezin P. Ebeltjes; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Juni 1939, n°. 348; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Binnenlandsche Zaken van 3 Juli 1939, n°. 
7153, Afdeeling Armwezen; 

0 . dat P. Ebeltjes, oud 66 jaar, werkzaam 
in de werkverschaffing in de gemeente Em
men, toen het door hem, zijne vrouw en een 
werkloozen zoon, die boerenarbeider van be
roep is, bewoonde huis te Barger-Oosterveen 
onbewoonbaar was verklaard en niet dade
lijk een andere woning in de gemeente Em
men beschikbaar was, op aanraden van zijne 
gehuwde dochter te Amsterdam, aan het bur
gerlijk armbestuur te Emmen vroeg om ver
huiskosten naar Amsterdam, waartoe hij van 
dit armbestuur f 50 ontving; dat het gezin 
zich op of omstreeks 2 Juli 1938 aldaar ves
tigde, doch Ebeltjes reeds op 15 Augustus 
daaraanvolgens ge.noodzaakt was om onder
steuning te vragen, dat aanvankelijk het ge
zin werd beschouwd als te vallen onder de 
Rijkssteunregeling, daar de zoon als onge
organiseerde werklooze werd aangemerkt, 
doch de ondersteuning met ingang van 23 
Februari 1939 krachtens de Armenwet werd 
verleend; 

dat het bestuur der Burgerlijke Instelling 
voor Maatschappelijken Steun te Amster
dam, van oordeel is, dat zich hier een geval 
van afschuiving heeft voorgedaan, dat aan
leiding tot toepassing van artikel 40, tweede 
lid, der Armenwet behoort te geven, waarom
trent het aanvoert, dat aanstonds te voorzien 
was, dat Ebeltjes en zijn zoon te Amsterdam 
geen kans op arbeid hadden; dat het gezin 
bij vertrek uit de gemeente Emmen armlas
tig was; dat, hoewel vermoedelijk een groot 
deel der ondersteuning door Rijkssubsidie 
zal worden vergoed, het gedeelte, dat niet 
aldus van Rijkswege zal worden gerestitu
eerd, gedurende een jaar of desnoods korter 
ten laste van de gemeente Emmen of van het 
burgerlijk armbestuur aldaar dient te worden 
gebracht; 

dat burgemeester en wethouders van Em
men mededeelen, dat Ebeltjes te Emmen niet 
armlastig was en op aanraden van zijne fa
milie en op eigen initiatief naar Amsterdam 
is vertrokken ; dat hij had medegedeeld, dat 
hij naar Amsterdam wilde vertrekken, al
waar ook een dochter van hem woonachtig 
is, omdat hij meende, aldaar beter in zijn on
derhoud te kunnen voorzien ; dat tot het ver
trek van Ebeltjes naar Amsterdam vanwege 
het gemeentebestuur of het burgerlijk arm
bestuur geen invloed is uitgeoefend; dat huns 
inziens hier niet een geval van afschuiving, 
als bedoeld in art. 40 der Armenwet, aanwe
zig is; 

O. dat het burgerlijk armbestuur te Em
men door het verstrekken aan Ebeltjes van 
f 50 voor verhuiskosten naar Amsterdam op 
de komst van het gezin aldaar invloed heeft 
uitgeoefend, welke aanleiding tot toepassing 
van art. 40, tweede lid, der Armenwet be-
hoort te geven; · 

dat toch, al moge het initiatief tot de ver
huizing niet van het burgerlijk armbestuur 
te Emmen zijn uitgegaan, dit bestuur rede
lijkerwijze niet mocht ver<;>~derstellen, dat 
Ebeltjes, die reeds op leefbJd en daarenbo-

L. 1939. 

ven analphabeet is, en zijn zoon, die boeren
arbeider placht te zijn, te Amsterdam een 
bestaan voor het gezin zouden kunnen vin
den; 

dat niet ter zake doet, of het gezin te Em
men bij zijn vertrek naar Amsterdam in 
armlastigen toestand verkeerde, aangezien 
art. 40 der Armenwet zulks niet vordert; 

dat mitsdien de ondersteuning, welke het 
gezin krachtens de bepalingen der Armen
wet gedurende het eerste jaar van zijn ver
blijf te Amsterdam heeft genoten, ten laste 
van het burgerlijk armbestuur van Emmen 
behoort te worden gebracht; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de ondersteuning, welke in 

de gemeente Amsterdam aan het gezin Ebel
tjes krachtens de bepalingen der Armenwet 
gedurende het eerste jaar van zijn verblijf 
aldaar is verstrekt, ten laste van het burger
lijk armbestuur van Emmen behoort te ko
men. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

zo Juli 1939. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht Rotterdam. (Ambtena
renwet 1929 art. 58 te lid.) 

De bepalingen van het gem. ambte
narenreglement betreffend de gevallen, 
waarin eervol en niet-eervol ontslag 
wordt gegeven, houden in een limitatie
ve opsomming van de gevallen, waarin 
ontslag mag worden verleend. 

Op grond van de feiten is het gerecht 
van oordeel, dat het ontslag aan klager 
in feite niet is verleend wegens · reorga
nisatie van het dienstvak, gelijk in het 
ontslagbesluit is vermeld, doch dat het 
zijn oorsprong vond in den wensch van 
het gemeentebestuur om een naar zijn 
meening ongeschikten ambtenaar te ver
wijderen. 

Waar het reglement voorschrijft, dat 
het ontslag wordt verleend met opgaaf 
van redenen, is deze bepaling niet in 
achtgenomen door op te geven dat het 
ontslag wegens reorganisatie plaats 
vond, terwijl de ware reden was onge
schiktheid. 

Het ontslag-besluit wordt vernietigd. 

Uitspraak in zake: 
X, wonende te Y, klager, gemachtigde Mr. 

J. L. J. A. van Mechelen, wonende te Gouda, 
tegen: 

het College van B. en W . der gemeente 
Gouderak, verweerder. 

Het Ambtenarengerecht, 
Gezien de stukken en gelet op de behan

deling van het twistgeding ter openbare te
rechtzitting; 

Ten aanzien der feiten : 
0. dat verweerder op 9 Januari 1939 heeft 

21 
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genomen een besluit van den navolgenden 
inhoud: 

,,B. en W. van Gouderak; 
Gezien de Gemeentewet; 
verleenen met ingang van 16 Maart 1939 

eervol ontslag aan X, als ambtenaar ter se
cretarie, wegens reorganisatie van den dienst 
ter secretarie. 

Afschrift dezer akte zal aan den belang
hebbende worden uitgereikt."; 

0. dat verweerder vervolgens onder dag
teekening rn Januari 1939 aan klager heeft 
bericht: 

"Hierbij deelen wij U mede dat in onze 
vergadering van den 9 dezer is besloten tot 
reorganisatie van den dienst ter secretarie. 

Als gevolg daarvan zijn wij genoopt tot 
verleening van eervol ontslag aan den amb
tenaar ter secretarie X met ingang van 16 
Maart 1939. Aan hem zal een wachtgeld 
worden toegekend overeenkomstig de bepa
lingen in het ambtenarenreglement dezer 
gemeente. Dit wachtgeld zal worden ver
leend na overlegging van een rapport van 
het accountantskantoor van Triet te Gouda, 
waaruit moet blijken, dat de werkzaamhe
den ten opzichte van de distributiebedrijven 
GEB en GWB en die verband houdende met 
het ontvangerschap zoodanig zijn verricht, 
dat van achterstand geen sprake is."; 

0. dat klager bij tijdig ingediend klaag
schrift bij dit Gerecht in beroep is gekomen, 
daarbij in hoofdzaak aanvoerende: 

"dat klager op de allereerste plaats wil 
opmerken, dat het schrijven van B. en W. 
der gemeente Gouderak van 10 Januari 1939 
waarbij hem ontslag werd aangezegd tegen 
16 Maart 1939 eerst op 25 Januari 1939 door 
den burgemeester aan hem is ter hand ge
steld; 

dat derhalve de termijn, bedoeld bij art. 
34 lid 1 Ambtenarenreglement voor de ge
meente Gouderak, niet in acht is genomen; 

dat aan klager ontslag werd gegeven op 
grond van reorganisatie van den dienst ter 
secretarie, doch dit ontslag niet verder met 
~edenen was omkleed; 

dat klager echter wil opmerken, dat de in
richting van het dienstvak niet veranderd is 
en zijne werkzaamheden niet overbodig zijn 
geworden; 

dat toch B. en W. van Gouderak reeds een 
oproep hebben geplaatst voor een nieuwen 
ambtenaar; 

dat bovendien ter gemeente-secretarie nog 
een ambtenaar werkzaam is, die zooveel min
der dienstjaren heeft dan klager en derhalve 
eerder voor ontslag in aanmerking had dienen 
te komen; 

dat het ontslag op grond van reorganisatie 
ingevolge bovenaangehaalde feiten dan ook 
volkomen onrechtmatig is, daar van reorga
nisatie geen sprake is; 

dat klager ten sterkste moet protesteeren 
tegen de insinuatie neergeschreven aan het 
slot van bovenvermeld schrijven van 10 Ja
nuari, waarin gezegd wordt, dat wachtgeld 
eerst dan zal worden verleend als uit een 
rapport van het accountantskantoor van 

Triet te Gouda zal gebleken zijn, dat de 
werkzaamheden ten opzichte van de distri
butiebedrijven G.E.B. en G.W.B. en die ver
band houden met het ontvangerschap zoo
danig zijn verricht, dat van achterstand geen 
sprake is; 

dat tenslotte klager van meening is, dat er 
geen grond voor zijn ontslag aanwezig is;"; 

weshalve klager heeft gevorderd, dat het 
Gerecht vorenbedoeld besluit van verweerder 
dd. 9 Januari 1939 zal nietig verklaren, sub
sidiair zal bepalen, dat aan klager salaris 
zal moeten worden uitbetaald tot 25 Maart 
1939 en dat hem het wachtgeld onvoorwaar
delijk zal moeten worden verleend; 

0. dat verweerder op bij een uitvoerige 
contra-memorie aangevoerde gronden het 
Gerecht heeft verzocht uit te spreken, dat 
er inderdaad een reorganisatie van den dienst 
der secretarie der gemeente Gouderak heeft 
plaats gehad, tengevolge waarvan klagers be
trekking is opgeheven, zoodat hem terecht 
uit dien hoofde eervol ontslag met recht op 
wachtgeld is verleend en dat zijn vordering 
tot vernietiging van het desbetreffende be
sluit van B. en W. der gemeente Gouderak 
mitsdien als ongegrond moet worden afge
wezen; 

subsidiair: 
uit te spreken, dat weliswaar de in de re

geling der werkzaamheden ter secretarie 
plaats gehad hebbende wijzigingen niet als 
een reorganisatie kunnen worden beschouwd 
en dat in de aan klager schriftelijk gedane 
mededeeling van zijn ontslag derhalve ten 
onrechte een reorganisatie van den dienst 
als reden is opgegeven, doch dat daaruit niet 
zonder meer voortvloeit, dat het in art. 31, 
derde lid, van het Ambtenarenreglement ver
vatte voorschrift, volgens hetwelk ontslag 
wordt verleend met opgaaf van redenen, niet 
is nageleefd; 

dat toch een schriftelijke opgaaf van re
denen door de desbetreffende bepalingen 
niet wordt voorgeschreven en dus geen enkel 
voorschrift dwingt tot de opvatting, dat bij 
de beoordeeling van de vraag, of het onder
havige ontslag is verleend met opgaaf van 
redenen, uitsluitend rekening mag worden 
gehouden met wat omtrent die reden in het 
schriftelijke ontslagbewijs is medegedeeld; 

dat in dit geding verschillende omstandig
heden zijn gebleken, op grond waarvan kla
ger terecht voor de verdere uitoefening van 
zijn betrekking ongeschikt is geacht; 

dat aan klager het geheel dier omstandig
heden en zijn daaruit blijkende ongeschikt
heid mondeling als reden van het ontslag is 
opgegeven, waarbij hem tevens is medege
deeld, dat B. en W . bereid waren de door 
hen bovendien aanwezig geachte reorganisa
tie van den dienst in het aan klager uit te 
reiken ontslagbewijs als reden te vermelden; 

dat deze laatste aan klager in zijn belang 
gedane toezegging en de naleving daarvan 
geen afbreuk doet aan het feit, dat door de 
door hem verstrekte mondelinge mededee
ling van de ware reden van zijn ontslag is 
voldaan aan hetgeen daaromtrent in art. 31, 
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derde lid, van het Ambtenarenreglement is 
bepaald; 

dat klagers vordering om het te zijnen aan
zien genomen ontslagb~luit te vernietigen 
wegens het niet vermelden van de redenen 
van het ontslag of wegens het vermelden 
van een feitelijk niet bestaande reden van 
het ontslag derhalve ongegrond moet worden 
geacht; 

meer subsidiair: 
met toepassing van de artt. 46 en 47 der 

Ambtenarenwet 1929 uit te spreken, dat de 
ontstentenis van de reorganisatie, die voor 
het aan klager verleende ontslag als reden is 
opgegeven, geen grond oplevert tot vernieti
ging van het hem verleende ontslag, nu het 
Ambtenarenreglement der gemeente Goude
rak geen bepalingen bevat, krachtens welke 
de aanwezigheid van een dergelijke reorga
nisatie of van eenige andere omstandigheid 
voor de geldigheid van een aan een ambte
naar verleend onslag als vereischte is ge
steld; 

dat bij gebreke van zoodanige bepalingen 
de noodzakelij kheid of de wenschelijkheid, 
om een ambtenaar te ontslaan, aan de vrije 
beoordeeling van B. en W. is overgelaten en 
dat een dergelijke beoordeeling nimmer kan 
worden aangevochten wegens strijd met 
eenig - immers niet aanwezig - toepasse
lijk algemeen verbindend voorschrift; 

dat mitsdien moet worden beoordeeld, of 
B . en W. van deze bevoegdheid een ander 
gebruik hebben gemaakt dan tot de doelein
den, waarvoor zij is gegeven; 

dat deze vraag ontkennend moet worden 
beantwoord, nu in dit geding verschillende 
feiten zijn komen vast te staan, op grond 
waarvan klager terecht door B. en W. voor 
zijn betrekking ongeschikt is geacht; 

dat echter, door in het ontslagbewijs niet 
te gewagen van deze ongeschikheid, maar 
daarin een reorganisatie van den dienst als 
reden te vermelden, niet voldaan is aan het 
bepaalde in art. 31, derde lid, van het Amb
tenarenreglement, voorschrijvende, dat aan 
een ontslagen ambtenaar de reden van het 
ontslag moet worden opgegeven, als hoeda
nig de niet als reorganisatie aan te merken 
wijzigingen in de werkverdeeling ter secre
tarie niet kunnen worden beschouwd; 

dat derhalve het desbetreffende besluit, 
voor zooveel betreft de daarin opgegeven 
reden van het ontslag, niet kan worden ge
handhaafd; 

dat mitsdien het bedoelde ontslagbesluit, 
voor zooveel betreft de v ermelding van de 
reden van het ontslag, wordt vernietigd en 
wordt bepaald, dat daarin alsnog de werke
lijk aanwezig gebleken reden, t . w. de onge
schiktheid van klager, zal worden opgeno
men· 

o.' dat deze zaak vervolgens is behandeld 
ter openbare terechtzitting van 19 Juni 1939, 
waar zijn verschenen klager in persoon, bij
gestaan door zijn raadsman Mr. J . L. J. A. 
van Mechelen, advocaat, wonende te Gou
da, en als vertegenwoordiger van verweer
der H. Bergman, burgemeester der gemeen-

te Gouderak, wonende aldaar', bijgestaan 
door zijn raadsman Mr. L. A. Vreeswijk, 
ambtenaar ter secretarie der gemeente Rot
terdam, wonende aldaar; 

In rechte : 
0. dat art. 32 van het Ambtenarenregle

ment voor de gemeente Gouderak, voor zoo
ver ten deze van belang, luidt : 

,,1. Ontslag wordt gegeven door het ge-
zag, dat den ambtenaar heeft aangesteld. 

2. Het wordt eervol gegeven: 
a. op verzoek van den ambtenaar; 
b . wegens ongeschiktheid voor zijn be

trekking. Indien deze ongeschiktheid het ge
volg is van ziels- of lichaamsgebreken, moet 
zij blijken uit een geneeskundig onderzoek 
dan wel uit de beslissing van den Pensioen
raad of van den Centralen Raad van Beroep, 
bedoeld in de Pensioenwet 19.22, S. 240; 

c. wegens opheffing der betrekking of 
wegens verandering in de inrichting van het · 
dienstvak, waarbij de ambtenaar werkzaam 
is en waardoor zijn werkzaamheden overbo
dig zijn geworden; 

d. in het geval bedoeld in art. 26, eerste 
lid, onder h", (art. 26, eerste lid, h, luidt : 
,.1. De ambtenaar, die de hem opgelegde ver
plichtingen niet of niet behoorlijk nakomt of 
zich overigens aan plichtverzuim schuldig 
maakt, kan worden gestraft met een der na
volgende straffen : h. ongevraagd eervol ont
slag."); 

0. dat art. 33 van genoemd Ambtenaren
reglement bepaalt, dat niet-eervol ontslag 
alleen verleend wordt bij wijze van straf; 

0. dat verweerder bij contra-memorie 
heeft betoogd, dat deze artikelen niet limi
tatief opsommen de gevallen, waarin ontslag 
mag worden gegeven, doch slechts voor
schrijven in welke gevallen een ontslag eervol 
moet worden verleend en in welk geval het 
ontslag niet-eervol moet wo!:_den gegeven, 
zoodat door deze bepaling niet beperktwordt 
de bevoegdheid van verweerder om op grond 
van het bepaalde bij art. 209, sub p, der Ge
meentewet een secretarie-ambtenaar te ont
slaan; 

0. dat het Gerecht deze opvatting niet kan 
deelen en voormelde artikelen beschouwt als 
in te houden een limitatieve opsomming van 
de gevallen, waarin ontslag mag worden ver
leend; 

0 . dat immers niet is in te zien, dat de 
gemeente Gouderak, die ingevolge art. 125 
der Ambtenarenwet 1929 verplicht is gewor
den de rechtspositie harer ambtenaren te re
gelen en daarbij voorschriften vast te stellen 
betreffende het ontslag dier ambtenaren, ten 
aanzien van dit zeer belangrijke onderwerp 
slechts zou hebben willen regelen, in welk 
geval het praedicaat eervol verleend moet 
worden en in welk geval het praedicaat niet
eervol moet worden gegeven; 

0 . dat het Gerecht voor deze opvatting 
steun vindt in de bewoordingen van art. 32, 
lid 2, sub b, van het onderhavige Ambtena
renreglement, in welke bepaling een uitdruk
kelijke beperking is gemaakt ten aanzien van 
ontslag wegens oflgeschiktheid tengevolge 
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van ziels- of lichaamsgebreken een beper
king, welke als hebbende betrekking op de 
vraag of de betrokken ambtenaar uit medisch 
oogpunt ongeschikt is, geheel onnoodig ware 
geweest, indien de desbetreffende bepaling 
slechts inhield, dat bij ontslag wegens onge
schiktheid het praedicaat eervol verleend 
moet worden; 

0. dat het Gerecht thans moet onderzoe
ken of het ontslag aan klager is verleend op 
grond van het in het tweede lid van art. 32 
van meergenoemd Amb_!:enarenreglement sub 
c bepaalde, namelijk wegens opheffing der 
betrekking of wegens verandering in de in
richting van het dienstvak, waarbij de amb
tenaar werkzaam is, en waardoor zijn werk
zaamheden overbodig zijn geworden, heb
bende verweerder immers in het bestreden 
besluit met de woorden "wegens reorganisa
tie van den dienst ter secretarie" blijkbaar 
gedoeld op voorzegde bepaling; 

0. dienaangaande dat het Gerecht op 
grond van den inhoud der stukken en gelet 
op de ter terechtzitting door den burgemees
ter van Gouderak afgelegde verklaring aan
neemt: 

dat klager in 1930 is benoemd tot ambte
naar ter secretarie der gemeente Gouderak; 

dat klager als zoodanig belast is geworden 
met a de werkzaamheden ten behoeve van 
de administratie ter -secretarie in engeren 
zin; b. de administratie van het gemeentelijk 
electriciteitsbedrijf en het gemeentelijk wa

terleidingsbedrijf; c. de werkzaamheden ten 
behoeve van de steunverleening aan werk
loozen; d. de werkzaamheden verbonden aan 
de arbeidsbemiddeling en het werkloosheids
beslui_t 1917; e. vervanging van den ontvan
ger der gemeente bij diens afwezigheid en l . 
de werkzaamheden van ambtenaar van den 
burgerlijken stand; 

dat verweerder in den loop van het jaar 
1938 naar aanleiding ;va_n een door de Rijks
controleurs ingesteld onderzoek, waarbij na
latigheden in klagers administratie betref
fende de steunverleening aan de werkloozen 
zouden zijn geconstateerd, de hierboven sub 
c en d vermelde werkzaamheden aan klager 
heeft ontnomen en heeft opgedragen aan een 
nieuw benoemden ambtenaar, zoodat klager 
belast bleef met de werkzaamheden ten be
hoeve van de administratie ter secretarie, de 
administratie van het ~meentelijk electrici
teitsbedrijf en het ·gemeentelijk waterlei
dingsbedrijf, alsmede met de slechts spora
disch voorkomende werkzaamheden hierbo
ven genoemd onder e en l ; 

dat verweerder van oordeel was, dat klager 
de werkzaamheden, die hem opgedragen ble
ven, op zeer onvoldoende wijze heeft ver
richt en wel in dier voege, dat verweerder 
het tenslotte niet verantwoord heeft geacht 
klager langer in dienst te houden; 

dat verweerder vervolgens op 9 Januari 
1939 het thans bestreden ontslagbesluit heeft 
genomen; 

dat na het ontslag van klager de adminis
tratie van het gemeentelijk electriciteitsbe
drijf en het gemeentelijk waterleidingsbe-

drijf is opgedragen aan een nieuw benoem
de werkkracht tegen een lagere belooning 
dan die, welke klager genoot, terwijl klagers 
overige werkzaamheden zijn waargenomen 
door den ambtegaar, die reeds naast klager 
ter secretarie werkzaam was; 

0 . dat het Gerecht op grond van het vo
renstaande van oordeel is, dat hef ontslag 
aan klager in feite niet is verleend wegens re
organisatie van den dienst ter secretarie, ge
lijk in het ontslagbesluit is vermeld, doch dat 
dit ontslag - gelijk duidelijk blijkt uit de 
door den burgemeester van Gouderak ter 
terechtzitting afgelegde verklaring - zijn 
oorsprong vond in den wensch van verweer
der om een naar zijn meening ongeschikten 
ambtenaar te verwijderen ; 

0 . dat het Gerecht hierbij opmerkt, dat 
van een reorganisatie, waaronder ten deze 
moet worden verstaan verandering in de in
richting van het dienstvak, waarbij de amb
tenaar werkzaam is, en waardoor zijn werk
zaamheden overbodig zijn geworden (zie art. 
32, lid 2, c, van het Ambtenarenreglement), 
niets is gebleken; 

0. dat het Gerecht op grond van het vo
renstaande van oordeel is, dat het ontslag 
van klager feiteHiken grondslag mist, zoo
dat het bestreden besluit niet in stand kan 
blijven; 

0. dat het Gerecht ten allen overvloede 
nog opmerkt dat, ook al zou met verweer
der moeten worden aangenomen, dat in art. 
32 van het onderhavige Ambtenarenregle
ment niet uitputtend zijn genoemd de geval
len waarin ontslag kan worden verleend, het 
Gerecht desniettemin het bestreden besluit 
nietig zou achten; 

0. dat toch art. 31, lid 3 , van bedoeld 
Ambtenarenreglement voorschrijft, dat het 
ontslag wordt verleend met opgaaf van re
denen, zoodat verweerder, nu het motief om 
klager te ontslaan was, dat hij ongeschikt 
was voor zijn betrekking, door op te geven 
dat het ontslag wegens reorganisatie plaats 
vond de ware reden van het ontslag niet 
heeft vermeld en mitsdien voorzegde bepa
ling niet in acht heeft genomen; 

0. dat verweerder bij contra-memorie wel
iswaar heeft aangevoerd, dat aan klager door 
den burgemeester van Gouderak mondeling 
de · ware reden van het ontslag is medege
deeld, doch dat, afgezien van de omstan
digheid, dat het Gerecht deze bewering niet 
bewezen acht, een mondelinge mededeeling 
ten deze geen effect zou hebben kunnen sor
teeren ; 

0 . immers dat in het vierde lid van art. 
31 van het onderhavige Ambtenarenregle
ment is voorgeschreven, dat de ambtenaar 
kosteloos afschrift kan bekomen van de be
schikking waarbij hij is ontslagen, zoodat, 
waar slechts van een geschrift afschrift kan 
worden gegeven, voorgeschreven moet wor
den geacht, dat het ontslag schriftelijk moet 
worden verleend; 

0. dat uit al hetgeen hierboven is over
wogen volgt dat klagers beroep gegrond is; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
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Verklaart het door X tegen het besluit 
van B. en W . der gemeente Gouderak dd. 9 
Januari 1939 ingesteld beroep gegrond; 

Vernietigt dat besluit. 
(A.B.) 

r2 Juli r939. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Annexatie
wetten Wet van 28 Dec. 1920, S. 919 
(Annexatiewet Groot-Amsterdam) art. 
20.) 

Een overeenkomst, waarbij de gewe
zen ambtenaar der opgeheven gemeente 
afstand doet van zijn aanspraken op 
wachtgeld en pensioen, terwijl de "an
nexeerende" gemeente zich verbindt 
geen gebruik te zullen maken van haar 
recht tot benoeming van dien gewezen 
ambtenaar in haar dienst en voorts een 
bedrag ineens 'aan dien gewezen ambte
naar toekent, is rechtsgeldig. De gewe
zen ambtenaar kan derhalve nadien geen 
recht meer op eenige uitkeering krach
tens de annexatiewet doen gelden. 

Uitspraak in zake: 
E . Wallert, wonende te Amsterdam, kla

ger, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden: Mr. Th. G. 
Donner, wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
het College van B. en W . van Amsterdam, 
verweerder, vertegenwoordigd door den bur
gemeester, voor wien ter openbare terecht
zitting als gemachtigde is opgetreden: Mr. 
Dr. M. I. Prins, directeur van de afdeeling 
Arbeidszaken ter gemeente-secretarie, wo
nende te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat B. en W. van Amsterdam - gezien 

het adres van 16 Juni 1938 van E . Wallert, 
gewezen werkman bij de ingevolge de wet 
van 28 Dec. 1920, S. 919, bij Amsterdam 
gevoegde gemeente Watergraafsmeer, strek
kende tot ongedaanmaking van de in het 
jaar 1921 tusschen hem en hun college ge
sloten overeenkomst, vervat in hun besluit 
van 16 September 1921 (N°. 8n5), en ver
volgens tot uitkeering van wachtgeld en pen
sioen krachtens de genoemde wet tot de 
bedragen, als in vermeld adres zijn aange
geven - d .d . ,3 0ct. ,938 aan adressant 
hebben te kennen gegeven, dat voor intrek
king van hun besluit geen termen bestaan en 
dat zijn verzoek mitsdien van de hand wordt 
gewezen; zulks na overweging, dat adres
sant bij de hiervoren bedoelde overeenkomst 
in verband met de ontvangst van een bedrag
ineens van f 1942.20, gerekend van 1 0ct. 
1921 af, afstand heeft gedaan van alle aan
spraken op annexatiewachtgeld en -pensioen, 
waartegenover hun college zich heeft ver
bonden voor de gemeente Amsterdam geen 
gebruik te zullen maken van het recht tot 

benoeming van adressant in een gemeente
lijke functie en dat de gronden, welke adres
sant ter motiveering van het door hem ge
vraagde aanvoert, hun niet deugdelijk voor
komen; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holland, 
gezien een adres van E. Wallert d .d. 9 Nov. 
1938, bij besluit van 22 Maart 1939 hebben 
beslist, dat B. en W . van Amsterdam op het 
door adressant tot genoemd College gerichte 
verzoekschrift d.d. 16 Juni 1938 terecht in 
afwijzenden zin hebben beslist; 

0. dat dit besluit van Ged. Staten van 
Noordholland steunt op de navolgende over
wegingen: 

"dat adressant, destijds gasstoker bij de 
Water- en Lichtbedrijven van de voormalige 
gemeente Watergraafsmeer, na de annexatie 
van die gemeente door de gemeente Amster
dam met ingang van 1 Januari 1921 , nog 
korten tijd in zijn functie is gehandhaafd, 
doch op 31 Mei 1921 in verband met de be
eindiging van de werkzaamheden, waarvoor 
hij in dienst was gehouden, eervol werd ont
slagen en in het genot werd gesteld van een 
wachtgeld ingevolge art. 20 der Annexatie
wet van 28 December 1920, S. 919; 

dat naar aanleiding van een daartoe strek
kend verzoek van adressant tusschen hem en 
de gemeente Amsterdam in 1921 een schrif
telijke overeenkomst is aangegaan, waarbij 

1 °. adressant met ingang van 1 0ctober 
1921 afstand heeft gedaan van alle aanspra
ken op wachtgeld en pensioen ingevolge de 
Annexatiewet; 

2 °. de gemeente Amsterdam zich heeft 
verbonden geen gebruik te zullen maken van 
het recht tot benoeming van adressant in een 
betrekking, als bedoeld in art. 20, lid 6, dier 
wet· 

3 ~. aan adressant door de gemeente Am
sterdam een bedrag ineens is toegekend van 
f 1942.20; 

dat adressant zich onder dagteekening van 
16 Juni 1938 schriftelijk tot B. en W. van 
Amsterdam heeft gewend met de mededee
ling, dat hij de vorenbedoelde overeenkomst 
als niet rechtsgeldig beschouwt, aangezien 
een afkoop, als daarbij geregeld, door de 
Annexatiewet niet uitdrukkelijk is toegela
ten, weshalve hij meent, dat de bepalingen 
van art. 20 dier wet nog onverminderd voor 
hem van kracht zijn gebleven; 

dat hij daarbij voorts heeft aangevoerd, 
dat, mede gelet op latere uitspraken aan
gaande art. 20, lid 8, der aangehaalde wet, 
de aan hem uitgekeerde som van f 1942.20 
niet geacht kan worden in een juiste verhou
ding te staan tot de rechten, waarvan hij bij 
bovenbedoelde overeenkomst afstand heeft 
gedaan, te minder, waar dit bedrag niet vol
doende is gebleken om hem een zelfstandig 
bestaan te verschaffen; 

dat hij op grond van een en ander aan 
B. en W. van Amsterdam heeft verzocht hem 
alsnog een uitkeering te verleenen van een 
bedrag • van f 15,993.15 wegens wachtgeld 
over het tijdvak van , 0ctober 19:u tot 1 

Januari 1931, exclusief het reeds genoten be-
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drag ineens ad f 1942.20; hem voorts een 
bedrag van f 9177 uit te keeren wegens pen
sioen over het tijdvak van 1 Januari 1931 
tot 1 Januari 1938, en hem vervolgens een 
pensioen toe te kennen tot een bedrag van 
f 1098 's jaars, een en ander overeenkomstig 
het bepaalde in art. 20 der Annexatiewet, 
zooals dit artikel is aangevuld bij de wet van 
29 November 1935, S. 685, tot verlaging van 
de openbare uitgaven; 

dat B. en W. van Amsterdam bij besluit 
van 13 October 1938 op dit verzoek in af
wijzenden zin hebben beschikt op grond, dat 
adressant bij de bovenvermelde overeen
komst afstand heeft gedaan van alle aan
spraken op wachtgeld en pensioen ingevolge 
de Annexatiewet en de argumenten, welke 
ter motiveering van dat verzoek zijn aange
voerd, hun ondeugdelijk voorkomen; 

dat adressant in een schrijven aan Ged. 
Staten van 9 November 1938 de juistheid 
van deze beslissing bestrijdt op overeenkom
.stige gronden, als in zijn tot B. en W. ge
richt verzoekschrift zijn aangevoerd; 

dat de aanspraken van adressant door B. 
en W. van Amsterdam worden betwist op de 
volgende gronden: 

dat het zeer wel met het rechtskarakter 
van wachtgeld in overeenstemming is te 
brengen, dat in de plaats van een periodieke 
uitbetaling wordt gesteld een uitkeering in
eens, bij de berekening waarvan mede in 
aanmerking wordt gebracht de aan den op 
wachtgeld gestelde te verleenen volledige 
vrijheid, doordat de overheid afziet van haar 
-bevoegdheid den belanghebbende te eeniger
tijd te werk te stellen; 

dat het-afkoopbeginsel met zooveel woor
den uitqruk;king heeft gevonden b.v. in art. 
Ba van het Rijkswachtgeldbesluit en in art. 
l 1 der Amsterdamsche W achtgeldverorde
ning; 

dat, in tegenstelling met hetgeen hierom
trent door adressant is aangevoerd, moet 
worden aangenomen, dat in dit geval geen 
sprake is van een geschil, ten aanzien waar
.van de beslissing van Ged. Staten kan wor
·den ingeroepen, hetgeen wordt bevestigd 
door de beschikking van Ged. Staten van 22 
October 1924, N ° . 133, waarbij o.m. is over
wogen, dat een geschil over de vraag, of een 
overeenkomst als de onderhavige rechtsgel
dig is, niet tot hun beslissing staat en ook 
geen geschil is in den zin van het laatste lid 
van art. 20 der Annexatiewet; 

dat met betrekking tot het voorliggende 
ges-1lil de praealabele vraag rijst, of in dit 
geval inderdaad sprake is van een ter be
slissing van hun College staand geschil, als 
bedoeld in art. 20, lid II, der Annexatiewet; 

dat, daargelaten of Ged. Staten in hunne 
toenmalige samenstelling bij hunne aange
haalde beschikking terecht hebben beslist, 
dat de daarin behandelde quaestie geen ge
schil betrof, als bedoeld in art. 20, lid II, der 
Annexatiewet, in elk geval door den gemach
tigde van adressant op goede gronden is be
toogd, dat het thans aanhangige adres , waar
bij door adressant alsnog de door B. en W. 

van Amsterdam geweigerde toepassing van 
het eerste en het achtste lid van genoemd ar
tikel wordt gevraagd, geacht moet worden 
wel degelijk op het elfde lid van dat artikel 
te steunen; 

dat weliswaar het onderhavige geschil niet 
kan worden opgelost, zonder dat de vraag, of 
de bovenvermelde overeenkomst al dan niet 
als rechtsgeldig is aan te merken is beant
woord, doch dat de laatstbedoelde vraag, 
welke nu eenmaal noodzakelijkerwijze in de 
overwegingen moet worden betrokken om tot 
een beslissing omtrent de hoofdvraag te kun
nen geraken, niet het eigenlijke onderwerp 
van het geschil uitmaakt; 

wat de zaak zelve betreft, dat, nog daarge
laten, of de ongeldigheid kan worden inge
roepen van een overeenkomst, welke door de 
wederpartij gedurende 10 jaren is in acht ge
nomen, de van de zijde van adressant ge
geven voorstelling, als zoude in dit geval 
sprake zijn geweest van een afkoop van 
wachtgeld en pensioenrechten, niet als juist 
kan worden aanvaard; 

dat de door adressant op diens verzoek ge
sloten wederkeerige overeenkomst een ander 
karakter draagt dan die van een afkoop door 
de gemeente van de rechten, welke adres
sant aan de Annexatiewet kon ontleenen; 

dat weliswaar bij die overeenkomst door 
adressant afstand is gedaan van alle aanspta
ken op wachtgeld en pensioen ingevolge art. 
20 der Annexatiewet, doch dat - naast de 
aan hem uitgekeerde som ineens van h942.20 
- daartegenover staat het beding, dat de ge
meente Amsterdam geen gebruik zal maken 
van het haar ingevolge de Annexatiewet tot 
1931 toekomende recht tot benoeming van 
adressant in een gemeentebetrekking, een 
beding, waarvan, gelijk bij de mondelinge 
behandeling van deze zaak voor hun College 
is gebleken, adressant ook gedurende 10 ja
ren het volle profijt heeft gehad; 

dat, waar mitsdien in dit geval geen af
koop in den door adressant bedoelden zin 
heeft plaats gehad, de zijnerzijds verdedig
de stelling, dat hier sprake zou zijn van een 
met de Annexatiewet strijdigen afkoop, ui
teraard als onhoudbaar moet worden terzijde 
geschoven; 

dat derhalve slechts ter beantwoording 
overblijft de vraag of in het algemeen een 
overeenkomst met betrekking tot den af
stand van eenig recht op wachtgeld of pen
sioenJ gelijk adressant met het gemeentebe
stuur van Amsterdam heeft aangegaan, ala 
rechtsgeldig is te beschouwen; 

dat hun College deze vraag in bevestigen
den zin beantwoordt; 

dat toch als beginsel geldt, dat, voor zoo
ver niet bij eenig wettelijk voorschrift uit
drukkelijk anders is bepaald, een ieder de 
vrije en volledige beschikking heeft over zijn 
subjectieve rechten; 

dat derhalve deze vrije en volledige be
schikkingsbevoegdheid, onder het bovenver
melde voorbehoud, ook moet worden aange
nomen ten aanzien van het recht op salaris, 
pensioen of wachtgeld; 
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dat, ware het anders, beperkende bepalin
gen te dien opzichte, als zijn vervat in art. 
123 der sedert tot stand gekomen Ambtena
renwet 1929, geen redelijken zin zouden heb
ben; 

dat, op grond van het vorenstaande, adres
s ant onder de gegeven omstandigheden geen 
aanspraken meer kan ontleenen aan art. 20 
der wet van 28 December 1920, S. 919 ;"; 

0. dat klager van dit besluit tijdig bij 
dezen Raad in beroep is gekomen bij klaag
schrift, op de daarbij aangevoerde gronden, 
verzoekende, met vernietiging van het be
sluit van Ged. Staten , waartegen beroep, te 
willen bepalen, dat B. en W. van Amsterdam 
aan het verzoekschrift van appellant d.d. 16 
Juni 1938 behooren te voldoen; 

0. dat de Burgemeester van Amsterdam 
bij contra-memorie heeft geconcludeerd tot 
niet-ontvankelijkheid, subsidiair ongegrond
heid, van het ingestelde beroep; 

In rechte: 
0. dat de hoofdvraag, welke ten deze moet 

worden beantwoord, is , of het voormelde be
sluit van B . en W . van Amsterdam van 13 
October 1938 feitelijk of rechtens strijdt met 
de toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften of dat B. en W . bij het nemen van 
dat besluit van hunne bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik hebben gemaakt dan tot 
de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is 
gegeven; 

0. dat, blijkens het klaagschrift, klager de 
bovenvermelde, tusschen hem en het college 
van B . en W . van Amsterdam gesloten over
eenkomst als niet rechtsgeldig beschouwt en 
dientengevolge het bestreden besluit van 13 
October 1938 strijdig acht met art. 20 der 
wet van 28 December 1920, S . 919; 

0 . dat deze Raad die zienswijze evenwel 
niet d eelt, doch met Ged. Staten van Noord
holland en op de door dezen daarvoor aange
voerde gronden, de voormelde overeenkomst 
als wèl rechtsgeldig beschouwt; 

0 . dat deze Raad het bestreden besluit van 
I3 October 1938 dan ook niet strijdig oor
deelt met genoemd art. 20, noch met eenig 
ander wettelijk voorschrift, hetwelk ten deze 
toepasselijk kan worden geacht; 

0 . dat door klager niet is beweerd en den 
Raad niet is gebleken, dat verweerder bij 
het nemen van zijn besluit van 13 October 
1938 van zijn bevoegdheid kennelijk een an
der gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat derhalve het door klager ingestelde 
beroep ongegrond moet worde n verklaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A. B .) 

:r8 Juli 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 38.) 

Een plan, uitsluitend vastgesteld ter 
voldoening aan art. 38 2e lid, kan slechts 
met vrucht worden bestreden hetzij op 
grond van niet of niet voldoende nale
ving van de door Ged. Staten of de 

Kroon genomen beslissing, hetzij uit 
hoofde van bezwaren, opgekomen ten
gevolge van de wijze, waarop de Raad 
gemeend heeft aan die beslissing te moe
ten voldoen. Bezwaren, bij die beslis• 
sing onder de oogen gezien en afgewe
zen, kunnen niet opnieuw een punt van 
overweging uitmaken, terwijl evenzeer 
buiten beschouwing dienen te blijven de 
zoodanige, welke, hoewel zij ook het 
plan in zijne aanvankelijke vaststelling 
betroffen, eerst na de gewijzigde vast
stelling daarvan zijn te berde gebracht. 

N.B. De "overwegingen" van het K . B., 
bevattende die van Ged. Staten en de bezwa
ren van appellanten, zijn niet opgenomen 
wegens de groote uitgebreidheid daarvan; 
voor het verstaan van het dictum zijn zij niet 
noodzakelijk. Red. 

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

door: 1-12, tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Noordholland van 28 Dec. 1938, 1e 
afd .. nr. 69, houdende goedkeuring van een 
uitbreidingsplan der gem. Amsterdam; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Juli 1939, n °. 357; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 Juli 1939, n °. 
7421 M /P.B.R., afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat de raad van Amsterdam ter voldoe
ning aan het bepaalde bij art. 38, 2de lid der 
Woningwet in zijne vergadering van 2 Maart 
1938, onder n °. 88, o.m. met herziening van 
het bij raadsbesluit van 26 Oct. 1917, n °. 
851, herziene plan van uitbreiding, van het 
bij raadsbesluit van 29 Juli 1914, n °. 902 , 
vastgestelde plan van uitbreiding en van het 
door den raad der voormalige gemeente Slo
t en bij zijn besluiten van 30 April 1909 en 28 
Nov. 1916, vastgestelde plan van uitbreiding, 
zooals dat later is gewijzigd, heeft vastgesteld 
een plan van uitbreiding voor de gemeente, 
waarbij de bestemming van de daarin begre
pen gronden in hoofdzaak wordt aangewezen, 
overeenkomstig het door B. en W . ingediende 
ontwerp met daarbij behoorende bescheiden; 

dat Ged. Staten van Noordholland bij hun 
besluit van 28 Dec. 1938, re afd., nr. 69, dit 
plan hebben goedgekeurd, met niet-ontvan
kelijkverklaring van het tegen het plan bij 
hun college ingediende bezwaarschrift van 
den Bond van Volkstuinders, te Amsterdam, 
en ongegrondverklaring van de overige tegen 
het plan bij hun college ingediende bezwaar
schriften; 

dat enz.; 
0 . dat, aangezien het door den raad van 

Amsterdam bij zijn besluit van 2 Maart 1938, 
n °. 88, vastgestelde uitbreidingsplan aan de 
goedkeuring van Ged. Staten van Noordhol
land is onderworpen ingevolge art. 38, 2de lid 
der Woningwet, nadat Wij bij Ons besluit 
van 2 November 1937, n °. 17, 1 aan het bij 

1 C . V. 1937 blz. 392. 



1939 18 JULI 328 

raadsbesluit van 18 Juli 1935, n °. 359 vastge
stelde plan alsnog goedkeuring hadden ont
houden, behoort te worden onderzocht, of bij 
het plan, zooals het thans is gewijzigd, Onze 
voormelde beslissing is in acht genomen; 

0. dienaangaande, dat, blijkens de over
wegingen van Ons bovenvermeld besluit, het 
uitbreidingsplan, zooals het aanvankelijk was 
vastgesteld, bij Ons geen bezwaar ontmoette, 
behoudens een tweetal bij Ons gerezen be
denkingen, betreffende 1 °. de in het plan op
genomen brug over het zijkanaal K, welke 
Onzes inziens zonder overwegend bezwaar 
kon vervallen en 2 °. de zoogenaamde subsi
diaire bestemming tot " landbouw en veeteelt 
en voor de uitoefening daarvan vereischte ge
bouwen", welke Ons te beperkt voorkwam 
en, naar Ons oordeel, behoorde te worden 
verruimd ten aanzien van de gronden, welke 
tot dusverre voor andere doeleinden, dan 
voor de uitoefening van landbouw- of vee
teeltbedrijven werden benut, met name die, 
welke voor tuinbouw werden gebezigd, of 
waarop zich alreeds villa's of andere wonin
gen, dan wel gebouwen voor industrieele 
doeleinden bevonden ; 

dat in het onderhavige, gewijzigde, plan de 
hiervoren bedoelde brug over het zijkanaal 
K niet meer voorkomt, terwijl de formulee
ring van de zoogenaamde subsidiaire bestem
ming thans luidt als volgt : ,,Zoolang en voor
zoover voor de met nevenstaande kleuren 
aangeduide gronden geen plan van uitbrei
ding in onderdeelen is vastgesteld, geldt daar
voor tevens de bestemming: landbouw en 
veeteelt en voor de uitoefening daarvan ver
eischte gebouwen, alsmede, voor elk dier 
gronden afzonderlijk, bebouwing voor doel
einden van anderen aard, indien op die gron
den op het tijdstip van de ter-inzage-legging 
van het ontwerp-plan, 'bebouwing van laatst
bedoelden aard aanwezig was"; dat door een 
en ander aan de bezwaren, die naar Ons oor
deel aan de goedkeuring van het plan zooals 
het aanvankelijk was vastgesteld, in den weg 
stonden, is tegemoet gekomen; 

dat zulks van de zijde van de appellanten, 
met betrekking tot de meergemelde subsidi
aire bestemming, weliswaar is betwist, doch 
ten onrechte; 

dat toch uit de overwegingen van Ons 
meergemeld besluit bezwaarlijk anders is te 
lezen, dan dat ook voor die terreinen, waarop 
zich andere gebouwen, dan voor landbouw
en veeteeltdoeleinden, bevonden, de moge
lijkheid van vernieuwing of verandering 
daarvan moest blijven openstaan, zoodat de 
huidige bestemming ook van deze terreinen 
vooralsnog gehandhaafd bleef; 

dat de bewering, als zoude aldus , in strijd 
met art. 36 der Woningwet en art. II van 
het Woningbesluit, een meervoudige bestem
ming worden vastgesteld, geen voldoende 
gewicht in de schaal legt, omdat, daargelaten 
of de aangehaalde wettelijke voorschriften 
onder alle omstandigheden meervoudige be
stemming verbieden, duidelijk tot uitdruk
king komt de bedoeling, dat de aangegeven 
nevenbestemming slechts een voorloopige 
consolidatie van het bestaande is; 

dat de raad, bij de nadere vaststelling van 
het plan, voor de bierbedoelde grondl!n nu 
wel ook bebouwing voor landbouw- en vee
teeltdoeleinden mogelijk heeft gemaakt, doch. 
dat de appellanten, wel verre van hierdoor 
te worden benadeeld, er de gebruiksmoge
lijkheid van hunne eigendommen door zien 
vergroot; 

dat evenmin opgaat het door de appellan-• 
ten geopperde bezwaar, dat in een verre toe
komst niet of althans moeilijk meer zou 
kunnen worden nagegaan, welke bestemming 
de bedoelde terreinen op 1 December 1937 
- tijdstip van de ter-inzage-legging van het 
onderhavige ontwerp-plan - hadden, aan
gezien bij Ons slechts de bedoeling heeft 
voorgezeten, vernieuwing, verandering of 
uitbreiding van de bestaande bebouwing nie_t 
onmogelijk te maken; 

dat · 's raads bovenaangegeven formulee
ring het bovendien mogelijk maakt, om, wan
neer de bestaande bebouwing in den loop
der jaren mocht zijn verdwenen, na jaren op
nieuw de vroegere bestemming te verwezen
lijken, wat · voor de daarbij betrokken eige
naren slechts een voordeel kan beteekenen ; 

dat, nu de raad hun meer geeft dan bij 
Onze beslissing was beoogd, daartegen niet 
met grond bezwaar kan worden gemaakt uit 
hoofde van het enkele feit, dat in een voor
komend geval de bestemming van den grond'. 
op het voormelde tijdstip na verloop van 
tijd wellicht niet meer zou kunnen worden 
aangetoond; 

dat trouwens dit bezwaar niet van zooda
nig gewicht is, dat de gekozen formuleering 
daardoor wordt aangetast; 

dat immers, ook al moge het register van 
verleende bouwvergunningen, waarnaar door· 
den gemachtigde van de gemeente Amster
dam in de openbare vergadering van de Af
deeling van den Raad van State, voor de· 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze· 
zaak verslag is uitgebracht, is verwezen, geen 
voldoende zekerheid verschaffen, kwalijk 
aan te nemen valt, dat niet van elders zou 
zijn te bewijzen, hoe de toestand op 1 De
cember 1937 was; 

0 . met betrekking tot hetgeen door de ap
pellanten wijders is aangevoerd, dat een plan 
als het onderwerpelijke, uitsluitend vastge
steld ter voldoening aan het voorschrift van 
art. 38, 2e lid, der Woningwet, slechts met 
vrucht kan worden bestreden hetzij op grond 
van niet of niet voldoende naleving van de 
door Ged. Staten of door Ons genomen be
slissing, hetzij uit hoofde van bezwaren, op
gekomen tengevolge van de wijze, waarop de 
raad gemeend heeft aan die beslissing te 
moeten voldoen, van hoedanige bezwaren in 
deze niet is gebleken; 

dat bezwaren, bij Onze voormelde beslis
sing al reeds onder de oogen gezien en afge
wezen, niet opnieuw een punt van overwe
ging kunnen uitmaken, terwijl evenzeer bui
ten beschouwing dienen te blijven de zooda
nige, welke, hoewel zij ook het plan in zijne 
aanvankelijke vaststelling betroffen, eerst na 
de gewijzigde vaststelling daarvan zijn te 
berde gebracht; 
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dat nu wel inmiddels veranderde omstan
digheden een nieuw licht zouden kunnen 
werpen op de bij Ons besluit besliste aange
legenheid en een geheel of gedeeltelijk terug
komen op Onze beslissing zouden kunnen 
rechtvaardigen, doch dat zoodanige nieuwe 
of gewijzigde omstandigheden in deze zich 
niet hebben voorgedaan; 

dat in het bijzonder de verwachtingen be
treffende de toekomstige ontwikkeling van 
Amsterdam ten noorden van het IJ voorals
nog niet tot gewijzigde inzichten hebben ge
leid, mede omdat de tunnelplannen nog niet 
zoodanigen concreten vorm hebben aange
nomen, dat hiermee thans reeds rekening zou 
zijn te houden; 

dat de toestand, zooals deze op 2 Novem
ber 1937 was, ook wat betreft de financieele 
positie der gemeente, niet aanmerkelijk is 
veranderd, althans niet in die mate, dat het 
plan, in zijne gewijzigde editie, niet meer aan 
de behoeften van dit oogenblik geacht zou 
kunnen worden te voldoen; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
tot goedkeuring van het voormelde plan mits
dien behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

19 Juli 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een begrootingswij
ziging in verband met de stichting van 
een gemeentelijke electrische centrale, 
die met turf zou worden gestookt, daar 
deze stichting economisch niet verant
woord zou zijn, terwijl levering van 
stroom op de basis der van gemeente
wege opgemaakte begrooting in feite zou 
neerkomen op een verkapte, voor de fi 
nanciën der gemeente ruïneuze, subsidie 
aan de industrie. Bovendien kan voor de 
bij den afzet van turf ondervonden moei
lijkheden een centrale als deze, welke 
zeer ver beneden de optimale grootte 
blijft en waarvan het technisch rende
ment_ achterstaat bij de grootere centra
les , niet als een oplossing worden aange
m erkt, zulks te meer omdat daardoor 
een meer rationeele oplossing, t e berei
ken door oprichting in het veengebied 
van een aanmerkelijk grootere met turf 
gestookte centrale, die continu stroom 
levert in de netten van reeds bestaande 
centrales, in ernstig gevaar zou worden 
gebracht. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Coevorden, namens den raad van die ge
meente, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Drenthe van 8 Juni 1938, n°. 56, waar-

bij goedkeuring is onthouden aan het raads
besluit d.d. 2 Mei 1938, n°. 14, tot wijziging 
van de begrooting 1938 dier gemeente, in 
verband met de stichting van een gemeente
lijke electrische centrale; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Mei 1939, n °, 728 (1938); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Juni 1939, n °. 
15055, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0 . dat de raad van Coevorden in zijne ver
gadering van 2 Mei 1938 heeft besloten tot 
wijziging van de begroeting der inkomsten 
en uitgaven der gemeente voor het dienst
jaar 1938 in dier voege, dat onder volgnum
mer 500 b I paragraaf 1, hoofdstuk XIII 
van Afdeeling II op deze begroeting een post 
wordt uitgetrokken groot f 500.000 voor kos
ten van stichting van een gemeentelijke elec
trische centrale ; 

dat Ged. Staten van Drenthe aan dit be
sluit hun goedkeuring hebben onthouden, uit 
overweging, dat het blijkens het begeleidend 
schrijven van burgemeester en wethouders 
van Coevorden en de bijlagen van het raads
besluit de bedoeling is, dat door de te stich
ten electrische centrale, die gevoed zal wor
den met turf, goedkoope electrische stroom 
zal kunnen worden geleverd ter bevordering 
van de vestiging van industrie in de gemeen
te Coevorden, hetgeen zou leiden tot ver
mindering van de in zuidoost Drenthe heer
schende werkloosheid, terwijl daarmede bo
vendien het financieele belang der gemeente 
in de toekomst zou zijn gediend; dat hun col
lege, na deskundige voorlichting, niet de 
overtuiging heeft verkregen, dat door de 
stichting van een electrische centrale te Coe
vorden vestiging van industrieën van eeni
gen omvang, waarvan het voortbestaan re
delijkerwijze verzekerd mag worden geacht, 
zal plaats hebben en dat het daarom van 
oordeel is, dat het financieele risico, hetwelk 
uit de stichting van die centrale voor de ge
meente Coevorden zou voortvloeien, niet 
aanvaardbaar moet worden geacht; dat, af
gezien van het vorenstaande, indien al mocht 
blijken, dat er uit een oogpunt van algemee
ne electriciteitsvoorziening bij de Regeering 
geen bezwaar mocht bestaan tegen oprich
ting van een zoogenaamde turfcentrale in 
de provincie Drenthe, de plaats Coevorden, 
welke niet in het veengebied is gelegen, daar
voor niet het meest aangewezen zou zijn; 

dat van deze beslissing burgemeester en 
wethouders van Coevorden, namens den ge
meenteraad hunner gemeente, bij Ons in be
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat de ge
meenteraad, in tegenstelling met Ged. Sta
ten, de stellige overtuiging is toegedaan, dat 
door stichting van een electrische centrale, 
waardoor aan de industrie niet alleen goed
koope electrische stroom kan worden aan
geboden, maar bovendien de bestaande sper
uren geheel kunnen worden opgeheven, de 
vestiging te Coevorden van industrieën, zoo
wel van grooten als van kleinen omvang, 
maar welke laatste toch ook van invloed zijn 
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op het welvaartspeil der gemeente, met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mag 
worden aangenomen; dat ten bewijze hier
van moge dienen, dat onmiddellijk na het 
bekend worden van de plannen tot stichting 
der centrale, vanwege het industrialisatiebu
reau, afdeeling Zwitserland, te Amersfoort, 
een verzoek om nadere inlichtingen is inge
komen, zulks in verband met het voorne
men van een buitenlandsche groep om hier 
te lande een industrie, welke jaarlijks onge
veer 3 .000.000 kWh stroom noodig zal heb
ben, te vestigen; dat de gemeente Coevorden 
door haar ligging aan eenknooppuntvanwe
gen en kanalen en door de aanwezigheid van 
spoor, tram en autobusdiensten, zich bij uit
stek leent als industriecentrum; dat het be
kend is, dat eenige industrieën van elders, 
welke door omstandigheden haar bedrijf 
moeten verplaatsen, daarbij haar oog hebben 
laten vallen op Coevorden ; dat de aanwezig
heid van goedkoope electrische energie het 
voornemen tot overplaatsing naar deze ge
meente ongetwijfeld gunstig zou beïnvloe
den; dat verder door de lage ligging van Coe
vorden en omgeving de veeteelt aldaar een 
groote plaats inneemt, hetgeen deze gemeen
te bij uitstek maakt tot een centrum van zui
velindustrie; dat zich in deze gemeente dan 
ook een belangrijke zuivelfabriek bevindt; 
dat, hoewel nog geen vaste vorm dienaan
gaande is verkregen, zich in de zuivelindus
trie, gedragen door het oordeel van de Rijks
zuivelconsulenten, een beweging voltrekt, 
welke beoogt het oprichten van condensfa
brieken; dat door de groote hoeveelheid melk, 
welke jaarlijks in de streek rondom Coevor
den wordt geproduceerd ( ± 50.000.000 kg) 
en de afwezigheid in die omgeving van een 
condensfabriek, de stichting van een derge
lijke fabriek alleszins gewenscht zoude zijn; 
dat de mogelijkheid van goedkoopen elec
trischen stroom de verwezenlijking ook van 
een dergelijke fabriek ten zeerste in de hand 
zoude werken; dat evenwel los van de hier
voren geschetste verwachtingen aan de hand 
van bestaande contracten en in principe bij 
oprichting der centrale toegezegde contrac
ten, onmiddellijk bij in bedrijfstelling der cen
trale gerekend zal kunnen worden op een 
stroomafneming van ongeveer 5 .000.000 kWh 
per jaar, waardoor aan de hand van het ont
worpen tarief een sluitende e x ploitatie is 
verzekerd ; dat, hoewel de stroomprijs voor 
kleine industrieën en bedrijven bij stichting 
der centrale niet lager gesteld zal worden dan 
de thans geldende prijs, door opheffing van 
de speruren, in het bijzonder in de herfst- en 
wintermaanden, de mogelijkheid van uitbrei
ding van het stroomverbruik door bestaande 
klein-industrieën met aan zekerheid grenzen
de waarschijnlijkheid mag worden aangeno
m en; dat juist de speruren, waarin bij ver
bruik van stroom een hoogere vergoeding 
voor de veroorzaakte netbelasting moet wor
den betaald, de oorzaak zijn, dat meerdere 
klein- industrieelen hunne bedrijven nog niet 
op verbruik van electriciteit hebben inge
steld, aangezien electriciteit, wanneer men 

ook in de speruren stroom noodig heeft, voor 
die industrieën te duur is; dat opheffing van 
de speruren de mogelijkheid van aansluiting 
voor die industrieën opent en uit dien hoof
de vermeerdering van het verbruik van 
stroom mag worden verwacht; dat voorts 
door verlaging van de vaste kosten van het 
gemeentelijk electriciteitsbedrijf, als gevolg 
van conversie van geldleeningen, het bedrijf 
in zoodanige gunstige positie verkeert, dat 
thans gedacht kan worden aan aansluiting 
van een uitgestrekt, tot dusver nog niet ge
electrificeerd gebied ; dat de meening van 
Ged. Staten, dat het financieele risico, het
welk uit de stichting van de centrale voor 
de gemeente Coevorden zou voortvloeien, 
niet aanvaardbaar moet worden geacht, der
halve niet steekhoudend is; dat voorts, wat 
betreft het tweede motief van Ged. Staten, 
met name, dat, daar de plaats Coevorden 
niet in het veengebied is gelegen, zij niet 
het meest aangewezen zoude zijn voor de 
stichting van een zoogenaamde turfcentrale 
in de provincie Drenthe, Ged. Staten blij
kens dit bezwaar hebben gedacht aan en 
zich op het standpunt hebben gesteld van 
een algemeene turfcentrale met een grooter 
voorzieningsgebied dan alleen de gemeente 
Coevorden ; . dat deze gedachte nimmer bij 
het gemeentebestuur van Coevorden heeft 
voorgezeten, maar dat uitsluitend en alleen 
is gedacht aan de stichting van een gemeen
telijke electrische centrale, gevoed met turf, 
en beoogende het opwekken van goedkoope 
electrische energie voor het territoir der ge
meente Coevorden; dat Ged. Staten derhal
ve deze aangelegenheid hebben gebracht op 
een terrein, hetwelk terzake door hen, ap
pellanten, niet aan de orde is gesteld en waar
om het tusschen Ged. Staten en de gemeente 
Coevorden dan ook niet gaat; dat dan ook 
verder buiten beschouwing dient te worden 
gelaten, als niet ter zake doende, de vraag, 
hoe het college van Ged. Staten in het al
gemeen staat tegenover een algemeene (ge
westelijke) turfcentrale ; dat de raad zich 
evenwel de vrijheid veroorlooft in dit ver
band op te merken, dat de meening van Ged. 
Staten, dat een turfcentrale juist in het veen 
zou moeten worden gesticht, niet houdbaar 
is; dat immers ten behoeve van een dergelij
ke gewestelijke centrale de turf of van ver
schillende veenderijen zou moeten worden 
betrokken, óf dat de centrale zelve een groot 
veengebied zou moeten aankoopen en verve
nen; dat in het eerstgenoemde veronderstel
de geval de gewestelijke centrale op dezelf
de middelen aangewezen zou zijn als de te 
stichten centrale te Coevorden en het ver
voer dan ook evenveel of weinig minder zou 
kosten; dat in het tweede veronderstelde ge
val, namelijk aankoop van een groot veen
gebied ten behoeve van de benoodigde turf 
voor de centrale, de kosten wegens rentever
lies van het in de eerste jaren niet benoo
digde veen zeer belangrijk zullen zijn, ter
wijl bovendien bij vervening deze over een 
uitgestrekt terrein en op korten termijn ter 
hand genomen moet worden, tengevolge 
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waarvan de kostprijs van de turf zal stijgen, 
terwijl veiligheidshalve ook turf van andere 
gebieden zal moeten worden aangekocht; 
dat ook het ontbreken van zuurvrij water in 
het veen, hetgeen vooral voor een centrale 
met turbines van belang is, als een zeer ern
stig bezwaar kan worden aangemerkt; dat 
bovendien in het veen zelf de mogelijkheid 
van afneming van den electrischen stroom, 
gelijk te Coevorden, niet aanwezig is, zoo
dat voor een centrale aldaar een meer uit
gebreid en kostbaarder kabelnet zal moeten 
worden aangelegd dan voor een centrale te 
Coevorden; dat, gesteld evenwel, dat het 
vervoer van de turf voor een centrale, die 
in het veengebied zou komen, inderdaad iets 
goedkooper zou zijn, dat voordeel door de 
noodzakelijkheid van een meer uitgebreid en 
kostbaarder kabelnnet te moeten aanleggen, 
daardoor toch geheel te niet gaat; dat op 
grond van deze bezwaren, nog daargelaten 
de mogelijkheid van veenbranden en stakin
gen, de centrale juist niet in het veen zal 
behooren te worden gesticht, maar op een 
plaats, die gemakkelijk per spoor, tram, auto 
of schip is te bereiken, en waar bovendien 
de opgewekte stroom op de minst kostbare 
wijze van de hand kan worden gedaan; dat 
aan al deze voorwaarden de gemeente Coe
vorden, als liggende aan de hoofdslagaders 
van het verkeer in zuidoost Drenthe en door 
de aanwezigheid van industrieën, voldoet; 
dat ook, wanneer in de toekomst de door
koppeling van de verschillende gewestelijke 
centrales gewenscht zoude zijn, de gemeen
telijke centrale te Coevorden door haar con
centrische ligging ten opzichte van de I]ssel
centrale"te Zwolle, het Provinciaal Electrisch 
Bedrijf te Groningen en het Twentsche Cen
traal Station te Hengelo, zich daarvoor het 
beste zou leenen en het nieuwe doorkoppe
lingsstation het voordeeligst door die cen
trale, ook al zou dat een gewestelijke zijn, 
kan worden bediend; dat verder de stich
ting van een electrische centrale te Coevor
den ook in sociaal-economisch opzicht zoo
wel voor de gemeente Coevorden als voor 
geheel zuidoost Drenthe van groote beteeke-
nis zoude zijn; · 

0. dat mede op grond van de nadere amb
telijke berichten, ingewonnen naar aanlei
ding van een schrijven van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, moet worden aangenomen, dat de 
verwezenlijking van de plannen van den raad 
der gemeente Coevorden, betreffende de 
stichting van een kleine, gemeentelijke, met 
turf te stoken electrische centrale, niet eco
nomisch verantwoord zou zijn, terwijl leve
ring van electrischen stroom op de basis van 
de van gemeentewege opgemaakte begroe
ting in feite zou neerkomen op een verkapte, 
voor de financiën van Coevorden ruïneuze 
subsidie aan de industrie; 

dat bovendien voor de bij den afzet van 
turf ondervonden moeilijkheden een centrale, 
als de onderwerpelijke, welke zéér ver bene
den de optimale grootte blijft en waarvan 
het technisch rendement achter staat bij de 

grootere centrales, niet als een oplossing kan 
worden aangemerkt; 

dat daardoor zelfs een meer rationeele op
lossing, te bereiken door oprichting in het 
veengebied van een aanmerkelijk grootere 
met turf gestookte centrale, die continu 
stroom levert in de netten van reeds bestaan
de centrales, in ernstig gevaar zou worden 
gebracht; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Sta
ten terecht aan het raadsbesluit hun goedkeu
ring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse he Za~ en 

is belast enz. 
(A.B.) 

21 Juli 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72 j 0

• 

art. 75.) 
Nu de onderhavige school voor u.l.o. 

slechts een gering aantal leerlingen 
pleegt af te leveren voor handelskanto
ren, althans voor kantoren, waar kennis 
van machineschrijven onontbeerlijk is , 
zou aanschaffing van schrijfmachines de 
normale eischen te boven gaan, zoodat 
de daartoe gevraagde medewerking te
recht door den Raad is geweigerd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van een Christelijke school 
voor uitgebreid lager onderwijs, gevestigd te 
Schoonhoven, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van 21 Februari 
1939, N °. 256, tot ongegrondverklaring van 
het beroep van den appellant tegen het be
slui van den raad der gemeente Schoonho
ven van 2 September 1938, waarbij de over
eenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 gevraagde medewerking voor de aan
schaffing van drie schrijfmachines ten be
hoeve van de bijzondere school voor uitge
breid lager onderwijs, Voorhaven 4, te 
Schoonhoven, is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Juli 1939, N °. 374; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 Juli 1939, N ° . 7142, afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Schoonhoven 
in zijne vergadering van 2 September 1938 
aan het bestuur der Vereeniging tot stichting 
en instandhouding van een Christelijke school 
voor uitgebreid lager onderwijs te Schoon
hoven, de door dit bestuur gevraagde mede
werking, als bedoeld bij art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920, voor de aanschaffing van 
een 3-tal schrijfmachines voor zijne bijzon
dere school voor uitgebreid lager onderwijs 
aldaar, heeft geweigerd; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
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het bestuur der school zich, na gemeenschap
pelijk overleg, bereid verklaarde genoegen te 
nemen met twee schrijfmachines; dat de ge
meente Schoonhoven noodlijdend is, en inge
volge de voorschriften, van de bedoelde aan
vrage mededeeling moest worden gedaan aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
en aan Ged. Staten; dat blijkens.het ontvan
gen schrijven dd. 23/25 Augustus x938, G .S. 
N °. z69, van Ged. Staten , men van voor
melde zijde aanvankelijk van meening is. dat 
door inwilliging der aanvrage de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, worden overschreden; dat Ged. Sta
ten daarom burgemeester en wethouders uit
noodigden te willen bevorderen, om op de 
aanvrage tijdig afwijzend te beschikken; dat 
het, gelet op het vorenstaande, door den raad 
juist wordt geacht in dien zin een besluit te 
nemen ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit bij Ged. Staten van Zuid-Holland in 
beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 2Z Februari x939, N °. 256, dit beroep 
ongegrond heeft verklaard, uit overweging, 
dat de onderwerpelijke aanvrage kan worden 
aangemerkt als een voor medewerking bij de 
aanschaffing van schoolmeubelen, weshalve 
zij, blijkens het bepaalde in art. 75, tweede 
lid, der wet, slechts kan worden geweigerd, 
indien niet aan de in art. 73 omschreven ver
eischten is voldaan, of indien door zoodanige 
aanschaffing de normale eischen. aan het ge
ven van lager onderwijs te stellen, zouden 
worden overschreden; dat in het onderwer
pelijke geval aan de in art. 73 der wet om
schreven vereischten is voldaan ; dat echter 
het betoog van het appelleerend schoolbe
stuur, hetwelk strekt om aan te toonen, dat 
i. c. bij inwilliging van het verzoek de nor
male eischen, aan het geven van lager onder
wijs te stellen, niet zouden worden overschre
den, onjuist moet worden geacht ; dat bij dit 
betoog toch in hoofdzaak wordt uitgegaan 
van twee stellingen, namelijk dat een groot 
deel der leerlingen na het doorloopen dezer 
onderwijsinrichting een plaats moet vinden 
in handel en bedrijf, waar het machineschrij
ven een der vereischte kundigheden is, en 
voorts, dat blijkens Ons besluit van 27 Jan. 
x930, N °. 8, het niet overdreven kan worden 
geacht, wanneer aan een school voor uitge
breid lager onderwijs bij het onderwijs in het 
vak schrijven aandacht wordt besteed aan het 
m achineschrijven; dat de eerstgenoemde stel
ling niet met de werkelijkheid overeenstemt; 
dat toch uit de door den Hoofdinspecteur van 
het lager onderwijs verstrekte opgaaf van de 
bestemming der onderscheiden leerlingen, die 
in de twee laatste jaren de school hebben 
verlaten, blijkt, dat een aanzienlijk deel der 
leerlingen is overgegaan naar inrichtingen 
van voortgezet onderwijs, naar de verpleging 
of de huishouding, dan wel naar winkels of 
andere daarmede gelijk te stellen onderne
mingen. welke door ouders of bloedverwan
ten der leerlingen worden geleid, voor al 
welke bestemmingen het machineschrijven in 
het algemeen niet als een der vereischte kun-

digheden kan worden aangemerkt; dat blij 
kens de bedoelde opgave alzoo slechts een 
gering deel der oud-leerlingen in betrekkin
gen is geplaatst, waarvoor vaardigheid in het 
machineschrijven vereischt is ; dat de in de 
tweede plaats aangevoerde stelling van den 
appellant evenmin steekhoudend is; dat toch, 
al moge het onderricht in machineschrijven 
in het algemeen de normale eischen aan het 
geven van lager onderwijs te stellen niet 
overschrijden, zulks i. c. wèl het geval is, ge
lijk blijkt uit het hiervoren overwogene; dat 
mitsdien geen aanleiding bestaat tot vernieti
ging of verbetering van 's raads afwijzend 
besluit ; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het onderwij s aan de school voor uitge
breid lager onderwijs er op behoort gericht 
te zijn de leerlingen zoo goed mogelijk voor 
te bereiden op de taak, die hen in het leven 
wacht; dat de school voor uitgebreid lager 
onderwijs aan haar doel allen dan goed be
antwoordt, indien zij rekent met de eischen 
van de praktijk en den leerlingen de kennis 
bijbrengt, die zij in de maatschappij noodig 
zullen hebben ; dat in het algemeen een groot 
deel van de leerlingen na het doorloopen van 
de school voor uitgebreid lager onderwijs een 
plaats moet vinden in handel en bedrijf ; dat 
dit met name van zijne school voor uitge
breid lager onderwijs te Schoonhoven gezegd 
kan worden ; dat echter in handel en bedrijf 
het machineschrijven een van de vereischte 
kundigheden is; dat het bijbrengen daarvan 
stellig niet valt buiten het raam van het uit
gebreid lager onderwijs; dat immers ook de 
wet zelf het vak handelskennis in art. 2 rang
schikt onder de uitgebreid lager onderwijs
vakken, terwijl aan tal van uitgebreid lager 
oriderwijs-scholen bij het onderwijs in de 
taalvakken de handelscorrespondentie een 
niet onbelangrijke plaats inneemt, zoodat het 
bezwaarlijk overdreven kan worden geacht, 
wanneer bij het onderwijs in het schrijven -
ook voor de school voor uitgebreid lager on
derwijs een verplicht vak - aandacht wordt 
besteed aan het machineschrijven; dat dit 
trouwens ook door de Kroon is erkend, gelijk 
blijkt uit de overwegingen van Ons Besluit 
van 27 Januari x930, N ° . 8 ; dat het school
bestuur derhalve niet kan toegeven, dat de 
voor zijne school voor uitgebreid lager onder
wijs gevraagde aanschaffing van enkele 
schrijfmachines de normale eischen zou over
schrijden ; dat nu wel door Ged. Staten wordt 
aangevoerd, dat vele abituriënten der onder
havige school voor uitgebreid lager onder
wijs werk gevonden hebben onder meer in 
,.winkels en daarmede gelijk te stellen onder
nemingen, welke door ouders of bloedver
wanten worden geleid", maar dat daarmede 
geenszins is aangetoond, dat voor deze jon
gelieden het kunnen omgaan met de schrijf
machine een overbodige vaardigheid is ; dat 
naar het oordeel van het schoolbestuur ook 
deze kundigheid de bruikbaarheid der abitu
riënten in handel en bedrijf zeer beslist ver
h oogt; 
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0. dat, blijkens de ingewonnen ambtsbe
richten, de onderhavige school slechts een 
gering aantal leerlingen pleegt af te leveren 
voor handelskantoren, althans voor kantoren, 
waar kennis van machineschrijven onont
beerlijk is; 

dat in verband hiermede de aanschaffing 
van schrijfmachines, al heeft het schoolbe
stuur zijn aanvrage ten slotte tot een tweetal 
beperkt, in dit geval geacht moet worden de 
normale eischen, aan het geven van uitge
breid lager onderwijs te stellen, te boven te 
gaan; 

dat het bestreden besluit mitsdien behoort 
te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

21 Juli 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 191 j". 
art. 55 sub o.) 

Het feitelijk toelaten van een kwee
keling in de school kan rechtsgeldig eerst 
geschieden, nadat ingevolge het 3e lid 
van art. 8 der wet van 1878 het hoofd 
der school van de toelating minstens 3 
dagen tevoren schriftelijk heeft kennis 
gegeven aan den inspecteur. Nu dit in 
casu is verzuimd is de kweekeling on
bevoegdelijk in de school werkzaam ge
weest, zoodat de hem wegens vervanging 
van een door ziekte afwezigen onderwij
zer uitbetaalde belooning niet kan wor
den gerekend tot de uitgaven, bedoeld 
in art. 55 sub o. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van een school met den Bij
bel te Ossenzij l, gemeente Oldemarkt, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Overijssel 
van II April 1939, N °. 3520/3004, 2e afdee
ling, tot ongegrondverklaring van het beroep 
van den appellant tegen het besluit van den 
raad der gemeente Oldemarkt van 16 Decem
ber 1938 tot vaststelling van de vergoeding, 
bedoeld in art. 101 (oud) der Lager-Onder
wijswet 1920 ten behoeve van de bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs te Ossen
zijl, gemeente Oldemarkt, voor het dienstjaar 
1937; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Juli 1939, N °, 372.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 Juli 1939, N ° . 7141, afdeeling Lager On
derwijs; 

0 dat de raad der gemeente Oldemarkt in 
zijn-1 vergadering van 16 December 1938 voor 

de bijzondere lagere school te Ossenzijl, wijk 
IV, N °. 123a, heeft vastgesteld de vergoe
ding, bedoeld in art. 101, eerste lid (oud), 
over het dienstjaar 193 7 met gelijktijdige 
ve1rekening ingevolge het 8ste lid van dit 
artikel, daarbij overwegende, dat de volgende 
door het schoolbestuur gedane uitgave niet 
in aanmerking kan komen als werkelijk ge
maakte kosten, bedoeld in het eerste lid van 
art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920: f 10 
betaald aan L . A. Bosma in 1937, ter vervan
ging van Mejuffrouw Couvée, die wegens 
ziekte harer familie afwezig was; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Ged. Staten van Overijssel in be
roep was gekomen, dit college bij zijn besluit 
van 11 April 1939, N °. 3520/3004, 2e afdee
ling, dit beroep ongegrond heeft verklaard, 
uit overweging, dat de gemeenteraad bij de 
vaststelling van de vergoeding buiten aan
merking heeft gelaten een bedrag van f ro, 
betaald aan L . A. Bosma, te Blesdijke, naar 
luid van de deswege afgegeven kwitantie "als 
vergoeding voor drie dagen onderwijs in de 
school te Ossenzijl in verband met de ziekte 
in de familie van de onderwijzeres Juffrouw 
Couvée"; dat het schoolbestuur tegen deze 
schrapping bezwaar maakt en wenscht, dat 
het bedrag der gemeentelijke vergoeding over 
1937 alsnog met deze f ro zal worden ver
hoogd; dat in de aangehaalde kwitantie niet 
is aangegeven de hoedanigheid, waarin L. A. 
Bosma voornoemd aan de school als leer
kracht werkzaam is geweest; dat, indien hij 
als tijdelijk onderwijzer was aangesteld, zijne 
vergoeding ten laste van het Rijk zou zijn 
gekomen; dat echter, naar het schoolbestuur 
thans in beroep stelt, Bosma voornoemd de 
hoedanigheid van kweekeling met akte heeft 
gehad; dat de Lager-Onderwijswet 1920, bij 
art. 191 handhavende art. 8 der Lager-Onder
wijswet van 1878, voor de toelating vankwee
kelingen eischen stelt; dat, naar uit de ver
klaring van den Inspecteur vaststaat, aan die 
eischen in dit geval niet was voldaan; dat 
derhalve Bosma voornoemd niet als kweeke
ling aan de Christelijke school te Ossenzijl 
in den zin der wet kon worden aangemerkt 
en de gemeenteraad dus terecht de belooning, 
hem in die beweerde hoedanigheid toege
kend, buiten de exploitatievergoeding heeft 
gelaten; dat op grond van het voorafgaande 
het beroep, tegen het raadsbesluit ingesteld, 
als ongegrond behoort te worden afgewezen; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat vaststaat - en ook door de n raad en door 
Ged. Staten niet wordt ontkend - , dat de 
heer Bosma de onderwijzersakte bezit en 
over het bedoelde tijdvak in 1937 wegens de 
afwezigheid van de onderwijzeres Couvée in 
de betrokken school onderwijs heeft gegeven ; 
dat hij blijkens de Lager-Onderwijswet 1920 
dit slechts kan hebben gedaan in één van de 
drie navolgende functies , namelijk als onder
wijzer, of als vakonderwijzer, of als kweeke
ling met akte; dat hij niet kan zijn geweest 
vakonderwijzer, omdat hij niet uitsluitend 
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belast was met het geven van onderwijs in 
een of meer der vakken, vermeld in art. 2 
der wet onder h tot en met u; dat hij ook niet 
was onderwijzer, omdat hij zulks blijkens art. 
89, lid 6, der wet alleen zou zijn geweest, in
dien hij daartoe uitdrukkelijk was aangesteld 
bij schriftelijke akte van benoeming; dat 
zulk een akte van benoeming (die voor 
de toelating van een kweekeling met akte 
voor de Lager-Onderwijswet 1920 niet 
wordt geëischt) den heer Bosma niet werd 
uitgereikt; dat hij reeds om deze redenen niet 
geacht kan worden als "onderwijzer" aan de 
school te hebben gewerkt, nog afgedacht van 
het feit, dat hij dan als zoodanig op de di
verse modellen (model E , model H, model 
B I volgens Ons besluit van 26 November 
1937, S . 375) vermeld had moeten zijn, het
geen niet is geschied; dat in dit verband niet 
ter zake kan doen de opmerking van Ged. 
Staten, dat het bestuur hem over het be
doelde tijdvak als tijdelijk onderwijzer voor 
R ijksrekening (art. 99, lid 1, juncto art. 41 
der wet) had kunnen aanstellen, aangezien 
dit een bevoegdheid, doch geenszins een ver
plichting van het schoolbestuur betreft, ter
wijl zelfs evenmin gezegd kan worden. dat 
het ongebruikelijk is, dat een schoolbestuur 
in gelijke omstandigheden van dat recht geen 
gebruik maakt; dat derhalve, waar vaststaat, 
dat de heer Bosma noch vakonderwijzer, noch 
klasse-onderwijzer is geweest, slechts over
blijft, dat hij gedurende het bedoelde tijdvak 
als kweekeling met akte heeft gewerkt; dat 
dit feit niet kan worden opgeheven door de 
omstandigheid, dat het schoolbestuur ver
zuimde een enkele uit art. 191 der Lager-On
derwijswet 1920 voortvloeiende formaliteit 
in acht te nemen, welk verzuim voor dit ge
val alleen daarin bestond, dat nagelaten werd 
tenminste drie dagen van te voren den In
specteur van zijn toelating als kweekeling in 
kennis te stellen; dat het achterwege laten 
van deze kennisgeving - hetwelk het school
bestuur hier uiteraard niet wil verdedigen -
toch bezwaarlijk geacht kan worden den aard 
van het dienstverband tusschen den betrok
kene en het schoolbestuur dermate te hebben 
beïnvloed , dat van een betrekking als kwee
keling met akte niet meer kan worden ge
sproken; dat dus de heer Bosma over het 
bedoelde tijdvak een b e looning genoot als 
kweekeling met akte, weshalve de raad ten 
onrechte geweigerd heeft die belooning voor 
de vergoeding ex art. 101 over 1937 in aan
merking te doen komen; dat zijn bestuur ten 
overvloede opmerkt, dat, indien zou worden 
aangenomen, dat de heer Bosma over het be
doelde tijdvak wegens formeele redenen niet 
geacht kan worden kweekeling met akte aan 
de school te zijn geweest, eveneens om for
meele redenen van nog grooter gewicht niet 
zal kunnen worden staande gehouden, dat 
hij over dat tijdvak "onderwijzer" of "vak
onderwijzer" aan de school is geweest; dat, 
wijl dit laatste vaststaat, de vergoeding voor 
zijn salaris ook ten onrechte is geweigerd, 
wanneer men aanneemt, dat hij evenmin in 

de functie van kweekeling met akte aan de 
school werkte; dat immers het recht op ver
goeding volgens art. 101 . voor zijn salaris niet 
kan afhangen van de vraag, of hij kweekeling 
met akte was, doch van de vraag, of de uit
gave van zijn salaris werd gedaan "voor de 
school"; dat dit laatste buiten allen twijfel 
vaststaat, daar hij belast was met de taak v an 
de wegens ziekte afwezige onderwijzeres; 

0. dat art. 191 der Lager-Onderwijswet 
1920 bepaalt, dat tot een nader bij de wet te 
bepalen tijdstip kweekelingen op den voet 
van de artt. 8 en 9 der wet van 1878 in de 
school kunnen worden toegelaten; 

dat art. 8 der wet van 1878 in het 3de lid 
voorschrijft, dat het hoofd der school van de 
toelating van een kweekeling in zijne school 
minstens drie dagen tevoren schriftelijk ken
nis geeft aan den arrondissements-schoolop
ziener (wiens functie thanswordtuitgeoefend 
door den Inspecteur van het Lager-Onder
wijs); 

dat de kennelijke strekking van dit voor
schrift is er voor te waken, dat aan de voor
waarden, in het eerste lid genoemd, wordt 
voldaan; 

dat dit medebrengt, dat het feitelijk toela
ten van een kweekeling in de school rechts
geldig eerst kan geschieden, nadat het voor
schrift van het 3de lid is nagekomen; 

dat, nu in het onderwerpelijke geval de 
hierbedoelde kennisgeving achterwege is ge
bleven, de genoemde L. A. Bosma onbevoeg
delijk in de school is werkzaam geweest, zoo
dat de hem ter zake uitbetaalde belooning, 
·velke, onder het licht van het hiervoren over
wogene, niet kan worden gerekend tot de uit
gaven, bedoeld in art. 55 onder o der wet, 
door den gemeenteraad terecht bij de toepas
sing van art. 101, 8ste lid (oud), der wet bui
ten aanmerking is gelaten; 

dat Ged. Staten het voormelde raadsbe
sluit mitsdien terecht hebben gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920, zoo
als deze luidde vóór de daarin bij de wet van 
22 Mei 1937 S. 323 aangebrachte wijzigin
gen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

26 Juli 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 7zjis artt. 
17 en 77.) 

Nu het beroepschrift op een Zater
dagmiddag ter post is bezorgd, zoodat 
mag worden aangenomen, dat het dien 
dag het postkantoor in de gemeente, 
waar de provinciale griffie is gevestigd, 
nog heeft bereikt, is het beroep ont
vankelijk, al was het stuk eerst des 
Maandags ter griffie voor ontvangst _af
gestempeld, op welken dag de in art, 1 7 
2e lid gestelde termijn was verstreken. 
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Wel is het schoolbestuur in spoedge
vallen, waarin eene onmiddellijke voor
ziening is geboden en de beslissing van 
den gemeenteraad niet kan worden af
gewacht, gerechtigd vóór het doen der 
aanvrage daartoe over te gaan, doch in 
het onderhavig geval is van zoodanige 
noodzaak niet gebleken. De Raad heeft 
dus terecht niet tot medewerking beslo
ten, doch had, in plaats van medewer
king te weigeren, het schoolbestuur in 
zijne aanvrage niet-ontvankelijk moeten 
verklaren, nu deze niet geacht mocht 
worden te steunen op art. 72. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen voor Christelijk 
Nationaal Onderwijs, te Hengelo (O), tegen 
het besluit van Ged. Staten van Overijssel 
van II April 1939, N °. 4174/3006, 2e afdee
ling, waarbij de appellant niet-ontvankelijk 
is verklaard in zijn beroep tegen het besluit 
van den raad der gemeente Hengelo (0), van 
13 December 1938, 3e afdeeling, N °. 170, 
houdende weigering van de, overeenkomstig 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 192ogevraag
de, medewerking voor het verharden van de 
speelplaats der bijzondere lagere school, 
Beckumerstraat te Hengelo ( 0 ) ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Juli 1939, N °. 379; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Juli 1939, N °. 7371, Afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente H engelo (0) 
in zijne vergadering van 13 December 1938 
(onder N °. 170, 3e afdeeling) heeft besloten 
de bij de aanvrage van het bestuur der Ver
eeniging tot stichting en instandhouding van 
scholen voor Christelijk Nationaal Onderwijs, 
te Hengelo (0), gedateerd II October 1938, 
verzochte medewerking tot het veranderen 
van de speelplaats der bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs aan de Beckumer
straat N °. 1 5, te Hengelo ( 0), te weigeren, 
zulks uit overweging, dat de bedoelde ver
betering der speelplaats in den loop, van den 
zomer van 1938 heeft plaats gehad, terwijl de 
aanvrage om ingevolge het bepaalde in art. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 het daar
voor benoodigde bedrag te mogen ontvangen 
eerst op II October 1938 is gedaan; dat in 
deze omstandigheden de bepalingen van art. 
77 der genoemde wet, welke na de indiening 
van de aanvrage moeten worden nageleefd, 
bezwaarlijk nog toepassing kunnen vinden; 
dat een dergelijke achteraf ingediende aan
vrage derhalve niet geacht kan worden steun 
te vinden in art. 72 der wet; dat, blijkens een 
constante jurisprudentie, die opvatting ook 
door de Kroon wordt gehuldigd ; dat welis
waar, in een geval, waarin een onverwijlde 
voorziening absoluut noodzakelijk was ge
weest, wel eens door de Kroon is beslist (Ons 

besluit van 8 September 1931, N °. 37), dat 
in een zoodanig geval een achteraf ingediende 
aanvrage voor inwilliging in aanmerking 
dient te komen, doch dat een dergelijke 
spoedeischende noodzakelijkheid in geen en
kel opzicht geacht kan worden bij de onder
havige verbetering van het speelterrein aan
wezig geweest te zijn; dat alleen reeds met 
het oog op het bovenstaande het verzoek 
dient te worden afgewezen; dat ook afgezien 
van het vorenvermelde aan de bepalingen 
der Lager-Onderwijswet 1920 geen aanspraak 
op inwilliging der aanvrage kan worden ont
leend, daar in de onderhavige verbetering van 
het speelterrein niet een verandering van in
richting kan worden gezien, doch deze ver
betering slechts als onderhoud kan worden 
aangemerkt; dat immers bij den bouw van 
de genoemde school in 1928 volgens de be
palingen van het bestek een zeer zeker aan 
normale eischen voldoende speelplaats is in
gericht, welke van een behoorlijke met ge
prepareerde wegenteer bewerkte verharding 
van puin en sintels was voorzien en daarover
heen nog met grintzand was afgedekt; dat 
naderhand over dat grintzand een laag schel
pen is aangebracht, welke laag in den afge
loopen zomer weer is verwijderd, terwijl toen 
in de plaats daarvan op de oorspronkelijke 
verharding een asfaltdek is aangebracht; dat 
deze laatstbedoelde voorziening, waarvoor 
thans de kosten uit de gemeentekas zijn aan
gevraagd, dus in geenen deele eene verhar
ding betreft van een tot dan toe onverharde 
speelplaats, maar alleen het aanbrengen van 
een nieuwe bovenlaag over de aanwezige, 
,eeds gedurende tien jaar aan slijtage onder
hevige, oorspronkelijke verharding; dat, ook 
al zal hier gesproken kunnen worden van een 
vervanging van materiaal voor de deklaag 
dan nog niet volgehouden kan worden, dat 
de kosten ter zake, die krachtens haar aard 
vallen onder kosten van instandhouding, 
daardoor van karakter veranderen, aangezien 
door een dergelijke vervanging van materiaal 
- zooals ook in verschillende uitspraken der 
Kroon is te kennen gegeven - de inrichting 
nog niet wordt gewijzigd; dat dus de met de 
bedoelde verbetering van het speelterrein ge
moeide kosten niet als kosten voor een ver
andering van inrichting, maar als onder
houdskosten (kosten van instandhouding) 
dienen te worden aangemerkt ; dat voor zoo
danige onderhoudskosten ingevolge art. 72 
der vermelde wet geen gelden uit de gemeen
tekas kunnen worden toegestaan, doch die 
kosten door een school bestuur uit de jaarlijk
sche exploitatievergoeding voor de school, 
bedoeld in art. 101 der wet, behooren te wor
den bestreden; dat derhalve, gelet op het vo
renstaande, ook indien het onderhavige ver
zoek tijdig vóór de uitvoering van de werk
zaamheden aan de speelplaats zou zijn inge
diend, hierop afwijzend zou moeten zijn be
&list; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Overijssel in beroep was 
gekomen, dit college bij besluit van 11 April 
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1939, N ° . 4174/3006, 2e afdeeling, den adres
sant ;u zijn beroep niet-ontvankelijk heeft 
verklaard, uit overweging, dat het bestreden 
raadsbesluit op 16 December 1938 openbaar 
is gemaakt, het beroepschrift op 16 Januari 
1939 bij hun college is ingekomen, zoodat het 
beroep mitsdien niet binnen den wettelijken 
termijn is ingediend; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het beroepschrift blijkens het poststem
pel van het in het bezit van het bestuur zijn
de ontvangbewijs op 14 Januari 1939 des na
middags tusschen 3 en 4 uur te Hengelo ter 
post is bezorgd, zoodat het stellig vóór 16 
Januari 1939 het postkantoor te Zwolle moet 
hebben bereikt; dat blijkens Ons besluit van 
23 Januari 1933, N °. 19, in zoo'n geval de 
termijn van dertig vrije dagen geacht kan 
worden niet te zijn overschreden; dat het, be
treffende de hoofdzaak, nog het navolgende 
moge opmerken; dat de toestand van de 
speelplaats bij de school in den zomer van 
1938 zoo onhoudbaar was geworden, dat 
hierin verandering moest worden aange
bracht; dat namelijk de bedekking van kiezel, 
vermengd met schelpen, een ware stofplaag 
te weeg bracht, zoodat de ramen in de om
geving gesloten moesten blijven; dat voorts 
bij eenigen regenval de fijne bedekking in 
een weeke, modderige massa veranderde; dat 
juist in dezen tijd de firma Key's Asphalts
fabriek een aanbieding deed tot levering van 
een koud-asphaltbedekking, waarvan de prijs 
wegens de omstandigheid, dat deze firma in 
de omgeving werken uitvoerde of uitgevoerd 
had en daardoor de materialen bij de hand 
had, vergelijkenderwijs zeer laag was; dat, 
daar het bestaande euvel dadelijk verholpen 
moest worden, terwijl bovendien voor het toe 
te passen procédé de zomer het aangewezen 
jaargetijde is, een soortgelijk spoedgeval aan
wezig was als dat, waarin bij Ons besluit van 
21 September 1938, N ° . 14, 1 de beslissing 
werd genomen en waarin ondanks de vooraf
gegane uitvoering de gelden overeenkomstig 
art. 72 werden toegestaan; dat de bedekking 
van de speelplaats aanvankelijk bestond uit 
een met geprepareerde wegenteer bewerkte 
verharding van puin en sintels; dat daarover 
later werd aangebracht een laag grint en 
schelpen ter dikte van ± 6 cm; dat deze laag 
thans werd verwijderd en vervangen door 
vast asfaltdek; dat er derhalve wèl degelijk 
sprake is van een verandering van inrichting 
in den zin van art. 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920; 

0 . dat, blijkens de overgelegde stukken, het 
bovenbedoelde raadsbesluit op 16 December 
1938 is openbaar gemaakt; 

dat volgens de niet weersproken mededee
ling van den appellant het tot Ged. Staten 
gerichte beroepschrift blijkens het stempel 
van het door de post afgegeven ontvangbe
wijs op 14 Januari 1939 te Hengelo ter post 
is bezorgd tusschen 3 en 4 uur 's namiddags, 
zoodat mag worden aangenomen, dat het 

1 C . V. 1938 blz. 414. 

dien dag het postkantoor te Zwolle nog heeft 
bereikt; 

dat 14 Januari 1939 een Zaterdag was, 
wat verklaart, dat het stuk eerst des Maan
dags 16 Januari 1939 voor ontvangst ter pro
vinciale griffie kon worden afgestempeld; 

dat onder de gegeven omstandigheden de 
ontvankelijkheid van den appellant in zijn 
beroep bij Ged. Staten kan worden aange
nomen; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien niet behoort te worden gehandhaafd; 

0. ten aanzien van de zaak zelve: dat 
vaststaat, dat de bovenbedoelde voorziening 
vóór de indiening van de aanvrage heeft 
plaats gehad, met het gevolg, dat art. 77 der 
Lager-Onderwijswet 1920 niet meer kon wor
den toegepast; 

dat de onderwerpelijke aanvrage derhalve 
geen steun vond in art. 72 der evengenoemde 
wet; 

dat weliswaar in spoedgevallen, waarin 
eene onmiddellijke voorziening is geboden en 
de beslissing van den gemeenteraad niet kan 
worden afgewacht, het schoolbestuur gerech
tigd moet worden geacht vóór het doen der 
aanvrage daartoe over te gaan, doch dat in 
het onderhavige geval van zoodanig spoed
geval niet is gebleken; 

dat met name niet is aangetoond, dat de 
toestand, waarin de speelplaats verkeerde, 
zoodanig gevaar of schade aan het onderwijs 
met zich bracht, dat onmiddellijk ingrijpen 
door het schoolbestuur noodzakelijk was; 

dat het nu wel in het algemeen de voor
keur moge verdienen werkzaamheden van 
den aard als de onderwerpelijke tijdens de 
zomervacantie te doen geschieden en de om
standigheid, dat de aanneemster in dien tijd 
juist in de omgeving werken in uitvoering 
had, mede daartoe aanleiding gaf, doch een 
en ander aan de bedoelde voorziening niet 
een zoodanig urgent karakter verleende, dat 
met terzijdestelling van de wettelijke voor
schriften op 's Raads oordeel vooruit mocht 
worden geloopen; 

dat de raad mitsdien terecht in deze niet 
tot medewerking heeft besloten, zij het ook, 
dat dit college minder juist die medewerking 
heeft geweigerd, instede van het schoolbe
stuur in zijne aanvrage, nu deze niet geacht 
mocht worden te steunen op art. 7 der Lager
Onderwijswet 1920, niet-ontvankelijk te ver
klaren ; 

Gezien de genoemde wet : 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Overijssel van II April 
1939, N °. 4174/3006, 2e afdeeling, en van het 
besluit van den raad van Hengelo (O) van 13 
December 1938, 3e afdeeling N °. 170, het 
schoolbestuur in zijn ten deze tot den raad 
gericht verzoek alsnog niet-ontvankelijk te 
verklaren. 

On2e· Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 
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29 juli z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

De enkele omstandigheid, dat den 
armlastige van gemeentewege ondersteu
ning zou zijn geweigerd, kan niet worden 
opgevat als invloed in den zin van art. 
40. Evenmin kan als zoodanig worden 
beschouwd de door den burgemeester of 
een gemeenteambtenaar gemaakte op~ 
merking, dat de armlastige beter in zijn 
vroegere woongemeente had kunnen 
blijven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van het ge
zin W. J. van de Ridder; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 Juni 1939, N °. 1347; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Juli 1939, N °. 
7390, afdeeling Armwezen: 

0. dat W. J. van de Ridder, wonende te 
Amsterdam, op 2 April 1938 deze gemeente 
verliet, om met zijn gezin zijn intrek te ne
men bij zijne schoonmoeder te Bilthoven, waar 
hij, ventende met fruit, eenig geld verdiende, 
dat hij aan zijne schoonmoeder afdroeg; dat 
hij, na aldus eenige maanden bij zijne schoon
moeder te hebben gewoond,naar de gemeente 
Bunnik verhuisde, waar hij een goedkoope 
woning kon _krijgen en waar hij gedurende 
ongeveer 3 maanden met het venten van 
groente in zijn levensonderhoud en dat van 
zijn gezin voorzag; dat, toen de pensiongas
ten te Bilthoven, aan wie hij groente leverde, 
in begin September 1938 vertrokken waren 
en zijne verdiensten daardoor zoo gering wer
den, dat hij het niet meer vol kon houden, hij 
zich tot het gemeentehuis te Bunnik om 
werkloozensteun wendde, waar hem door of 
vanwege den burgemeester werd medege
deeld, dat hij voor dezen steun te Bunnik niet 
in aanmerking kon komen, omdat hij daar 
pas enkele maanden woonde, waarbij werd 
opgemerkt, dat hij beter in Bilthoven of Am
sterdam had kunnen blijven; dat Van de 
Ridder, zonder verder aan te dringen, daarop 
is vertrokken, waarop hij op 2 7 September 
1938 met behulp van een kennis, die hem 
daarvoe,r slechts f 2. 50 in rekening bracht, 
naar Amsterdam is verhuisd, om zich daags 
daarna bij de burgerlijke instelling voor 
Maatschappelijken Steun te Amsterdam om 
ondersteuning te vervoegen, welke hem van 
wege deze instelling met ingang van s Oct. 
1938 is verleend; 

dat het bestuur dezer instelling, van oor
deel, dat zich hier een geval heeft voorge
daan, als bedoeld bij art. 40, re lid, der Ar
menwet, de tusschenkomst van Ged. Staten 
van Noordholland heeft ingeroepen, teneinde 
eene beslissing, als bedoeld in het 2e lid van 
het gemelde wetsartikel, te bevorderen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat de komst van 
W. J. van de Ridder te wijten zou zijn aan 
de weigering van steun te Bunnik en zijn ge
sprek met den burgemeester; 

L . 1939. 

dat burgemeester en wethouders van Bun
nik hunnerzijds ontkennen, dat door of van 
wege den burgemeester hunner gemeente 
eenige invloed op het vertrek van W. J. van 
de Ridder is uitgeoefend, zich daa.rbij beroe
pende op eene verklaring, op 18 Februari 
1939 door Van de Ridder ter gemeentesecre
tarie afgelegd en geteekend, zonder dateenige 
pressie op hem zou zijn uitgeoefend en zon
der dat hem antwoorden zouden zijn gesug
gereerd; 

0. dat de enkele omstandigheid, dat aan 
W. J. van de Ridder te Bunnik van gemeen
tewege ondersteuning zou zijn geweigerd, niet 
kan worden opgevat als invloed in den zin 
van art. 40, re lid, der Armenwet, door of 
van wege den burgemeester of van burge
meester en wethouders dezer gemeente op de 
komst van dezen armlastige te Amsterdam, 
welke tot toepassing van het 2de lid van dit 
wetsartikel zou kunnen leiden; 

dat ook voor het overige van zoodanigen 
invloed in deze niet is gebleken; 

dat met name de door den burgemeester 
of een der ambtenaren ter secretarie aan Van 
de Ridder gemaakte opmerking, dat hij beter 
in Bilthoven of Amsterdam had kunnen blij
ven, niet als invloed, als bovenbedoeld, kan 
worden beschouwd, terwijl niet is komen vast 
te staan, dat aan Van de Ridder de raad is 
gegeven om naar een van deze gemeenten 
terug te keeren, of dat hij anderszins naar 
deze gemeenten zou zijn verwezen, zoodat 
van invloed op de wilsvorming van den be
langhebbende in deze bezwaarlijk sprake kan 
zijn; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet zich hier niet voordoet, 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot 
dit geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

29 Juli 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Een geval van afschuiving is aanwe
zig, nu vaststaat dat het vertrek van de 
armlastige uit B. een gevolg is geweest 
van de omstandigheid, dat degeen, bij 
wien de armlastige te B. inwoonde, door 
een wethouder dezer gemeente met in
trekking van de hem verleende onder
steuning is bedreigd, voor het geval de
ze langer aan de armlastige huisvesting 
zou verleenen. Daaraan doet niet af, 
dat bedoelde ondersteuning niet door 
het gemeentebestuur, doch door een ker
kelijk armbestuur werd verleend, daar 
de kosten dier ondersteuning, zooals 
meermalen , geheel door de gemeente 
aan het kerkelijk armbestuur werden 

· gerestitueerd en de ondersteuning door 
dat armbestuur na overleg met het ge
meentebestuur is toegekend. 

22 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van Cor
nelia E. Lommerse; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
S Juli 1939, N °. 365; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Juli 1939, N °. 
7660, afdeeling Armwezen; 

0. dat Mejuffrouw C. E. Lommerse, kraam
verpleegster van beroep en zonder vaste 
woonplaats, zich begin Juli 1938 na het ein
digen van haar laatste verpleging naar den 
heer Sluijter, Beukenlaan 24, te Bennebroek, 
begaf, alwaar zij kosteloos heeft ingewoond 
tot 8 Augustus 1938, toen zij werd opgeno
men in de Mariastichting te Haarlem ; dat, 
nadat Mejuffrouw Lommerse op 14 Septem
ber 1938 uit deze inrichting ontslagen werd, 
zij zich weer naar den genoemden heer Sluij
ter begaf, alwaar zij verbleef tot 7 November 
1938_ op welken datum zij vertrok naar haar 
familielid J. N. v. d . Hulst, Loosterweg III 
N °. 28, te Hillegom, in welke gemeente on
dersteuning door het burgerlijk armbestuur 
noodzakelijk bleek; 

dat het burgerlijk armbestuur te Hillegom 
vRn oordeel is, dat tot de komst van Mejuf
frouw Lommerse in hun gemeente invloed 
van of vanwege burgemeester en wethouders 
van Bennebroek heeft medegewerkt, er op 
wijzende, dat blijkens een ingesteld onder
zoek Mejuffrouw Lommerse haar verblijf ten 
huize van den heer Sluijter heeft beëindigd 
en zich naar Hillegom heeft begeven, omdat 
door den wethouder van Bennebroek, den 
heer Van Lierop, aan den heer Sluijter was 
medegedeeld, dat Mejuffrouw Lommerse bij 
hem vandaan moest, daar anders zijn steun 
zou worden ingetrokken; dat voorts een ver
zoek van Mejuffrouw Lommerse om onder
steuning door burgemeester en wethouders 
van Bennebroek is afgewezen; 

dat burgemeester en wethouders van Ben
nebroek hiertegenover stellen, dat de onder
stand aan Mejuffrouw Lommerse door hen 
is geweigerd geworden, omdat zij naar hunne 
meening tot werken in staat moest worden 
geacht en dus ongetwijfeld in staat was in 
haar eigen onderhoud te voorzien; dat zij in 
deze opvatting niet alleen staRn, hetgeen dui
delijk blijkt uit een door Dr. G. H . Mulder 
aan het burgerlijk armbestuur van Hillegom 
uitgebracht schrijven van 12 Januari 1939; 
dat, wat betreft de aan den heer J. F. van 
Lierop, wethouder hunner gemeente, toege
schreven bedreiging, dat de steun aan Sluij 
ter zou worden ingetrokken. indien Mejuf
frouw Lommerse bij hem bleef, zij slechts 
kunnen mededeelen, dat de genoemde Sluij
ter niet door hun college, doch door het 
Roomsch-Katholieke Armbestuur wordt on
dersteund; dat naar hunne meening het ver
moeden van het gemeentebestuur van Hille
gom, dat zij zich aan afschuiving zouden heb
ben schuldig gemaakt, op geen enkelen grond 
berust; 

0. dat Wij op grond van de stukken van 

oordeel zijn, dat tot de komst van de arm
lastige C. E . Lommerse in de gemeente Hil
legom op 7 November 1938, alwaar zij onder
steuning bleek te behoeven, invloed vanwege 
burgemeester en wethouders van Bennebroek 
heeft medegewerkt; 

dat toch uitdrukkelijk is gesteld, en door 
het gemeentebestuur niet is weersproken, dat 
het vertrek van de armlastige uit deze ge
meente een gevolg is geweest van de omstan
digheid, dat de heer Sluijter, bij wien zij te 
B ennebroek inwoonde, door een wethouder 
dezer gemeente met intrekking van de hem 
verleende ondersteuning is bedreigd, voor het 
geval deze langer huisvesting aan Mejuf
frouw Lommerse zou verleenen; 

dat burgemeester en wethouders van B en
nebroek weliswaar hebben aangevoerd, dat 
de genoemde Sluijter niet door hun college, 
doch door het Roomsch-Katholieke Armbe
stuur ter plaatse werd ondersteund, maar dat 
dit niet tot een andere conclusie vermag te 
leiden, nu hetzelfde college op verzoek van 
Ged. Staten van Noordholland heeft mede
gedeeld. dat het met het oog op den slechten 
financieelen toestand "'an de kerkelijke ar
menkassen te B ennebroek in de laatste jaren 
meermalen voorkomt, dat de kosten van on
dersteuning, welke in onderling overleg tus
schen de armbesturen en hun college wordt 
verleend, geheel door de gemeente aan die 
besturen worden vergoed, dat in het geval 
Sluijter door de gemeente de kosten geheel 
gerestitueerd worden aan het Roomsch-Ka
tholieke Armbestuur, en dat deze ondersteu
ning door het Roomsch-Katholieke Armbe
stuur, na overleg met het gemeentebestuur, 
is toegekend; 

dat er in verband met het vorenstaande 
aanleiding bestaat om in dit geval tot toe
passing van art. 40, 2e lid, der Armenwet 
over te gaan; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van Mejuffrouw C . E . Lommerse door 
het burgerlijk armbestuur te Hillegom van 
7 November 1938 af voor ten hoogste één 
jaar komen ten laste van de gemeente B en
nebroek. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

10 Augustus 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Vleeschkeuringswet art. 22 j 0

• 

art. 6a.) 
Ged. Staten hebben terecht goedkeu

ring onthouden aan een wijziging van de 
verordening op den keuringsdienst van 
vee en vleesch, beoogend, mogelijk te 
maken het slachten van slachtdieren 
voor huiselijk gebruik na opening van 
het openbaar slachthuis in de centrum
gemeente te bestendigen, nu een onthef
fing ten aanzien van varkens, als bedoeld 
in art. 6a, niet is gevraagd, en in het 
stelsel der verordening de keuring dezer 
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varkens wel zou worden vereischt, met 
het gevolg, dat het vleesch vrij in den 
handel zou kunnen worden gebracht, het
geen de in het belang der volksgezond
heid bevorderde centralisatie van het 
slachten zeer ongunstig zou beïnvloeden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Maasland tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land dd. 17/19 Januari 1939, B. n °. 341/93 
(3e Afd.) G .S. n °. 108, waarbij de goedkeu
ring is onthouden aan de verordening van 
genoemde gemeente van 26 Aug. 1938, hou
dende wijziging van de verordening op den 
keuringsdienst van vee en vleesch; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Juni 19,9, n °. 350; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 3 Augustus 1939, n °. 
68g E, afd. Volksgezondheid; 

0 . dat de raad van de gemeente Maas
land in zijne vergadering van 26 Augustus 
1g38 vastgesteld heeft een verordening op 
den keuringsdienst van vee en vleesch in 
zijne gemeente; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland b ij hun 
besluit van 17 Januari 1939, B. n °. 341/93 
(:ie afd.), G.S. n °. 108, aan deze verorde
ning hun goedkeuring hebben onthouden, uit 
overweging, dat het in deze verordening, in 
afwijking van die van de centrale gemeente 
voor den keuringskring Schiedam, in de artt. 
3, 4, 5 en 36 mogelijk wordt gemaakt, het 
slachten van slachtdieren voor zoogenaamd 
huiselijk gebruik, ook na de opening van het 
openbaar slachthuis in de gemeente Schie
dam te bestendigen; dat de gemeente Maas
land blijkens de bij hun besluit van 26 Oc
tober 1937, G.S. n°. II3, goedgekeurde ge
meenschappelijke regeling ter uitvoering van 
de Vleeschkeuringswet (S. 1919, n °. 524) be
hoort tot den keuringskring Schiedam; dat 
in de genoemde gemeenschappelijke regeling 
is bepaald, dat de raden der kringgemeen
ten, waartoe ook de gemeente Maasland be
hoort, zullen zorgdragen, dat met ingang van 
den datum van inwerkingtreding van die 
regeling het oprichten van slachterijen e. a . 
is verboden en dat met ingang van den da
tum van openstelling van het openbaar 
slachthuis in de centrale gemeente, in casu 
Schiedam, ook het hebben en gebruiken van 
deze inrichtingen is verboden en voorts, dat 
de verordeningen op den keuringsdienst van 
de kringgemeenten moeten overeenstemmen 
met die van de centrale gemeente, zooals zij 
door hun college is goedgekeurd, tenzij bij
zondere olaatselijke omstandigheden het op
nemen van aanvullende of afwijkende be
palingen noodzakelijk maken; dat mitsdien 
de verordeningen van de kringgemeenten, 
evenals die v ,m de centrale gemeente, het 
verbod bevatten om met ingang van den da
tum van openstelling van het openbaar 
slachthuis in de gemeente Schiedam slacht
dieren te dooden, te slachten of eenige tot 

het slachten behoorende handeling te ver
richten; dat evenwel de bovenbedoelde ver
ordening van het verbod uitzondert het 
slachten van dieren voor uitsluitend huise
lijk gebruik, en aldus een aantal dieren ont
trekt aan de in de gemeenschappelijke rege
ling in het belang van de volksgezondheid 
voorziene centralisatie van het slachten van 
slachtdieren; dat derhalve de gestelde uit
zondering in strijd moet worden geacht met 
de gemeenschappelijke regeling, terwijl niet 
is gebleken van bijzondere, speciaal voor de 
gemeente Maasland geldende, plaatselijke 
omstandigheden, welke afwijking van de be
doelde gemeenschappelijke regeling noodza
kelijk zouden maken en bovendien met het 
sociaal-hygiënische belang, verbonden aan 
een centralisatie der slachtingen; dat voorts 
het vleesch, afkomstig van de onder deze 
uitzondering vallende slachtdieren, nu de ge
meente niet in het bezit is van eene onthef
fing als bedoeld in artikel 6a der Vleesch
keuringswet (S. 1919, n°. 524) na goedkeu
ring onbelemmerd in de consumptie en het 
handelsverkeer kan worden gebracht en, 
hoewel onder ongunstiger hygiënische om
standigheden verkregen, alsdan volkomen 
gelijkwaardig zal zijn aan het door slachten 
aan het openbaar slachthuis verkregen 
vleesch; dat zulks ten aanzien van de plaat
selijke slagers, die door dezelfde verordening 
op grond van de bepalingen van de gemeen
schappelijke regeling worden gedwongen, 
met sluiting van eigen slachtinrichting, ge
bruik te maken van het openbaar slachthuis, 
tot onbillijkheden kan leiden, temeer daar 
dit vleesch onder veel minder bezwarende 
bedrijfseconomische omstandigheden is ver
kregen; dat derhalve de gestelde uitzonde
ring mede in strijd moet worden geacht met 
het sociaal-economisch belang; 

dat van dit besluit de raad van Maasland 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de vaststelling van de bedoelde verorde
ning aoodzakelijk was geworden in verband 
met het besluit van den raad van 23 Juli 
1937, goedgekeurd door Ged. St. dd. 26 Oct. 
1937, n °. II3/1, tot het aangaan van eene ge
meenschappelijke regeling met de gemeenten 
Schiedam, Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht 
en Maassluis inzake de uitvoering van de 
Vleeschkeuringswet, welke regeling in wer
king is getreden op 1 Januari 1938; dat in de 
genoemde gemeenschappelijke regeling is be
paald, dat de verordeningen op den keurings
dienst van de kringgemeenten moeten over
eenstemmen m e t die van de centrale ge
meente Schiedam, tenzij bijzondere plaatse
lijke omstandigheden het opnemen van aan
vullende of afwijkende bepalingen noodza
kelijk maken; dat de raad van deze laatste 
mogelij kheid heeft gebruik gemaakt door in 
de verordening bepalingen op te nemen, 
waardoor van het in de verordening van de 
centrale gemeente neergelegde verbod om na 
de openstelling van het abattoir te Schiedam 
in de gemeente te slachten, wordt uitgezon
derd het slachten van dieren voor uitslui
tend huiselijk gebruik; dat m. a.w. de raad 
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de mogelijkheid van zoogenaamde huisslach
tingen heeft willen behouden; dat de raad 
van meening is , dat, hoewel zijne gemeente 
niet in het bezit is van eene ontheffing als 
bedoeld in artikel 6a der Vleeschkeuringswet, 
(S. 1919, n °. 524) toch ook in deze gemeente 
huisslachtingen wettelijk geoorloofd zijn; dat 
immers de redactie van het genoemde artikel 
6a impliceert, dat naast de gemeenten met 
zoogenaamde keuringsvrije huisslachtingen 
er gemeenten zijn met aan keuring onder
worpen huisslachtingen; dat dus op dit punt 
de verordening niet in strijd is met de wet; 
dat trouwens bij de voorbereiding van de 
gemeenschappelijke regeling ook van de 
zijde van Ged. Staten is toegegeven, dat er 
een mogelijkheid bestond om naast het ver
bod tot het hebben van slachterijen, het 
slachten voor zuiver huiselijk gebruik toe te 
laten en dat juist de onderstelling, dat deze 
mogelijkheid ook in de toekomst zou blijven 
voortbestaan, mede een van de redenen was, 
waarom de raad indertijd zonder bezwaar 
toetrad tot de gemeenschappelijke regeling; 
dat de raad in de tweede plaats van oordeel 
is, dat de verordening niet in strijd is met de 
gemeenschappelijke regeling, omdat voldoen
de bijzondere plaatselijke omstandigheden 
aanwezig zijn, die afwijking van de verorde
ning van de centrale gemeente wettigen; dat 
hierbij gewezen kan worden op het feit, dat 
de huisslachtingen in deze gemeente een zeer 
verbreid, reeds eeuwenlang ingeburgerd ge
bruik vormen, zoodat een algeheel verbod 
de plattelandsbevolking ernstig in haar van 
ouder op ouder overgeleverde gewoonten zou 
treffen; dat voorts de aandacht moet wor
den gevestigd op het feit, dat transport van 
een slachtdier van de boerderij of tuinderij 
naar het abattoir en terug dermate hooge 
kosten met zich zou brengen, dat alle finan
cieel voordeel, voor de betrokkenen aan het 
thuisslachten verbonden, te !oor zou gaan en 
het voor de onbemiddelde ingezetenen zelfs 
geheel onmogelijk zou worden de gewoonte 
van het mesten en daarna voor huiselijk ge
bruik slachten van een varken te blijven 
volgen; dat ten slotte ten aanzien van de 
door Ged. Staten aangevoerde sociaal-hy
giënische en sociaal-economische bezwaren 
de raad van meening is , dat, wat hiervan in 
theorie ook moge zijn, in de practijk toch 
nimmer van eenigen misstand is gebleken; 
dat met name positief verklaard kan wor
den, dat goedgekeurd vleesch, van huis
slachtingen afkomstig, nimmer in het han
delsverkeer wordt gebracht, terwijl het voorts 
zeker is , dat de huisslachtingen steeds met 
de grootste zorgvuldigheid worden verricht; 
dat in verband met het vorenstaande de 
raad meent, dat Ged. Staten ten onrechte 
hunne goedkeuring aan de verordening heb
ben onthouden; 

0. dat, indien het gewenscht geacht wordt, 
de mogelijkheid open te laten tot het thuis 
slachten van varkens, uitsluitend voor hui
selijk gebruik van de bewoners van het per
ceel, waar het dier geslacht wordt, dit doel 
zou kunnen worden bereikt door het ver-

krijgen van eene ontheffing als bedoeld in 
artikel 6a van de Vleeschkeuringswet (S . 
1919, n °. 524), waardoor de daarbedoelde 
dieren vóór en na het slachten niet aan keu
ring worden onderworpen; 

dat in het stelsel der verordening deze 
keuring wel zou worden vereischt, met het 
gevolg, dat het vleesch vrij in den handel 
zou kunnen worden gebracht; 

dat de raad nu wel aanvoert, dat goed
gekeurd vleesch, van huisslachtingen afkom
stig, nimmer in het handelsverkeer zou wor
den gebracht, doch dat de prikkel daartoe, 
welke tot nog toe ontbrak, eerst zal ontstaan 
na de opening van het openbaar slachthuis 
en het daaraan voor de slagers verbonden 
verbod tot het slachten in eigen inrichting; 

dat het bestendigen van huisslachtingen 
op de wijze, als door den gemeenteraad ge
dacht, na de opening van het openbaar 
slachthuis te Schiedam de in het belang van 
de volksgezondheid bevorderde centralisatie 
van het slachten dermate ongunstig zal be
ïnvloeden, dat het feitelijk met een te niet 
doen van dezen maatregel zou gelijk staan; 

dat Ged. Staten dan ook terecht van oor
deel zijn, dat de in de verordening gemaakte 
uitzondering in strijd is met de bovenver
melde, op 1 Januari 1938 in werking getre
den, gemeenschappelijk met de gemeenten 
Schiedam, Vlaardingen, Vlaardingerambacht 
en Maassluis gesloten regeling inzake de uit
voering van de Vleeschkeuringswet, S. 1919, 
n °. 524); 

dat in deze ook geen beroep kan worden 
gedaan op bijzondere plaatselijke omstan
digheden, welke het opnemen van aanvul
lende of afwijkendr. bepalingen noodzakelijk 
zouden maken, aa•,1gezien de omstandigheden 
voor de overige tot den keuringsdienst Schie
dam behoorende gemeenten ter zake van ge
lijken aard zijn; 

dat aan de bovenvermelde verordening 
mitsdien terecht de goedkeuring is onthou
den; 

Gezien de meergenoemde wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is be-

last enz. (A. B.) 

r2 Augustus r939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. ;19.) 

P atiënt heeft in de laatste zes jaren 
telkens gedurende kortere of langere pe
rioden verblijf gehouden in het door
gangshuis van het Leger des Heils of in 
een volkslogement te G. In verband 
daarmede kan hij niet als een zwerver 
zonder vaste woon- of verblijfplaats 
worden beschouwd en moet de gemeen
te G. als woonplaats in den zin van art. 
39 worden aangemerkt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Adrianus 
J. van Hoof; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Juli 1939, n °. 409; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Augustus 1939, 
n °. 8474, afd. P.rmwezen; 

0 . dat Adrianus Joannes van Hoof, gebo
ren te Haarlemmerliede den 4en November 
1904, van 8 September 1932 tot 1 Februari 
1933, van 21 Augustus 1933 tot 19 Maart 
1934 en van 18 Augustus 1934 tot 29 April 
1935 te 's-Gravenhage verblijf hield in de 
Toevlucht (Doorgangshuis) van het Leger 
des Heils, aan de Nieuwe Schoolstraat 15a 
aldaar en van 24 Augustus 1935 tot 8 Octo
ber 1935, van 20 Mei 1936, tot 8 Juni 1936 
en van 28 April 1937 tot 10 Augustus 1937 
te dezer stede in het logement aan de Krane
straat n°. 54; dat hij, na op den laatstge
noemden datum door de gemeentepolitie te 
zij n aangehouden, ingevolge een vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, op 19 
Januari 1938 van uit de bijzondere straf
gevangenis te 's- Gravenhage werd overge
bracht naar het Rijkskrankzinnigengesticht 
te Eindhoven; 

dat over de betaling van zijne verplegings
kosten aldaar geschil is ontstaan, daar B . en 
W . van 's-Gravenhage niet bereid gevonden 
zijn deze kosten ten laste van hunne ge
meente te nemen, aanvoerende, dat, hoewel 
van Hoof gedurende verschillende jaren nu 
en dan in hunne gemeente vertoefde, dit ver
blijf telkens van zeer tijdelijken aard was, 
zonder dat bleek, dat hij voornemens zou 
zijn geweest zich definit1ef aldaar te vesti
gen; dat hij huns inziens als een zwerver 
zonder vaste woon- of verblijfplaats moet 
worden beschouwd; 

0 . dat A. J . van Hoof, die gedurende de 
bovenvermelde perioden, zij het ook in het 
Doorgangshuis van het Leger des Heils of 
in een logement, te 's-Gravenhage heeft ver
blijf gehouden, niet als een zwerver zonder 
vaste woon- of verblijfplaats kan worden 
beschouwd; 

dat hij op 28 April 1937, wederom zijn in
trek nemende in het voormelde logement aan 
de Kranestraat n °. 54, te 's-Gravenhage, ge
acht moet worden daar, zij het wellicht tij
delijk, zijn hoofdverblijf te hebben geves
tigd, waartoe hij, mede naar het oordeel van 
den Inspecteur van het Staatstoezicht op 
krankzinnigen te 's-Hertogenbosch, geacht 
moet worden geestelijk in staat te zijn ge
weest; 

dat dit hoofdverblijf door zijne opneming 
in het huis van bewaring en de bijzondere 
strafgevangenis te 's-Gravenhage niet is ver
loren gegaan; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
voor de toepassing van art. 39 der Armen

wet als de woonplaats van den armlastigen 
krankzinnige A. J. van Hoof aan te wijzen 
de gemeente 's-Gravenhage. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B .) 

12 Augustus 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
19, Gemeentewet art. 136.) 

In een gemeenschappelijke regeling 
omtrent toelating van leerlingen ex art. 
19 4e lid L.O.wet 1920 is niet uitdrukke
lijk sprake van de mogelijkheid van in
trekking door B. en W. van de eene ge
meente van hun tevoren gedane kennis
geving aan B. en W. der andere gemeen
te, dat bij hen tegen toelating van be
paalde leerlingen uit hun gemeente op de 
school der andere gemeente geen be
zwaren bestaan. Derhalve moet deze in
trekking in strijd met de regeling wor
den geacht en strookt zij mitsdien niet 
met een juiste uitvoering daarvan. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil, dat tusschen de 

gemeenten Zwollerkerspel en IJsselmuiden 
is gerezen inzake de uitvoering van een rege
ling, als bedoeld in art. 19, 4e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 ; 

Den Raad van State, Afdeeling v oor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Juli 1939, N °. 388; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Augustus 1939, 
N °. 17966, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0 . dat de raad der gemeente Zalk en Vee
caten, thans gemeente IJsselmuiden, en die 
der gemeente Zwollerkerspel bij raadsbeslui
ten onderscheidenlijk van 4 November 1926 
en 1 December 1926, onder goedkeuring van 
Ged. Staten van Overijssel, verleend bij be
sluit van 14 December 1926, hebben aange
gaan een gemeenschappelijke regeling, als 
bedoeld in art. 19, 4e lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 betrekkelijk het ter school gaan 
van kinderen uit de gemeente Zalk en Vee
caten op de openbare lagere school te Wes
tenholte, gemeente Zwollerkerspel, waarvan 
de artt. 1 tot en met 4 luiden: 

Art. 1. Kinderen, wier ouders of verzor
gers woonplaats hebben in de gemeente Zalk 
en Veecaten, kunnen, indien deze zulks ver
langen, toegelaten worden op de openbare 
lagere school te Westenholte, gemeente 
Zwoller kerspel. 

Art. 2. D e toelating moet worden ge
vraagd door de ouders of verzorgers bij bur
gemeester en wethouders van Zalk en Vee
caten, onder vermelding voor welk kind de 
toelating op de in art. 1 genoemde school 
wordt verzocht. 

Burgemeester en wethouders van Zalk en 
Veecaten besluiten over toelating en geven, 
indien bij hen tot toelating geen bezwaren 
bestaan, hiervan kennis aan burgemeester en 
wethouders van Zwollerkerspel. 

Art. 3. Voor kinderen uit Zalk en Vee
caten, die op de in art. 1 genoemde school 
worden toegelaten, wordt door de gemeente 
Zwollerkerspel schoolgeld geheven overeen
komstig de door deze gemeente vastgestelde 
verordening. 

Art. 4. D e gemeente Zalk en Veecaten 
betaalt jaarlijks aan de gemeente Zwoller-
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kerspel een vergoeding, welke bereke nd 
wordt over het gemiddeld aantal leerlingen, 
hetwelk uit d e eerstgenoemde gemeente be
doelde school bezocht op 16 Maart, 16 Juni, 
16 September en 16 December en bedraagt 
per leerling een bedrag, berekend overeen
komstig de artikelen 5 en 6.; 

dat omtrent de uitvoering van deze ge
meenschappelijke regeling tusschen de ge
meenten Zwollerkerspel en IJsselmuiden ge
schil is gerezen; 

dat het gemeentebestuur van Zwollerkers
pel, hetwelk ingevolge art. 136 der gemeen
tewet Onze b eslissing te dezer zake heeft in
geroepen, in zijn desbetreffend adres mede
deelt, dat burgemeester en wethouders van 
IJsselmuiden bij schrijven van 23 Maart 
1938 aan burgemeester en wethouders van 
Zwollerkerspel hebben bericht, dat zij de in
gevolge art. 2 der gemeenschappelijke rege
ling verleende machtiging tot het bezoeken 
van de school te Westenholte door de kin
deren van H . Pelleboer en H. Selles hebben 
ingetrokken; dat deze intrekking geschiedde 
tegen den wil der ouders; dat de regeling 
geen bepaling inhoudt tot regeling van de 
mogelijkheid, een eens gegeven machtiging 
in te trekken; dat zulks practisch neerkomt 
op opheffing van de regeling; dat immers. 
zoo burgemeester en wethouders van IJssel 
muiden tot intrekking van de machtiging be
sluiten, de regeling zinledig wordt; dat de 
macht igingen niet "tot wederopzegging" zijn 
verleend; dat burgemeester en wethouders 
van IJsselmuiden dus weigeren, de op h un 
college rustende verplichtin gen, voortvloei
e nde uit de gemeenschappelijke regeling, n a 
te komen; 

dat burgemeester en wethouders van IJs
selmuiden schrijven, dat door de v ereeniging 
van gemeenten de omstandigheden aanmer
kelijk zijn veranderd ; dat de kinderen, waar
voor de machtiging was v erleend, thans ge
voeglijk de school te Wilsum kunnen bezoe
ken; dat zij naar hun gevoelen wel degelijk 
de bevoegdheid hebben, de door hen gege
ven machtiging weder in te trekken ; 

0. dat de gemeentebesturen van Zwoller
kerspel en van IJsselmuiden verschil van 
meening hebben over de vraag, of de intrek
king door burgemeester en wethouders van 
IJsselmuiden van hun overeenkomstig a rt. 2, 

tweede lid, d er gemeenschappelijke regeling 
gedane kennisgeving aan burgem eester en 
wethouders van Zwollerkerspel, dat bij hen 
tegen toelating op de school te W estenholte 
van de kinderen P elleboer en Selles geen be
zwaren bestaan, strookt met een juiste uit
voering van die gemeenschappelijke regeling: 

dat naar Ons oordeel zulks niet het geval 
is; 

dat toch van een intrekking, als hier is ge
schied, niet uitdrukkelijk in de gemeenschap
pelijke regeling sprake is ; 

dat evenmin kan gezegd worden, dat de 
kennelijke strekking van de gemeenschappe
lijke regeling de mogelijkheid van intrekking 
van d e hierbedoelde toestemming meebrengt 
en die mogelijkheid sti lzwijgend mag geacht 

worden in de regeling te zijn vervat; 
dat immers het terugkomen door burge

meester en wethouders van IJsselmuiden op 
een eens gegeven toestemming eenerzijds wel 
dienstig kan zijn aan het belang dier gemeen
te, doch dat niet mag worden voorbijgezien, 
dat in het algemeen verplaatsing van kinde
ren naar een andere school voor hen onge
wenscht is, terwij l het voor de gemeente 
Zwollerkerspel mede om administratieve re
denen verkieslijk is, zich aan d e eens gege
ven toestemming te kunnen houden; 

dat derhalve de bedoelde intrekking van 
de toestemming met de gemeenschappelijke 
regeling in strijd moet worden geacht en mits
dien niet met een juiste uitvoering van die 
regeling strookt; 

Gezien de L ager-Onderwijswet 1920 en de 
Gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen , dat de intrekking door burge

meester en wethouders van IJsselmuiden 
van de evenbedoelde toestemming niet 
strookt met een juiste uitvoering van de vo
renvermelde gemeenschappelijke regeling. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

z2 Augustus z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet a rt. 40.) 

De armlastige bevond zich te D . niet 
als z.g. passant naar zijn woonplaats A., 
doch hetzij om daar werk te zoeken het
zij om daar de in vrijheidstelling van een 
hem bekende af te wachten, en had ge
neeskundige behandeling, zooal niet on
middellijk, dan toch blijkbaar in d e 
eerstvolgende dagen noodig. Onder deze 
omstandigheden moet he t hem verstrek
ken van reisgeld naar A. waarom hij niet 
had gevraagd, als een ongeoorloofde in
vloed, als in art . 40 ie lid bedoeld, van 
de zijde der gemeentepolitie, dus vanwe
ge den burgemeester van D . worden b e
schouwd, zoodat e r voor toepassing van 
art. 40 2e lid aanleiding bestaat. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de betaling 

v an de kosten van ondersteuning (verple
ging) van Albertus M . van den Esschert; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Juli 1939, N °. 405; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Augustus 1939 
N °. 8475, afdeeling Armwezen; 

0. dat Albertus Marinus van den Esschert, 
geboren te G lanerbrug op 23 Februari 1917, 
gedomicilieerd te Amersfoort in een burger
logement aan de Langegracht N ° . 72, om
streeks I Augustus 1938 in de gemeente Dor
drecht vertoefde, waar hij v erblijf hield in 
een logement, hetzij om in deze gemeente 
werk te zoeken, hetzij om aldaar te wachten 
op een kennis, die in het huis van bewaring 
gedetineerd was en binnen enkele dagen in 
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vrijheid zou worden gesteld; dat hij zich op 
1 Auc;ustus 1938 in deze gemeente op het 
bureau van den Commissaris van Politie 
vervoegde met verzoek om geneeskundige 
hulp; dat hem, na overleg met den Directeur 
van den gemeentelijken- en gezondheids
dienst, die zijne opneming in het gemeente
ziekenhuis niet onmiddellijk noodzakelijk 
achtte, vanwege de politie een bon voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon werd verstrekt, 
ter bekoming van reiskosten naar Amers
foort; dat hij, aldaar op 2 Augustus aangeko
men, - voorloopig voor rekening van de In
stelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, te 
Amersfoort - werd opgenomen in het Sint 
Elisabeth's Ziekenhuis, aldaar, waar hij tot 
en met 11 Augustus daaraanvolgende ver
bleef, om daarna vanwege de genoemde in
stelling nog verder met geld en geneeskun
dige hulp te worden ondersteund; 

dat, nadat B. en W . van D ordrecht gewei
gerd hadden de ter zake gemaakte kosten (in 
totaal f 41.71) te vergoeden, de Instelling 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Amers
foort, de tusschenkomst van Ged. Staten van 
Utrecht heeft ingeroepen, ten einde eene be
slissing uit te lokken, als bedoeld bij art. 40, 
2de lid, der Armenwet, aanvoerende, dat van 
den Esschert reeds in Dordrecht geneeskun
dige hulp dringend noodig had ; dat hij daar
om heeft gevraagd, doch dat hem in stede 
daarvan reisgeld naar Amersfoort is ver
strekt, waarom hij niet had verzocht; wes
halve de genoemde instelling van meening 
is, dat de gemeente Dordrecht zich in deze 
aan "afschuiving" van een arme heeft schul
dig gemaakt; 

dat B . en W. van Dordrecht een geval, als 
bedoeld bij art. 40 der Armenwet, hier niet 
aanwezig achten, aangezien, toen vaststond, 
dat de lichamelijke toestand van Van den 
Esschert geen beletsel vormde om naar 
Amersfoort te vertrekken, waarheen hij voor
nemens was zich te begeven, omdat hij daar 
gedomicilieerd was, hem slechts als passant 
reisgeld is verstrekt, om naar zijn woon
plaats terug te kunnen keeren; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken moet worden aangenomen, dat A. M . van 
den Esschert zich in het eind van Juli 1938 
te D ordrecht bevond, niet als zoogenaamd 
passant naar zijn woonplaats Amersfoort, 
doch hetzij om ter plaatse werk te zoeken, 
hetzij om daar de invrijheidstelling van een 
hem bekende af te wachten, en dat hij, ge
neeskundige behandeling zooal niet onmid
dellijk behoevende, deze toch blijkbaar in de 
eerstvolgende dagen noodig had; 

dat onder deze omstandigheden het hem 
verstrekken van reisgeld naar Amersfoort, 
waarom hij niet had gevraagd, als een onge
oorloofde invloed, als in art. 40, 1e lid, der 
Armenwet bedoeld, van de zijde der ge
meentepolitie, dus vanwege den burgemees
ter van Dordrecht moet worden beschouwd, 
zoodat er voor de toepassing van art. 40, 2e 
lid , der genoemde wet aanleiding bestaat; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van den armlastige A. M. van den Es
schert in de gemeente Amersfoort voor ten 
hoogste drie maanden, te rekenen van 2 Au
gustus 1938 af, ten laste komen van de In
stelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Dordrecht. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

12 Augustus 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
73 .) 

Een school met den Bijbel, uitgaande 
van de Ver. voor Chr. Nat. Onderwijs, 
die beoogt het bieden van lager onder
wijs aan kinderen zoowel uit gezinnen 
behoorend tot de Gereformeerde kerk, 
als uit die, behoorend tot de Ned. Herv. 
kerk, is "gelijksoortig" aan een door een 
Kerkeraad der Ned. H erv. gemeente op 
te richten school. Het bezwaar van den 
Kerkeraad, dat het "gereformeerde" ele
ment in de vereeniging een overheer
schenden invloed in de school zou uit
oefenen, betreft een interne aangelegen
heid, die binnen het kader der vereeni
ging tot oplossing behoort te worden ge
bracht. Zoolang de van deze vereeni
ging uitgaande school overeenkomstig de 
statuten in stand wordt gehouden, be
staat er voor de overheid geen aanlei
ding om het aanwezig zijn van een der
mate gewichtige omstandigheid aan te 
nemen, dat de bij art. 73 4e lid toegela
ten uitzondering gewettigd zou zijn. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den K erkeraad der Nederduitsch-Hervormde 
Gemeente, te Enter, gemeente Wierden, te
gen het besluit van Ged. Staten van Over
ijssel van 4 April 1939, n °. 3326/2882, 2e af
deeling, tot ongegrondverklaring van het be
roep van den appellant tegen het besluit van 
den raad der gemeente Wierden van 3 Fe
bruari 1939, waarbij de overeenkomstig art. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde 
medewerking voor de stichting eener bijzon
dere school voor gewoon lager onderwijs te 
Enter, gemeente Wierden, is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Juli 1939, N ° . 403; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 Augustus 193_9, n °. 7828, Afdeeling Lager 
Onderwijs ; 

0 . dat de raad der gemeente Wierden in 
zijne vergadering van 3 Februari 1939 afwij
zend heeft beschikt op het verzoek van den 
Kerkeraad der Nederduitsch-HervormdeGe
meente, te Enter, om beschikbaarstelling van 
gelden, krachtens art. 72 der Lager-Onder
wijswet 1920, voor stichting van een bijzon
dere school voor gewoon lager onderwijs te 
Enter; 
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dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
volgens de verklaring, bedoeld in art. 73, 
eerste lid, letter a, der Lager-Onderwijswet 
1920, de school zal worden bezocht door 57 
leerlingen; dat zich onder deze leerlingen 
16 kinderen bevinden, die een gelijksoorti
ge bijzondere school, te weten de school met 
den Bijbel te Enter, zouden verlaten, doch 
voor wie in die school in de voor hen be
stemde klasse plaatsruimte beschikbaar zou
de blijven, terwijl zij minder dan 4 km van 
die school woonachtig zijn; dat, aangezien 
niet van aanzienlijke toeneming of belang
rijke verplaatsing van de bevolking in eenig 
deel van de. gemeente kan worden gespro
ken en ook geen andere gewichtige redenen 
tot schoolstichting aanleiding geven, de be
doelde 16 leerlingen ingevolge art. 73 , vierde 
lid, sub b, der Lager-Onderwijswet 1920, niet 
voor de berekening van het vereischte aan
tal leerlingen mogen medetellen; dat enz. 

dat, nadat de genoemde K erkeraad van 
dit besluit bij Ged: Staten van Overijssel in 
beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 4 April 1939, n°. 3326/2882, 2e afdeeling, 
dit beroep ongegrond heeft verklaard, uit 
overweging, dat het appelleerende bestuur 
tegen het voormelde besluit heeft aange
voerd: xe. dat de 16 kinderen, welke thans 
de school met den B ijbel, te Enter, bezoe
ken, door het gemeentebestuur ten onrechte 
buiten aanmerking zouden zijn gelaten, daar 
de evengemelde school met den Bijbel, wel
ke zoowel door Gereformeerde als door N e
derlandsch-Hervormde kinderen wordt be
zocht, ten onrechte zou zijn aangemerkt als 
met de op te richten Hervormde school "ge
lijksoortig" in den zin van art. 73, lid 4, der 
Lager-Onderwijswet 1920; 2e. enz. 

dat, wat het eerste bezwaar betreft, de be
teekenis, welke het appelleerende bestuur 
aan het begrip "gelijksoortige school" in art. 
73, vierde lid, der wet (namelijk die van: 
school van gelijke richting) wil geven, on
aannemelijk is; dat toch in het evengemelde 
wetsvoorschrift "gelijksoortige" openbare en 
bijzondere scholen op één lijn worden ge
steld; dat de wet een onderscheid in rich
ting ten aanzien van openbare scholen niet 
kent en deze hier dus evenmin ten aanzien 
van bijzondere scholen kan bedoelen; dat de 
wet ééne bepaalde onderscheiding op open
bare en bijzondere scholen gelijkelijk toe
past, te weten dien van art. 3 der wet, in: a. 
gewoon lager onderwijs, b. vervolgonderwijs, 
c. uitgebreid lager onderwijs en d. buitenge
woon lager onderwijs; dat men, door deze 
onderscheiding in art. 73, lid 4, bedoeld te 
achten, aan dat artikel een vollen en rede
lijken zin geeft; dat het besluit van den ge
meenteraad, welke deze uitlegging toepast, 
dan ook gehandhaafd behoort te worden; 
dat het appelleerende bestuur wel aanvoert, 
dat de hier aan art. 73, lid 4, toegeschreven 
strekking in strijd zou zijn met de hoofd
strekking der Lager-Onderwijswet 1920, zoo
als die bepaaldelijk in de artt. 5 en 101 tot 
uiting zou komen ; dat echter deze artikelen, 
wel verre van het betoog van het appellee-

rende bestuur te ondersteunen, dit teniet 
doen, daar immers ook in die artikelen ge
handeld wordt van "soorten van scholen" ten 
aanzien van openbare en bijzondere scholen 
gelijkelijk en dus naar de onderscheiding, be
doeld in art. 3 der wet, boven aangehaald; 
dat, mocht men te dezen aanzien bij het 
eerst bij de wet van 22 Mei 1937, S. 322, in
gevoegde vierde lid van art. 73 twijfel kun
nen gevoelen, die twijfel uitgesloten is bij 
de artt. 5 en 101, waarvan een lange en con
stante practijk geldt; dat voorts het appel
leerende bestuur argumenten meent te kun
nen ontleenen aan uitlatingen, gedaan door 
raadsleden van Wierden bij de bespreking 
dezer zaak, doch ten onrechte, daar hier 
slechts voorwerp van onderzoek kan zijn de 
in het besluit uitgedrukte wil van den ge
meenteraad, niet de daarbij gegeven be
schouwingen ; dat eindelijk het appelleeren
de bestuur het besluit van den gemeenteraad 
in strijd acht met de vrijheid van onderwijs, 
maar dat dit college het beroepen besluit 
slechts vermag te toetsen aan de Lager-On
derwijswet 1920, zonder dat een beoordee
lin_g aan de hand van de Grondwet of van 
algemeene beginselen te pas kan komen; dat, 
enz. 

dat van deze beslissing de Kerkeraad bij 
Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende, dat de raad zijne medewerking 
heeft geweigerd, op grond, dat xe. van de 57 
kinderen, welke volgens de v erklaring van 
art. 73, eerste lid sub a der Lager-Onderwijs
wet 1920 de op te richten school zouden be
zoeken, 16 kinderen waren, die de "scliool 
m et den Bijbel", te Enter, bezochten, ten 
aanzien van wie bij het verlaten van deze 
school plaatsruimte in de voor hen bestemde 
klassen beschikbaar zou blijven, terwijl zij 
ook minder dan 4 km van die school woon
achtig waren (artt. 73, lid 4, sub b) ; 2e. enz. 

dàt Ged. Staten het door hem ingestelde 
beroep ongegrond heeft verklaard met over
neming van de door den raad aangevoerde 
gronden; dat hij, appellant, zich daarmede 
niet kan vereenigen; enz. 

dat, wat betreft het hiervoren onder 1 °. 
genoemde argument, de door Ged. Staten 
gegeven interpretatie van "gelijksoortige" in 
art. 73, lid 4, sub b, der Lager-Onderwijswet 
1920, als gevolg heeft, dat, gelijk in casu, 
indien in een kleine gemeente op een oogen
blik een niet voldoend aantal , den leerplich
tigen leeftij d bereikt hebbende of binnenkort 
verkrijgende, kinderen van Hervormde ou
ders aanwezig is, dit aantal steeds zal moe
ten worden verwezen, hetzij naar de open
bare, hetzij naar de bijzondere school "met 
den Bij bel" en in de toekomst, met uitzon
dering van hen, die naar de openbare school 
gingen, niet meer kunnen worden medege
teld na eenigen tijd onder het, voor de stich
ting eener H ervormde school vereischte, aan
tal kinderen; dat weliswaar de zes maanden 
durende omweg is opengelaten van d e plaat
sing dezer kinderen op de openbare school, 
doch dat het op zulke wijze bereiken van 
zijn doel in het geval, als het onderhavige, in 
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de gemeente Wierden niet wel mogelijk is, 
zooals vervolgens wordt uiteengezet; dat 
toch de leiding der in deze gemeente be
staande openbare school tengevolge van haar 
misleidende houding bij de betrokken Her
vormde ouders in discrediet is geraakt; dat 
namelijk reeds sedert jaren de welgefundeer
de verwachting bestond, om bij het heen
gaan van het hoofd dezer school, tevens 
kerkvoogd in de Hervormde Kerk, de open
bare school om te doen zetten in een Her
vormde school, daar alle vereischten hier
voor aanwezig waren; dat dit plan de alge
meene instemming verwierf der ouders die 
hunne kinderen, uit sympathie voor' het 
hoofd, naar die school hadden gestuurd, wel
ke sympathie mede werd gebaseerd op het 
feit, dat dit hoofd sedert kort onder de leer
middelen een aantal leerboekjes over Bijbel
sche Geschiedenis had opgenomen; dat wel
dra bleek, dat hierin niet werd onderwezen; 
dat, toen de tijd van het heengaan van dit 
hoofd aanbrak, eveneens aan den dag trad 
dat dit hoofd sterke bezwaren koesterde te~ 
gen de voorgenomen omzetting, waarin hij 
werd bijgestaan door het te dezer zake ac
tieve optreden van een onderwijzer dezer 
school, die voor hem de mogelijkheid , om 
hoofd der school te worden, verminderd zag 
indien deze werd omgezet in een Hervormd~ 
school, hoezeer ook meerdere leden der ou
der-commissie dezer school hem, uit per
soonlijke overwegingen, gaarne als zoodanig 
zagen aangewezen; dat deze onderwijzer dan 
ook hierin aanleiding vond, in tegenstelling 
eveneens met zijn vroegere houding, heftig 
te propageeren voor het openbare en tegen 
het bijzondere onderwijs; dat, naar uit de 
notulen eener gecombineerde vergadering 
van Kerkeraad en ouder-commissie deropen
bare school moge blijken, deze Hervormde 
ouder-commissie, wie de persoon van dezen 
onderwijzer meer ter harte ging dan het Her
vormde karakter dezer school, wèl wilde me
dewerken tot de totstandkoming eener Her
vormde school, op voorwaarde echter, dat de 
bedoelde onderwijzer tot hoofd daarvan zou 
worden benoemd; dat, tengevolge van de ge
dragingen van dezen onderwijzer zelf in de 
voorafgaande periode, de Kerkeraad zich 
hiertoe niet kon binden, voor en aleer het 
gevoelen was ingewonnen van die ouders, 
bij wie de persoonskwestie nimmer in het ge
ding was geweest; dat tenslotte bleek, dat 
de eerder vermelde houding van den onder
wijzer een bezwaar voor de laatstgenoemde 
ouders bleek te zijn, zijne benoeming tot 
hoofd der bijzondere school te steunen; dat 
het gevolg van een en ander in de toekomst 
is, dat de Hervormde ouders, die de voor de 
aanvrage in art. 73, lid 1, sub a, vereischte 
lijst hebben geteekend, onoverkomelijke be
zwaren hebben, hunne kinderen, zij het dan 
ook bij wijze van overgangsmaatregel, waar
toe de interpretatie van art. 73 , lid 4 sub b, 
dwingt, ten minste zes maanden onder de 
leiding van den bovenbedoelden onderwijzer 
op de openbare school te stellen; dat het 
houden op - en zenden naar de bijzondere 

"school met den Bijbel" van het Christelijk 
Nationaal Onderwijs voor de bij deze zaak 
betrokken en geteekend hebbende ouders · 
eveneens geheel in strijd is met hun geloovig 
geweten; dat, gezien den zeer lijdelijken aard 
der Twentsche bevolking, in het bijzonder 
te Enter, het verlangen naar een eigen school 
met Hervormd karakter thans schijnbaar 
slechts door de ouders, wier handteekeningen 
op de lijst voorkomen, wordt gekarakteri
seerd, doch dat, indien de school er mocht 
komen, deze school door een vele malen groo
ter aantal dan 57 kinderen zal worden be
zocht; dat ten slotte, indien de door Ged. 
Staten gegeven interpretatie van "gelijk
soortige bijzondere scholen" en de daaruit 
voortvloeiende bovenomschreven consequen
tie door de Kroon wordt erkend, hij, appel
lant, van meening is, dat de hiervoren ver
melde omstandigheden dermate gewichtige 
factoren opleveren, dat afwijking van het be
paalde in lid 4, sub b, van art. 73, welke in 
den aanhef van dit vierde lid is mogelijk ge
laten, alleszins gerechtvaardigd is; 

0 . dat art. 73, re lid, onder a, der Lager
Onderwijswet 1920 in het onderwerpelijke 
geval de overlegging eischt van eene verkla
ring, waaruit blijkt, dat de op te richten 
school door ten miriste 50 leerlingen zal wor
den bezocht; 

dat hier is overgelegd een verklaring, be
trekking hebbende op 57 kinderen, waaron
der zich evenwel 16 bevinden, die de school 
met den Bijbel, te Enter, zouden verlaten, 
doch voor wie in die school in de voor hen 
bestemde klasse plaatsruimte beschikbaar 
zoude blijven, terwijl zij minder dan 4 km 
van die school woonachtig zijn; 

dat, aangezien deze school, naar de onder
scheiding van art. 3 der wet, als gelijksoortig 
aan de op te richten school is te beschouwen, 
de hierbedoelde 16 leerlingen ingevolge art. 
73, 4e lid, niet mogen worden medegerekend, 
tenzij zou moeten worden aangenomen, dat 
hetzij aanzienlijke toeneming of belangrijke 
verplaatsing van de bevolking in dit deel der 
gemeente, hetzij andere gewichtige omstan
digheden tot de onderwerpelijke schoolstich
ting aanleiding geven; 

9at het eerstgenoemde geval zich hier niet 
voordoet, terwijl evenmin gebleken is van 
een andere gewichtige omstandigheid, welke 
in deze tot schoolstichting aanleiding zou 
geven; 

dat toch de evenvermelde school met den 
Bijbel, uitgaande van de Vereeniging voor 
Christelijk Nationaal Onderwijs, beoogt het 
bieden van Lager Onderwijs aan kinderen 
zoowel uit gezinnen, behoorende tot de Ge
reformeerde kerk, als uit die, behoorende tot 
de Nederlandsch-Hervormde Kerk; 

dat door den appelleerenden Kerkeraad 
niet wordt beweerd, dat in strijd zou worden 
gehandeld met de statuten van de evenge
noemde vereeniging, doch dat volgens dezen 
Kerkeraad het "Gereformeerde" element in 
deze vereeniging een dermate overheerschen
den invloed in de school zou uitoefenen, dat 
het voor "Hervormde" ouders, zonder met 
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hun geweten in tegenspraak te komen, niet 
mogelijk zou zijn, hunne kinderen langer de 
bedoelde school te doen bezoeken; 

dat het hier echter, Onzes inziens, een in
terne aangelegenheid betreft, welke binnen 
het kader der vereeniging tot een oplossing 
behoort te worden gebracht; 

dat, zoolang de van deze vereeniging uit
gaande school overeenkomstig de statuten in 
stand wordt gehouden, er voor de overheid 
geenerlc1 aanleiding bestaat, om, op grond 
van het aangevoerde, het aanwezig zijn van 
een dermate gewichtige omstandigheid aan 
te nemen, dat de bij art. 73, 4e lid, toege
laten uitzondering gewettigd zoude zijn; 

dat, de hierbedoelde 16 kinderen buiten 
aanmerking gelaten, de bij de aanvrage over
gelegde verklaring, daargelaten de overige 
bezwaren van den appellant, niet voldoet 
aan het bij art. 73, re Jid, onder a , der wet 
gestelde vereischte, zoodat de raad terecht 
niet tot de hem gevraagde medewerking be
reid is gevonden en Ged. Staten terecht het 
raadsbesluit hebben gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

2z Augustus 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
17.) 

Appellanten zijn wel ingezetenen der 
gemeente en tevens onderscheidenlijk le
den van den raad en ouders van school
gaande kinderen, doch nu niet is geble
ken, dat zij een eigen persoonlijk belang 
hebben bij de vernietiging of verbete
ring van een besluit van Ged. Staten 
betreffend een op te richten bijzondere 
school, kunnen zij in hun beroep op de 
Kroon niet worden ontvangen. 

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

door a. I. Koedam en 2 andere ingezetenen 
der gemeente Maurik, b. A. J. Baauw en 32 
andere ingezetenen dier gemeente, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
19 April r939, n °. r67, waarbij, met vernie
tiging van het besluit van den raad der ge
m eente Maurik van 25 Februari 1939 is be
paald, dat de door den Kerkeraad der Ne
derduitsch Hervormde Gemeente van Ra
venswaay , gemeente Maurik, overeenkomst ig 
a rt. 72 d er L ager-Onderwijswet 1920 gevraag
de m edewerking voor de stichting van een 
bijzondere lagere school aldaar, alsnog moet 
worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Augustus 1939, n ° . 427; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
r6 Augustus r9.~9, n °. 8r7r, Afd. L.O.; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 

van de appellanten in hun beroep: dat art. 
r7, re lid, der Lager-Onderwijswet 1920 be
roep op Ons toekent aan ieder, die belang 
heeft bij de vernietiging of verbetering van 
een krachtens deze wet door Ged. Staten 
genomen besluit; 

dat "belang" daarbij te verstaan is in den 
zin van eigen, persoonlijk belang; 

dat de appellanten weliswaar ingezetenen 
der gemeente Maurik, en tevens onderschei
denlijk leden van den raad dier gemeente en 
ouders van schoolgaande kinderen te Rijs
wijk, gemeente Maurik, zijn, doch dat niet 
is gebleken, dat zij een eigen persoonlijk be
lang hebben bij de vernietiging of verbete
ring van het bestreden besluit van Ged. Sta
ten betreffende een op te richten school te 
Ravenswaay, gemeente Maurik; 

dat zij mitsdien in hunne beroepen nie't 
kunnen worden ontvangen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet r920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
de appellanten niet-ontvankelijk te ver

klaren in de door hen ingestelde beroepen. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A. B.) 

2z Augustus 1939. KONINKLIJK BE
.SLUIT. (Dienstplichtwet art. r7 
(nieuw) j 0

• art. 16 (nieuw).) 
Een natuurlijke zuster van den dienst

plichtige en haar echtgenoot zijn geen 
bloed- of aanverwanten van den dienst
plichtige en dus niet begrepen onder de 
personen, vermeld in art. 16 2e lid; even
min zijn zij, al woont de dienstplichtige 
bij hen in, te beschouwen als diens 
pleegouders. D erhalve kan op grond van 
art. r 7 der wet geen vrijstelling worden 
verleend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door J. J. Wentzel , te Oldebroek, ten deze 
handelende als voogd over Hendrik van 
D orp, dienstplichtige der lichting 1939 uit 
Oldebroek, tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Defensie van r Jun i 1939, VIIe 
afd., n ° . 336 V, waarbij aan Hendrik van 
Dorp, voornoemd, vrijstelling van den dienst
plicht wegens persoonlijke onmisbaarheid is 
geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor d e 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Juli r939, n °. 413; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Defensie van r4 Augustus r939, VIIe afd ., 
n ° . 443 V; 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat ingevolge art. 
r7 der D ienstplichtwet vrijstelling van den 
dienstplicht wegens persoonlijke onll'!isbaar
heid wordt verleend aan hem, door wiens 
verblijf in werkelijken dienst voor eerste 
oefening onoverkomelijke bezwaren zouden 
ontstaan voor de inst andhouding der mid
delen van bestaan van personen, als in art. 
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16, tweede lid, dezer wet bedoeld; dat onder 
die personen uitsluitend worden begrepen: 
a. de echtgenoote van den ingeschrevene; 
b. zijne bloed- en aanverwanten in de rechte 
linie; c. zijne andere bloed- en aanver
wanten in den tweeden graad; d. zijne pleeg
ouders; e. degenen, in wier onderhoud de in
geschrevene ingevolge rechterlijk vonnis 
moet voorzien; dat, daar zulk een geval zich 
t en aanzien van den dienstplichtige blijk
baar niet voordoet, de door hem of van 
zijnentwege gedane aanvraag om vrijstelling 
van den dienstplicht wegens persoonlijke on
misbaarheid dient te worden afgewezen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
Hendrik van Dorp na het overlijden van 
zijne moeder samenwoont met zijne natuur
lijke zuster J annigje van Dorp en haar echt
genoot Jan Leusink en dat zij in het door 
hen bewoonde huis te Oldebroek I 69 samen 
uitoefenen een verlofzaak, kruidenierszaak, 
broodslijterij en reparatie van rijwielen; dat 
het voor de kruidenierszaak beslist noodza
kelijk is om enkele dagen in de week te 
venten, hetgeen door Hendrik van Dorp 
wordt gedaan, die eveneens het brood aan 
huis bezorgt; dat zoodoende meestentijds al
leen Leusink en zijne vrouw thuis zijn om 
daar de zaken te behartigen; dat twee men
schen thuis ook bijna niet gemist kunnen 
worden, daar het huis niet practisch is in
geripht, zoodat de verlofzaak in het midden 
van het perceel gevestigd is, terwijl de win
kel daarvan weer door het woongedeelte is 
afgescheiden, zoodat, als er maar één per
soon thuis is, deze zich telkens van het eene 
gedeelte naar het andere moet begeven, als 
zich het geval voordoet, dat zich zoowel in 
de verlofzaak als in den winkel klanten be
vinden; dat daarbij nog komt, dat op het • 
terrein bij het huis ook geregeld varkens 
gewogen worden, waarbij ook de hulp van 
een hunner noodig is, zoodat, indien er 
slechts één persoon thuis is en deze bezig is 
met het wegen van varkens, er niemand be
schikbaar is om den winkel en de verlofzaak 
te bedienen; dat de familie daarom in groote 
moeilijkheden zou geraken als Hendrik van 
Dorp zijn dienstplicht moet vervullen, daar 
dan evenals thans met het venten zou moe
ten worden voortgegaan, daar de zaak zon
der venten niet in standgehouden kan wor
den· dat zich dan echter het reeds vermelde 
bez,,:,aar zal voordoen, dat er meestentijds 
maar één persoon thuis zal zijn, hetwelk dan 
de vrouw van Leusink wel zal zijn , die dan 
geheel alleen komt te staan voor de verlof
zaak en den winkel, en dikwijls nog het we
gen van varkens, waarbij zij dan bovendien 
nog haar huishouding heeft te verzorgen en 
een kind van ongeveer een jaar; dat de za
ken slechts een bescheiden bestaan opleve
ren, zoodat het ook zeer bezwaarlijk is om 
tijdens de afwezigheid van Hendrik van 
Dorp iemand in dienst te nemen ; dat het, af
gezien van de financieele bezwar~n, al ze~r 
moeilijk is om voor het venten iemand 1n 
dienst te nemen, daar het venten een werk 
is, hetwelk men zelf behoort te doen, daar 

een vreemde de zaken nooit zoo goed behar
tigt als de eigenaar dit zelf doet, en men 
bovendien nog het gevaar loopt om zijn 
eigen conrurrent te kweeken; dat het daar
om zeer te vreezen is, dat de zaken zullen 
verloopen, als Hendrik van Dorp zijn dienst
plicht moet vervullen en het, gelet op de 
concurrentie, wel zeer moeilijk zal zijn om 
de zaken naderhand weer op te werken; 

0. dat voor den bovengenoemden dienst
plichtige vrijstelling van den dienstplicht is 
verzocht, op grond, dat door zijn verblijf in 
werkelijken dienst voor eerste oefening on
overkomelijke bezwaren zouden ontstaan 
voor de instandhouding van de middelen van 
bestaan van zijne natuurlijke zuster J annigje 
van Dorp en haar echtgenoot Jan Leusink; 

dat echter ingevolge de bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek tusschen de eerst
genoemde en den dienstplichtige geen bur
gerlijke betrekkingen bestaan, zoodat in deze 
niet van bloed- en aanverwanten kan wor
den gesproken; 

dat de bedoelde personen dus niet begre
pen zijn onder die, in art. 16, 2de lid, van de 
Dienstplichtwet vermeld; 

dat, al moge de dienstplichtige bij het ge
zin Leusink inwonen, de genoemde Jan Leu
sink en zijne echtgenoote, die de natuurlijke 
zuster van den dienstplichtige zou zijn, be
zwaarlijk als zijne pleegouders zijn te be
schouwen, zoodat zij ook niet onder art. 16, 
2de lid onder d, zijn te brengen; 

dat derhalve in deze geen beroep kan wor
den gedaan op art. 1 7 der Dienstplichtwet 
en Onze Minister mitsdien terecht op het 
verzoek om vrijstelling uit dien hoofde af
wijzend heeft beschikt; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Defensie enz. 

(A.B.) 

21 Augustus 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 248.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een begrootingswij
ziging, beoogend het toekennen van een 
schadevergoeding aan een ingezetene 
wegens overstrooming van diens perceel 
door een beek, nu de oorzaak dier over
strooming moet worden gezocht in een 
vernauwing van het profiel der beek en 
hinder voor den waterafvoer door daden 
van dien ingezetene zelf, zoodat van 
eenige aansprakelijkheid der gemeente 
in dezen geen sprake is. 

Het ligt niet op den weg der gemeen
te, voor het oprichten van een Maria
kapel gelden beschikbaar te stellen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Eygelshoven 
tegen het besluit van Ged. Staten van Lim
burg van 24 Maart 1939, La. 3u1/4H , 2e af
deeling, bij welk besluit goedkeuring is ont-



1939 21 .AUGUSTUS 348 

houden aan het raadsbesluit, d .d. 2 Februari 
1939, N° . 14, tot wijziging van de begroo
ting d ier gemeente voor 1939; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Augustus 1939, N °. 416; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17Augustus 1939, 
N °. 19275, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Ged. S_taten van Limburg bij hun 
evenvermeld besluit hebben overwogen, dat 
bij het besluit van den gemeenteraad van 
Eygelshoven van 2 Februari 1939, :N°. 14, 
aan de begrooting van inkomsten en u itga
ven voor den dienst 1939 de navolgende uit
gaafposten worden toegevoegd : Afdeeling I, 
Hoofdstuk VI, volgnummer 315a "Vergoe
ding aan particulieren wegens geleden wa
terschade" f 49 en Afdeeling I, Hoofdstuk 
XV, volgnummer 43xa " Subsidie aan de ver
eeniging tot stichting van eene Maria -kapel 
te E~gelshoven" f 250; dat, wat den eerstge
noemden post betreft, het hierbedoelde be
drag betreft eene vergoeding aan J . Ubachs, 
te Eygelshoven, voor geleden schade als ge
volg van de overstrooming van diens perceel 
aan den Stegel door de Anselderbeek; dat 
het onderhoud dier beek niet rust op de ge
meente, doch op de oevereigenaren en dat, 
indien de beek eene onvoldoende capaciteit 
heeft en daardoor overstroomt, de gemeente 
niet verplicht is voor verruiming zorg te 
dragen; dat bovendien gebleken is, dat 
Ubachs, voornoemd, zelf de beek, waar deze 
langs zijn eigendom stroomt, belangrijk ver
nauwd heeft, waardoor hare capaciteit sterk 
verminderd is; dat onder deze omstandig
heden, afgezien nog van het feit, dat het 
bedrag ad f 49 niet gespecificeerd is, voor de 
gemeente geen enkele reden bestaat om i.c. 
eenige schadevergoeding toe te kennen; dat, 
wat den in de tweede plaats genoemden post 
betreft , de hierbedoelde uitgaaf moet strek
ken om de gemeente te doen bijdragen in de 
stichtingskosten van eene Maria-kapel, zijn
de niet een voor de uitoefening van den eere
dienst benoodigd gebouw, doch eene op z~ch
zelf staande bijzondere uiting van devotie 
van een deel, zij het dan een zeer groot deel 
der ingezetenen; dat naar het oordeel van 
hun college de dekking van de hierbedoelde 
kosten aan het particulier initiatief moet 
worden overgelaten en het niet op den weg 
der gemeente ligt om voor dit doel gelden 
beschikbaar te stellen ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat hij zich met de voormelde beslissing van 
Ged. Staten niet kan vereenigen; dat, wat 
betreft den eerstgenoemden post, een bedrag 
van f 49 is geraamd voor de toekenning van 
een vergoeding aan J. Ubachs te Eygelsho
ven, wegens geleden schade als gevolg van 
de overstrooming aan den Stegel door de 
Anselderbeek; dat hij de gemeente schuldig 
acht aan de overstrooming en de daardoor 
ontstane schade; dat immers de uitmonding 
van de Anselderbeek in het overkluisde ge
deelte dier -beek aan den Stegel, aangelegd 
en onderhouden door de gemeente, te smal is, 

hetgeen een vluggen waterafvoer tegenhoudt 
en bij hoogen waterstand daar ter plaat se 
overstroomingen veroorzaakt; dat aan dezen 
toestand ook de overstrooming van het per
ceel J . Ubachs, voornoemd, is te wijten; dat 
de vorenomschreven toestand aan Ged. Sta
ten van Limburg niet blijkt bekend te zijn, 
wijl toch hiervan niets in hunne beslissing 
wordt vermeld; dat het daardoor is te ver
klaren, dat volgens Ged. Staten geen enkele 
reden bestaat om i. c. eenige schadevergoe
ding toe te kennen; dat zijns inziens de ver
plichting tot toekenning der schadevergoe
ding aan Ubachs wel bestaat en op grond 
daarvan terecht is besloten tot toekenning 
dier schadevergoeding; dat, wat den twee
den post betreft, een bedrag van f 2 50 is ge
raamd voor de toekenning eener bijdrage in 
de stichtingskosten van eene Maria-kapel, 
te Eygelshoven; dat voor de stichting eener 
Maria-kapel ter plaatse eene vereeniging is 
opgericht, welke o. m. tot taak heeft de noo
dige gelden voor den bouw der kapel bijeen 
te brengen; dat die vereeniging daartoe bij 
de inwoners van Eygelshoven heeft aange
klopt voor eene bijdrage; dat aan de bede 
gehoor is gegeven en een deel der bedoelde 
stichtingskosten is ontvangen; dat, nu de 
ingezetenen wel naar best vermogen in de 
stichtingskosten hebben bijgedragen, er nog 
een groot deel aan die kosten ontbreekt en 
de vereeniging tot stichting van eene Maria
kapel te Eygelshoven zich tot de gemeente 
wendt voor een bijdrage; dat onder deze 
omstandigheden de beschikbaarstelling van 
gelden door de gemeente is te rechtvaar
digen; dat toch eene Maria-kapel niet slechts 
een bijzondere uiting van devotie is, doch 
ook een gelegenheid biedt om den gods
dienstzin te belijden en dan vooral in gebed 
tot de Heilige Maria; dat naast het houden 
van de gebruikelijke kerkelijke plechtighe
den in eene kapel, het tevens de bedoeling 
is om in de Maria-kapel op geregelde tijd
stippen een Heilige Mis te lezen; dat, aldus 
bezien, het bezwaar van Ged. Staten, als 
zoude de Maria-kapel niet zijn een voor de 
uitoefening van den eerdienst benoodigd ge
bouw, zijn beteekenis heeft verloren; dat het 
een algemeen belang is den godsdienstzin 
van de ingezetenen te behouden, waartoe de 
aanwezigheid van eene Maria-kapel bij
draagt; dat ruim negentig procent van de 
ingezetenen dezer gemeente Katholiek is en 
het in het geestelijk belang van de gemeente 
is dien godsdienst te steunen; dat onder deze 
omstandigheden de to:;,kenning van de hier
bedoelde bijdrage gerechtvaardigd is; dat 
ten slotte de middelen tot dekking van de 
twee uitgaafposten zonder bezwaar worden 
gevonden door verlaging van den post voor 
onvoorziene uitgaven; 

0. dat Wij met Ged. Staten van Limburg 
van oordeel zijn, dat er voor het toekennen 
van een schadevergoeding door de gemeente 
Eygelshoven aan J. Ubachs, aldaar , ter zake 
van de overstrooming van diens perceel aan 
den Stegel door de Anselderbeek geen reden 
bestaat; 
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dat de gemeenteraad in beroep weliswaar 
aanvoert, dat hij de gemeente schuldig acht 
aan de evenbedoelde overstrooming, aange
zien de uitmonding van de Anselderbeek in 
het overkluisde gedeelte dier beek aan den 
Stegel, aangelegd en onderhouden door de 
gemeente, te smal is, hetgeen een vluggen 
waterafvoer tegenhoudt en bij hoogen water
stand daar ter plaatse overstroomingen ver
oorzaakt, aan welken toestand ook de over
strooming van het perceel van J . Ubachs 
zou zijn te wijten, doch dat zulks niet opgaat; 

dat immers blijkens een door Ged. Staten 
ingewonnen ambtsbericht van den Hoofd
ingenieur van den Provincialen Waterstaat 
in Limburg het profiel van de hiervoor ge
noemde beek, waarvan het overkluisde ge
deelte een doorstroomingsopening heeft van 
bijna 4 m2 ter plaatse van de perceelen van 
Ubachs, voornoemd, als gevolg van de om
standigheid, dat deze den oever heeft uit
gebouwd, vernauwd is tot ongeveer 1.50 m2, 
terwijl de waterafvoer aldaar bovendien nog 
gehinderd wordt door een boom en een ijze
ren paal, welke laatste in de beek is ge
plaatst; 

dat hieruit volgt, dat, waar deze vernau
wing bij de perceelen van Ubachs de oorzaak 
van de geleden schade is, er van eenige aan
sprakelijkheid van de gemeente geen sprake 
kan zijn; 

0. dat Wij voorts, wat betreft het sub
sidie aan de vereeniging tot stichting van 
eene Maria-kapel te Eygelshoven met Ged. 
Staten van meening zijn, dat het niet op 
den weg van de gemeente ligt, om voor het 
oprichten van een zoodanig gebouw gelden 
beschikbaar te stellen; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. 
(A.B.) 

21 Augustus 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
23 en art. 19 j 0

• art. 22bis.) 
Terecht is besloten tot opheffing eener 

openbare school, nu tegenover de door 
die opheffing te verkrijgen bezuiniging 
geen overwegende bezwaren kunnen 
worden ontleend aan de afstanden, die 
de kinderen naar scholen in den omtrek 
voortaan zullen moeten afleggen; en ook 
andere bezwaren niet ter zake dienende 
zijn. 
Instandhouding van eer:i (andere) open

bare school wordt niet gevorderd, nu de 
leerlingen kunnen overgaan naar een op 
niet meer dan ruim 2 km afstand gele
gen school. De omstandigheid, dat laatst
doelde school waarschijnlijk zal worden 
beschikbaar gesteld voor oprichting van 
een bijzondere school kan niet tot een 
andere beslissing leiden, daar in elk ge
val tot dezen maatregel niet zal kunnen 
worden overgegaan, v6órdat in de huis-

vesting van de leerlingen, die deze school 
thans bezoeken, zal zijn voorzien. 

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

door 1 ° . H. W. Wil tink, lid van den raad der 
gemeente Hummelo en Keppel, 2 ° . J. Klomp 
en 16 andere ouders van leerlingen der open
bare lagere school te Laag-Keppel, gemeente 
Hummelo en Keppel , en 3 °. den raad der 
gemeente Hummelo en Keppel, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
8 Maart 1939, N ° . 107, L .O., de onder 1° en 
2° genoemden, voorzoover daarbij, onder I, 
is goedgekeurd het besluit van den raad der 
gemeente Hummelo en Keppel van 8 De
cember 1938, N ° II I, waarbij is besloten : 
I. het aantal openbare lagere scholen in de 
gemeente te verminderen met één en te 
brengen op drie, ll. daartoe de openbare 
lagere school t e Laag-Keppel op te heffen, 
en 111. de opheffing te bepalen met ingang 
van 1 April 1939 of ingeval van hooger be
roep met ingang van den eersten dag der 
maand volgende op die, waarin het raads
besluit onherroepelijk is geworden; de onder 
3° genoemde, voorzoover daarbij, onder Il, 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit 
van 8 December 1938, N ° . II Il, waarbij is 
beslist, dat de instandhouding van de open
bare lagere school te Hoog-Keppel wordt 
gevorderd, opdat daardoor ook in het ~~er
volg in de gemeente voldoend lager onder
wijs zal kunnen worden gegeven in een ge
noegzaam aantal scholen, welke voor alle 
kinderen zonder ondersd1eid van godsdien
stige gezindheid toegankelijk zijn ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Augustus 1939, N °. :,p6; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 16 Augustus 1939, N ° . 8134, afdeeling 
Lager Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Hummelo en 
Keppel bij zijn besluit var. 8 December 1938, 
N °. 11 I, gelet op art. 23 der Lager Onder
wijswet 1920, I. het aantal openbare lagere 
scholen in de gemeente heeft verminderd 
met één en heeft gebracht op drie; II. daar
toe de openbare lagere school te Laag-Kep
pel heeft opgeheven, en 111. de opheffing 
heeft bepaald met ingang van r April 1939 
of ingeval van hooger beroep met ingang van 
den eersten dag der maand volgende op die, 
waarin het raadsbesluit onherroepelijk is ge
worden, daarbij overwegende, dat zoowel het 
r:eldelijk belang van het Rijk als dat der 
gemeente het vordert en het onderwijsbelang 
mede wordt gediend door opheffing van één 
der openbare lagere scholen in deze ge
meente; 

dat dezelfde gemeenteraad bij zijn besluit 
van 8 December 1938, N °. rr II, gelet op 
art. 19 en art. 22bis, 2de lid, der Lager On
derwijswet 1920, heeft beslist, dat de in
standhouding van de openbare lagere school 
te Hoog-Keppel wordt gevorderd, opdat 
daardoor ook in het vervolg in de gemeente 
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voldoend lager onderwijs zal kunnen worden 
gegeven in een genoegzaam aantal scholen, 
welke voor alle kinderen zonder onderncheid 
van godsdienstige gezindheid toegankelijk 
zijn; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van 8 Maart 1939, N °. 107, I. het be
sluit van den raad der gemeente Hummelo 
en Keppel dd. 8 Decembe~ 1938, N °. II I, 
hebben goedgekeurd, en II. aan het besluit 
van den genoemden gemeenteraad dd. 8 D e
cember 1938, N °. II Il, goedkeuring hebben 
onthouden, daarbij overwegende, dat de 
openbare lagere school te Laag-Keppel ge
durende 1938 gemiddeld 55 leerlingen telde, 
welk aantal, nadat met ingang van 1 Jan. 
1939 geen leerlingen uit Langerak (gemeente 
Doetinchem) meer tot de school zijn toege
laten, einde Januari 1939 is gedaald tot 25; 
dat deze leerlingen zonder bezwaar kunnen 
worden geplaatst in de openbare lagere 
school te Hummelo, die op slechts 1 à 1,2 km 
afstand is gelegen; dat er mitsdien geen 
grond aanwezig is om aan de opheffing van 
de school te Laag-Keppel goedkeuring te ont
houden; dat de openbare lagere school te 
Hoog-Keppel gedurende 1938 een gemiddeld 
leerlingenaantal had van 46, en einde Ja
nuari 1939 38 leerlingen telde; dat de leer
lingen dezer school zonder bezwaar plaat
sing kunnen vinden in de op niet te groeten 
afstand gelegen openbare lagere scholen te 
Hummelo en te Drempt in dezelfde gemeen
te; dat dan ook naar het oordeel van Ged. 
Staten de instandhouding van de openbare 
lagere school te Hoog-Keppel niet ingevolge 
art. 19 der aangehaalde wet wordt gevor
derd; 

dat van deze beslissing, wat betreft het 
gedeelte onder I, bij Ons in beroep zijn ge
komen: H. W. Wiltink, lid van den raad der 
gemeente Hummelo en Keppel, en J. Klomp 
en 16 andere ouders van leerlingen der open
bare lagere school te Laag-Keppel, aanvoe
rende, dat de openbare lagere school te Laag
Keppel gedurende 1938 gemiddeld 55 leer
lingen telde, waarvan een gedeelte uit Lan
gerak (gemeente Doetinchem), wat reeds 
zeer langen tijd het geval was en dus histo
risch was gegroeid; dat B . en W. van Hum
melo en K eppel den leerlingen uit Langerak 
de school te Laag-Keppel met ingang van I 

·Januari 1939 hebben ontzegd en dat daarna 
de raad de school met ingang van 1 April 
1939 heeft opgeheven, hetgeen onrechtvaar
dig is , daar de school te Laag-Keppel kunst
matig is ontvolkt; dat eventueele plaatsing 
van de schoolgaande kinderen te Laag-Kep
pel in de openbare lagere school te Hummelo 
groote bezwaren heeft , daar het schoolge
bouw te Hummelo slecht is en voor het snel
verkeer zeer ongunstig is gelegen; dat boven
dien de speelplaats bij de school te Hummelo 
veel te klein is, vooral als nog de leerlingen 
uit Laag-Keppel er bij komen; dat voor de 
buurtschap Eldrik in de gemeente Hummelo 
en Keppel, waarvan de kinderen thans te 
Laag-Keppel ter school gaan, de afstand 
naar Hummek te groot zou worden; 

dat van het besluit van Ged. Staten, wat 
betreft het gedeelte onder Il , de raad der 
gemeente Hummelo en Keppel bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat, afgezien 
van de concentratiemogelijkheden ten aan
zien van de openbare lagere scholen te Hoog
en Laag-Keppel, zich intusschen een om
standigheid heeft voorgedaan, die zijns in
ziens de voorloopige instandhouding van de 
openbare lagere school te Hoog-Keppel 
thans in nog sterkere mate aantoont; dat 
toch op 18 Maart 1939 van het Roomsch
Katholieke Kerkbestuur te Drempt, optre
dende als bijzonder schoolbestuur, bij het 
gemeentebestuur een aanvrage is ingediend, 
ingevolge art. 72 der Lager Onderwijswet 
1920, tot het stichten van een bijzondere 
Roomsch-Katholieke school te Drempt; dat 
de openbare lagere school te D rempt mo
menteel wordt bezocht door 108 leerlingen, 
waarvan 54 Protestanten en 54 Roomsch
Katholieken; dat zeer waarschijnlijk dit 
schoolgebouw der openbare lagere school te 
Drempt aan het Roomsch-Katholieke school
bestuur beschikbaar gesteld zal worden, aan
gezien het schoolgebouw in goeden staat 
verkeert en tegenover de Roomsch-Katho
lieke Kerk en P astorie is gelegen; dat voor 
het Protestantsche gedeelte der leerlingen 
van de school te Drempt geen plaats meer op 
die school zal kunnen worden gevonden; dat 
bij directe opheffing van de openbare lagere 
school te Hoog-Keppel ook zelfs voor een 
gedeelte der leerlingen dier school geen toe
lating zal kunnen worden verkregen voor de 
school te Drempt; dat door die omstandig
heid de overweging van Ged. Staten, om een 
gedeelte der leerlingen van de openbare la
gere school te Hoog Keppel te verwijzen 
naar de school te Drempt niet houdbaar is ; 
dat derhalve thans een concentratie zal moe
ten worden overwogen van de openbare la
gere scholen te Drempt en Hoog-Keppel, 
hetgeen wellicht kan worden verkregen door 
een nieuwe openbare lagere school te doen 
bouwen tusschen de dorpen Drempt enHoog
Keppel; dat er evenwel nog wel eenige tijd 
zal verloopen, aleer deze concentratieplannen 
verwezenlijkt zullen zijn en het nieuwe 
schoolgebouw voltooid zal kunnen zijn en in 
gebruik genomen zal kunnen worden; dat de 
ruim 50 Protestantsche kinderen, die thans 
de openbare lagere school te Drempt bezoe
ken, overgebracht moeten kunnen worden 
naar de dichtstbijzijnde openbare lagere 
school; dat alleen de openbare lagere school 
te Hoog-Keppel daarvoor in aanmerking 
komt; dat hij daarom van oordeel is, dat de 
instandhouding van de openbare lagere 
school te Hoog-Keppel voorloopig gevorderd 
wordt; 

0 . ten aanzien van het beroep van H. W. 
Wiltink, tegen het besluit van Ged. Staten 
onder I, dat van het besluit van Ged. Sta
ten, voorzoover daarbij onder I het besluit 
van den raad der gemeente Hummelo en 
Keppel van 8 December 1938, n°. II I, is 
goedgekeurd, krachtens art. 17 beroep op 
Ons openstaat voor ieder, die belang heeft 
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bij de vernietiging of verbetering van het 
besluit; 

dat belang daarbij is te verstaan in den 
zin van eigen persoonlijk belang; 

dat H. W. Wiltink, lid van den raad der 
gemeente Hummelo en Keppel , niet geacht 
kan worden bij de vernietiging of verbetering 
van het bestreden besluit zoodanig belang te 
hebben; 

dat mitsdien deze appellant in zijn beroep 
niet kan worden ontvangen; 

0. wat betreft het beroep van J. Klomp 
c. s. tegen het besluit van Ged. Staten on
der I, dat blijkens nadere, op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, ingewonnen, ambts
berichten door de opheffing van de openbare 
lagere school te Laag-Keppel voor het rijk 
een besparing wordt verkregen van f 4900 
per jaar, zijnde het totaal bedrag van de 
jaarwedden der aan deze school verbonden 
leerkrachtens, welk bedrag moet worden ver
minderd met het bedrag der toe te kennen 
wachtgelden, terwijl de exploitatiekosten 
van het openbaar lager onderwijs in de ge
meente Hummelo en Keppel met f 600 per 
jaar zullen dalen; 

dat weliswaar tegenover deze bezuinigin
gen staat, dat de kinderen, die op de onder
werpelijke school gaan, voortaan een der 
scholen in de omgeving zullen moeten be
zoeken, doch dat de afstanden naar die scho
len niet zoo groot zijn, dat hierin een over
wegend bezwaar tegen de opheffing zou zijn 
gelegen; 

dat immers de afstand naar de openbare 
lagere school te Hummelo, waarnaar de leer
lingen der op te heffen school zouden moeten 
overgaan, voor 15 kinderen niet meer be
draagt dan 1,2 tot 1,5 -km, voor 8 kinderen 
2 tot 2,6 km, terwijl voor 5 kinderen de af 
t e leggen afstand 3,2 km bedraagt; 

dat ook overigens van bezwaren, die zich 
tegen de opheffing zouden verzetten, niet is 
gebleken; 

dat de appellanten wel hebben aangevoerd, 
dat de school te Hummelo ongunstig zou zijn 
gelegen wat het snelverkeer betreft, doch dat 
dit niet opgaat, daar blijkens de eerderge
noemde ambtsberichten de school te L aag
Keppel aan een voorrangsweg is gelegen, 
waarover meer en veel sneller verkeer gaat 
dan over den weg, waaraan de school te 
Hummelo is gelegen, terwijl voorts de school 
te Hummelo bereikbaar is van Laag-Keppel 
uit over een niet-voorrangsweg, met aan 
weerszijden gelegen rijwielpad; 

dat de appellanten ook nog hebben gewe
zen op den slechten toestand, waarin het 
schoolgebouw te Hummelo verkeert en de 
te kleine speelplaats van deze school, maar 
dat deze bezwaren zullen worden ondervan
gen, doordat er reeds gevorderde plannen 
bestaan om het hierbedoelde schoolgebouw 
te vervangen door een nieuw gebouw op een 
ander terrein; 

dat ten slotte de appellant J. Klomp in 
de openbare vergadering van de Afdeeling 
van den Raad van State, voor de Geschil-

Jen van Bestuur, waarin over deze zaak ver
slag is uitgebracht, als formeel bezwaar te
gen het raadsbesluit van 8 D ecember 1938, 
n ° . II 1, heeft aangevoerd, dat daarin, in 
afwijking van hetgeen de raad op 8 Dec. 
1938 heeft besloten, naderhand onder 111 
zou zijn ingevoegd de ~insnede: ,,of ingeval 
van hooger beroep met ingang van den eer
sten dag der maand volgende op die, waarin 
het raadsbesluit onherroepelijk is geworden", 
doch dat mede gelet op de door den burge
meester van Hummelo en Keppel in de even
vermelde openbare vergadering van de Af
deeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, hieromtrent afge
legde verklaringen, niet aannemelijk is ge
maakt, dat het zich onder de stukken be
vindende, in afschrift gebrachte raadsbesluit, 
hetwelk door den burgemeester en den se
cretaris is onderteekend, niet zou weergeven 
het besluit, zooals dat in de raadsvergadering 
van 8 December 1938 is genomen; 

dat mitsdien het beroep van deze appel
lanten ongegrond is ; 

0. wat betreft het beroep van den gemeen
teraad van Hummelo en Keppel tegen het 
besluit van Ged. Staten onder II, dat hier 
moet worden beslist, of ingeval van ophef
fing van de openbare lagere school te Hoog
Keppel in de gemeente Hummelo en Kep
pel zou kunnen gezegd worden, dat in deze 
gemeente niet voldaan zou zijn aan den eisch 
van art. 19, 1e lid, der Lager-Onderwijswet 
19201 dat aldaar voldoend lager onderwijs 
moet worden gegeven in een genoegzaam 
aantal scholen, welke voor alle kinderen zon
der onderscheid van godsdienstige gezind
heid toegankelijk zijn; 

dat onder de omstandigheden, zooals zij 
zich in het onderwerpelijke geval voordoen, 
Wij met Ged. Staten van oordeel zijn, dat 
de instandhouding van de h ierbedoelde open
bare lagere school niet door de evenvermelde 
wetsbepaling wordt gevorderd; 

dat toch de leerlingen dezer school zullen 
kunnen overgaan naar de openbare lagere 
scholen te Hummelo en Drempt in deze ge
meente, waarheen zij geen grooteren afstand 
zullen hebben af te leggen dan ruim 2 km; 

dat de gemeenteraad er in zijn beroep
schrift wel op wijst, dat bij hem is ingediend 
een aanvrage, als bedoeld in art. 72 der La
ger-Onderwijswet 1920, tot het stichten van 
een bijzondere Roomsch-Katholieke school 
te Drempt, voor welke school zeer waar
schijnlijk het schoolgebouw der openbare la
gere school te Drempt beschikbaar zal wor
den gesteld, doch dat een zoodanige, nog in 
de toekomst liggende maatregel in deze niet 
tot een andere beslissing vermag te leiden, 
aangezien tot dezen maatregel toch in ieder 
geval niet zal kunnen worden overgegaan, 
vóórdat in de huisvesting van de leerlingen, 
die de openbare lagere school te Drempt 
thans bezoeken, zal zijn voorzien; 

dat mitsdien het beroep van den gemeen
teraad ongegrond is; 

Gezien de Lager-Onder,i1ijswet 1920; 
};{ebben goedgevonden en verstaan: 
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1 °. den appellant H. W. Wil tink niet
ontvankelijk te verklaren in zijn beroep; 

2 ° . de beroepen der overige appellanten 
ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A.B.) 

22 Augustus z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wet houdende algemeene rege
len Waterstaatsbestuur art. 22.) 

Het waterschapsreglement bepaalt, 
dat stemgerechtigde ingelanden zijn al
le natuurlijke personen, die omslagplich
tig zijn, en dat het aantal stemmen wordt 
bepaald door het bedrag van de ver
schuldigde omslagen in voege als volgt: 
,,zij, wier omslag bedraagt f 1 of meer, 
doch minder dan f 10, hebben 1 stem, 
enz.". De zin van deze voorschriften is, 
dat als stemgerechtigden zijn te beschou
wen die ingelanden, die omslagplichtig 
zijn voor een bedrag van tenminste f 1, 
zoodat iemand, wiens omslag slechts 
f 0.80 bedroeg, niet stemgerechtigd is. 

Waar het reglement bepaalt, dat het 
stemrecht of elk ander recht, waarvan 
in dit reglement de rede is, dus ook het 
recht om als bestuurslid eener afdeeling 
gekozen te kunnen worden, voor ver
eenigingen wordt uitgeoefend door een 
lid van het bestuur dier vereeniging, 
daartoe door dat bestuur aangewezen, 
is een als zoodanig aangewezen bestuurs
lid eener vereeniging gerechtigd zich 
voor de functie van bestuurslid eener 
afdeeling van het waterschap candidaat 
te laten stellen. · 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Dagelijksch Bestuur van het waterschap 
" Het Stroomgebied van de Aa", tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 8 Maart 1939, G. N ° . 443, re afdeeling, 
waarbij zijn besluit van 26 October 1938 tot 
ongeldigverklaring van de candidaatstelling 
van J. Bellemakers te Bakel (De Rips) voor 
de functie van lid van het bestuur der 6e 
afdeeling van het waterschap, is vernietigd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Juli 1939, N °. 395; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 17 Augustus 1939, N °. 478, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

0. dat het Dagelijksch Bestuur van het 
waterschap " Het Stroomgebied van de Aa" 
bij zijn besluit van 26 October 1938 de can
didatuur van J. Bellemakers, te Bakel (De 
Rips), voor de functie van lid van het be
stuur der 6e afdeeling van dit waterschap, 
op grond van art. 40 van het waterschaps
reglement ongeldig heett verklaard, daar h ij 
geen stemgerechtigd ingeland in die afdee
ling was; 

dat, nadat J. Bellemakers voornoemd zich 
tot Ged. Staten van Noord-Brabant had ge-

wend met verzoek om dit bseluit, met toe
passing van art. 22 der \.Vaterstaatswet 1900, 
te vernietigen, dit college bij besluit van 8 
Maart 1939 het voormelde besluit van het 
Dagelijksch Bestuur heeft vernietigd wegens 
strijd met het reglement van het waterschap 
,,Het Stroomgebied van de Aa"; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat J . Bellemakers, te De Rips, volgens 
het kohier van den omslag van het water
schap "Het Stroomgebied van de Aa" over 
het dienstjaar 1938 in de 6e afdeeling is aan
geslagen voor een bedrag van f 0.80; dat het 
eerste lid van art. 23 van het reglement van 
het waterschap "Het Stroomgebied van de 
Aa" bepaalt, dat stemgerechtigde ingelanden 
in een afdeeling zijn alle natuurlijke perso
nen, zedelijke lichamen, stichtingen, maat
schappen, vennootschappen van koophandel 
en coöperatieve vereenigingen, welke wegens 
ongebouwde eigendommen binnen de gren
zen van die afdeeling gelegen, omslagplichtig 
zijn overeenkomstig art. 122; dat volgens 
art. 122 omslagplichtig zijn zij, die op 1 Jan. 
in de leggers vermeld staan als eigenaar, erf
pachter, vruchtgebruiker of opstaller van in 
het waterschap gelegen ongebouwde eigen
dommen; dat J. Bellemakers te De Rips, 
vermits hij in den omslag over 1938 in de 
6e afdeeling van het waterschap is aange
slagen, ten tijde van de candidaatstelling vol
deed aan het vereischte van "omslagplichtig 
zijn" en derhalve, volgens het bepaalde in 
het eerste lid van art. 23 van het reglement, 
stemgerechtigd ingeland in de 6e afdeeling 
van het waterschap was; dat in het tweede 
lid van art. 23 is bepaald, dat het door stem
gerechtigde ingelanden uit te brengen aan
tal stemmen bepaald wordt door het bedrag 
van de gezamenlijke door hem verschuldig
de omslagen in voege als volgt: zij, wier om
slag bedraagt f 1 of meer, doch minder dan 
f ro, hebben 1 stem ...... enz.; dat door de 
laatstgenoemde bepaling het recht om te 
stemmen weliswaar beperkt wordt tot hen, 
die f 1 of meer aan omslag moeten betalen, 
doch dat daardoor geen beperking wordt ge
steld aan de begripsbepaling "Stemgerechtigd 
ingeland", zooals die in het eerste lid van 
art. 23 is gegeven; dat het besluit van het 
Dagelijksch Bestuur van het waterschap " Het 
Stroomgebied van de Aa" dd. 26 October 
1936, waarbij ongeldig is verklaard de can
didaatstelling van J . Bellem akers, te De Rips, 
voor de functie van lid van het bestuur der 
6e afdeeling van dat waterschap, op grond, 
dat hij niet is stemgerechtigd ingeland in de 
genoemde afdeeling, in strijd is met de be
paling van art. 23 van het reglement van dat 
waterschap; 
· dat van deze beslissing het Dagelijksch 

Bestuur van het meergenoemde waterschap 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de belanghebbende aan Ged. Staten ver
nietiging van hun voormeld besluit heeft ver
zocht, omdat hij van meening is, dat, al vol
doet hij niet als natuurlijk persoon aan de 
in art. 96 van het reglement gestelde eischen, 
hij als aangewezen bestuurslid van de Wo-
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ningbouwvereeniging Bakel, die twee stem
men kan uitbrengen, het recht heeft om als 
bestuurslid dier afdeeling zitting te nemen, 
daartoe een beroep doende op de artikelen 
19, 23 en 24 van het reglement van het wa
terschap; dat door zijn bestuur op het door 
Ged. Staten om bericht en raad in zijne han
den gesteld verzoek om vernietiging van zijn 
besluit werd gereageerd met de mededeeling, 
dat de door den adressant aangehaalde ar
tikelen 19 en 24 van het waterschapsregle
ment alleen betrekking hebben op het actief 
kiesrecht, doch dat door de daarin bedoelde 
machtiging het passief kiesrecht niet wordt 
verkregen; dat de door den adressant gebe
zigde motieven door Ged. Staten niet zijn 
erkend; dat desniettegenstaande dit college 
heeft gemeend het door zijn bestuur geno
men besluit te moeten vernietigen en wel 
op grond van de begripsbepaling, zooals deze 
is gesteld in art. 23, eerste lid, van het wa
terschapsreglement; dat zijn bestuur deziens
wijze van Ged. Staten ten deze niet vermag 
te deelen; dat zijn bestuur allereerst van 
meening is, dat, hoewel de verordening moet 
worden toegepast, zooals ze er ligt, bij de be
oordeeling van den tekst der verordening de 
bedoeling ervan niet mag worden over het 
hoofd gezien; dat Ged. Staten bij het nemen 
van hunne beslissing uitsluitend hebben re
kening gehouden met de letter van het be
trokken - te eng genomen - voorschrift, 
waarbij het leggen van verband tusschen de 
verschillende reglementsartikelen is achter
wege gebleven en waarbij de geest en de be
doeling van de betrokken bepalingen is ver
onachtzaamd; dat het "stemgerechtigd-inge
land" zijn niet enkel en alleen moet worden 
afgeleid van de "uitgelichte" begripsbepaling 
van art. 23, eerste lid, van het reglement, 
doch dat dit moet worden beoordeeld naar 
den inhoud van het betrokken reglements
artikel in zijn geheel, waardoor, in tegen
stelling met het door Ged. Staten "uitgelich
te" artikelgedeelte, de bedoeling van de be
trokken bepaling terzake duidelijker wordt 
verklaard; dat de beperkte begripsbepaling 
van art. 23, eerste lid, geenszins strookt met 
den inhoud van art. 19 van het waterschaps
reglement, waarin wordt bepaald, dat de le
den van het afdeelingsbestuur worden ge
kozen door en uit de stemgerechtigde inge
landen ; dat uit dit niet nader toegelicht voor
schrift niet anders kan worden gelezen, dan 
dat "stemgerechtigde ingelanden" ééne ca
tegorie van omslagplichtigen omvat, welke 
op geenerlei grond kan worden gesplitst in 
stemgerechtigde ingelanden mèt en zonder 
stemrecht; dat hieruit volgt, dat de kiezers 
en de gekozenen aan dezelfde eischen moe
ten voldoen en dat hierin geen onderscheid 
mag worden gemaakt, dat het door Ged. Sta
ten ingenomen standpunt geacht moet wor
den met de logica in strijd te zijn; dat, on
geacht welken uitleg men aan de "stemge
rechtigde ingelanden" van art. 19 wenscht 
te geven, mag worden aangenomen, dat zoo
wel de stemgerechtigden als de gekozenen be
langhebbenden zijn, waardoor het erg onlo-

L. I9J9 · 

gisch is, ingelanden, die minder dan f 1 om
slag betalen, niet aan de stemming te la
ten deelnemen, omdat zij niet genoegzaam 
belanghebbende bij het waterschap zijn, doch 
wèl te doen zitting nemen in zijne bestuurs
organen, hetgeen toch veel belangrijker moet 
worden geacht; dat bij het redigeeren van 
het bedoelde reglementsartikel het algemeen 
spraakgebruik niet zal zijn over het hoofd 
gezien en met "stemgerechtigd ingeland" ze
ker moet zijn bedoeld iemand, die tot stem
men gerechtigd is, terwijl het een gewrongen 
structuur moet worden geacht, onder "stem
gerechtigd ingeland" iemand te verstaan, die 
tot de stemming niet gerechtigd is; dat het 
ten slotte uitdrukkelijke aanteekening ver
dient, dat de heer Bellemakers in zijn be
roepschrift zelf mededeelt, dat hij als na
tuurlijk persoon aan de benoemingseischen 
niet voldoet; dat het bestreden besluit, 
waarbij het besluit van zijn bestuur werd 
vernietigd, op grond van de vorenontwikkel
de argumenteering in strijd is met de bepa
lingen van het waterschapsreglement; 

0. dat art. 23 van het waterschap "Het 
Stroomgebied van de Aa" in zijn eerste lid 
bepaalt, dat stemgerechtigde ingelanden in 
eene afzonderlijke· afdeeling zijn alle natuur
lijke personen, zedelijke lichamen, stichtin
gen, maatschappen, vennootschappen van 
koophandel en coöperatieve vereenigingen, 
welke wegens eigendommen, binnen de gren
zen van die afdeeling gelegen, omslagplich
tig zijn overeenkomstig art. 122 , waaraan het 
tweede lid toevoegt, dat het door hen uit te 
brengen aantal stemmen wordt bepaald door 
het bedrag van de gezamenlijke door hen we
gens die eigendommen verschuldigde omsla
gen in voege als volgt : Zij, wier omslag be
draagt f 1 of meer, doch minder dan f 10, 

hebben 1 stem; enz. ; 
dat deze beide leden in onderling verband 

en samenhang moeten worden gelezen; 
dat de zin van het artikel dan deze is, dat 

als stemgerechtigden in eene afdeeling zijn 
te beschouwen die ingelanden in de afdee
ling (hetzij natuurlijke personen, hetzij ze
delijke lichamen, stichtingen, maatschappen, 
vennootschappen van koophandel en coöpe
ratieve vereenigingen) , die overeenkomstig 
art. 122 van het reglement omslagplichtig 
zijn voor een bedrag van ten minste f 1; 

dat eene opvatting, als door Ged. S taten in 
deze gehuldigd, niet te aanvaarden is, aan
gezien er bij die opvatting sprake zou zijn 
van stemgerechtigde ingelanden zonder stem
recht, wat met zichzelf in tegenspraak zou 
zijn; 

dat dus J . Bellemakers, wiens persoonlijke 
omslag slechts f 0 .80, dus minder dan f 1 be
droeg, uit eigen hoofde niet stemgerechtigde 
ingeland was, zoodat zijn candidatuur in dit 
opzicht op grond van art. 40, in verband met 
art. 96 van het reglement inderdaad ongel
dig was; 

dat het in het bestreden besluit van Ged. 
Staten overwogene mitsdien niet tot vernie
tiging van het voormelde besluit van het 
Dagelijksch Bestuur vermag te l~(den; 

23 
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dat intusschen op een anderen grond moet 
worden geoordeeld, dat het laatstbedoelde 
besluit in strijd is met het voormelde regle
ment, dus met de inrichting van het water
schap; 

dat toch art. 24 van het waterschapsregle
ment bepaalt, dat het stemrecht of elk ander 
recht, waarvan in dit reglement de rede is, 
waaronder dus mede begrepen is het recht 
om ingevolge art. 96 als bstuurslid van een 
afdeeling gekozen te kunnen worden, wordt 
uitgeoefend, o. m . voor zedelijke Fchamen, 
stichtingen, maatschappijen, vennootschap
pen van koophandel en coöperatieve vereeni
gingen door een lid van het bestuur dier in
stellingen, daartoe door dat bestuur aange
wezen; 

dat, nu de Woningbouwvereeniging "Ba
kel" in den zin van art. 23 van het reglement 
stemgerechtigde ingeland in de 6e afdèeling 
van het waterschap was, Bellemakers, die 
bestuurslid dezer instelling was en blijkens 
de overgelegde schriftelijke verklaring van 1 
Mei 1938 door haar bestuur aangewezen was 
dit in alles te vertegenwoordigen bij de ver
kiezingen en wat hiermede samengaat, dus 
ook voor de uitoefening van het hiervoren 
bedoelde recht, uit voomielden hoofde ge
rechtigd was zich voor de functie van be
stuurslid der genoemde afdeeling candidaat 
te laten stellen; 

dat mitsdien hetDagelijkschBestuurten on
rechte zijne candidaatstelling ongeldig heeft 
verklaard, en het bestreden besluit van Ged. 
Staten terecht, zij het ook op anderen grond, 
dit besluit van het Dagelijksch Bestuur heeft 
vernietigd; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat enz. 

(A.B.) 

25 Augustus 1939. KONINKLIJK BE
S L UIT. (Armenwet art. 40.) 

Het gemeentebestuur van B. heeft, 
door den armlastige, toen hij zich met 
zijn woonwagen in die gemeente bevond 
en om opneming van zijn vrouw in een 
ziekeninrichting verzocht, te verwijzen 
naar de gemeente A., zich schuldig ge
maakt aan afschuiving. Het feit dat in 
A. reeds een verzoek om opneming in 
een ziekenhuis aanhangig was, kan de 
gemeente B . niet ontheffen van de ver
plichting om den armlastige, toen hij 
zich te B. bevond, de door een genees
kundige wenschelijk geoordeelde onder
steuning te verleenen. 

Wij WILHELMINA, enz. 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Bathmen 
tegen de beslissing van Ged. Staten van 
Overijssel van 25 April 1939, 1:1° . 473513396, 
2e afdeeling, waarbij met toepassing van art. 
40 der Armenwet is bepaald, dat de kosten 
van ziekenhuisopname van de echtgenoote 

van J. Schol ten, zoowel de reeds gemaakte als 
de nog te maken, door de gemeente Bathmen 
zullen worden gedragen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Augustus 1939, n°. 422; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 Augustus 1939, 
n°. 8800, afdeeling Armwezen; 

0. dat J. Scholten, woonwagenbewoner, 
toen op 17 November 1938 tijdens zijn ver
blijf in de gemeente Hengelo (0.) opneming 
van zijne echtgenoote, M. v. d. Worp, in een 
ziekeninrichting noodzakelijk werd, zich ach
tereenvolgens tot het armbestuur te Hengelo 
(0.) en het gemeentebestuur van Almelo 
wendde met het verzoek om deze opneming 
mogelijk te maken; dat, toen deze beide in
stanties dit verzoek weigerden in te willi
gen, Scholten omstreeks 10 December 1938 
met zijn vrouw per woonwagen naar Bath
men vertrok ; dat, nadat ook hier de opne
ming in een ziekenhuis voor rekening van 
de gemeente door het gemeentebestuur was 
geweigerd, J. Scholten met zijn vrouw naar 
de gemeente Almelo vertrok, alwaar zij op 11 
Januari 1939 aankwamen en de vrouw in 
het Roomsch-Katholieke Ziekenhuis werd 
opgenomen; 

dat, nadat burgemeester en wethouders 
van Almelo tot Ged. Staten van Overijssel 
het verzoek hadden gericht om toepassing 
van art. 40 der Armenwet ter zake van de 
kosten van ziekenhuisopname, zoowel de ge
maakte, als de nog te maken, van de echt
genoote van J. Scholten, Ged. Staten bij hun 
besluit van 25 April 1939, n°. 4735/3392, heb
ben beslist, dat de kosten van ziekenhuisop
name van de echtgenoote van J. Scholten, 
zoowel de reeds gemaakte als de nog te ma
ken, door de gemeente Bathmen zullen wor
den gedragen; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat, naar tusschen de partijen vaststaat, 
de bedoelde patiënte is aan te merken als 
een arme, dat zÎJ thans door de burgerlijke 
instelling van weldadigheid de Provisorie te 
Almelo wordt ondersteund in den vorm van 
vrije ziekenhuisverpleging en <lat zij bij haar 
jongste komst in de gemeente Almelo reeds 
verkeerde in een toestand, die ondersteuning 
noodzakelijk maakte; dat het gemeentebe
stuur van Almelo stelt, redenen te hebben 
om te vermoeden, dat tot de komst van het 
gezin Scholten naar Almelo eenige invloed 
van of vanwege het gemeentebestuur der 
vorige verblijfplaats Bathmen heeft mede
gewerkt; dat deze invloed, in het kort ge-· 
zegd, daarin zou hebben bestaan, dat aan. 
Scholten op zijn verzoek om hulp voor zijn 
zieke vrouw ten gemeentehuize is gezegd,. 
dat hij die hulp diende te vragen te Almelo,. 
omdat aldaar zijn domicilie zou zijn; dat dé
ze feiten door het gemeentebestuurvanBath
men zijn erkend; dat deze feiten inderdaad 
opleveren "eenigen invloed", als bedoeld in 
het eerste lid van art. 40 der Armenwet; dat 
het gemeentebestuur van Bathmen wel kan 
hebben gemeend, dat de ondersteuning uit-



355 28 A UGUS'l.'US 1939 

eindelijk ten laste van de beweerde domici
lieplaats Almelo behoorde te komen, maar 
dat deze overweging het gemeentebestuur 
van Bathmen niet kon ontheffen van de ver
plichting, neergelegd in art. 30, lid 1, der 
Armenwet, terwijl het gemeentebestuur van 
Bathmen, indien het meende, dat art. 39bis 
der Armenwet toegepast behoorde te wor
den, de toepassing daarvan aanhangig had 
kunnen maken na alvorens zelf de noodige 
maatregelen genomen te hebben; 

dat burgemeester en wethouders van Bath
men in beroep aanvoeren, dat zij in verband 
met deze beslissing een nader onderzoek 
hebben doen instellen, waarvan een rapport 
is opgemaakt; dat uit dit rapport blijkt, dat, 
toen de gemeenten Almelo en Hengelo (0.) 
weigerden Scholten's zieke vrouw in een zie
kenhuis te doen opnemen, hij zich ten einde 
raad naar de gemeente Bathmen heeft be
geven; dat hij toen ter secretarie van Bath
men is verwezen naar Almelo, omdat die ge
meente en de gemeente Hengelo (0.) de 
gemeenten waren, waar reeds een verzoek 
om opneming in een ziekenhuis aanhangig 
was; dat zij daarom van oordeel zijn, dat de 
gemeente Bathmen buiten deze tusschen de 
gemeenten Almelo en Hengelo (0.) bestaan
de kwestie behoort te blijven; 

0. dat Wij met Ged. Staten van Overijssel 
van oordeel zijn, dat het gemeentebestuur 
van Bathmen door J. Scholten, toen hij zich 
met zijn woonwagen in die gemeente bevond 
en om opneming van zijn vrouw in een zie
keninrichting verzocht, te verwijzen naar de 
gemeente Almelo, zich heeft schuldig ge
maakt aan afschuiving, als bedoeld in art. 
40 der Armenwet: 

dat hieraan niet kan afdoen, dat, zooals 
burgemeester en wethouders van Bathmen 
in beroep aanvoeren, in de gemeenten Alme
lo en Hengelo (0.) reeds een verzoek om op
neming in een ziekenhuis aanhangig was, 
aangezien, wat hiervan zij, zulks in iede~ ge
val het gemeentebestuur van Bathmen niet 
kon ontheffen van de, krachtens art. 30 der 
Armenwet op dit bestuur rustende verplich
ting om den armlastige, toen hij zich in de 
gemeente Bathmen bevond, de door den arts 
A. H. Westra, te Bathmen, blijkens diens , 
zich onder de stukken bevindende verkla
ring, wenschel ijk geoordeelde ondersteuning 
te verleenen; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht toepas
sing hebben gegeven aan art. 40, 2e lid , der 
Armenwet; 

da t het college evenwel heeft nagelaten 
bij zijne beslissing den termijn te bepalen, 
gedurende welken de door de gemeente Al
melo gemaakte en te maken verplegingskos
ten ten laste zullen komen van de gemeente 
Bathmen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ongegrondverkla ring van het beroep, 

het besluit van Ged. Staten van Overijssel 
van 25 April 1939 te wijzigen in dier voege, 
dat de door de gemeente Almelo gemaakte en 
te maken verplegingskosten ten behoeve van 

de echtgenoote van J. Scholten, voornoemd, 
van diens komst in deze gemeente op II Ja
nuari 1939 af, voor ten hoogste één jaar ko
men ten laste van de gemeente Bathmen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 

28 Augustus 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Keurenwet art. 18.) 

Daar de ophooging, waarvoor de ver
gunning door het polderbestuur is ver
leend, de belangen eener voldoende wa
terberging in den polder slechts zou kun
nen aantasten in zooverre de bestaande 
breedte van de vaart van ± 10 m . ten
gevolge van het gebruik maken van de 
vergunning tot een geringere breedte zou 
kunnen worden teruggebracht, gaat een 
voorwaarde, strekkend tot het brengen 
van de vaart op een breedte van 12 m. 
en tot het op diepte houden van de al
dus verbreede vaart, uit boven hetgeen 
dient ter bescherming van de belangen, 
om welke het vereischte van vergunning 
is gesteld, en komt de bestreden voor
waarde ingevolge art. 18 2e lid voor ver
nietiging in aanmerking. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mevrouw A. F. M . Joosstens, geboren Mooy
man, te 's-Gravenhage, tegen de beschikking 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 29 
November 1938, G. S. n°. 94, waarbij afwij
zend werd beschikt op haar verzoek om ver
nietiging van de voorwaarde tot het op eene 
bepaalde breedte en het op diepte houden 
van den boezem, welke voorwaarde is ver
bonden aan de dd. 20 Mei 1937 door het be
stuur van den polder Nootdorp aan haar ver
leende vergunning tot het ophoogen van 
gronden in den polder; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 28 Juni 1939, n ° . 358 en 2 Augustus 
1939, n °. 358/115; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 23 Augustus 1939, n°. 472, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

0 . dat Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
den polder Nootdorp bij besluit van 20 Mei 
1937 met toepassing van art. 15 der Alge
meene Keur of politieverordening van dien 
polder aan Mevrouw A. F. M. Joosstens, ge
bore n Mooyman, te 's-Gravenhage, tot we
deropzeggens toe vergunning hebben ver
leend tot het ophoogen van eenige perceelen, 
met dien verstande, 1 °. dat de ophooging 2 
m uit den kant moet blijven; 2 °. dat de con
cessionarisse gehouden is, den boezem op 
breedte van 12 m te brengen en tevens op 
diepte te houden, en 3 ° . dat de concessiona
risse ten allen tijde aansprakelijk blijft voor 
het versmallen en verondiepen van den boe
zem, veroorzaakt door de bovengenoemde 
ophooging; 

dat, nadat de vergunninghoudster aan Ge-
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deputeerde Staten van Zuid-Holland op 
grond van art. 18 der Keurenwet vernieti
ging van de hierboven onder 2 ° . vermelde 
voorwaarde had verzocht, deze bij hun be
sluit van 29 November 1938, G. S. n °. 94, 
dit verzoek hebben afgewezen, daarbij o.a. 
overwegende, dat uit het ingestelde onder
zoek is gebleken, dat de Tweemolentjesvaart 
welke deel uitmaakt van den boezem van den 
polder, vanwege en op kosten van den pol
der wordt onderhouden; dat de gronden, wel
ke van wege de adressante zullen worden op
gehoogd, zeer drassig zijn en zijn gelegen 
langs de genoemde vaart, zoodat zoowel door 
het morsen van materiaal, dat voor de op
hooging zal worden gebruikt, als door het 
uitzakken van de kanten ten gevolge van den 
druk, welke door de ophooging zal worden 
uitgeoefend, verondieping en versmalling 
van de Tweemolentjesvaart valt te vreezen; 
dat het polderbestuur daarom aan de op 
grond van het bepaalde in art. 1 s der Alge
meene keur of politieverordening verleende 
vergunning tot het ophoogen van deze vliet
landen ingevolge art. 18 der Keurenwet voor
waarden mocht verbinden, welke het tegen
gaan van de vorenbedoelde verondieping en 
versmalling van de Tweemolentjesvaart ten 
doel hebben; dat de voorwaarde, dat "de 
concessionarisse gehouden is , den boezem op 
breedte van 12 m te brengen en tevens op 
diepte te houden" deze strekking heeft, daar 
met den "boezem" niet anders kan zijn be
doeld dan de Tweemolentjesvaart en er tus
schen het polderbestuur en de adressante 
geen verschil van opvatting bestaat omtrent 
de bedoeling der voorwaarde, dat daaraan 
slechts behoort te worden voldaan, voorzoo
ver betreft het gedeelte der vaart, waarlangs 
de op te hoogen gronden zich uitstrekken; 
dat de gewraakte voorwaarde mitsdien strekt 
tot bescherming van het belang, waarom het 
vereischte van vergunning is gesteld; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de ver
gunninghoudster bij Ons in beroep is geko
men, aanvoerende, dat het polderbestuur on
der de diepte van de Tweemolentjesvaart 
een diepte van 1.10 m verstaat; dat de Dijk
graaf zelf toegeeft, dat deze vaart is verwaar
loosd; dat zij dus verplicht zou zijn, deze 
vaart, voor welker onderhoud het polderbe
stuur aansprakelijk is, eerst op diepte te 
brengen; dat geen diepte voor dezen boe
zem is voorgeschreven; dat eene verplichting, 
om den boezem op diepte te brengen, niet 
kan worden opgelegd, omdat niet duidelijk is, 
welke diepte in de voorwaarde der vergun
ning is bedoeld; dat in de verordening voor 
de Tweemolentjesvaart geen breedte is voor
geschreven; dat de boezem thans ongeveer 
8 m breed is; dat haar een verplichting wordt 
opgelegd tot het uitvoeren of onderhouden 
van werken, waarvan het onderhoud aan het 
polderbestuur is opgedragen; dat, indien zij 
aan de bedoelde voorwaarde zou moeten vol
doen, dit haar eenige duizenden guldens zou 
kosten; dat het polderbestuur door deze voor
waarde te stellen verder gaat dan het belang 
eischt, waarom het vereischte van vergun-

ning is gesteld; dat dit in strijd moet wor
den geacht met art. 18 der Keurenwet; 

0. dat de ophooging, waarvoor de vergun
ning is verleend, de belangen eener voldoen
de waterberging in den polder, zijnde de be
langen om welke het vereischte van vergun
ning is gesteld, slechts zou kunnen aantas
ten in zooverre - daargelaten de mogelijk 
te verwachten verondieping - de thans be
staande breedte van de vaart van ongeveer 
10 m tengevolge van het gebruik maken van 
de vergunning tot een geringere breedte zou 
kunnen worden teruggebracht; 

dat derhalve een voorwaarde, strekkende 
tot het brengen van de vaart op een breedte 
van 12 m en tot het op diepte houden van de 
aldus verbreede vaart, uitgaat boven hetgeen 
dient ter bescherming van de belangen, om 
welke het vereischte van vergunning is ge
steld; 

dat dus de bestreden voorwaarde ingevol
ge art. 18, 2e lid, der Keurenwet voor ver
nietiging in aanmerking komt, zoodat Ged. 
Staten haar t en- onrechte in stand hebben 
gehouden; 

Gezien de Keurenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten, alsnog de aan de voren
vermelde vergunning verbonden voorwaar
de, luidende dat de concessionarisse gehou
den is den boezem op breedte van 12 m te 
brengen en tevens op diepte te houden, te 
vernietigen. 

Onze Minister van Waterstaat, enz. 

(A.B.) 

28 Augustus 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
75 Ï 0

• art. 76.) 
Aan den eisch, dat een afwijzend 

raadsbesluit met redenen is omkleed, is 
in casu niet voldaan, daar het besluit 
niet inhoudt de gronden, waarop naar de 
meening van den raad medewerking 
moet worden geweigerd, doch uitsluitend 
constateert, dat naar de meening van 
den Minister van Binn. Zaken, voor wel
ke mee ning tevens de motie v e n worden 
opgegeven, de gewenschte verbeteringen 
de "normale eischen" te boven gaan. 
Derhalve is de raad op grond van art: 
76 1e lid tot het verleenen van mede
werking gehouden. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Dantumadeel 
tegen het besluit van Ged. Staten van Fries
land, van 22 Maart 1939, n ° . 176, 2e afdee
ling F ., waarbij , met vernietiging wegens 
strijd met de wet van het besluit van den 
raad dier gemeente van 31 Januari 19~0. n°. 
6, is bepaald, dat de door het bestuur der 
Christelijke school, E 203, te Rinsumageest, 
gemeente Dantumadeel, overeenkomstig art. 
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72 der Lager-onderwijswet 1920 gevraagde 
medewerking voor het aanbrengen van eenige 
verbeteringen aan het gebouw zijner school, 
op grond van het eerste lid van art. 76 dier 
wet alsnog moet worden verleend; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 21 Juni 1939, n °. 354, en van 2 Augus
tus 1939, n ° . 354/n4; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Augustus 1939, n°. 8170, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gem. Dantumadeel bij 
besluit van 31 Jan. 1939 afwijzend heeft be
schikt op het verzoek van bovengenoemd 
schoolbestuur, om op grond van art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 gelden uit de ge
meentekas te mogen ontvangen voor het aan
brengen van verbeteringen in zijn school
gebouw, hierin bestaande: 

a. dat de houten wand met glazen schuif
deuren wordt vervangen door een gemetsel
den muur; 

b. dat een aanwezige luchtrooster ter vrij 
waring van tocht wordt uitgebroken en dicht
gemetseld en in de plaats daarvan wordt aan
gebracht een electrische ventilator; 

dat dit raadsbesluit steunt op de overwe
gingen, dat aan de in art. 73 der voormelde 
wet omschreven vereischten is voldaan; dat 
deze aanvrage overeenkomstig de saneerings
voorwaarden ter kennis is gebracht van Ged. 
Staten en de R egeering; dat Onze Minister 
van Binnenlandsche Zaken in zijn aan Ge
deputeerde Staten gericht schrijven d.d. 4 
Januari 1939, n °. 30997, afdeeling B . B., de 
meening is toegedaan, dat: 

1e. het aanbrengen van een electrischen 
ventilator in een der lokalen ter vervanging 
van een bestaand luchtrooster niet noodig is, 
aangezien de raamkozijnen voldoende gele
genheid tot ventileeren bieden; 

2e. de vervanging van den glazen wand 
door een muur op minder kostbare wijze kan 
geschieden, omdat het bezwaar van onvol
doende isolatie tegen geluidsvoortplanting 
ondervangen kan worden èn door een ge
schikte inrichting van de lesroosters èn door 
het vastzetten der in den wand aanwezige 
schuifdeuren en het met latten of anderszins 
afdichten van reten, door welke een lucht
stroom mogelijk is; dat dus, naar de meening 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken, de gewenschte verbeteringen de norma
le eischen, aan het geven van lager onderwijs 
te stellen, te boven gaan; 

dat, nadat van dit raadsbesluit het school
bestuur bij Ged. Staten van Friesland · in 
beroep was gekomen, deze bij hun besluit 
van 22 Maart 1939, 2e afdeeling F., n °. 176, 
het bestreden raadsbesluit wegens strijd met 
de wet hebben vernietigd en hebben uitge
sproken, dat op grond van art. 76, 1e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 de raad tot het 
verleenen van de gevraagde medewerking is 
gehouden; 

dat Ged. Staten daarbij o. a. hebben over-

wogen, dat art. 75, 2e lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, noemende de gevallen, waarin 
de gevraagde medewerking wordt geweigerd, 
tevens voorschrijft dat de weigering geschiedt 
bij met redenen omkleed besluit, terwijl art. 
76, 1e lid bepaald, dat, indien de gemeente
raad eene beslissing, als bedoeld in art . 7S, 
eerste. derde en vierde lid, niet binnen drie 
maanden heeft genomen of indien daarvan 
niet binnen eene week na het verstrijken van 
dien termijn mededeeling aan het schoolbe
stuur en openbaarmaking heeft plaats ge
had, de gemeenteraad geacht wordt met het 
eindigen van den termijn van drie maanden 
tot de medewerking te hebben besloten, en 
de in het derde en vierde lid van art. 75 ver
melde vragen in ontkennenden zin te heb
ben beantwoord; dat aan den hiervóór ge
noemden wettelijken eisch, dat een afwij
zend raadsbesluit met redenen is omkleed, in 
het onderwerpelijke geval niet is voldaan, 
aangezien het bestreden besluit van den raad 
van Dantumadeel niet inhoudt de gronden, 
waarop naar de meening van den raad de 
gevraagde medewerking moet worden gewei
gerd, doch uitsluitend constateert, dat, naar 
de meening van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken, voor welke meening tevens 
de motieven worden opgegeven, de gewensch
te verbeteringen de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, te bo
ven gaan; dat dit besluit derhalve, als zijnde 
met de wet in strijd, niet in stand mag wor
den gehouden; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de 
raad der gemeente Dantumadeel bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijns 
inziens aan den wettelijken eisch van art. 7.5, 
tweede lid, der Lager-Onderwijswet 1920 is 
voldaan, daar hij in het vernietigde raadsbe
sluit door overneming van het standpunt van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
moet geacht worden zich aan het oordeel van 
Onzen Minister te hebben geconformeerd en 
dit tot het zijne te hebben gemaakt; dat op 
grond hiervan zijns inziens dan ook niet kan 
worden gezegd, dat het raadsbesluit niét met 
redenen omkleed zou zijn en hij dus evenmin 
wegens het verstrijken van den wetteliiken 
termijn van drie maanden geacht moet wor
den tot medewerking te hebben besloten; 
dat, naar hij meent te weten, in gelijken zin 
werd beslist bij Ons besluit van :i Maart 
1938 (opgenomen in Administratieve en 
Rechterlijke beslissingen 1938, bladz. 428); 

0 . dat Ged. Staten terecht op de in het 
bestreden besluit vermelde gronden hebben 
geoordeeld, dat het onderhavige raadsbesluit 
niet met redenen is omkleed en derhalve 
moet worden vernietigd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en vérstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, K unsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 
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29 Augustus z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 39.) 

Wel betreft het in casu een patiënt, 
die werd opgenomen in een aangewezen 
inrichting in den zin van art. 39 4e lid, 
doch nu een verklaring van een deskun
dige, als in dit lid bedoeld, ten aanzien 
van den patiënt nimmer is afgegeven, is 
er geen plaats voor het aanwijzen door 
de Kroon van de woonplaats van den pa
tiënt in den zin van art. 39. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Hendrikje 
Kamphuis; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Augustus 1939, n°. 408; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 Augustus 1939, 
n °. 9201, Afd. Armwezen; · 

0. dat Hendrikje Kamphuis, geboren 25 
Februari 1921, op 23 December 1938 werd 
opgenomen in de aangewezen afdeeling van 
het Sint Elizabeth's Gasthuis te Deventer; 

dat burgemeester en wethouders van Om
men van oordeel zijn, dat de verplegingskos
ten ten laste van het Rijk behooren te ko
men, aanvoerende, dat de vader van de pa
tiënte is overleden 28 Juni 1921 en de moe
der op II Maart 1938; dat alleen in de toe
ziende voogdij is voorzien na het overlijden 
van den vader door benoeming van R. Kamp
huis, wonende te Ommen, tot toezienden 
voogd; dat tot op heden (3 Januari 1939) 
blijkens informatie bij de griffie van het kan
tongerecht te Zwolle geen voogd is benoemd, 
tengevolge waarvan de patiënte geen woon
plaats heeft in den zin van art. 39 der Ar
menwet; 

0 . dat ingevolge het eerste lid van art. 39 
der Armenwet de kosten van de verpleging 
van armlastige krankzinnigen behooren te 
worden voldaan uit de kassen der gemeenten, 
waar de verpleegden woonplaats hadden in 
den zin van het Burgerlijk Wetboek ten tij
de, dat de rechterlijke machtiging om hen 
in een gesticht te plaatsen werd aangevraagd 
en, indien die woonplaats binnen het Rijk 
niet is aan te wijzen, uit 's Rijkskas; 

dat daarnaast het vierde lid van dit art. 
o. m. het evengenoemde eerste lid van over
eenkomstige toepassing verklaart ten aan
zien van de kosten, voortvloeiende uit de 
overbrenging van een arme naar en zijne 
verpleging in eene aangewezen inrichting in 
den zin van art. 7 der~wet tot regeling van 
het Staatstoezicht op krankzinnigen, indien 
een door Ons aan te wijzen deskundige heeft 
verklaard, dat bij niet verpleging in zooda
nige inrichting verpleging in een krankzin
nigengesticht noodig of wenschelijk zou zijn, 
met dien verstande, dat voor het tijdstip van 
de aanvrage der rechterlijke machtiging in 
de plaats treedt de dagteekening der verkla
ring van den deskundige; 

dat het hier nu weliswaar een patiënte be
treft, die werd opgenomen in een aangewe-

zen inrichting in den zin van het vierde lid 
van art. 39, doch dat blijkens een nader, op 
verzoek van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, uit
gebracht ambtsbericht een verklaring van 
een deskundige, als in dit vierde lid bedoeld, 
ten aanzien van deze patiënte nimmer is af
gegeven; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen, dat er geen plaats is voor het 

aanwijzen van de woonplaats van de arm
lastige krankzinnige Hendrikje Kamphuis, 
voor de toepassing van art. 39 der Armen
wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 

29 Augustus z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 248 j 0

• art. 
299.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een begrootingswij
ziging, beoogend uitkeering van een naar 
het oordeel van den Raad ten onrechte 
betaald bedrag aan rioolbelasting, tegen 
welken aanslag niet tijdig bezwaar was 
ingebracht. Daaraan doet niet af, dat 
het hier niet zou betreffen een te laat in
gediend bezwaar, maar een verzoek om 
een administratieve fout te herstellen, 
daar het verzoek door belanghebbende 
zelf uitdrnkkelijk een bezwaarschrift is 
genoemd en als zoodanig is bedoeld, en 
de Raad het schriftuur, voorzoover het 
den aanslag voor 1938 betreft, ten aan
zien waarvan het tijdig was ingediend, 
wel als bezwaarschrift heeft beschouwd 
en behandeld. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Tilburg tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 12 April 1939, G. n ° . 127, IIIe afdee
ling, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het besluit van genoemden raad van 13 Ja
nuari 1939, tot wijziging van de begrooting 
dier gemeente voor x938 (x58e wijziging); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Juli 1939, n °. 404; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 Augustus 1939, 
n °. 17922, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant bij hun evenvermeld besluit heb
ben overwogen, dat op de begrooting der 
gemeente Tilburg voor 1938, zooals deze bij 
het besluit van den raad van 13 Januari 1939 
is gewijzigd, is geraamd - onder n ° . 442 
,,Achterstallige uitgaven van vorige dienst
jaren" - een bedrag van f 122.50 ter uit
voering van het raadsbesluit van denzelfden 
dag tot uitkeering aan de Stichting Roomsch
Katholieke Woningbouw "Broekhoven", te 
Tilburg, van een bedrag, gelijk aan de te 
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veel betaalde rioolbelasting over de jaren 
1931 tot en met 1937, zulks naar aanleiding 
van een verzoek der Stichting, gedagteekend 
23 November 1938 ; dat, blijkens de toelich
ting, tot deze teruggaaf is besloten, wijl te
gen de te hooge aanslagen over de jaren 1931 
tot en met 1937 geen bezwaar is gemaakt 
binnen den daarvoor in de gemeentewet ge
stelden termijn, zoodat de over die jaren ten 
onrechte opgelegde aanslagen wegens het 
verstrijken van dien termijn geen verbete
ring meer kunnen ondergaan; dat echter in 
wezen de raad door dit besluit tegemoet 
komt aan bezwaren tegen de betrokken aan
slagen; dat de raad den reclamant wegens 
overschrijding van den wettelijken termijn 
in zijn bezwaar niet-ontvankelijk had moe
ten verklaren; dat het den raad niet vrijstaat, 
de regeling omtrent den termijn, voor het in
dienen van bezwaren in de wet getroffen, 
krachteloos te maken door in bepaalde ge
vallen te zijner keuze alsnog aanslagen te 
wijzigen op grond van bezwaren, ingebracht 
na het verstrijken van dien termijn; dat de 
raad nog nader heeft aangevoerd, dat de be
trokken aanslagen niet rechtsgeldig zouden 
zijn, wijl deze in strijd met de wet zouden 
zijn opgelegd; dat een dergelijke aanslag 
rechtsgeldig is, indien deze door het bevoegd 
gezag is opgelegd door de vaststelling van 
een kohier en de termijn, binnen welken daar
tegen volgens de wet bezwaren kunnen wor
den ingebracht, is verstreken, zonder dat dit 
is geschied; dat op grond van bovenstaande 
overwegingen het onderhavige raadsbesluit 
niet voor goedkeuring vatbaar is; 

dat de gemeenteraad van Tilburg in beroep 
aanvoert, dat in het onderwerpelijke geval 
geen sprake is van een bezwaar, door belang
hebbenden ingebracht, doch enkel van een 
verzoek om een administratieve fout te her
stellen; dat dit in wezen niet hetzelfde is; 
dat toch algemeen bij het te laat reclameeren 
niets anders wordt gedaan dan een strijd 
heropenen over allerlei meer of minder ge
wichtige onderdeelen der aanslagregeling, 
welken strijd de gemeente moet achten uit
gesloten te zijn door het enkele verloop van 
den reclametermijn; dat hier echter gevraagd 
is door belanghebbende, dat de gemeente de 
gevolgen vergoeden zal van een vergissing, 
die hare ambtenaren, zij het ook te goeder 
trouw, hebben gemaakt; dat het hier dus 
niet betreft het openzetten van de deur voor 
allerlei geschillen, doch het enkele goedma
ken van een begane fout; dat de raad van 
meening is, dat dit voor ieder een plicht is, 
dus ook voor een publiekrechtelijk lichaam, 
dat ook Ged. Staten zich indertijd op het
zelfde standpunt hebben gesteld, namelijk in 
het geval Houtman, dat zich in het jaar 192I 
te 's-Hertogenbosch heeft voorgedaan; dat 
zij toen in een advies, dat zij hebben uitge
bracht, aan den Minister van Binnenland
sche Zaken, hebben te kennen gegeven, dat 
met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 44 en 213 (oud) der gemeentewet 
het den gemeenteraad vrijstond de teveel be
taalde belasting terug te geven aan den aan-

geslagene, indien vaststond, dat tengevolge 
van een misrekening aanzienlijk meer was 
betaald dan in werkelijkheid verschuldigd 
was; dat de Minister van Binnenlandsche 
Zaken zich met dat advies heeft vereenigd 
en dat daarop door den raad der gemeente 
's-Hertogenbosch ook inderdaad teruggave 
van belasting heeft plaats gehad, hoewel ook 
in dat geval de reclametermijn was verstre
ken; dat in het onderwerpelijke geval er nog 
meer aanleiding bestaat tot restitutie van de 
betaalde belasting dan in het geval Houtman, 
omdat daar door den aangeslagene zelf een 
vergissing was begaan, terwijl dit hier niet 
het geval is; dat in dit geval de betreffende 
aanslagen ambtshalve zijn opgelegd, zonder 
dat van de zijde van de aangeslagene daar
voor eenige aangifte is gedaan; dat ook op 
grond van in belastingverordeningen opge
nomen bepalingen na het verstrijken van den 
reclametermijn herhaaldelijk restitutie van 
belasting plaats heeft, welke tengevolge van 
vergissingen ten onrechte is geheven; dat, 
wanneer het standpunt van Ged. Staten juist 
zou zijn, de bedoelde belastingbepalingen ook 
in strijd zouden zijn met de gemeentewet, 
hoewel zij de vereischte goedkeuring hebben 
verkregen; dat dit echter niet aannemelijk is, 
daar zoodoende een gemaakte vergissing na 
het verstrijken van den reclametermijn nooit 
zou kunnen worden hersteld; dat de Rijksbe
lastingadministratie zich op het standpunt 
stelt, dat begane vergissingen van de zijde 
der administratie ook dan kunnen worden 
hersteld, indien daaromtrent geen wettelijke 
voorschriften bestaan ; dat terzake mag wor
den verwezen naar "De inleiding tot het N e
derlandsch Belastingrecht" door Mr. Dr. J . 
H.R. Sinninghe Damsté, bladzijde 187 e.v.; 
dat dus, hoewel voor de Rijksbelastingen ter
mijnen in de verschillende wetten zijn vast
gelegd, binnen welken men moet reclamee
ren om in opgelegde aanslagen wijziging ge
bracht te zien, evenals dit voor de gemeen
tebelastingen het geval is, toch de Rijksbe
lastingadministratie zich daaraan niet gebon
den acht bij het herstellen van ambtelijke 
vergissingen na het vervallen van den re
clametermijn; dat het derhalve niet aanne
melijk is, dat dit voor de gemeentebelastin
gen zou zijn uitgesloten; dat in het onder
werpelijke geval zich bovendien de vraag 
voordoet, of hier wel sprake is van rechts
geldige aanslagen, daar deze zijn geheven in 
strijd met het bepaalde in art. 280 van de 
gemeentewet; dat immers volgens dit artikel 
alleen belasting kan worden geheven wegens 
gebouwde eigendommen en daarbij behoo
rende erven en deze niet aanwezig waren, 
daar de betreffende aanslagen zijn opgelegd 
voor niet bestaande woningen; dat, daar de 
betaalde bedragen niet volgens de gemeente
wet mochten geheven worden, van rechtsgel
dige aanslagen geen sprake kan zijn en dat 
dus ook door teruggave van de ten onrechte 
geheven bedragen de regeling omtrent den 
termijn voor het indienen van bezwaren te
gen den aanslag in art. 299 der gemeentewet 
opgenomen niet opzij kàn worden gezet; dat 
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de raad dan ook van meening is, dat het 
voormelde artikel het terugbetalen daarvan 
niet in den weg staat; 

0. dat naar Ons oordeel Ged. Staten op de 
juiste gronden aan het onderwerpelijke raads
besluit tot wijziging van de begrooting der 
gemeente Tilburg voor het jaar 1938 goed
keuring hebben onthouden; 

dat hetgeen de gemeenteraad in zijn be
roepschrift aanvoert, de onjuistheid van deze 
beslissing ook niet in het licht vermag te stel
len · 

dat de raad er weliswaar op wijst, dat het 
hier niet zou betreffen een door belangheb
bende na het verstrijken van den daarvoor 
gestelden termijn ingediend bezwaar, maar 
een verzoek om een administratieve fout te 
herstellen, doch dat zulks niet opgaat; 

dat toch, daargelaten nog de vraag, of een 
dergelijke onderscheiding wel kan worden ge
maakt, blijkens de stukken in ieder geval het 
hierbedoelde, tot den gemeenteraad van Til
burg gerichte verzoek door belanghebbende 
zelf uitdrukkelijk een bezwaarschrift is ge
noemd en als zoodanig is bedoeld; 

dat tegen het door den gemeenteraad ge
huldigde standpunt voorts nog pleit de om
standigheid, dat dit college het bedoelde 
schriftuur, voorzoover het den aanslag voor 
het jaar 1938 betreft, ten aanzien van wel
ken aanslag het tijdig was ingediend, wel als 
een bezwaarschrift heeft beschouwd en als 
zoodanig heeft behandeld; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. 
(A.B.) 

29 Augustus 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Keurenwet art. 9.) 

Terecht hebben Ged. Staten de her
ziene keur goedgekeurd, nu de verlaging 
van den waterstand, in de herziene keur 
voorgeschreven, voor het overgroote deel 
van den polder van groot belang is, de 

door appellanten gevreesde nadeelen niet 
tegen de voordeelen der verlaging op
wegen en de door hen aangevoerde be
zwaren goeddeels zijn te ondervangen. 

Wij W I LHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. van Vliet Wzn. en 8 anderen te Zevenhui
zen (Z. H.) tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Zuid-Holland van 19 Juli 1938, n °. 
365, waarbij de herziene keur van den Een
drachtspolder werd goedgekeurd; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 28 Juni 1939, n °. 359 en 9 Augustus 
1939, n °. 359/120; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 23 Augustus 1939, n °. 471, 
Afdeeling Waterstaatsrecht ; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 19 Juli 1938, n °. 365, de 

herziene keur van den Eendrachtspolder heb
ben goedgekeurd; 

dat van deze beslissing J. van Vliet Wzn. 
en 8 andere ingelanden van den polder bij 
Ons in beroep zijn gekomen, daarbij aanvoe
rende, dat zij tegen de wijziging van de keur 
bezwaar maken; dat immers de verlaging 
van den waterstand met niet minder dan 13 
centimeter voor hen als veehouders zeer 
schadelijk is ; dat toch hierdoor de volgende 
niet gewenschte toestanden zullen ontstaan, 
als onvoldoende water voor de landerijen, on
voldoende vaarwater en voor sommigen 
moeilijk te bereiken werkwater; 
0. dat blijkens de terzake ontvangen ambts

berichten de verlaging van den waterstand, 
welke in de keur, zooals deze herzien is, 
wordt voorgeschreven, voor het overgroote 
deel van den polder van groot belang is en 
dat de nadeelen, welke de appellanten daar
van vreezen, niet tegen de voordeelen van 
deze verlaging kunnen opwegen; 

dat daarbij nog komt, dat de in het beroep
schrift vermelde bezwaren goeddeels zijn te 
ondervangen zoowel door het verdiepen van 
de slooten als door het plaatsen van stuwtjes 
nabij de tochten in de scheidingssloten waar
in niet gevaren wordt, ten einde het water 
in die slooten op een hooger peil te houden, 
een en ander behoudens vergunning van het 
polderbestuur, waar deze ingevolge de voor 
dezen polder geldende keur wordt vereischt; 

dat in verband met het vorenstaande moet 
worden geoordeeld, dat Ged. Staten terecht 
de herziene keur hebben goedgekeurd; 

Gezien de Keurenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat enz. 

'.A. B .) 

1 September 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Hinderwet art. 14 j 0

• art. 12.) 
De door B. en W . aan een vergunning 

tot uitbreiding der inrichting verbonden 
voorwaarden betreffen een onderdeel der 
inrichting, dat niet in de uitbreiding is 
begrepen, en kunnen derhalve niet ge
handhaafd blijven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . S. V. J. Spée, directeur der N. V. Neder
landsche Patent- en Kristal-Sodafabriek te 
Schiedam, tegen het besluit van B. en W. 
dier gemeente van 24 Febr. 1938, waarbij 
aan die vennootschap voorwaardelijk vergun
ning is verleend tot uitbreiding van de soda
fabriek in het pand Makkersstraat 1, kadas
ter sectie L, nummers 402, 406, 1599, 1681 
en 1682, door bijplaatsing van 14 electromo
toren van totaal 68 pk, drijvende diverse ar
beidswerktuigen, zulks met verwijdering van 
2 stoommachines van resp. 15 en 10 pk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Aug. 1939, n °. 291; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 28 Aug. I939, n °. 498 H, 
afdeeling Arbeid ; 

0 . dat B. en W. aan de vergunning de vol
gende voorwaarden hebben verbonden: 

I. de motoren en de door deze te drijven 
werktuigen moeten, vrij van de erfscheidings
muren, op stevige fundamenten of draagcon
structies zijn gesteld en, evenals de transmis
siën, zoodanig zijn bevestigd en gedreven en 
onderhouden worden, dat buiten de inrich
ting geen trilling of hinderlijk geraas waar
neembaar is. 

2. De rookgassen van den stoomketel moe
ten worden afgevoerd op een hoogte van ten 
minste 22 meter boven den beganen grond, 
door den bestaanden ijzeren fabrieksschoor
steen, welke steeds goed vertuid moet zijn. 

3. De afgewerkte stoom mag alleen boven 
het terrein van de inrichting ontwijken en. de 
afspuiïng moet ondergronds in eig;,n riool 
plaats hebben. 

4. Als brandstof mogen alleen magere ko
len, briketten van magere kolen, magere 
nootjes, cokes e . d. worden gebezigd (een 
kool, welke minder dan 18 % vluchtige stof 
bevat, wordt mager genoemd). 

5. Tusschen 's avonds 8 uur en 's morgens 
7 uur mag geen machinale arbeid in de in
richting worden verricht; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
de voorwaarden, gesteld onder 2, 3 en 4 ten 
aanzien van de ketelinstallatie, geen betrek
king hebben op de gevraagde Hinderwetver
gunning en ook overbodig lijken, daar door 
de gevraagde veranderingen de ketelinstalla
tie, welke tot nu toe in gebruik is, in-de toe
komst weinig dienst meer zal doen; dat de 
voorwaarde 5 bepaalt, dat er tusschen 8 uur 
's avonds en 7 uur 's morgens geen machinale 
arbeid mag worden verricht, terwijl op het 
oogenblik gewerkt wordt tusschen 5 uur 
's morgens en II uur 's avonds en de gevraag
de veranderingen in alle opzichten, ook voor 
eventueel geluid in de omgeving slechts ver
betering kunnen brengen; dat hij zich boven
dien bezwaard gevoelt door de bepaling, dat 
de nieuwe installatie in werking moet zijn 
gebracht vóór 24 Mei r939, welke t ijd in 
verband met de lange levertermijnen der le
veranciers waarschijnlijk te kort zal blijken; 

0 . dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden aangenomen, dat van 
de uitbreiding van de inrichting, waarvoor 
thans vergunning wordt gevraagd, geen scha
de, gevaar of ernstige hinder voor de omge
ving valt te duchten; 

dat bovendien, mede blijkens nadere op 
verzoek van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, inge
wonnen inlichtingen de door B. en W. opge
legde 1ste voorwaarde, voorzoover deze aan
wijzingen geeft omtrent de opstelling der 
door de motoren aan te drijven werktuigen, 
niet op de uitbreiding, doch op de bestaande 
inrichting betrekking heeft, nu uit de be
schrijving en plattegrondteekening niet blijkt, 
dat de uitbreiding der inrichting tengevolge 
heeft een verplaatsing of een verandering in 

de wijze van opstellen der door de electro
motoren aan te drijven werktuigen; 

dat ook de 2e, 3e en 4e voorwaarden een 
onderdeel der inrichting betreffen, dat niet 
in de uitbreiding is begrepen; 

dat om deze redenen de vijf aan de ver
gunning verbonden voorwaarden niet ge
handhaafd kunnen blijven; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: . 

met wijziging van het bestreden besluit 
van B. en W. van Schiedam, de aan de ver
leende vergunning verbonden voorwaarden te 
doen vervallen. 

Met bepaling wijders, dat de uitbreiding 
der inrichting moet zijn voltooid en in wer
king gebracht binnen 6 maanden na de dag
teekening van dit besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken enz. 
(A.B.) 

2 September 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Hinderwet art. 11.) 

Ten onrechte hebben B. en W. vergun
ning verleend tot uitbreiding van een 
scheepsbouwwerf door het aanbrengen 
van een luchtcompressor voor pneuma
tischen arbeid, nu de geluidshinder, wel
ke wordt teweeggebracht door gebruik te 
maken van de bestaande vergunning 
reeds zeer ernstig is, doch de hinder, dien 
de werf na de plaatsing van zoodanigen 
cqmpressor zou veroorzaken, nog aan
merkelijk ernstiger zou zijn, aan welken 
hinder niet door het stellen van voor
waarden kan worden tegemoetgekomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door B. Hofenk en anderen, allen te Alphen 
aan den Rijn, tegen het besluit van B. en W. 
dier gemeente van 13/17 November 1937, n °. 
n /1937, waarbij aan de Naamlooze Vennoot
schap D. en Joh. Boot a ldaar en hare recht
verkrijgenden voorwaardelijk vergunning is 
verleend tot het uitbreiden van de scheeps
bouwwerf "De Industrie" door het aanwen
den van een luchtcompressor van 10 pk voor 
allen pneumatischen arbeid op de perceelen 
kadastraal bekend gemeente Alphen, sectie 
A, nummers 3045, 1937 en 3185, gelegen aan 
de Wilhelminastraat n ° . 50; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Augustus I939, n ° . :ix5; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 30 Augustus 1939, n °. 
497 H , afdeeling Arbeid; 

0. dat B . en W . bij het bestreden besluit 
o.a. hebben overwogen, dat de door de recla
manten ingebrachte bezwaren alle gericht 
zijn tegen den hinder, welke naar de meening 
van de reclamanten het lawaai van het klin
ken zal veroorzaken; dat deze bezwaren in
derdaad gegrond geacht moeten worden, doch 
dat door het stellen van voorwaarden daar
aan zoodanig tegemoetgekomen kan worden, 
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dat zij geen grond tot weigering van de ge
vraagde vergunning mogen opleveren ; 

dat de appellanten in beroep aanvoeren, 
dat bij Ons besluit van 28 Mei 1936, n°. 48, 
in beroep afwijzend is beschikt op een aan
vrage om vergunning tot het uitbreiden van 
de Scheepsbouwwerf "De Industrie" door het 
aanwenden van een luchtcompressor van 20 
pk voor het in werking brengen van een ge
combineerde kook- en klinkinrichting, zulks 
uit overweging, dat aan het bezwaar van den 
zeer emstigen hinder niet door het stellen 
van voorwaarden kan worden tegemoetge
komen; dat thans een andere vergunning ge
vraagd en verleend is, namelijk tot het uit
breiden van de genoemde scheepsbouwwerf 
door het aanwenden van een luchtcompressor 
van 10 pk voor allen pneumatischen arbeid; 
dat het geen verschil maakt, of een lucht
compressor van 20 dan wel van 10 pk ge
bezigd wordt, omdat de geluidshinder niet 
veroorzaakt wordt door den luchtcompressor 
zelf, maar door de pneumatische klinkha
mers die daarvan hun beweegkràcht ontvan
gen; dat onder het mom, dat thans een andere 
vergunning verleend zou zijn dan die, welke 
bij Ons meergenoemd besluit geweigerd is, 
in wezen dezelfde en derhalve met Ons be
slui~. volkomen strijdige vergunning verleend 
is; 

0. dat de appellanten in hun beroep kun
nen worden ontvangen, met uitzondering 
evenwel van H . Schouten en de Weduwe L. 
Schouten, die blijkens de overgelegde stuk
ken hebben verzuimd, overeenkomstig art. 
15, tweede lid, der Hinderwet van hun be
roep kennis te geven aan het gemeentebe
stuur; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat naar Ons 
oordeel ook ditmaal B. en W . van Alphen 
aan den Rijn de door de Naamlooze Vennoot
schap B. en Joh. Boot aldaar gevraagde ver
gunning tot uitbreiding van de scheepsbouw
werf "De Industrie" ten onrechte hebben 
verleend; 

dat namelijk de overgelegde deskundige 
ambtsberichten en de bij herhaling op ver
zoek van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, inge
wonnen inlichtingen uitwijzen, dat de ge
luidshinder, welken de concessionarisse kan 
teweegbrengen door gebruik te maken van 
de bestaande vergunning, dus zonder aan
wending van een luchtcompressor van 10 pk, 
alreeds zeer ernstig is, doch dat de hinder, 
dien de werf na de plaatsing van een zoo
danigen compressor zou veroorzaken, nog 
aanmerkelijk ernstiger zou zijn; 

dat daarbij niet is voorbij te zien, dat het 
pneumatisch klinken, dat op zichzelf meer 
hinder geeft dan het koken, naast, - en niet 
in de plaats van - het koken zou komen, en 
alleen het handklinken, dat zeer veel minder 
overlast veroorzaakt, overbodig zou maken; 

dat noch de door B. en W. opgelegde voor
waarden, noch andere voorwaarden de toe
neming van den hinder in voldoende mate 
zouden kunnen beperken; 

dat derhalve, nu het in dit geval vaststaat, 

dat van de uitbreiding van de scheepsbouw
werf ernstige hinder, als bedoeld in art. II 

der Hinderwet, is te duchten, de gevraagde 
vergunning ingevolge die wetsbepaling als
nog behoort te worden geweigerd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. H . Schouten en de Weduwe L. Schou

ten niet-ontvankelijk te verklaren in hun 
beroep; 

II. met gegrondverklaring van het beroep 
der overige appellanten, het bestreden be
sluit van B . en W. van Alphen aan den Rijn 
te vernietigen en de gevraagde vergunning 
alsnog te weigeren. 

Onze Minister van Sociale Zaken enz. 
(A. B.) 

2 September 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 248.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een begrootingswij
ziging wegens daarop voorkomende uit
gaven voor bij de opening van het nieu
we raadhuis gebruikte champagne en 
het drukken van een boekje betreffend 
d e totstandkoming van het raadhuis, 
daar het, toen de bouwkosten van het 
nieuwe raadhuis, de oorspronkelijke ra
ming aanzienlijk bleken te overtreffen, 
op den weg van het gemeentebestuur 
had gelegen om, gelet ook op de finan
cieele positie d er gemeente, bij de uit
gaven, welke de totstandkoming van het 
raadhuis voorts nog mede b rachten, 

· groote soberheid te betrachten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Wateringen te
gen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 9/ n Mei 1939, G.S. N °. 224'1, 
bij welk besluit goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit dd. 23 Februari 1939, 
tot wijziging van de begrooting voor x938 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Augustus 1939, N °. 438; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 Augustus 
x939, N ° . x9520, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur ; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun evenvermeld besluit hebben overwogen, 
d at het besluit van den raad der gemeente 
Wateringen van 23 Februari 1939, model D 
N °. 7, tot wijziging van de begrooting dier 
gemeente voor het dienstjaar 1938, o. m . 
strekt tot verhooging van de ten laste van 
den kapitaaldienst dier begrooting onder 
goedkeuring van hun college opgenomen ra
ming ad f 55 ,000 voor den bouw van een 
nieuw raadhuis met f 26,200; dat het ge
meentebestuur in gebreke is gebleven tijdig 
de goedkeuring van hun college te vragen 
voor een verhooging van de oorspronkelijke 
raming; dat - in het midden gelaten de 
vraag, of deze omstandigheid op zichzelf 
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aanleiding zou zijn om de goedkeuring aan 
het onderwerpelijke besluit te onthouden -
in elk geval door hun college hierin geen re
den kan worden gevonden om achteraf te be
willigen in uitgaven, waartegen bezwaar 
zoude zijn gemaakt, indien tijdig de ver
eischte goedkeuring ware gevraagd; dat tot 
deze uitgaven behooren die, welke de grens 
van het bepaaldelijk noodzakelijke over
schrijden; dat toch zoowel de schuldpositie 
als de budgetaire positie van de gemeente 
Wateringen ongunstig is en het gemeente
bestuur derhalve bij voortduring dient te 
waken tegen het doen van uitgaven, welke 
niet strikt onvermijdelijk zijn; dat in het 
bedrag ad f 26,200 blijkens door het gemeen
tebestuur verstrekte inlichtingen is begrepen 
f 178.95 voor ter gelegenheid van de opening 
van het nieuwe raadhuis gebruikte cham
pagne en f 98 voor het drukken van een 
boekje, betreffende de totstandkoming van 
het raadhuis; dat naar het oordeel van hun 
college ten aanzien van deze uitgaven de 
vorenaangegeven grens is overschreden; 

dat van deze beslissing de raad der ge
meente Wateringen bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat de gemeente Wa
teringen, tellende ± 5400 zielen, door zijne 
begrenzing aan de zich aanzienlijk in de 
richting van Wateringen (Escamppolder) 
uitbreidende gemeente 's-Gravenhage, jaar
lijks aanmerkelijk in bevolking toeneemt; 
dat de gemeente zich - hoofdzakelijk uit 
bezuinigingsoverwegingen - gedurende tien
tallen van jaren beholpen heeft met een zeer 
onaanzienlijk, oud en totaal versleten ge
bouw als raadhuis; dat, in verband met de 
onhoudbaarheid van dezen toestand, in 1937 
besloten werd tot den bouw van een nieuw 
raadhuis, dat, gezien de door de uitbreiding 
der gemeente steeds groeiende behoeften, 
dusdanig werd opgezet, dat het voor een 
reeks van jaren zou voldoen; dat, onder ar
chitectuur van den heer Kropholler, te Was
senaar, dit raadhuis is geworden tot een ge
bouw, dat strekt tot sieraad niet alleen van 
de gemeente zelve, doch van het geheele 
Westland; dat, onder goedkeuring van Ged. 
Staten, tot dekking van de bouwkosten met 
architectenhonorarium een geldleening van 
f 55,000 is aangegaan, terwijl voor den aan
koop van meubilair en onvoorziene uitgaven 
het in den loop der jaren gereserveerde be
drag ad f 13,525.43 werd bestemd; dat dus 
in totaal voor bouw en inrichting van het 
nieuwe raadhuis beschikbaar was een bedrag 
van f 68,525.43; dat echter, tengevolge van 
noodzakelijk gebleken verzwaring der fun
deering, het aanbrengen van een stalen dam
wand ter voorkoming van verzakking, het 
loon voor een opzichter, den tuin- en straat
aanleg rond het nieuwe gebouw, de totale 
stichtingskosten zijn gestegen tot f 81,200, 
zoodat dus de beschikbare middelen, na af
trek van de inkomst, vermeld onder volg
nummer 326c van de begrootingswijziging, 
met f 12,336.45 zijn overschreden; dat welis
waar de kapitaalsuitgaven op volgnummer 
341, zooals Ged. Staten opmerken, met 

f 26,200 zijn verhoogd, doch dat daartegen
over staan een afvoeren van volgnummer 
339 ad f 13,525.43 en een nieuwe inkomst
post N °. 326c ad f 338.12; dat, om redenen 
van het voorkomen van moeilijke splitsingen 
in de boekingen op de volgnummers 339 en 
341, alle uitgaven, de stichting van het 
nieuwe raadhuis betreffende, zijn gebracht 
op volgnummer 341, zoodat dus volgnummer 
339 kon vervallen; dat hieruit volgt, dat de 
kapitaalslasten voor de gemeente tengevolge 
van den raadhuisbouw, zooals reeds hiervoor 
werd berekend, en zooals uit de volgnum
mers 325a en 346 I der begrootingswijziging 
blijkt, niet worden verhoogd met f 26,200, 
doch met f 12,336.45; dat, wat betreft de 
door Ged. Staten gewraakte uitgaven van 
f 178.95 en f 98, in totaal f 2 76.95, deze uit
gaven wel zijn begrepen in de verhooging 
met f 26,200 van volgnummer 341 der be
grooting 1938, doch niet mede de oorzaak 
ziin van een verhooging der uitgaven met 
('.12 ,336.45 boven het beschikbare bedrag; 
dat namelijk de uitgaven, verbonden aan de 
opening van het nieuwe raadhuis, behoorden 
tot die, welke oorspronkelijk op volgnummer 
339 (thans vervallen) zouden worden ge
boekt en waartegenover als dekking het ge
vormd reservefonds was aangewezen ; dat 
volgnummer 339, luidende kortheidshalve 
"Meubileering nieuw R_aadhuis", niet alleen 
diende tot verantwoording van de kosten van 
meubileering, doch ook__xan andere kosten, 
hetgeen uit de hoegrootheid van het oor
spronkelijk opgebrachte bedrag ad f 13,525.95 
valt af te leiden ; dat mitsdien het meerge
noemde bedrag ad f 2 76.95 reeds in den oor
spronkelijken opzet was gedekt en niet heeft 
medegewerkt tot overschrijding der geraam
de kapitaalslasten; dat deze verhooging met 
f 12,336.45 der kapitaalsuitgaven uitsluitend 
moet worden toegeschreven aan de oorzaken, 
hierboven vermeld, te weten verzwaring der 
fundeering, stalen damwand, enz.; dat door 
de buitengewone omstandigheden met de 
uitvoering dezer meerdere werken niet kon 
worden gewacht tot de goedkeuring van Ged. 
Staten was verkregen, doch dat de betref
fende begrootingswijziging - waarop thans 
door Ged. Staten de goedkeuring is onthou
den - zoo spoedig als doenlijk was ter goed
keuring is ingezonden; dat verder naar het 
oordeel van Ged. Staten de meergenoemde 
uitgaven ad f 2 76.95 moeten geacht worden 
het strikt onvermiidelijke te boven te gaan; 
dat de raad te dezen aanzien met het college 
van Ged. Staten van meening verschilt; dat 
immers de bouw van het nieuwe raadhuis in 
het bijzonder voor Wateringen, doch ook 
voor het geheele Westland een belangrijk 
gebeuren moet worden genoemd; dat om re
denen van zuinigheid de eerste steenlegging 
van het gebouw zonder feestelijkheid heeft 
plaats gehad; dat de officieele opening ech
ter niet op deze wijze kon of mocht plaats 
vinden, temeer niet, waar van zeer vele 
zijden, zoowel in als buiten de gemeente, van 
gemeentebesturen, vereenigingen en particu
lieren blijken van belangstelling, veelal in 
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den vorm van geldelijke bijdragen voor den 
aankoop van geschenken, in de totstand
koming van het bouwwerk aan den dag wa
ren gelegd; dat dus niet kon worden nage
laten om naast de hoofden van de buurtge
meenten en andere officieele instanties die
genen uit te noodigen, die op een meer dan 
gewone wijze van hun belangstelling hadden 
doen blijken; dat in verband hiermede de 
opening van het nieuwe raadhuis door een 
200 personen is bezocht: dat aan deze gasten 
ververschingen, waaronder een glas cham
pagne, is aangeboden;- dat op een aantal 
gasten van 200 een bedrag van f 178.95 vo.or 
gekochte champagne toch zeker niet over
dadig is te noemen, vooral nu het hier betreft 
eene zoo uitzonderlijke gelegenheid, welke 
in den regel zelfs niet éénmaal in een men
schenleven pleegt plaats te vinden; dat het, 
zooals bij herhaling blijkt, normaal en niet 
meer dan passend is, om bij bijzondere fees
telijkheden champagne te schenken ; dat als 
voorbeeld van recenten datum hier- moge 
worden genoemd de viering van het 50-jarig 
bestaan van den Bond Westland, bij welke 
gelegenheid den aanwezigen gasten ook het 
genoegen van een glas champagne werd ge
schonken; dat verder bij de opening aan de 
meer vooraanstaande personen als waardee
ring voor de getoonde belangstelling een ge
denkboekje over de totstandkoming van het 
nieuwe raadhuis is aangeboden; dat de raad 
het volkomen eens is met het betoog van het 
college van Ged. Staten, dat de financieele 
positie van Wateringen het waken tegen uit
gaven, welke niet strikt noodzakelijk zijn, 
vereischt, doch dat de raad de overtuiging 
heeft, dat bij de belangrijke gebeurtenis van 
de openil!.g v_an het nieuwe raadhuis niet 
meer is gedaan dan, gezien de normale 
eischen van wellevendheid, strikt noodzake
lijk was, en dat te dezen aanzien in geenen 
deele de door Ged. Staten in hun schrijven 
aangeduide grenzen zijn overschreden; dat 
t en slotte de meerdere uitgaven ad f 12,336.45 
worden gedekt middels de inkomsten, ge
raamd onder de volgnummers 332 en 332 a I , 
zoodat het niet noodig is een geldleening tot 
genoemd bedrag aan te gaan; 

0. dat naar Ons oordeel Ged. Staten van 
Zuid-Holland terecht aan de onderwerpe
lijke wijziging van de begrooting der ge
meente Wateringen voor het jaar 1938 goed
keuring hebben onthouden wegens de daarop 
voorkomende uitgaven van f r 78.95 voor bij 
de opening van het nieuwe raadhuis gebruik
te champagne en van f 98 voor het drukken 
van een boekje betreffende de totstandko
ming van het raadhuis; 

dat de gemeenteraad, wat de kosten van de 
openingsplechtigheid van het nieuwe raad
huis betreft, weliswaar aanvoert, dat hij de 
overtuiging heeft, dat bij deze plechtigheid 
niet meer is gedaan dan, gezien de normale 
eischen van wellevendheid, strikt noodzake
lijk was, maar dat zulks niet opgaat; 

dat het toch, toen de bouwkosten van het 
nieuwe raadhuis de oorspronkelijke raming 
aanzienlijk bleken te overtreffen, op den weg 

van het gemeentebestuur had gelegen om, 
gelet ook op de financieele positie van de 
gemeente Wateringen, bij de uitgaven, welke 
de totstandkoming van het raadhuis voorts 
nog mede brachten, groote soberheid te be
trachten; 

dat, van uit dit oogpunt bezien, de even
bedoelde uitgaven van f 178.95 voor cham
pagne en van f 98 voor het drukken van een 
boekje, ontoelaatbaar moeten worden geoor
deeld, nog daargelaten, dat het gemeentebe
stuur ten onrechte heeft verzuimd om vóór 
de verhooging van de begrooting van uitga
ven met deze en de overige bedragen de 
daarvoor vereischte goedkeuring aan Ged. 
Staten te vragen; 

dat de gemeenteraad weliswaar nog aan
voert, dat deze uitgaven niet mede oorzaak 
zijn van de noodzakelijk gebleken verhoo
ging van het, voor den bouw beschikbare 
bedrag, aangezien de uitgaven, verbonden 
aan de opening van het nieuwe raadhuis, 
zouden worden gekweten uit den oorspron
kelijken post N°. 339 der begrooting, kort
heidshalve genoemd "meubileering nieuw 
raadhuis", doch dat, wat hiervan zij, dit in 
ieder geval aan het vorenstaande bezwaar 
tegen de onderwerpelijke begrootingswijzl
ging niet kan afdoen, nu blijkens de stukken 
het bij dezen post geraamde crediet reeds 
was overschreden, toen tot het doen van de 
evenvermelde uitgaven werd overgegaan; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. 
(A.B.) 

4 September 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
51 j 0

• art. 125.) 
Terecht heeft de Minister op het 

wachtgeld van een gewezen onderwijzer 
aan een bijzondere lagere school in min
dering gebracht de inkomsten die de be
trokkene, sinds 11 April 1939 wegens 
buitengewone omstandigheden onder de 
wapenen geroepen, uit dien hoofde ge
niet. Op art. 4 van het K . B. van 29 Jan. 
x924 S . 23 e n op art. 4 van het K . B . van 
26 Oct. 1923 S . 494 kan in dezen geen 
beroep worden gedaan, aangezien hierbij 
slechts sprake is van het genot van wed
de en belooning van onderwijzers en rijks
ambtenaren, en niet van wachtgelden 
van gewezen functionarissen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door S. A. Luitwieler, te Terneuzen tegen de 
beschikking van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
Juni 1939, n °. 21606 W 2, Afd. L . 0., waatbij 
zijn wachtgeld is verminderd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Augustus 1939, n °. 456; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 Augustus 1939, n°. 22088 W, afd. L.O.; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zijne evenver
melde beschikking het bedrag van het aan 
S. A. Luitwieler als gewezen onderwijzer aan 
een bijzondere lagere school te Terneuzen 
toekomende wachtgeld te rekenen van 11 
April 1939 heeft verminderd tot f 623, in 
verband met sinds dien datum door den be
langhebbende genoten inkomsten uit mili
tairen dienst; 

dat van deze beschikking S. A. Luitwieler 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat hij sedert 1 Januari 1939 eervol ontsla
gen is met recht op wachtgeld als onderwij
zer bij het bijzonder lager onderwijs te Ter
neuzen; dat het bedrag van zijn wachtgeld 
door Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, op grond van de 
artt. 51 en 125 der Lager Onderwijswet 1920, 
overeenkomstig zijn laatstgenoten salaris is 
vastgesteld op f 1593 voor het tijdvak I Ja
nuari 1939-30 Juni 1939 en daarna op 65 % 
van dit bedrag, zijnde f 1036; dat hij zich 
sedert 1 April 1939 wegens buitengewone 
omstandigheden onder de wapenen bevindt 
als dienstplichtig sergeant bij het Detache
ment Kustartillerie te Hellevoetsluis, in 
welke hoedanigheid hij een belooning geniet, 
berekend naar f 970 's jaars; dat hij de toe
gepaste vermindering in strijd acht met de 
ten deze geldende wettelijke voorschriften en 
de billijkheid; dat toch art. 51, se lid, eerste 
zinsnede, der Lager Onderwijswet 1920 een 
zoodanige vermindering slechts toestaat in 
gevallen, waarin de op wachtgeld gestelde 
"inkomsten geniet of gaat genieten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf, ter hand ge
nomen met ingang van of na den dag, waar
op hem ontslag is verleend"; dat naar zijne 
meening het zich onder de wapenen bevin
den wegens buitengewone omstandigheden 
naar den strikten zin des woords niet kan 
genoemd worden het verrichten van arbeid 
of het uitoefenen van een bedrijf, d.i. het 
verrichten van werkzaamheden of handelin
gen ter verzekering van het levensonder
houd, zij het dan ook, dat hij is opgeroepen 
in zijn rang van dienstplichtig sergeant; dat, 
voorzoover men het bekleeden van dezen 
rang al zou willen beschouwen als het "ver
richten van arbeid" of de "uitoefening van 
een bedrijf", hij er op moge wijzen, dat deze 
functie door hem niet is ter hand genomen 
na ingang van zijn ontslag, doch dat hij dezen 
rang reeds bekleedt sedert 1 April 1935; dat, 
indien ook dit betoog O!}juist of onvoldoende 
mocht worden geacht, hij er op moge wijzen, 
dat burgerlijke ambtenaren en onderwijzers, 
die onder gelijke omstandigheden onder de 
wapenen zijn geroepen, op grond van art. 4 
van Ons besluit van 29 Januari 1924, S. 23, 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij Ons be
sluit van 24 April 1937, S. 362, en van art. 4 
van Ons besluit van 26 October 1923, S. 494, 
gedurende de eerste maand van hun militai
ren dienst in het volle genot hunner gewone 

inkomsten worden gelaten en dat deze eerst 
daarna worden verminderd met hetgeen hun 
militaire belooning bedraagt; dat dus in elk 
geval de billijkheid vordert, dat, nu de wet 
niet expressis verbis voor het onderhavige 
geval eenig voorschrift geeft, althans gedu
rende de eerste maand van zijn verblijf on
der de wapenen, deswege geen vermindering 
op zijn wachtgeld wordt toegepast; 

0. dat blijkens de stukken de appellant 
sinds II April 1939 als dienstplichtig ser
geant bij het Detachement Kustartillerie te 
Hellevoetsluis dienst doet en als zoodanig 
eene inkomst geniet van f 970 per jaar; 

dat, aangezien deze inkomst verband houdt 
met arbeid, door hem ter hand genomen nà 
den dag, waarop hem als onderwijzer ontslag 
is verleend, de bovenbedoelde vermindering 
door Onzen Minister terecht is toegepast; 

dat daaraan niet afdoet, dat de werkzaam
heid van den appellant geschiedt wegens op 
hem rustenden dienstplicht; 

dat evenmin in deze ter zake dienende is, 
dat de appellant den rang van sergeant reeds 
op 1 April 1935 heeft verkregen, aangezien 
hij eerst sinds 11 April 1939.opnieuw in wer
kelijken dienst is opgekomen, en in verband 
daarmede zijne voormelde nieuwe inkomst 
is ontstaan; 

dat de appellant voorts ten onrechte een 
beroep doet op art. 4 van den algemeenen 
maatregel van bestuur, vastgesteld bij Ons 
besluit van 29 Januari 1924, S. 23, en op 
art. 4 van Ons besluit van 26 October 1923, 
S. 494, vermits daarbij slechts sprake is van 
het genot van wedde en belooning onder
scheidenlijk van onderwijzers en burgerlijke 
Rijksambtenaren, en niet van wachtgelden 
van gewezen functionarissen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrong te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

4 September 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Middelbaar Onderwijswet art. 
36quater.) 

Met "kosten dier gebouwen en/of ter
reinen", in het 1oe lid worden bedoeld 
de kosten van het gebouw en het terrein, 
zooals deze door de gemeente aan de 
Rijksschool zijn geschonken of kosteloos 
in bruikleen gegeven. 

Het beroep van het gemeentebestuur 
op een schrijven van den Minister, waar
bij is bepaald, dat de over de jaren 1937 
tot en met 1941 door de gemeente te be
talen bijdragen jaarlijks zullen worden 
verminderd met een bepaald bedrag, 
gaat niet op, daar dat schrijven betrek
king had op de vaststelling van het be
drag, bedoeld in het 2e lid, welk bedrag 
telkens voor s jaar wordt vastgesteld, 
terwijl het hier de bijdrage betreft, be
doeld in het ge lid, welke bijdrage jaar
lijks wordt berekend. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het gemeentebestuur van Zwolle tegen 
het besluit van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 Febr. 
1939, N °. 1533, Afdeeling V.H.M.O., waarbij 
ingevolge het negende lid van art. 36quater 
der Middelbaar-Onderwijswet een door de 
gemeente Zwolle te betalen bijdrage in de 
kosten der Rijks hoogere burgerschool aldaar 
is vastgesteld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Augustus 1939, N °. 431; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 Augustus 1939, N °. 12569, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en W etenschappen bij zijn schrijven van 
2 Februari 1939, N ° . 1533, Afdeeling V.H. 
M.O. , aan burgemeester en wethouders van 
Zwolle heeft medegedeeld, dat de door hunne 
gemeente volgens art. 36quater, 9de lid, der 
Middelbaar-Onderwijswet verschuldigde bij
drage in de kosten der R ijks hoogere burger
school te Zwolle voor het jaar 1938 f35 ,230.15 
bedraagt; 

dat van deze beschikking burgemeester en 
wethouders van Zwolle, daartoe gemachtigd 
door den raad dezer gemeente, bij Ons in be
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat het door 
Onzen Minister berekende bedrag der bij
drage blijkens een nader ontvangen schrijven 
van Onzet. Minister o. m. steunde op eene 
berekening van de waarde der in bruikleen 
gegeven gebouwen en terreinen van f 71,525, 
op grond van welke berekening het bedrag, 
bedoeld in het 2e lid van de wet van 22 April 
1937 S. 320, is verminderd met f 2889.47; 
dat bij schrijven van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 October 1936, N °. 19702, Afdeeling V .H . 
M .O ., echter is bepaald, dat voor deze ge
meente moest worden gerekend met een 
waarde van gebouwen en terreinen van 
f 260,638.19, en dat over de jaren 1937 tot 
en met 1941 door de gemeente Zwolle te be
talen bijdragen derhalve jaarlijks zullen wor
den verminderd met4.0398%vanf260,638.19 = f 10,529.26; dat de berekening van de bij
drage, zooals die in het schrijven van Onzen 
Minister van 8 Februari 1939 is gegeven, te 
weten½ X (202 X f 430 - f 10,620.77) -
f 2889.47 = f 35,230.15, derhalve niet juist 
is en huns inziens als volgt behoort te luiden : 
½ X (202 X f 430 - f 10,620.77) -
f 10,529.26 = f 27,580.36; 

0 . dat de laatste alinea van het tiende lid 
van art. 36quater der Middelbaar-Onderwijs
wet bepaalt, dat, indien de gemeente gebou
wen en/of terreinen aan de Rijksschool heeft 
geschonken of kosteloos in bruikleen geeft, 
de in het negende lid bedoelde bijdrage ver
minderd wordt met het in het zevende lid 
bedoeld percentage van de kosten dier ge
bouwen en/of terreinen; 

dat uit het feit, dat aan het slot van deze 
bepaling wordt gesproken van "de kosten 

dier gebouwen en/of terreinen", waarmede 
dus wordt teruggegrepen naar de in den aan
vang der bepaling vermelde gebouwen en 
terreinen, volgt, dat hier niet zonder meer 
bedoeld worden de kosten van het gebouw 
en het terrein, zooals een bepaalde Rijks
school daarin thans is gehuisvest, doch in
tegendeel het gebouw en het terrein, zooals 
deze door de gemeente aan de Rijksschool 
zijn geschonken of kosteloos in bruikleen ge
geven; 

dat uit de stukken blijkt, en door het ge
meentebestuur van Zwolle ook niet wordt 
betwist, dat de gemeente Zwolle van de bouw
kosten van de onderwerpelijke in 1867 ge
stichte Rijks hoogere burgerschool een be
drag heeft betaald van f 61,525, terwij l blij
kens een ambtsbericht van Onzen Minister 
van Financiën het terrein, waarop deze school 
is gebouwd, in dat jaar hoogstens een waarde 
kan hebben gehad van f 10,000; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
de onderhavige bijdrage voor het jaar 1938 
met juistheid is berekend ; 

dat het gemeentebestuur van Zwolle wel
iswaar een beroep doet op het schrijven van 
Onzen M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 31 October 1936, N ° . 
19702, Afdeeling V.H.M.O., doch dat dit be
roep ten deze reeds hierom niet opgaat, om
dat dat schrijven betrekking had op de vast
stelling van het bedrag, bedoeld in het tweede 
lid van art. 36quater der Middelbaar-Onder
wijswet, welk bedrag door Onzen MiniBter 
telkens voor 5 jaar wordt vastgesteld, terwijl 
het hier de bijdrage betreft, bedoeld in het 
negende lid van dat artikel, zooals dit thans 
luidt, welke bijdrage volgens het systeem der 
wet jaarlijks wordt berekend; 

Gezien de Middelbaar-Onderwijswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te .verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

7 September r939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
55quater.) 

Het enkele feit, dat de school door 
een betrekkelijk gering aantal leerlin
gen wordt bezocht, tengevolge waarvan 
het gemiddeld bedrag der exploitatie
kosten hooger is, dan bij een grooter aan
tal het geval zou zijn geweest, kan niet 
worden aangemerkt als een bijzondere 
omstandigheid, als in art. 55quater be
doeld. Evenmin kan als zoodanig gel
den, dat aan de openbare scholen een 
vakonderwijzeres voor nuttige handwer
ken is aangesteld moeten worden , aan
gezien het hier een omstandigheid be
treft, welke zich aan een eenmansschool 
zeer vaak zal voordoen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
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het bestuur der Vereeniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs te Houten, tegen 
de beschikking van Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 27 
Februari 1939, n °. 659, Afd. L.O., houdende 
inwilliging van het verzoek van den raad der 
gemeente Houten om toepassing van art. 55 
quater der Lager-Onderwijswet 1920 ten 
aanzien van de openbare lagere scholen 
't Groentje en 't Goy aldaar, over het jaar 
1939; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 26 Juli 1939, n °. 406 en r6 Augustus 
1939, n °, 406/124 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 September 1939, n °. 8521, afd. L .O. ; 

0. dat Onze Minister bij zijne evenver
melde beschikking heeft overwogen, dat vol
gens de begrooting der gemeente Houten 
voor het dienstjaar 1939 het bedrag van de 
in art. 55bis der wet bedoelde kosten is ge
raamd op f 17.20 per leerling, exclusief de 
kosten voor vakonderwijs, welke in dit geval 
voor de berekening mede in aanmerking 
komen, waardoor het gemiddeld exploitatie
cijfer tot ± f 2r.50 per leerling stijgt; dat, 
aangezien dit bedrag aanzienlijk afwijkt van 
het bedrag, dat voor deze scholen redelijk is 
te achten, en dit het gevolg is van de bijzon
dere omstandigheden, waarin deze beide 
eenmansscholen verkeeren (te weten het be
trekkelijk gering aantal leerlingen en de 
noodzakelijkheid van aanstelling van een 
vakonderwijzeres voor nuttige handwerken), 
het gemeentebestuur terecht op art. 55quater 
der wet een beroep doet; 

dat het bestuur der Vereeniging voor Chris
telijk Nationaal Schoolonderwijs, te Houten, 
in beroep aanvoert, dat het van oordeel is, 
dat noch de beide door Onzen Minister ge
noemde omstandigheden zijn aan te merken 
als "bijzondere omstandigheden" in den zin 
van art. 55quater, noch het kostenbedrag van 
het openbaar lager onderwijs, bedoeld in art. 
55bis, over het jaar 1939 met medebereke
ning van de kosten der beide voormelde 
openbare lagere scholen de grens van het 
redelijke aanzienlijk overschrijdt; dat Onze 
Minister ten aanzien van de genoemde open
bare lagere scholen voor het jaar 1939 art. 
55quater, lid r, der Lager-Onderwijswet 1920 
ten onrechte heeft toegepast; 

0 . dàt niet is gebleken, dat de openbare 
lagere scholen 't Groentje en 't Goy te Hou
t e n in bijzondere omstandigheden verkeere n . 
tengevolge waarvan het bedrag der in het 
re lid van art. 55bis der Lager-Onderwijswet 
1920 bedoelde kosten aanzienlijk zou afwij
ken van het bedrag, dat voor deze school 
redelijk is te achten; 

dat het enkele feit, dat deze beide scholen 
door betrekkelijk geringe aantallen leerlingen 
worden bezocht, t engevolge waarvan het ge
middeld bedrag der exploitatiekosten hooger 
is, dan bij grootere aantallen het geval zou 
zijn geweest, niet kan worden aangemerkt als 

een bijzondere omstandigheid, als in art. 
55quater der Lager-Onderwijswet 1920 be
doeld ; 

dat als zoodanig evenmin kan gelden, dat 
aan de openbare scholen een vakonderwijze
res voor nuttige handwerken is aangesteld 
moeten worden, aangezien het hier een om
standigheid betreft, welke zich aan een een
mansschool zeer vaak zal voordoen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de best reden beschik
king van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 27 Februari 
1939, n °. 659, Afd. L.O., op het verzoek van 
den gemeenteraad van Houten dd. 23 Sep
tember 1938 om toepassing van art. 55quater 
der Lager-Onderwijswet 1920 ten aanzien 
van de openbare lagere scholen 't Groentje 
en 't Goy aldaar over het jaar 1939, alsnog 
afwijzend te beschikken. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A.B.) 

8 S eptember 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
19 j 0

• art. 22bis.) 
Instandhouding der onderhavige scho

len wordt niet gevorderd, aangezien: 
r O

• de leerlingen van een der scholen 
voldoende plaats vinden in een andere, 
en zoonoodig tijdelijk een lokaal der op
geheven school kan worden in gebruik 
genomen; 

2 ° . ten aanzien van een andere school 
art. 56 2e lid toepassing kan vinden; 

3 °. de hoofden van 2 op te heffen 
schippersscholen, die zelf een klas heb
ben, zich thans niet anders dan telefo
nisch met den onderwijzer van een op 
eenigen afstand gevestigde klasse in ver
binding kunnen stellen , zoodat de toe
stand, bij opheffing dezer scholen en on
derbrenging der schippersklassen bij een 
bestaande school, feitelijk niet veran
dert. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Rotterdam tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 7/21 Maart 1939, B, n °. 523 (4e 
Afdeeling), G .S. n °. 407, voorzoover daar
bij goedkeuring is onthouden aan zijn besluit 
van 12 Januari 1939, 0 . en V., n° . 967b/r938, 
voorzooveel daarbij ook ten aanzien van de 
openbare scholen voor gewoon lager onder
wijs A, n °. roo , te Hoek van Holland, A. n ° . 
191, aan de Mare, D. n °. r , aan den Bosch
hoek en D. n °. 3, aan de Grondheerenstraat, 
alle in die gemeente, is verklaard, dat inge
volge art. 19 der Lager Onderwijswet 1920 
haar instandhouding wordt gevorderd; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Augustus 1939, n°. 468; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
6 September 1939, n °. 8750, Afd. L . O .; 

0 . dat de raad der gemeente Rotterdam 
in zijne openbare vergadering van 12 Januari 
1939 heeft besloten te verklaren, dat inge
volge art. 19 der Lager Onderwijswet 1920 
de instandhouding wordt gevorderd van de 
openbare scholen voor: 

a. gewoon lager onderwijs An°. 7, Hoog-
vliet. 

b . id. n °. 12, St. Janstraat. 
c. id. n °. 44, Borgerstraat. 
d. id. n °. roo, Hoek van Holland. 
e. id. n°. 169, Van Vlooswijkstraat. 
/ . id. n°. 191, Mare. 
g. id. n °. 194, Rechthuisstraat. 
h . id. n°. 204, Albregt Engelmanstraat. 
i. id. n°. 277, Molenwaterweg. 
j . id. B. n°. 17, Oostvoornschestraat. 
k. id. D. n°. 1, Boschhoek. 
1. id. D. n°. 3, Grondheerenstraat; 
dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 

besluit van 7/21 Maart 1939, B. n °. 523 (4e 
afd.) , G.S. n°. 407, aan het evenvermelde 
raadsbesluit goedkeuring hebben onthouden 
voorzooveel betreft de scholen vermeld on
der d, f, ken 1; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat de school, bedoeld onder d, in de 
laatste jaren gestadig in leerlingental is af
genomen en thans nog slechts 46 leerlingen 
telt; dat zij dan ook zonder overwegende 
bezwaren kan worden gevoegd bij de andere 
in H oek van Holland gevestigde openbare 
school voor gewoon lager onderwijs; dat 
trouwens, zooal de wenschelijkheid mocht 
bestaan althans nog één lokaal der op te 
heffen school voor het onderwijs in gebruik 
te houden, zulks ook bij de opheffing de r 
school mogelijk blij ft , wanneer slechts de 
ontheffing wordt verkregen als bedoeld in 
art. 2, tweede lid, van het Bouwbesluit; dat 
de school , bedoeld onder f , evenals d e soort
gelijke, in hetzelfde gebouw gevestigde 
openbare school , haar leerlingental gestadig 
ziet verminderen en de leerlingtallen dier 
beide scholen thans zoodanig zijn geworden, 
dat, bij samenvoeging dezer onderwijsinrich
tingen het aantal gevallen, dat één leerkracht 
een tweetal leerjaren voor zijn rekening 
heeft, bij na niet zal worden vergroot; dat 
deze samenvoeging van scholen voorts het 
voordeel biedt, dat de twee leerjaren, die 
ook dan van één leerkracht onderwiis zullen 
ontvangen, slechts ½ jaar zullen ve~schillen, 
·terwijl thans dit verschil een vol jaar be
draagt; dat de school, bedoeld onder k voor 
varende schipperskinderen de laatste jaren 
gestadig in leerlingental is verminderd en 
over het jaar 1938 gemiddeld nog slechts 44 
leerlingen telde; dat deze school dan ook 
zonder bezwaar kan worden samengevoegd 
met de op korten afstand gelegen school voor 
gewoon lager onderwijs, A. n° . 1, aan de 
Baan, welke op 31 December 1938 slechts 

135 leerlingen telde; dat ook de school, be
doeld onder 1, voor varende schipperskin
deren een gestadige daling van het leerlin
gental te zien geeft; dat derhalve deze school 
zonder overwegend bezwaar kan worden 
samengevoegd met de in hetzelfde gebouw 
gevestigde openbare school voor wal-schip
perskinderen, C 1; 

dat van deze beslissing de raad der ge
meente Rotterdam bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat, wat de school voor 
gewoon lager onderwijs A n °. 100, aan den 
Strandweg te Hoek van Holland betreft, bij 
opheffing van deze school niet alle leerlingen 
op de andere aan de Schoolstraat te Hoek 
van Holland gevestigde openbare lagere 
school (A 101) zouden kunnen worden on
dergebracht, zulks met het oog op de be
perkte plaatsruimte op de laatstbedoelde 
school en dat derhalve een aantal der leer
lingen met ten minste één der leerkrachten 
in het gebouw aan den Strandweg zou moe
ten blijven; dat onder deze OI'{lstandigheden 
het bezwaar ontstaat, dat de leerplichtige 
kinderen, die gedurende de zomermaanden 
te Hoek van Holland vertoeven en waarvoor 
plaatsing op een openbare school zou worden 
gevraagd, noch in het gebouw aan de School
straat, noch in de overgebleven klassen aan 
den Strandweg zouden kunnen worden on
·dergebracht eil derhalve wegens plaatsge
brek zouden moeten worden afgewezen; dat, 
wat de school voor gewoon lager onderwijs 
A n °. 191 aan de Mare betreft, indien deze 
school met de in hetzelfde gebouw gevestigde 
openb. school voor gew. lager onderwijs A n °. 
19 zou worden samengevoegd, enkele zeer 
groote klasse-afdeelingen zouden ontstaan, 
waaronder een van ± 54 leer!.; dat dit zou 
medebrengen, dat bij uitbreiding van de 
woongelegenheid in de omgeving van deze 
school, waarmede binnenkort een aanvang 
zal worden gemaakt, niet aan alle aanvragen 
om plaatsing zal kunnen worden voldaan; 
dat, wat de scholen voor gewoon lager on
derwijs A nummers 1 en 3 aan den Bosch
hoek en de Grondheerenstraat betreft, deze 
scholen uitsluitend bezocht worden door 
kinderen van varende schippers; dat ophef
fing van deze scholen en onderbrenging van 
de klassen als afzonderliike klassen voor 
schipperskinderen bij andere schoolorgani
saties alleen tot gevolg zou hebben , dat de 
beide hoofden op wachtgeld moeten .worden 
gesteld, en voor ieder hunner in de plaats 
een onderwijzer moet worden aangesteld; 
dat elke van deze scholen een klasse heeft, 
die buiten het gebouw der school is gehuis
vest, waarvan die van de school aan de 
Grondheerenstraat op ± 6 km a fstand; dat 
deze omstandigheid het voor de hoofden der 
schoolorganisaties, waarbij de klassen zou
den worden ingedeeld, wel zeer moeilijk 
maakt, zich van den gang van zaken be
hoorlijk op de hoogte te houden en de be
langen der klassen te behartigen; dat de 
raad op grond van de voormelde overwegin
gen van oordeel is, dat vooralsnog niet tot 
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opheffing van de onderwerpelijke vier scho
len kan worden overgegaan en dat derhalve 
de instandhouding daarvan ingevolge art. 19 
der wet gevorderd wordt; 

0. dat, wat de bezwaren van den gemeen
teraad met betrekking tot de school A. 100 
aan den Strandweg te Hoek van Holland 
betreft, de leerlingen van deze school teza
men met die van de openbare lagere school 
aan de Schoolstraat te Hoek van Holland 
282 in aantal zijn, terwijl deze laatste school 
plaats biedt voor 288 leerlingen; 

dat derhalve de school aan de Schoolstraat 
op dit oogenblik voldoende plaatsruimte 
biedt voor de leerlingen van beide scholen; 

dat er ook geen moeilijkheden kunnen ont
staan, wanneer plaatsing op deze school 
wordt gevraagd voor de kinderen, die gedu
rende de zomermaanden te Hoek van Hol
land verblijven, aangezien zoo noodig tijde
lijk een lokaal van de opgeheven school in 
gebruik zou kunnen worden genomen; 

dat, wat de in het beroepschrift aange
voerde bezwaren ten aanzien van de school 
An°. 191 aan de Mare betreft, er inderdaad 
bij samenvoeging van deze school met de in 
hetzelfde gebouw gevestigde school voor la
ger onderwijs An°. 19 een moeilijkheid zou 
kunnen ontstaan met betrekking tot een der 
leerjaren, doch dat dit bezwaar zou kunnen 
worden ondervangen door toepassing van 
art. 56, tweede lid, der Lager Onderwijswet 
1920, krachtens welke bepaling in bijzondere 
gevallen de in het eerste lid van dat artikel 
bedoelde Rijksvergoeding kan worden ver
leend voor één of meer onderwijzers boven 
het in dat eerste lid bedoelde aantal; 

dat Wij voorts met de organen van het 
Rijksschooltoezicht van oordeel zijn, dat de 
mogelijkheid van uitbreiding der woonge
legenheid in de omgeving van deze school, 
waarvan het beroepschrift gewaagt, geen vol
doende aanleiding kan opleveren om de hier
bedoelde school in stand te houden; 

dat, wat ten slotte de scholen D. 1 en D. 3 
aan den Boschhoek en de Grondheerenstraat 
betreft, blijkens de ter zake ontvangen 
ambtsberichten de hoofden dezer schippers
scholen, die zelf een klas hebben, zich uiter
aard niet anders dan telefonisch met den 
-onderwijzer van de op eenigen afstand ge
vestigde klasse in verbinding kunnen stellen, 
zoodat de toestand, bij opheffing dezer scho
l en en onderbrenging der schippersklassen 
bij een bestaande school, feitelijk niet ver
andert; 

dat Wij derhalve met Ged. Staten van 
oordeel zijn, dat de instandhouding der hier
bedoelde scholen niet ingevolge art. 19 der 
Lager Onderwijswet I920 wordt gevorderd; 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

L. I939 · 

8 September 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
19 j 0

• art. 22bis.) 
Aan den eisch van art. 19 re lid wordt 

niet voldaan, indien de kinderen, ten ge
tale van ± 19, die de op te heffen school 
bezoeken, zouden moeten worden gezon
den naar de naastbijgelegen openbare 
school, waarheen de afstand voor bijna 
alle leerlingen niet veel minder dan 4 
km bedraagt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
13eschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Amsterdam 
in dezen handelend ter uitvoering van het 
besluit van den raad hunner gemeente van 
22 Maart 1939, N ° . 169, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Noordholland van 22 
Februari 1939, 4e afdeeling, N ° . 225, voor
zoover daarbij, onder Ia, is verklaard dat de 
instandhouding van de openbare ' lagere 
school, genaamd Holyslootschool, in de ge
meente Amsterdam, niet door art. 19 der La
ger-Onderwijswet 1920 gevorderd wordt; en 
onder b, aan het besluit van den raad der 
gemeente Amsterdam van 2 1 December 
1938, N ° . 776, voorzoover daarbij ook ten 
aanzien van deze school onder 1 ° is beslist 
dat haar instandhouding door het voormeld~ 
art. 19 wordt gevorderd, goedkeuring is ont
houden; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Augustus 1939, N ° . 465; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 September 1939, N ° . 8749, Afdeeling La
ger Onderwijs; 

0. dat Ged. Staten bij hun bovengenoemd 
besluit o. a. hebben overwogen, dat het ge
middelde getal leerlingen dezer school, over 
!937 ± 21 bedragende, over 1938 tot ± 19 
1s teruggeloopen; dat dit geringe getal leer
lingen plaats kan vinden op de openbare 
lagere school te Ransdorp, welker gemiddeld 
getal leerlingen over 1938 slechts ± 17 be
droeg, terwijl zij in een gebouw met twee 
lokalen is gehuisvest; dat, voor het geval de 
laatstgenoemde school voor enkele leerlingen, 
die thans de openbare lagere school te Holy
sloot bezoeken, op te grooten afstand van 
hunne woningen is gelegen, die leerlingen het 
gewenschte onderwijs zullen kunnen ontvan
gen op eene andere school, ten aanzien waar
van geene afstandsbezwaren bestaan; dat 
toch, naar de Hoofdinspecteur van het Lager 
Onderwijs in de 2e hoofdinspectie heeft ge
rapporteerd, voor alle leerlingen der school 
te Holysloot eene openbare lagere school, 
gelegen binnen een afstand van 3 km van 
hunne woningen, aanwezig is; dat mitsdien, 
voor wat de meergenoemde school betreft, 
door hun college niet kan worden verklaard, 
dat hare instandhouding door art. I9 der 
Lager-Onderwijswet 1920 wordt gevorderd; 

dat het gemeentebestuur van Amsterdam 
in beroep aanvoert, dat de bevolking van 
Holysloot van ouds gewend is, haar eigen 

24 
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openbare school te hebben; dat de kinderen 
ook onder slechte weersomstandigheden een 
geheel open weg door zeer laag gelegen lan
derijen met bij rukwinden gevaarlijke wate
ren en slooten zullen moeten begaan; dat de 
school te Holysloot op ruim 3.75 km van de 
dichtstbijzijnde school, te weten die te Rans
dorp, is gelegen; dat alle woonplaatsen der 
leerlingen verder van de school te Ransdorp 
gelegen zijn dan de openbare school te Holy
sloot, zoodat verscheidene leerlingen ruim 
4 km zullen hebben af te leggen ; dat de af te 
leggen afstanden grooter kunnen worden ge
acht dan bij Koninklijke beslissingen her
haaldelijk als redelijk zijn beschouwd voor 
het in stand houden van een kleine openbare 
school; dat Ged. Staten bij hun besluit van 
27 April 1938, 4e afdeeling, N°. 220, o. m. 
hebben verklaard, dat de instandhouding van 
de onderhavige school door art. 19 der Lager
Onderwijswet 1920 wordt gevorderd, hoewel 
deze school ook toen een klein gemiddeld 
aantal leerlingen had; dat de verwachting 
gewettigd was, dat Ged. Staten opnieuw het
zelfde zouden verklaren; 

0. dat in dit geschil moet worden beslist 
of ingeval van opheffing van de openbare 
school te Holysloot zou kunnen gezegd wor
den, dat in de gemeente Amsterdam niet 
voldaan zou zijn aan den eisch van art. 19, 
1e lid, der Lager-Onderwijswet 1920, dat 
aldaar voldoende lager onderwijs moet wor
den gegeven in een genoegzaam aantal scho
len, welke voor alle kinderen zonder onder
scheid van godsdienstige gezindheid toegan
kelijk zijn; 

dat, de omstandigheden, zooals die zich in 
het onderhavige geval voordoen, in aanmer
king genomen, naar Ons oordeel de ophef
fing van de openbare school te Holysloot 
inderdaad niet met het bepaalde in de even
genoemde wetsbepaling vereenigbaar is; 

dat met name het deel der bevolking van 
Holysloot, dat zijne kinderen openbaar on
derwijs wil doen genieten, niet geacht kan 
worden daartoe overeenkomstig het meer
gemelde wetsvoorschrift in de gelegenheid te 
zijn gesteld, indien het de kinderen, ten ge
tale van ongeveer 19, naar de naastbijgelegen 
openbare scholen moet zenden, waarheen, 
zooals uit de ov ergelegde nadere ambtsbe
richten van het Rijksschooltoezicht blijkt, 
de afstand voor bijna alle leerlingen niet 
veel minder dan 4 km bedraagt ; 

dat mitsdien het raadsbesluit te dezen aan
zien alsnog voor goedkeuring in aanmerking 
behoort te komen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bovengenoemde 
besluit van Ged. Staten, voorzoover dat be
trekking heeft op de openbare lagere school 
te Holysloot, te verklaren, dat de instand
houding van die school door art. 19 der La
ger-Onderwijswet 1920 wordt gevorderd, en 
het vorenvermelde raadsbesluit te dezen aan
zien alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. (A. B.) 

14 September 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art 
55bis j O • art. 55quater.) 

Nu moet worden aangenomen, dat een 
normale school in de onderhavige ge
meente met een bedrag van f 10.20 per 
leerling kan toekomen, bestond er voor 
Ged. Staten geen aanleiding, het door 
den Raad op dat cijfer vastgesteld be
drag te verhoogen tot het bedrag, dat 
door den Raad vastgesteld zou moeten 
zijn, indien de kosten van twee scholen, 
ten aanzien van welke de Minister ge
weigerd heeft, de in art. 55quater be
doelde beslissing te nemen, in de bere
kening waren opgenomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging voor Gerefor
meerd Schoolonderwijs, te Coevorden, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Drenthe van 
19 April 1939, n ° . 87, waarbij het door den 
raad der gemeente Coevorden bij besluit van 
7 Februari 1939 vastgesteld bedrag, bedoeld 
in art. 55bis, eerste lid. der Lager-Onderwijs
wet 1920, voor het jaar 1939, is gehandhaafd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Augustus 1939, n °. 380; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 September 1939, n°. 8776, Afdeeling L.O.; 

0. dat de raad der gemeente Coevorden bij 
besluit van 7 Februari 1939 het in het eerste 
lid van art. 55bis der Lager-Onderwijswet 
1920 bedoelde bedrag per leerling heeft vast
gesteld op f 10.20; 

dat, nadat het vorengenoemd schoolbe
stuur zich tot Ged. Staten van Drenthe om 
verhooging van dit bedrag had gewend, deze 
bij besluit van 19 April 1939, n °. 87, het 
evenvermeld bedrag van f 10.20 per leerling 
hebben gehandhaafd, daarbij overwegende, 
dat de raad van Coevorden bij de bepaling 
van het bedrag, als bedoeld in art. 55bis, 
eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920 voor 
de scholen voor gewoon lager onderwijs voor 
het jaar 1939 de openbare lagere scholen te 
S teenwijksmoer en te Vlieghuis buiten aan
merking heeft gelaten omdat deze scholen 
naar het oordeel van den raad door het ge
ringe leerlingental in bijzondere omstandig
heden verkeeren, waardoor het kostenbedrag 
per leerling belangrijk boven het normale 
uitgaat; dat de raad dan ook overeenkomstig 
art. 55quater van de wet aan Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
heeft verzocht te bepalen, dat de genoemde 
scholen buiten aanmerking zullen worden ge
laten voor de toepassing van art. 55ter onder 
a en b; dat het bestuur van de Vereeniging 
voor G ereformeerd Schoolonderwijs te Coe
vorden in zijn onderwerpelijk adres aanvoert, 
dat blijkens de u itdrukkelijke bewoordingen 
van art. 55quater der Lager-Onderwijswet 
1920 een op grond van dit artikel door Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen genomen beslissing uitsluitend be-
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teekenis heeft voor de toepassing van art. 
55ter dezer wet; dat derhalve de uitvoering 
van art. 55quater nimmer eenigen invloed 
kan hebben op de door de wet voorgeschre
ven toepassing van art. 55bis; en dat zelfs 
art. 55quater blijkens zijne bewoordingen de 
voorafgaande toepassing van art. 55bis ver
onderstelt, zoodat bij die toepassing met een 
mogelijke toepassing van art. 55quater geen 
rekening mag worden gehouden; dat bij het 
bestreden raadsbesluit het kostenbedrag per 
leerling is bepaald op f 10.20, terwijl het be
drag der kosten per leerling voor de openbare 
lagere school te Vlieghuis voor 1939 is ge
raamd op f 11.58 en voor de openbare lagere 
school te Steenwijksmoer op f 18.95; dat hun 
college ingevolge den laatsten volzin van het 
derde lid van art. 55bis der wet bij zijn be
slissing op het onderwerpelijk verzoek als 
maatstaf dient te nemen het bedrag per leer
ling, hetwelk voldoende moet worden geacht 
voor de redelijke behoeften van een normale 
school in de gemeente Coevorden; dat het 
bedrag van f 10.20 per leerling is berekend 
naar de uitgaven, welke op de gemeentebe
grooting voor 1939 zijn geraamd ter voorzie
ning in de redelijke behoefte van in normale 
omstandigheden verkeerende scholen in de 
gemeente Coevorden, terwijl het kostenbe
drag ad f n.58 per leerling voor de openbare 
lagere school te Vlieghuis door het zeer ge
ringe leerlingental van die school boven het 
normale ligt en de kosten per leerling ad 
f 18.95 voor de openbare lagere school te 
Steenwijksmoer zoowel door het zeer geringe 
leerlingental als door andere omstandigheden 
aanzienlijk van de normale afwijken; dat dan 
ook geen termen aanwezig worden gevonden 
om het bedrag, als bedoeld in art. 55bis der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor de scholen 
voor het gewoon lager onderwijs in de ge
meente Coevorden voor het jaar 1939 hooger 
te bepalen dan het door den raad bepaalde 
bedrag ad f 10.20; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
vorenvermeld schoolbestuur bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat blijkens 
de uitdrukkelijke bewoordingen van art. 
55quater der Lager-Onderwijswet 1920 een 
op grond van dit artikel door Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
genomen beslissing uitsluitend beteekenis 
heeft voor de toepassing van art. 55ter dezer 
wet; dat derhalve de uitvoering van art. 
55quater nimmer eenigen invloed kan heb
ben op de door de wet voorgeschreven toe
passing van art. 55bis; dat zelfs art. 55quater 
blijkens zijne bewoordingen de voorafgaande 
toepassing van art. 55bis veronderstelt, zoo
dat bij die toepassing met een mogelijke uit
voering van art. 55quater geen rekening mag 
worden gehouden ; dat Ged. Staten blijkens 
hunne beslissing bij de beoordeeling van het 
bedrag, hetwelk voor de redelijke behoeften 
van een normale school in de gemeente Coe
vorden voldoende moet worden geacht, geen 
rekening meenen te moeten houden met de 
werkelijke kosten van de openbare lagere 
scholen in de gemeente, doch dat deze opvat-

ting van het derde lid van art. 55bis niet juist 
is, gelijk blijkt uit Ons besluit van 31 Decem
ber 1938, n °. 16; dat - afgedacht van de 
hierboven vermelde omstandigheid, dat de 
toepassing van art. 55quater geen invloed 
heeft op de toepassing van art. 55bis - het 
uitgangspunt van den gemeenteraad en van 
Ged. Staten ook zakelijk niet gerechtvaar
digd is, vermits Onze :t-.1inister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen bij beschik 
king van 31 Maart 1939, n ° . n472, afd. L.O., 
geweigerd heeft op het verzoek van den ge
meenteraad ten aanzien van de openbare 
lagere scholen te Vlieghuis en te Steenwijks
moer voor het jaar 1939 de beslissing, be
doeld in art. 55quater, te nemen; dat het 
verzoekt, het vastgestelde bedrag per leer
ling te willen verhoogen tot het bedrag, dat 
door den gemeenteraad vastgesteld zou moe
ten zijn, indien de kosten der openbare scho
len te Steenwijksmoer en te Vlieghuis in de 
berekening waren opgenomen; 

0. dat, wat er zij van de vraag, op welke 
wijze de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorschrift van art. 55bis, eerste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 het in die bepaling 
bedoeld bedrag per leerling van de kosten 
van het openbaar onderwijs in zijne gemeente 
had behooren te berekenen, het door den 
raad vastgesteld bedrag ingevolge het be
paalde bij het derde lid van art. 55bis niet 
mag worden verhoogd boven hetgeen vol
doende moet worden geacht voor de redelijke 
behoeften van een normale school in de ge
meente Coevorden; 

dat mede op grond van nadere op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, over deze 
zaak ingewonnen inlichtingen moet worden 
aangenomen, dat een normale school in de 
genoemde gemeente met een bedrag van 
f 10.20 per leerling kan toekomen; 

dat dus het bestreden besluit van Ged. 
Staten behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

14 September 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
55bis.) 

De appelleerende raad heeft niet aan
nemelijk gemaakt, dat met de adminis
tratie van het openbaar onderwijs in zijn 
gemeente over 1939 een lager bedrag 
dan f 0.50 per leerling zou zijn gemoeid. 
Derhalve kan niet gezegd worden, dat 
het door Ged. Staten vastgesteld be
drag per leerling als bedoeld in art. 55bis 
(waarin f 0.50 voor administratiekosten 
is begrepen) zou uitgaan boven hetgeen 
voldoende is voor de redelijke behoef
ten van een normale school in deze ge
meente. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Ursem tegen het be
sluit van Ged. Staten van Noordholland van 
10 Mei 1939, 4e afdeeling, no. 97, waarbij 
het bij besluit van den raad der gemeente 
Ursem van 13 Jan. 1939 op f 12.17 per leer
ling vastgesteld bedrag, bedoeld in art. 55bis, 
eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920, voor 
het openbaar gewoon lager onderwijs over 
1939 is verhoogd met f 0.50 wegens admi
nistratiekosten en mitsdien nader vastgesteld 
op f 12.67 per leerling; 

D en Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Aug. 1939, no. 467; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Sept. 1939, no. 8778, afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Ursem bij 
besluit van 13 Jan. 1939 het bedrag, bedoeld 
in art. 55bis, eerste lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 voor het jaar 1930 heeft bepaald 
op f 12.17 per leerling voor het openbaar ge
woon lager onderwijs; 

dat, nadat de H oofdinspecteur van het La
ger Onderwijs in de 2e Hoofdinspectie aan 
Ged. Staten van Noordholland verhooging 
van dit bedrag had verzocht, dit college bij 
besluit van 10 Mei 1939, 4e afdeeling, no. 97, 
het bedoelde bedrag heeft verhoogd met 
f 0.50 wegens administratiekosten en mits
dien nader heeft vastgesteld op f 12.67 per 
leerling, daarbij o.a. overwegende, dat bij de 
vaststelling van het bedrag per leerling, 
waartoe het re lid van art. 55bis der Lager
Onderwijswet 1920 den gemeenteraad ver
plicht, o.m. de uitgaven, bedoeld onder o van 
art. 55 der wet, tot grondslag moeten wor
den genomen; dat de administratieve juris
prudentie in deze richting wijst, dat tot die 
uitgaven de kosten van administratie van 
het openbaar lager onderwijs behooren; dat 
bij gemis van een vast aanwijsbaar bedrag, 
de laatst genoemde kosten op f 0.50 per leer
ling en per jaar moeten worden gesteld, zulks 
in overeenstemming met den regel, bij Ons 
besluit van 27 Mei 1926 (S. no. 154)1, zoo
mede bij latere beslissingen in hoogste in
stantie, aangenomen; dat bij het nemen van 
het bestreden besluit met de onderhavige 
kosten geen rekening is gehouden, zoodat het 
bij dat besluit voor het jaar 1939 vastgestel
de bedrag per leerling met f 0.50 moet wor
den verhoogd, waardoor aan den in art. 55bis, 
:ie lid, laatsten volzin, der wet neergelegden 
m aatstaf geen afbreuk wordt gedaan; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de 
raad der gemeente Ursem bij Ons in beroep 
is gekomen , aanvoerende, dat juist uit het 
feit , d a t Ons besluit van 27 Mei 1926 (S. no. 
154) voor de gemeente Dordrecht een bedrag 
van f 0.50 per leerling als administratiekos
t en aanneemt, mag worden afgeleid, dat dit 
bedrag voor de gemeente Ursem veel te hoog 
is; dat, indien met enkele cijfers een poging 

1 C. V . 1926 blz. 263. 

wordt gedaan om het bedrag der administra
tiekosten te berekenen, daarvoor dan diene: 
a. het totaal der jaarwedden van den burge
meester-secretaris, den ontvanger en de amb
tenaren ter secretaris, respectievelijk f 3800, 
f 1025 en f 950 (alles bruto), alzoo tezamen 
f 5775, b. de tijd, welke geacht kan worden 
te worden besteed voor administratie van het 
openb. lager onderw. in verhouding tot den 
geheelen werktijd van de voorn. functionna
rissen, zijnde 25 uur per jaar van de 10.000 
uren, totalen werktijd ( 7 uur per dag, 5 func
tionnarissen; 300 werkdagen per jaar); dat 
uit het vorenstaande wel duidelijk spreekt, 
dat voor administratiekosten moet worden 

25 I 

genomen--- X f 5775 is - - X f 5775 is 
I0,000 400 

f 14.40; dat dit dus per leerling een bedrag is 
van maximaal f 14.40 : 461/3 = f 0.30; dat 
dus door Ged. Staten een onjuist besluit is 
genomen; 

0. dat de appellant niet heeft aanneme
lijk gemaakt, dat met de administratie van 
het openbaar onderwijs te Ursem over 1939 
een lager bedrag dan f 0 .50 per leerling zou 
zijn gemoeid; 

dat, mede gelet op deze omstandigheden, 
niet kan gezegd worden, dat het door Ged. 
Staten vastgestelde bedrag per leerling, als 
bedoeld in art. 55bis, eerste lid, der Lager
Onderwijswet 1920, zou uitgaan boven het
geen voldoende is voor de redelijke behoef
ten van een normale school in de gemeente 
Ursem; 

dat dus het besluit van Ged. Staten in 
stand behoort te blijven; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(B.) 

z4 September z939. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Wacht
geldbesluit art. 6.) 

Het genieten van inkomsten of meer
dere inkomsten, waarover deze bepaling 
spreekt, doelt op het ontvangen van, op 
het daadwerkelijk de beschikking krij
gen over, zoodanige inkomsten; beslis
send met het oog op de vraag, of de be
paling van dit art. 6, laatste lid, moet 
worden toegepast, is dus niet, wanneer 
de · inkomsten zijn verdiend, maar wan
neer zij zijn getoucheerd. 

Uitspraak in zake: 
Dr. J. R. F. Rassers, wonende te Leiden, 

klager, voor wien ter openbare terechtzit
ting als gemachtigde is opgetreden: E . C. 
Spiegel, accoutant, wonende te 's-Graven
hage, 

tegen: 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
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verweerder, voor wien ter openbare terecht
zitting als gemachtigde is opgetreden: Mr. 
W . de Koning, referendaris, hoofd der Af
deeling P ensioenen en Wachtgelden van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, 
wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0 . dat de Minister van Binnenlandsche 
Zaken - beschikkende op het bezwaar
schrift van Dr. J . R. F. Rassers, op wacht
geld gesteld conservator aan de R ijksuniver
siteit (te Leiden), tegen de beslissing van 
dien Minister d.d. 7 Maart 1939, n °. 703, 
Afd. P . en W., waarbij op zijn wachtgeld 
over de jaren 1936 en 1937, met toe
passing van het laatste lid van art. 6 van 
het Wachtgeldbesluit , juncto het eerste lid 
onder b van dat artikel, een vermindering 
is toegepast van f 991.74, respectievelijk 
f 1673.50 wegens vermeerdering van inkom
sten uit dokterspraktijk; en gelet op het ad
vies van de Commissie, bedoeld in art. 12 
van genoemd besluit, d.d. 2 Mei 1939 - bij 
besluit van 8 Mei 1939 heeft goedgevonden 
het bezwaar ongegrond te verklaren, daarbij 
overwegende, dat met den inhoud van even
bedoeld advies kan worden ingestemd; 

0. dat klager tegen voormeld besluit van 
8 Mei 1939 tijdig beroep heeft ingesteld en 
op de bij klaagschrift aangev_oerde gronden 
heeft geconcludeerd, dat het dezen Raad mo
ge behagen, met vernietiging van de beslis
sing van zijne Excellentie den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, alsnog te beslissen, 
dat ter beantwoording van de vraag of kla
ger al dan niet verplicht is, genoten wacht
geld te restitueeren, de wijze "'.an berekening 
van het Ministerie van Binnenlandsche Za
ken niet kan worden gevolgd, doch daarvoor 
in de plaats de calculaties van klagers ge
machtigde moeten worden gesteld en klager 
op grond van de uitkomsten dezer bereke
ningen tot geen enkele restitutie van ont
vangen wachtgelden verplicht is; 

0. dat Mr. W. de Koning, voornoemd, als 
gemachtigde van verweerder, op de bij con
tra-memorie gestelde gronden heeft verzocht 
het beroep ongegrond te verklaren; 

In rechte: 
0. dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil moet worden beantwoord de vraag 
of het bestreden besluit, en daarmede dat 
van 7 Maart 1939, n °. 703, Afd. P . en W., op 
een der gronden, bedoeld in art. 58, lid 1, der 
Ambtenarenwet 1929, kan worden aange
vochten; 

0. dat te dien aanzien meer in het bijzon
der beantwoording behoeft de vraag, of ver
weerder door de toegepaste vermindering al 
dan niet in strijd heeft gehandeld met het 
bepaalde in het laatste lid van ort. 6 van het 
K. B. van 3 Aug. 1q22, S. 479, (Wachtgeld
besluit), zooals dit sindsdien is gewijzigd, 
luidende: ,,Wanneer de op wachtgeld-gestel-

de uit of in verband met arbeid of bedrijf, 
ter hand genomen vóór den dag, waarop het 
ontslag, ter zake waarvan het wachtgeld hem 
is verleend, hem is aangezegd of door hem is 
aangevraagd, op of na dien dag inkomsten 
of m eerdere inkomsten gaat genieten, zijn, 
behoudens het bepaalde aan het slot van het 
eerste lid van dit artikel, ten aanzien van die 
inkomsten of meerdere inkomsten de bepa
lingen van dit artikel van overeenkomstige 
toepassing."; 

0. dat voor den Raad vaststaat: 
dat aan klager, die tot 1 .T an. 1936 als 

conservator aan de Rijks-universiteit te Lei
den, tegen een salaris laatstelijk van f 4788 
per jaar, is werkzaam geweest, met ingang 
van dien datum ontslag is verleend met toe
kenning van wachtgeld ; dat hij zoowel voor 
den datum van het verleende ontslag - en 
wel sinds · 1933 - als op en na dien datum 
particuliere. praktijk als geneesheer heeft uit
geoefend; dat hij in de jaren 1933, 1934 en 
1935 als inkomsten uit die praktijk heeft 
ontvangen respectievelijk f 5500, f 5087 en 
f 3752; 

0 . dat klager zich op het standpunt stelt, 
dat bij de beoordeeling van de vraag, welke 
meerdere inkomsten hij sinds 1 Jan. 1936 uit 
zijn dokterspraktijk heeft genoten, niet mag 
worden uitgegaan van het gemiddelde enkel 
van vorenbedoelde ontvangsten in de jaren 
1933, 1934 en 1935, doch dat hierbij ook re
kening moet worden gehouden met hetgeen 
- als over die jaren alsnog verschuldigd -
de patienten aan klager na 31 Dec. 1935, en 
wel in 1936 en 1q37, nog hebben betaald, 
zulks op dezen grond, dat in voormeld art. 6, 
laatste lid, wordt gesproken niet van "ont
vangen", doch van "genieten" van meerdere 
inkomsten; 

0. dat de R aad klager hierin niet kan vol
gen; 

0 . toch dat het genieten van inkomsten in 
een jaar redelijkerwijs niet anders kan be
teekenen dan het hebben van het genot van 
inkomsten in zoo'n periode, waarvan alleen 
dan sprake is , indien en voorzoover een be
trokkene in dat jaar daadwerkelijk de be
schikking heeft gekregen over zoodanige in
komsten, of, zooals de Commissie van Ad
vies het heeft uitgedrukt, dezelve daadwer
kelijk he!,ft getoucheerd; wordende in ge
meld art. 6, laatste lid , niet gerept van in
komsten, welke een betrokkene heeft ver
diend; 

0 . dat vanwege verweerder voor de betee
kenis van "inkomsten" in meerbedoeld lid 
een beroep is gedaan op het bepaalde in de 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914, doch 
de R aad zulks in casu niet van beslissend 
belang acht, reeds daarom niet, wijl de ter
minologie in die wet, met name in art. 13, 
een gansch andere is dan die, welke gebezigd 
wordt in het onderhavige lid, en daarin wordt 
gesproken van "bron van inkomen" en "het 
bedrag, dat zij voor den belastingplichtige 
heeft opgeleverd over het laatst verloopen 
kalenderjaar"; -
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0. dat klager de toepassing volgens een 
anderen uitleg, dan dien door hem ten deze 
gegeven, voor hem onbillijk acht, doch dat 
de Raad de billijkheid van wettelijke bepa
lingen niet vermag te beoordeelen; 

0. dat de Raad voorts gaarne wil aanne
men, dat klager, gelijk in het klaagschrift en 
ook ter terechtzitting is betoogd, zich des
tijds heeft ingesteld op een hooger bedrag uit 
zijn dokterspraktijk, doch dit niet wegneemt, 
dat hij in de jaren voor 1 Jan. 1936 uit die 
praktijk zoodanig hooger bedrag niet heeft 
genoten; 

0 . dat gerhalve als inkomsten, door klager 
in de jaren 1933, 1934 en 1935 uit die prak
tijk genoten, door verweerder terecht zijn 
aangenomen de bedragen, welke in de beslis
sing van 7 Maart 1939, n °. 703, Afd. P. en W. 
zijn vermeld, hetwelk oplevert een gemid
delde van_f 4780 per jaar, hebbende verweer
der ook terecht aangenomen, dat klager uit 
zijn dokterspraktijk in 1936 en 1937 aan in
komsten heeft genoten respectievelijk f 7661 
en f 9563, zoodat deze over die jaren aan 
meerdere inkomsten, als bedoeld in het laat
ste lid van meergemeld art. 6, heeft genoten 
respectievelijk f 2881 en f 4783; 

0 . dat voorts, met overeenkomstige toe
passing van het bepaalde in het eerste lid 
sub b, van dat artikel, bij vorenbedoelde 
beslissing van 7 Maart 1939 met juistheid 
is vastgesteld hetgeen op het wachtgeld in 
mindering moet worden gebracht; 

0. dat mitsdien dat besluit en zoo ook 
het bestreden besluit niet kan worden gezegd 
rechtens of feitelijk met voormeld art. 6, 
laatste lid, j O • lid 1, sub b, te strijden, zijnde 
den Raad overigens niet gebleken van het 
bestaan van eenig algemeen verbindend voor
schrift, waarmede die besluiten zouden strij
den; 

0. dat ook niet met recht kan worden be
weerd, dat verweerder bij het nemen van die 
besluiten van zijn bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat de in de eerste rechtsoverweging 
gestelde vraag derhalve ontkennend moet 
worden beantwoord, hebbende de Raad in dit 
geding niet te beoordeelen , of klagers be
trekking van conservator destijds al dan niet 
terecht als een nevenbetrekking is be
schouwd, waarbij nog moge worden opge
merkt, dat de destijds dienaangaande ge
geven beslissing voor klager, die beroep 
daartegen te bestemder tijd niet heeft inge
steld, onaantastbaar is geworden; 

O. dat mitsdien het onderhavige beroep 
ongegrond moet worden verklaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A.B.) 

z9 September z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
55bis.) 

Volgens het stelsel der bij de wet van 
22 Mei 1937 S. 323 gewijzigde L.O.wet 
hebben in gemeenten, waar een of meer 
openbare lagere scholen bestaan, de bij
zondere scholen voor hare exploitatie 
aanspraak op beschikbaarstelling van 
tenminste hetzelfde bedrag per leerling, 
als voor de openbare school bij de be
grooting is uitgetrokken. Derhalve had 
in casu het ter beschikking te stellen be
drag per leerling, ingevolge art. L 1e lid 
der wet van 22 Mei 1937 S . 323 door 
Ged. Staten vast te stellen voor 1938, 
ook behooren te zijn bepaald op het be
drag, dat op de gemeentebegrooting voor 
1938 voor de openbare lagere school is 
geraamd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het R .K. Kerkbestuur der parochie van den 
Heiligen Lambertus, te Lith, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 25 Januari 1939, G. n °. 120/121, IVe 
afd., waarbij overeenkomstig art. L der wet 
van 22 Mei 1937 S. 323, het bedrag van de 
kosten , bedoeld in art. 55bis, eerste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, over het dienst
jaar 1938 voor de gemeente Lith is vastge
steld op f 6 per leerling; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 14 Juni 1939, n °. 191 en 30 Augustus 
1939, n °. 191/127; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 September 1939, n °. 9u9, afd. L.O.; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
hun besluit van 25 Januari 1939, G. n °. 
120/121, IVe afd., met toepassing van art. L 
der wet van 22 Mei 1937 S. 323, het bedrag, 
dat overeenkomstig art. 55bis, ie lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 per leerling van 
de openbare scholen voor gewoon lager on
derwijs in de gemeente Lith voor het jaar 
1938 wordt beschikbaar gesteld, hebben be
paald op f 6; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de gemeenteraad van Lith bij zijn besluit 
van 17 November 1937 het in art. 101, se lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 bedoelde be
drag per leerling voor het jaar 1938 heeft 
vastgesteld, echter ten onrechte, vermits de 
gemeente Lith een openbare lagere school in 
stand houdt; dat dus de gemeenteraad art. 
55bis, ie lid, dier wet had moeten toepassen; 
dat de raad der gemeente Lith heeft nage
laten het in art. 55bis, 1e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 bedoelde bedrag per leer
ling voor gewoon lager onderwijs voor het 
jaar 1938 vóór 1 Maart 1938 vast te stellen; 
dat mitsdien dat bedrag ingevolge art. L der 
wet van 22 Mei 1937 S . 323 door hun college 
moet worden vastgesteld; dat een bedrag per 
leerling van f 6 voldoende moet worden ge-
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acht voor de redelijke behoeften van een 
normale school in de gemeente Lith; 

dat van dit besluit het R .K. Kerkbestuur 
der parochie van den Heiligen Lambertus te 
Lith, vormende het bestuur van de Roomsch
Katholieke scholen voor gewoon lager onder
wijs, Dijk A 28 en Acht<:r de Kerk B 2, 
aldaar, bij Ons in beroep 1s gekon:ien, aan
voerende, dat de openbare school m de ge
meente Lith een normale school is, hetgeen 
bij Ons besluit van 31 December 1938, n ° . 
19, is vastgesteld; dat de uitgaven voor d<:~e 
school over 1938 door den raad geraamd ztJn 
op een bedrag van f 14.41 per leerling en 
niets er op wijst, dat de werkelijke uitgaven 
beneden deze raming zijn gebleven; dat een 
bedrag van f 6 per leerling dus klaarblijkelijk 
niet voldoende is voor de redelijke behoeften 
van de normale openbare school in de ge
meente Lith ; weshalve de appellant heeft 
verzocht, met vernietiging van het bestreden 
besluit van Ged. Staten, het bedrag, dat 
overeenkomstig art. 55bis, lid 1, der Lager
Onderwijswet 1920 per leerling van de open
bare school voor gewoon lager onderwijs in 
de gemeente Lith over 1938 beschikbaar 
wordt gesteld, te bepalen op f 14.41 ; 

0. dat volgens het stelsel der gewijzigde 
Lager-Onderwijswet 1920 in gemeenten, waar 
een of meer openbare lagere scholen bestaan, 
de bijzondere scholen voor hare exploitatie 
aanspraken hebben op beschikbaarstelling 
van ten minste hetzelfde bedrag per leerling, 
als voor de openbare school bij de begrooting 
is uitgetrokken; 

dat blijkens de stukken op de begrooting 
voor de gemeente Lith voor 1938 voor de 
openbare lagere school uitgaven zijn ge
raamd overeenkomende met een bedrag van 
f 14.41' per leerling, zoodat het _ter beschik
king te stellen bedrag per leerlt~g, bedoeld 
bij art. 55bis der Lager-Onderw1Jswet 1920, 
in het onderwerpelijke geval ingevolge art. 
L re lid, der wet van 22 Mei 1937 S. 323 door 
Ged. Staten vast te stellen, ook op dit be-
drag had behooren te zijn bepaald; . 

Gezien art. L der wet van 22 Met 1937 
S. 323, alsmede de Lager-Onderwijswet 1920; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van het besluit van Ged. 

Staten van Noord-Brabant van 25 Januari 
1939, G. n °. 120/121, IVe afd., het daarbe
doelde bedrag per leerling alsnog vast te 
stellen op f 14.41. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A.B.) 

25 September 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 244.) 

Nu de financieele toestand der ge
meente een zeer zuinig beheer vordert 
en nieuwe uitgaven slechts bij gebleken 
noodzaak toelaat, hebben Ged. Staten 
terecht goedkeuring onthouden aan de 
begrooting, waarop posten voorkomen, 
die geacht moeten worden de draag
kracht der gemeente te boven te gaan; 

het terugkomen op reeds aangebrachte 
bezuinigingen is in de gegeven omstan
digheden niet te rechtvaardigen; al is 
het te betreuren , dat enkele in dienst 
der gemeente werkzame personen niet 
kunnen worden beloond als in voorspoe
diger tijden mogelijk zou zijn, zoo ont
heft dit de overheid niet van den plicht, 
hare uitgaven te beperken tot datgene, 
waartoe zij geldelijk in staat is; niet is 
aannemelijk gemaakt, dat de belangen 
der gemeente op onvoldoende wijze zul
len worden behartigd, indien de ge
wraakte uitgaven achterwege blijven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Schiebroek tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 29/31 Maart 1939, n °. 3224/II, 3e A!d. , 
G. S. n °. 26/2, b ij welk besluit goedkeunng 
is onthouden aan de begrooting dier gemeen
te voor 1939; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Augustus 1939, n •. 376; . . 

Op de voordracht van Onzen M,mster van 
Binnenlandsche Zaken van 12 September 
1939, n ° . 20185, afd. V.B.; 

O. dat het genoemde besluit van Ged. Sta
ten steunt op de overwegingen, dat ten laste 
van den gewonen dienst der begrooting voor 
het dienstjaar 1939 is geraamd f 31.626.08 
wegens nadeelig saldo van den ge~.o~en 
dienst 1937 en f 8.896.05 wegens af~chnJving 
op de tekorten van den gewonen d~enst van 
vroegere dienstjaren, bedragende m totaal 
f 90.810.67; dat daartegenover is geraamd de 
verleening van een bijdrage ten laste van den 
kapitaaldienst ten bedrage van f 28.350; dat 
normaal de gewone dienst van het dienstjaar 
1939 heeft te voorzien in de dekking van een 
tekort van den gewonen dienst vanhetdie~st
jaar 1937; dat blijkens de gemeenterekening 
over 1937 het netto-tekort van den gewonen 
dienst van dat dienstjaar bedraagt fa4.399.13, 
zoodat per ultimo 1937 het totaalbedrag van 
de tekorten van den gewonen dienst was 
gestegen tot f 90.810.67 + f 24.399.13 = 
f II5.209.80 ; dat van dit bedrag vol~ens den 
vorenvermelden opzet der begrootmg voor 
1939 in dit jaar zal worden gedekt f 31.626.08 
+ f 8.896.05 - f 28.350 = f 12.172.13, of 
slechts circa de helft van het normaal door 
den gewonen dienst 1939 te dekken bedrag 
van het tekort over 1937; dat de juiste sa
menstelling van het bedrag ad f II5.209.80 
is als volgt: 
tekort van den gewonen dienst 

bij het afsluiten van het 
dienstjaar 1934 f 44.II5.24 

netto tekort van den gewonen 
dienst 1935 

idem 1936 
idem 1937 

24.5II.32 
22 .184.11 
24.399.13 

totaal f II5.209.80 

dat derhalve sedert 1934 telken jare het 
bedrag der ongedekte tekorten in zeer be-
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langrijke mate is toegenomen; dat weliswaar 
jaarlijks bij de begrooting - evenals thans 
voor 1939 is geschied - regelmatig met eeni
ge afschrijving op die tekorten werd reke
ning gehouden, doch dat telkenmale de aldus 
vastgestelde begrootingsopzet bleek niet te 
beantwoorden aan de werkelijke behoefte, 
ten gevolge waarvan in feite de geraamde af
schrijvingen nimmer plaats vonden, doch, 
zooals uit het vorenstaande blijkt, zelfs een 
belangrijke verhooging van de tekorten ont
stond; dat in de gemeente Schiebroek de op
centenheffingen sedert 1936 alle op maxi
male hoogte zijn gesteld; dat op grond van 
het vorenstaande moet worden geconclu
deerd, dat de budgetaire positie van de ge
meente Schiebroek als zeer zorgwekkend 
moet worden aangemerkt; dat hun college op 
grond van deze overweging b ij de behande
ling van de begrootingen dezer gemeente over 
1938 en voorgaande jaren aan het gemeente
bestuur tal van aanwijzingen heeft gegeven, 
met betrekking tot het treffen van maatre
gelen ter versobering van de gemeentehuis
houding; dat naar hun oordeel die versobe
ring in zoodanige mate dient te worden door
gevoerd, dat alle niet strikt noodzakelijke 
uitgaven worden nagelaten ; dat toch slechts 
door het buiten den gewonen dienst brengen 
van de tekorten van dien dienst het doen van 
een beroep op de Regeering om toekenning 
van extra steun uit het Werkloosheidssub
sidiefonds kon worden vermeden; dat hieruit 
volgt, dat de budgetaire positie van deze ge
meente zeker moet worden aangemerkt als 
zoo ongunstig als die van eene gemeente, 
welke extra steun geniet en met dien steun 
den gewonen dienst sluitend houdt; dat der
halve aan het feit, dat door den genoemden 
maatregel het aanvragen van extra steun 
werd vermeden, geen argument kan worden 
ontleend voor het achterwege laten van ver
soberingen, welke zouden moeten worden 
aangebracht, indien wel zoodanige steun 
ware toe te kennen, dat, naar aanleiding van 
door hun college gegeven aanwijzingen als 
vorenbedoeld, door het gemeentebestuur 
werd besloten tot opzegging van de contrac
ten inzake telefoonaansluitingen t en behoeve 
van de wethouders en tot afschaffing van de 
uniformkleeding voor den gemeentebode; 
dat de comptabele regeling, op de begroo
ting voor 193 7, hiervan plaats vond bij raads
besluit van 21 September 1937 model D n°. 
VII; dat bij raadsbesluit van 4 Januari 1938 
model D. n°. I tot wijziging van de begroo
ting voor 1938 tot h et ongedaan maken van 
die bezuinigingsmaatregelen werd overge
gaan; dat het gemeentebestuur aan den her
haalden aandrang van hun college, om tot 
herstel van die bezuinigingen te besluiten. 
niet bereid is geweest gevolg te geven; dat 
ook in de begrooting voor 1939 ramingen 
voor de desbetreffende uitgaven zijn opge
nomen, te weten f 111 voor telefoonaanslui
tingen ten behoeve van de wethouders en 
f 75 voor uniformkleeding ten behoeve van 
den gemeentebode; dat door hun college bij 
de behandeling van de begrooting voor 1938 

- ter bereiking van de vereischte verlaging 
van het uitgavenpeil - onder meer de na
volgende bezwaren tegen den opzet van die 
begrooting ter kennis van het gemeente
bestuur zijn gebracht: 

r. niet noodzakelijk kon worden geacht 
de verhooging van de lasten voor den admi
nistratieven lienst, voortvloeiende uit de 
aanstelling van een drietal volontairs ter se
cretarie in den rang van klerk derde klasse, 
beteekenende, dat de betrokkenen, aan wie 
over 193 7. onder goedkeuring van hun college 
een toelage a.d f 390 was toegekend, een wed
de zouden gaan genieten van f 600 met vijf 
jaarlijksche verhoogingen ad f 95, plus diplo
matoelagen; 

2. niet gerechtvaardigd kon worden ge
acht de toekenning aan secretarie-ambtena
ren van een vergoeding voor de waarneming 
van het secretariaat van raadscommissiën , 
welke vergoeding bedraagt f 4.75 per avond
vergadering en wordt genoten door een com
mies en een adjunct-commies ter secretarie, 
wier totale bezoldiging afgezien van die ver
goeding, bedraagt, respectievelijk f 3.933 en 
f 2.375; 

3. verlaging dient plaats te hebben van 
de vergoeding voor het schoonhouden en het 
verzorgen der verwarming van de schoollo
kalen welke vergoeding op f 70 per lokaal 
werd geraamd; 

4. bevorderd dient te worden beperking 
van de gemeentelijke uitgaven voor het bij
zonder bewaarschoolonderwijs, geraamd op 
f 18 per leerling; dat het gemeentebestuur, 
ondanks herhaalden aandrang van hun col
lege, niet bereid is gevonden de noodige wij
zigingen ter zake in de begrooting voor 1938 
aan te brengen; dat ook in de begrooting 
voor 1939 de desbetreffende ramingen zijn 
opgenomen zonder rekening te houden met 
de bezwaren van hun college; dat bij de vast
stelling van de begrooting voor 1939 o. m. 
werd besloten tot verhooging van de beloo
ningen voor de bij het openbaar lager onder
wijs te werk gestelde kweekelingen van f 360 
tot f 600 ; dat in de gegeven omstandigheden 
deze en dergelijke voorzieningen moeten 
worden geacht te vallen buiten de grenzen 
van het op grond van de budgetaire positie 
der gemeente toelaatbare; dat blijkens het 
vore nstaande het gemee ntebestuur van 
Schiebroek in gebreke blijft zich bereid te 
toonen tot het doorvoeren en handhaven van 
de noodzakelijke versobering van de gemeen
tehuishouding; dat de begrooting voor 1939, 
welke dit tot uitdrukking brengt, niet vol
doet aan de eischen, welke in de gegeven 
omstandigheden aan die begrooting moeten 
worden gesteld en derhalve niet voor goed
keuring in aanmerking kan worden gebracht; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert , 
dat de budgetaire positie der gemeente niet 
dat zorgwekkend beeld vertoont, h etwelk 
Ged. Staten afschilderen; dat de door Ged. 
Staten bepaaldelijk aangewezen uitgaven 
geenszins als niet noodzakelijk of niet ge
rechtvaardigd zijn te beschouwen, noch als 
te hoog geraamd zijn te achten; dat toch de 



377 25 SEP 'l'EMBER 1939 

gemeenteraad bij de vaststelling zich behoor
lijk rekenschap heeft gegeven van haar be
teekenis; dat het hier alle betreft uitgaven 
ie. noodig voor een goede functionneering 
van de organen van het gemeentebestuur, 
2e. strekkende tot een redelijke bezoldiging 
voor personen in gemeentedienst en 3e. in 
het belang van de instandhouding van het 
voor zijne gemeente van veel beteekenis zijn
de bewaarschoolonderwijs; 

0. dat de overgelegde stukken, aangevuld 
door nadere op verzoek van de Afdeeling 
van den Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur, ingewonnen inlichtingen, uit
wijzen, dat de financieele toestand der ge
meente Schiebroek, tot uitdrukking komen
de in de doorloopend aanz•;e nlijke begroo
tingstekorten der laatste ja~·en, waarvan de 
aanzuivering slechts met groote moeite zal 
zijn te bewerkstelligen, een zeer zuinig be
heer der gemeentegelden vordert en nieuwe 
uitgaven slechts bij gebleken noodzaak toe
laat; 

dat, in dit licht bezien, de begrootings
posten, waartegen Ged. Staten bezwaar ma
ken, inderdaad moeten geacht worden de 
draagkracht der gemeente te boven te gaan; 

dat met name het terugkomen op reeds 
aangebrachte bezuinigingen onder de gege
ven omstandigheden niet is te rechtvaardi
gen; 

dat het te betreuren moge zijn, dat enke
le in dienst der gemt:ente werkzame perso
nen niet kunnen worden beloond als in voor
spoediger tijden mogelijk zou zijn, doch dat 
zulks de overheid niet ontheft van den plicht, 
hare uitgaven te beperken tot datgene, waar
toe zij geldelijk in staat is; 

dat niet aannemelijk is gemaakt, dat de 
belangen der gemeente bepaaldelijk op on
voldoende wijze zullen worden behartigd, in
dien de evenbedoelde uitgaven achterwege 
blijven; 

dat dus Ged. Staten terecht hunne goed
keuring aan de gewijzigde begroeting hebben 
onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. 
(A.B.) 

25 September 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wet houdend algemeene rege
len Waterstaatsbestuur art. 19.) 

Ten onrechte heeft appellant bezwaar 
tegen de indeeling door Ged. Staten van 
zij ne gronden in de meest-betalende 
klasse, aangezien, wanneer er sprake is 
van het blijvend droogleggen van gras
landen, welke tot dusver 's winters on
der water kwamen, een deel der belang
hebbenden wel van gevoelen pleegt te 
zijn, dat het gemis van de bevochtigende 
en min of meer bemestende werking van 
het water de gronden in kwaliteit doet 

achteruitgaan, doch de landbouwweten
schap reeds lang heeft uitgewezen, dat 
de bemestende werking van kleine 
stroompjes van uiterst geringe beteeke
nis is en door bemesting met kunst- of · 
stalmest de opbrengst na drooglegging 
zeer belangrijk kan worden verhoogd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door J. H. Mensingh, te Aalden, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Drenthe van 
20 Juli 1934, N ° . 136, inzake gewijzigde vast
stelling van de klassificatie der gronden in 
het waterschap "De Brunstingerleek"; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Juni 1939, N °. 382 (1937); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 21 Sept. 1939, N °. 486, Af
deeling Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Drenthe bij boven
genoemd besluit de klassificatie der gronden 
in het waterschap "De Brunstingerleek" ge
wijzigd hebben vastgesteld, waarbij zij o.a. 
J. H. Mensingh voornoemd in zijne tegen de 
klassificatie ingebrachte bezwaren niet-ont
vankelijk hebben verklaard; 

dat het genoemde besluit o.a. steunt op de 
overwegingen, dat J . H. Mensingh, te Aalden 
(gemeente Zweeloo) aanvoert, dat hij be
zwaren heeft tegen de lasten, die op zijne in 
het waterschap gelegen gronden worden ge
legd, omdat zij te hoog zijn en de gronden 
niet voldoende worden gebaat en hij zich 
steeds tegen de oprichting van het genoemde 
waterschap heeft verklaard; dat zij hierom
trent opmerken, dat dit bezwaarschrift zich 
vrijwel uitsluitend richt tegen de Jasten, aan 
de gronden opgelegd, terwijl daaruit niet 
blijkt, dat de appellant de indeeling van zijne 
gronden niet juist acht; dat dit bezwaar
schrift mitsdien niet kan worden beschouwd 
als tegen de klassificatie te zijn gericht; 

dat van dit besluit J. H. Mensingh, te 
Aalden, bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij reeds vóór de oprichting 
van het waterschap zich met alle kracht te
gen die oprichting heeft verzet, eensdeels, 
omdat van tevoren betreffende de uit te voe
ren werken en de te maken kosten geen voe
ling met de ingelanden is gehouden. noçh 
eenige mededeeling over den te heffen om-

. slag is gedaan, anderdeels, omdat door het 
droogleggen van de in de gemeente Beilen 
onder het waterschap gelegen, lage, zooge
naamde madelanden, de opbrengst daarvan 
aanzienl_ijk zoude verminderen, zooals ree~s 
op tal van andere plaatsen proefondervin
delijk was aangetoond; dat door het droog
leggen van deze gronden, die, zeer ten on
rechte, in de hoogste klasse zijn ingedeeld, 
de opbrengst van deze gronden niet alleen 
niet verbeterd is, maar tot niets is terug
gebracht en ook met zeer zwaar mesten niet 
tot de helft van vroegere opbrengsten is op 
te voeren; dat door de klassificatiecommis
sie de gemelde lage gronden, enkel en alleen 
omdat zij laag gelegen zijn, in de hoogste 
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klasse zijn geplaatst, doch geen rekening is 
gehouden met het feit, dat juist de structuur 
van deze gronden bevloeiing met water 
eischt en deze zonder bevloeiing geen op-

-brengst geven; dat deze gronden, nu het wa
terschap er eenmaal is, hoewel zeer t egen 
den zin van het overgroote deel der inge
landen, van elke betaling moeten worden 
vrijgesteld en derhalve in de zoogenaamde 
nulklasse moeten worden ingedeeld; dat de
ze lage landen thans zeer veel onkruid, na
melijk roobol, bevatten en door de droogleg
ging minderwaardige gronden zijn geworden, 
waarvan de opbrengst in eenigszins droge 
jaren tot nul gereduceerd is; dat deze lage 
gronden thans onverhuurbaar zijn, terwijl 
deze vóór de oprichting van het waterschap 
gretig voor goede prijzen werden gehuurd; 
dat hij in verband hiermede reeds getracht 
heeft, een gedeelte van die lage gronden gra
tis af te staan, doch geen kooper bereid 
bleek de waterschapslasten over te nemen; 
dat derhalve door het oprichten van het wa
terschap en het uitvoeren daarin van voor 
het grootste gedeelte onnoodige werken, de 
lage gronden in de hoogste, duurste klasse 
zijn geplaatst, doch daar zij waardeloos zijn 
geworden, in de nul-klasse geplaatst behoo
ren te worden; 

0. dat de grief van dezen appellant in 
hoofdzaak hierop neerkomt, dat zijns inziens 
de opbrengst van de vroeger bevloeide gron
den niet in belangrijke mate is verbeterd en 
soms zelfs is achteruit gegaan, om welke re
den deze gronden niet in de meest-betalende 
klasse hadden behooren te zijn ingedeeld; 

dat weliswaar, wanneer er sprake is van 
het blijvend droogleggen van graslanden, 
welke tot dusverre 's winters onder water 
kwamen, een deel der belanghebbenden van 
gevoelen pleegt te zijn, dat het gemis van 
de bevochtigende en min of meer bemesten
de werking van het water de gronden in 
kwaliteit doet achteruitgaan, doch dat de 
landbouwwetenschap reeds lang heeft uitge
wezen, dat de bemestende werking van 
stroompjes, als hierbedoeld, van uiterst ge
ringe beteekenis is en dat door bemesting 
met kunst- of stalmest (vroeger onmogelijk, 
omdat het water deze weg zou spoelen) de 
opbrengst na drooglegging zeer belangrijk 
kan worden verhoogd, omdat het grasgewas 
op den duur een betere kwaliteit en hoogere 
voedingswaarde bereikt dan bij jaarlijksche 
inundatie; 

dat ook overigens, zooals mede blijkt uit 
de nadere op v erzoek van de Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur ingewonnen inlichtingen, de bij de 
klassificatie t en deze gevolgde gedragslijn 
uit een landbouwkundig oogpunt verant
woord mag heeten en bepaaldelijk de ver
houding van de belangen, welke de voorma
lige "vloeiweiden" eenerzijds en de zooge
naamd zure gronden anderzijds bij de water
schapswerken hebben, op aanvaardbare wij
ze in de door Ged. Staten vastgestelde indee
ling tot uitdrukking is gebracht; 

dat de daling van de opbrengst der lage 

landen in de eerste plaats zal moeten worden 
toegeschreven aan de ongunst der tijden; 

dat, wat aangaat de opmerking van den 
appellant omtrent het voorkomen van kwa
de roobol in de lage landen, dit onkruid naar 
het oordeel van landbouwkundigen minder 
tiert op goed ontwaterde gronden, zoodat 
ook in dit opzicht de bedoelde landen van de 
ontwatering voordeel ondervinden; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het Re
glement voor het waterschap "De Brunstin
gerleek"; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat enz. 

(A.B.) 

26 September z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 20.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een wijziging van 
het reglement van het burgerlijk arm
bestuur, strekkend tot verhooging van 
de belooning van den administrateur, op 
grond, dat met het oog op de financieele 
omstandigheden der gemeente de ver
hooging niet voldoende gerechtvaardigd 
is . 

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

door het gemeentebestuur van Hillegom en 
het burgerlijk armbestuur van Hillegom 
tegen het besluit van Ged. S t aten van Zuid
Holland van 23/25 Mei 1939, G.S. n °. 156/1 
waarbij de goedkeuring is onthouden aan een 
wijziging van het reglement van het burger
lijk armbestuur, strekkende tot verhooging 
van de belooning van den administrateur van 
f 300 tot f 500 per jaar ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 September 1939, n ° . 501; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 September 
1939, n ° . 9758, afd. Armwezen; 

0. dat het genoemde b esluit van Ged. 
Staten steunt op de overwegingen, dat de 
bedoelde wijziging strekt tot verhooging, met 
ingang van 1 Januari 1939, van de belooning 
van den administrateur der g e noemde instel
ling van f 300 tot f 500 per jaar; dat de in
stelling hare middelen in hoofdzaak moet 
betrekken uit subsidie ten laste van de ge
meentekas; dat de financieele positie der 
gemeente Hillegom dermate ongunstig is, 
dat elke niet absoluut noodzakelijk uitbrei
ding harer uitgaven dient te worden verme
den; dat de functie van administrateur van 
het burgerlijk armbestuur wordt waargeno
men door een ambtenaar ter secretarie van 
de gemeente Hillegom, wiens belooning in de 
laatstgenoemde betrekking f 2850 per jaar 
bedraagt; dat, gezien het totaal der beloo
ningen van den betrokkene, de voorgenomen 
verhooging ad f 200 niet als absoluut nood
zakelijk kan worden aangemerkt; 

dat het gemeentebestuur van Hillegom in 



379 27 SEPTEMBER 1939 

beroep aanvoert, dat de werkzaamheden, 
welke aan het administrateurschap van het 
burgerlijk armbestuur zijn verbonden, regel
matig toenemen en dat de uitgaven gestegen 
zijn van f 22 .000 in 1930 tot f 55.658.14 in 
1937; dat het aantal regelmatig ondersteun
den in geld in die jaren van 114 tot 288 is 
toegenomen, terwijl de bemoeiingen, aan deze 
functie verbonden, een honorarium van f 500 
ten volle wettigen; dat de voorgestelde ver
hooging bij een geraamd budget van f 774.600 
voor 1939 slechts een verzwaring daarvan 
met een zeer miniem percentage beteekent, 
zoodat de vraag, of de gepresteerde diensten 
de verhooging wettigen, zwaarder moet we
gen dan de vraag, of de financieele positie 
de uitgaaf toelaat; dat deambtenaarinquaes
tie over 1939 als ambtenaar ter secretarie een 
salaris van f 2800 geniet; 

dat het burgerlijk armbestuur van Hille
gom bezwaren aanvoert van dezelfde strek
king als in het beroepschrift van het ge
meentebestuur zijn vervat; 

0 . dat met Ged. Staten moet worden ge
oordeeld, dat met het oog op de financieele 
omstandigheden der gemeente Hillegom de 
voorgenomen verhooging der belooning van 
den administrateur bij het burgerlijk armbe
stuur niet voldoende gerechtvaardigd is; 

dat derhalve Ged. Staten terecht de goed
keuring aan het raadsbesluit hebben onthou
den· 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. 
(A.B.) 

27 September z939. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

De R. v. B. heeft aan art. 280 Gem.
wet en het daarmede overeenstemmend 
art. 1 van voornoemde Verordening een 
juiste, met de strekking dier artikelen 
overeenkomende uitlegging gegeven door 
bij de beslissing van de vraag, of het on
derhavige perceel in den zin van voren
bedoelde artikelen is gelegen in de on
middellijke nabijheid van den openba
ren weg, uit te gaan van den afstand, 
waarop de uitgang van dit perceel van 
den openbaren weg is gelegen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Chef der Secretarie-afdeeling Belastin
gen te Apeldoorn tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastin
gen te Arnhem van den 20 Maart 1939 be
treffende den aanslag van A te Apeldoorn in 
de wegbelasting der gem. Apeldoorn over 
1937; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende in voornoemde be

lasting werd aangeslagen, als genothebbende 
van het gebouwde eigendom met daarbij be-

hoorend erf kad. bekend enz., tot een bedrag 
van f 4.83; 

dat belanghebbende, nadat op een door 
hem ingebracht bezwaar de raad van de gem. 
Apeldoorn den aanslag had gehandhaafd, van 
deze beslissing is gekomen in beroep; 

dat de R . v. B. den aanslag heeft vernie
tigd, zulks op grond: 

,,dat bij de behandeling der zaak is geble
ken, dat het gebouwde eigendom aan de niet 
openbare Piet Heinstraat is gelegen op een 
afstand van 42 Meter van de openbare Ma
riastraat, dat de uitgang aan de Piet Hein
straat op 401./2 Meter van de Mariastraat is 
verwijderd, terwijl de grens van den bij het 
huis behoorenden tuin aan de Piet Heinstraat 
op 28 Meter van de Mariastraat is gelegen; 

dat de Raad van oordeel is, dat bij de be
oordeeling van de vraag of een gebouwd 
eigendom met het daarbij behoorend erf in 
de onmiddellijke nabijheid van een open
baren weg is gelegen, rekening moet worden 
gehouden met de normale wijze van verkeer 
met dien weg; dat nu bij een huis met klei
nen geheel omheinden tuin als het onder
havige, het verkeer met het huis plaats vindt 
door den zich bij het huis bevindenden uit
gang; dat dus in dit geval moet worden ge
let op den afstand van dezen uitgang tot den 
openbaren weg, zijnde in dit geval 40½ Me
ter, dat bij dezen afstand, nu het perceel is 
gelegen in de geheel bebouwde kom van de 
gem. Apeldoorn niet kan worden aangeno
men, dat het in de onmiddellijke nabijheid 
van de openbare Mariastraat is gelegen;" 

dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie wordt gesteld: 

S., althans v. t. van art. 280 der Gemeente
wet en art. 1 der verordening op de heffing 
van een wegbelasting in de gem. Apeldoorn; 

ter toelichting waarvan wordt aangevoerd, 
dat voor de vaststelling van de grens met 
casu quo de nabijheid tot den openbaren weg 
moet worden uitgegaan van het aanrakings
punt casu quo het punt, waar het in de be
lasting te betrekken perceel (gebouwd met 
ongebouwd) den openbaren weg het meest 
nadert, en dat dan de afstand van het onder
havige perceel tot den openbaren weg slechts 
28 Meter bedraagt en dienvolgens dit in een 
tot woonwijk bestemd gedeelte in de ge
meente liggend perceel moet worden be
schouwd als in de onmiddellijke nabijheid 
van den openbaren weg te zijn gelegen; 

0. dienaangaande, 
dat art. x van de Verordening op de hef

fing van eene wegbelasting in de gem. Apel
doorn luidt, 

In deze gemeente wordt, onder den naam 
van wegbelasting, eene belasting geheven 
wegens gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven, die aan openbare land- of 
waterwegen in de gemeente belenden of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan zijn gele
gen, als eene bijdrage in de kosten, ten laste 
der gemeente komende voor aanleg, onder
houd, verlichting en rioleering dier wegen; 

dat de R . v . B. aan art. 280 van de Ge
meentewet en het daarmede overeenstem-
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mend art. 1 van voornoemde Verordening 
een juiste, met de strekking dier artikelen 
overeenkomende, uitlegging heeft gegeven 
door bij de beslissing van de vraag of het 
onderhavige perceel in den zin van voren
bedoelde artikelen is gelegen in de onmid
dellijke nabijheid van den openbaren weg, 
uit te gaan van den afstand, waarop de uit
gang van dit perceel van den openbaren weg 
is gelegen; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

4 October 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

Patiënt, meerderjarig, woonde in bij 
zijn ouders te 's-Gravenhage. Hij ver
liet de ouderlijke woning om te gaan 
zwerven, zooals tevoren meermalen was 
geschied, waarna hij gewoon was weder 
naar het huis zijner ouders terug te kee
ren. Niet is gebleken, dat hij den band, 
die hem met de gemeente 's-Gravenha
ge verbond, heeft willen verbreken om 
elders zijn hoofdverblijf te vestigen. 

. Voor het tegendeel kan geen beroep wor
den gedaan op een door hem tijdens zijn 
laatste omzwerving tot het gemeentebe
stuur van 's-Gravenhage gericht ver
zoek om toezending van een verhuis
kaart naar Rotterdam, nu hij die toe
zending niet heeft afgewacht en zich 
naar Dordrecht heeft begeven, waar hij 
in de inrichting van het L eger des Heils 
werd opgenomen, zonder dat is gebleken, 
dat hij in Dordrecht zijn hoofdverblijf 
heeft willen vestigen. Voor de toepas
sing van art. 39 wordt 's-Gravenhage als 
woonplaats aangewezen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Antonius 
J . Kipp; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 September 1939, n °. 437; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 September 
1939, n ° . 101 73, afd. Armwezen; 

0. dat Antonius Johannes Kipp, geboren 
te 's-Gravenhage 11 Juni 1915, op 10 Augus
tus 1938, zonder voorkennis van zijne ouders, 
bij wie hij inwoonde, de ouderlijke woning 
verliet om te gaan zwerven, zooals hij wel 
meer placht te doen; dat hij in begin De
cember 1938 werd opgenomen in de inrich
ting van het Leger des Heils te Dordrecht, 
Kromhout 102; dat hij den 18den Februari 
1939 krachtens rechterlijke machtiging werd 
opgenomen in het geneeskundig gesticht 
voor krankzinnigen "Het St. Joris Gast 
huis" te Delft; 

dat over de betaling van de kosten van 

zijne overbrenging naar en zijne verpleging 
in deze inrichting geschil is ontstaan tus
schen de gemeenten Dordrecht en 's-Gra
venhage; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland er niet 
in geslaagd zijn het geschil in der minne bij 
te leggen; 

dat burgemeester en wethouders van Dor
drecht van oordeel zijn, dat de patiënt reeds . 
abnormaal was, toen hij in hunne gemeente· 
kwam en dat de gemeente 's-Gravenhage 
als zijn woonplaats moet blijven aangemerkt; 

dat burgemeester en wethouders van. 
's-Gravenhage echter niet bereid zijn gevon
den de bedoelde kosten ten laste van hunne 
gemeente te nemen, daarbij aanvoerende, dat 
het Bureau "Bevolkingsregister" in hunne 
gemeente op 2 December 1938 een kaart
schrijven ontving, houdende verzoek van 
den patiënt om toezending van een verhuis
kaart naar het adres Schiedamschedijk 45 te 
Rotterdam (Leger des Heils); dat een on
derzoek aantoonde, dat hij inmiddels was 
vertrokken naar Dordrecht, Kromhout 102; 
dat derhalve de patiënt op het tijdstip van. 
de aanvrage van de rechterlijke machtiging 
te 's-Gravenhage geen woonplaats in den 
zin van het B. W. had; 

0. dat A. J . Kipp, blijkens de overgelegde 
stukken, inwoonde bij zijne ouders te 's-Gra
venhage, zoodat deze gemeente als zijn woon
plaats in den zin van het B . W. moet worden 
beschouwd; -

dat hij weliswaar de ouderlijke woning op 
10 Augustus 1938 heeft verlaten en sinds
dien zwervende is geweest, doch dat zulks 
tevoren al meermalen was geschied en hij na 
karteren of langeren tiid gewoon was weder 
naar het huis van zijne ouders terug te kee
ren; 

dat in ieder geval niet is gebleken, dat hij 
den band, die hem met 's-Gravenhage ver
bond, heeft willen verbreken om elders zijn 
hoofdverblijf te vestigen; 

dat voor het tegendeel geen beroep kan 
worden gedaan op zijn den 1sten December· 
1938 tot het gemeentebestuur van 's-Gra
venhage gericht verzoek om toezending van 
een verhuiskaart naar Rotterdam, nu is ko
men v ast te staan, dat hij die toezending 
niet heeft afgewacht en zich naar Dordrecht 
heeft begeven; 

dat de omstandigheden, zooals zij zich 
hier hebben voorgedaan, niet de gevolgtrek
king wettigen, dat hij te Dordrecht, waar 
hij in de inrichting van het Leger des Heils 
werd opgenomen, zijn hoofdverblijf heeft 
willen vestigen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
voor de toepassing van art. 39 der Armen

wet als de woonplaats van den armlastigen 
krankzinnige A. J . Kipp aan te wijzen de 
gemeente 's-Gravenhage. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 
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4 October 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 244.) · 

Ged. Staten hebben terecht goedkeu
ring onthouden aan een gemeentebegroo
ting, waarop een post is geraamd we
gens opbrengst van staan- en plaatsgel
den, hoewel een door de Kroon goedge
keurde, verordening tot heffing daarvan 
ontbreekt. Voorts is niet voldoende aan
nemelijk gemaakt, dat andere geraamde 
inkomsten in hun geheel op den dienst 
van het betrokken begrootingsjaar zul
len binnenkomen, noch dat, in verband 
met het tegoed der gemeente bij bank
instellingen, de raming van rente van 
tijdelijk belegd kasgeld verantwoord zou 
zijn. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Eersel, tegen het be
tiluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 31 Mei 1939, G. n °. _364, Ille Afdeeling, 
bij welk besluit goedkeuring is onthouden 
aan de begroeting dier gemeente voor 1939; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 September 1939, n°. 510; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 September 
1939, n °. 2u68, afd. B. B.; 

0 . dat het genoemde besluit van Ged. 
Staten steunt op de overwegingen, 1e. dat 
op post 102 is geraamd een bedrag van 
f 1500 wegens opbrengst van staan- en 
plaatsgelden op het Marktplein; dat voor 
heffing dezer gelden geen Ko!}inklijk goed
gekeurde verordening bestaat; dat de laat
stelijk door den raad vastgestelde verorde
ning - ook naar de meening van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken - niet 
voor goedkeuring vatbaar is, daar de tarie
ven beduidend hooger zijn dan art. 287 der 
Gemeentewet toelaat, wijl deze een winst 
van rond 150 % zouden opleveren; dat het 
gemeentebestuur in verband hiermede aan
voert, dat nog in 1939 uitbreiding en ver
nieuwing van het Marktplein zal plaats heb
ben; dat - afgezien van de vraag, in hoe
verre de uitgaven voor dit doel in aanmer
king zullen kunnen komen voor de bepaling 
dezer heffing - deze in elk geval voor het 
bepalen van de tarieven eerst nà het tot 
stand komen van het werk mogen medetel
len, wijl eerst dan uitgaven ter zake op den 
gewonen dienst zullen drukken; dat derhalve 
de wettelijk vereischtç_ grondslag voor de 
raming van post 102 ontbreekt; 2e. dat op 
de posten 121, 145 en 232 is geraamd resp. 
f 6.288, f 1200 en f 800 wegens pacht van 
landerijen, schoolgeld en hondenbelasting; 
dat het gemeentebestuur niet aannemelijk 
heeft kunnen maken, dat redelijkerwijze kan 
worden verwacht, dat deze bedragen inder
daad op den dienst 1939 zullen binnenko
men; dat zulks - gelet op de inkomsten ter 
zake in vorige jaren - dan ook niet te ver
wachten valt; 3e. dat op post 125, onderdeel 
c, is geraamd een bedrag van f 307.80 we-

gens rente van tijdelijk belegd kasgeld; dat 
aan de hand van deze raming en het bij de 
betrokken banken geldend rentepercentage, 
de gemeente gemiddeld een debet saldo zou 
moeten hebben van rond f 11.200; dat dit 
saldo op 9 Januari 1939 bedroeg rond f 7.600, 
terwijl volgens mededeeling van het gemeen
tebestuur dd. 16 Mei 1939 het laatstbekende 
saldo rond f 8.000 was; dat de raming der
halve te hoog blijkt; dat, zooals uit het vo
renstaande blijkt, de begroeting niet reëel 
sluitend is; dat het gemeentebestuur - on
danks herhaalde aanmaning hunnerzijds -
weigerachtig is gebleven, tot het sluitend 
maken der begroeting andere gewone dek
kingsmiddelen aan te wijzen; dat derhalve 
de begroeting niet voor goedkeuring vatbaar 
is; 

dat de gemeenteraad in beroep in hoofd
zaak aanvoert: wat aangaat de opbrengst 
van staan- en plaatsgelden op het Markt
plein, dat dezelfde tarieven herhaalde malen 
de Koninklijke goedkeuring verwierven; dat 
van een winst van 150 % geen sprake kan 
zijn; dat in het licht van de ontvangsten en 
de uitgaven wegens de markten te Eersel 
deze markten voor de gemeentekas eerder 
een verlies dan winst opleveren; dat de ta
rieven der marktgeldheffing nimmer door 
den handel zijn aangevochten; wat de op
brengst van pacht van landerijen betreft, dat 
de meeste landerijen gedurende de laatste 
jaren opnieuw zijn verpacht geworden aan 
solide pachters, waarvan de pachtsommen re
gelmatig binnenkomen, zoodat de geraamde 
opbrengst inderdaad te verwachten is; dat 
bovendien in 1939 eenige nieuwe landerijen 
zijn verpacht voor een pachtsom van f 1 70 
per jaar, waardoor de totale opbrengst voor 
1939 zelfs verhoogd wordt tot f 6.458, zoo
dat de raming van f 6.288 alleszins is gemo
tiveerd; dat weliswaar de opbrengst der 
laatste jaren minder heeft bedragen, doch dat 
dit zijn oorzaak vindt in de gedurende die 
jaren toegestane crisiskorting op de pacht
sommen van 20 %, welke korting van 1939 
af heeft afgedaan; wat aangaat de opbrengst 
der schoolgelden, dat het primitief kohier 
over 1938 reeds een opbrengst aanwees van 
f 985, terwijl het totaal van het suppletoire 
kohier over 1938 nog niet bekend is; dat hij 
bij het ramen van den onderhavigen post 
op f 1.200, rekening heeft gehouden met een 
normale stijging van het leerlingenaantal; 
wat de opbrengst der hondenbelasting aan
gaat, dat het primitief kohier 1938 afge
rond f 700 bedraagt, terwijl het totaal van 
het suppletoire kohier 1938 nog niet bekend 
is; dat voor 1939 op eenige stijging van het 
getal honden is gerekend in verband met de 
stijging van het aantal woonhuizen; dat op 
post 121 ten minste het geraamde bedrag zal 
worden ontvangen; dat in het ongunstigste 
geval de opbrengsten op de posten 145 en 
232 slechts verschillen van onbeduidenden 
aard zullen opleveren, terwijl de post on
voorziene uitgaven ad f u31.17 ruimschoots 
dekking biedt; wat aangaat de rente van tij
delijk belegd kasgeld, dat krachtens besluit 



1939 4 OCTOBER 382 

van Ged. Staten van 3 Mei 1939, G. n °. 167, 
een verkoop van gemeenteheidegrondenheeft 
plaats gehad, waarvan de opbrengst ad 
f 14.500 voorloopig geheel rentegevend wordt 
belegd op de plaatselijke boerenleenbanken 
tegen eene rente van 2.75 % 's jaars, waar
door het debet-saldo stijgt tot f 22.500 zijnde 
het dubbel van het door Ged. Staten bere
kend gemiddeld bedrag van f 11.200, zoodat 
de geraamde rente-opbrengst van belegde 
kasgelden nader blijkt te zijn eerder te laag 
dan te hoog; dat hij verzoekt, de begrooting 
alsnog goed te keuren; 

0. ten aanzien van post 102, dat in de 
gemeente Eersel een door Ons goedgekeurde 
verordening op de heffing van staan- en 
plaatsgelden op het Marktplein ontbreekt, 
zoodat reeds hierom deze post op de begroo
ting niet kan worden gehandhaafd; 

0. ten aanzien van de posten 121, 145 en 
232, dat het niet uitgesloten is, dat hetgeen 
over 1939 als opbrengst van pacht van lan
derijen, van schoolgelden en van hondenbe
lasting is geraamd, eerlang in de gemeente
kas zal vloeien, doch dat, in aanmerking ge
nomen, dat de laatste jaren op deze posten 
belangrijke sommen ac!}terstallig zijn geble
ven, het appelleerend gemeentebestuur niet 
voldoende heeft kunnen aannemelijk ma
ken, dat de geraamde bedragen in hun ge
heel op den dienst 1939 zullen binnenko
men· 

o.' ten aanzien van den post 125, onderdeel 
c, dat het mede op grond van de omstandig
heid, dat blijkens proces-verbaal van kas
opneming vanwege B. en W . op 12 Juni 1939 
het tegoed der gemeente bij de boerenleen
banken slechts ongeveer f 630 bedroeg, niet 
aannemelijk moet worden geacht, dat het 
gemiddeld saldo bij de banken zoodanig zal 
zijn, dat een raming wegens rente ad f 307.80 
verantwoord zou zijn te achten; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht hun 
goedkeuring aan de begrooting hebben ont
houden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. 
(A.B.) 

4 October z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 22bis j O • 

art. 19.) 
T en onrechte hebben Ged. St aten 

goedgekeurd een raadsbesluit ingevolge 
art. 22bis 1e lid, nu bij opheffing der 
school 9 kinderen zouden moeten over
gaan naar de school in een naburige ge
meente, met welke geen regeling krach
tens art. 19 is getroffen, zoodat de toe
lating niet is verzekerd. Daaraan doet 
niet af, dat krachtens art. 19 se en 6e 
lid een regeling zoo noodig kan worden 
opgelegd, nu tot het opleggen daarvan 
tot nu toe nog niet is overgegaan. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door E. Kamphuis en drie andere leden van 
den raad der gemeente Dalfsen, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Overijssel van 
4 April 1939, n°. 3021/2849, 2• afdeeling, 
waarbij is goedgekeurd het besluit van den 
raad der gemeente Dalfsen van 24 Januari 
1939, n°. 5582, waarbij, onder 1, is vastge
steld, dat het behoud der openbare lagere 
school te Lenthe, in die gemeente, niet wordt 
gevorderd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 20 September 1939, n°. 513; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 September 1939, n°. 9989, afd. L. 0.; 

0. dat de raad a er gemeente Dalfsen in 
zijne openbare vergadering van 24 Januari 
1939 besliste, dat het behoud der openbare 
lagere school te Lenthe (gemeente Dalfsen) 
niet wordt gevorderd, daarbij overwegende, 
dat, berekend naar den maatstaf van art. 28 
der Lager-Onderwijswet 1920, het aantal 
leerlingen aan de openbare lagere school te 
Lenthe (gemeente Dalfsen) over 1938 be
draagt 172/ 3 ; dat het aantal kinderen op de 
genoemde school thans slechts 16 bedraagt; 
dat van deze leerlingen slechts een getal van 
s op een grooteren afstand dan 4 km van 
een andere openbare lagere school woonachtig 
is en van deze S leerlingen er twee zijn, die 
thans ook ongeveer 4300 m van de school te 
Lenthe wonen; dat van de leerlingen een 
getal van 3 beduidend dichter bij de openbare 
lagere school te Dalfsen (dorp) dan bij die te 
Lenthe woonachtig zijn; dat andere scholen 
voor de leerlingen langs goede wegen zijn te 
bereiken; dat het aantal ingezetenen dezer 
gemeente volgens de laatstelijk door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek bekend 
gemaakte bevolkingscijfers bedraagt 7941; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij hun 
besluit van 4 April 1939 het evenvermelde 
besluit hebben goedgekeurd, uit overweging, 
dat de opheffing der school te Lenthe voor 
slechts drie leerlingen een ongerief van eenige 
beteekenis zou scheppen dat de beteekenis 
van dat ongerief nog niet al te hoog moet 
worden aangeslagen; dat immers, gelet op de 
levenswijze van de zeer verspreid wonende 
bevolking in het landelijke gedeelte der 
gemeente Dalfsen, het niet onredelijk is te 
verwachten, dat enkele schoolkinderen een 
afstand van ongeveer 4 kilometer naar de 
school afleggen; dat de onder sommige 
weersomstandigheden daaraan misschien ver
bonden bezwaren nog worden getemperd 
door de zeer ingrijpende verbetering van de 
zandwegen en de fietspaden, welke onder 
de gemeente Dalfsen thans plaats vindt; dat 
op de naburige openbare scholen voor de 
leerlingen, die thans de school van Lenthe 
bezoeken, desverlangd plaats zou zijn; dat 
omtrent de toelating van leerlingen uit de 
gemeente Dalfsen op de school te Heino 
weliswaar geen gemeenschappelijke regeling 
is getroffen, maar dat zulks geen bezwaar is, 
daar immers, uit hoofd van de leden S en 6 
van art. 19 der Lager-Onderwijswet 1920, 
zulk een regeling zoo noodig kan worden 
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opgelegd; dat op grond van dit alles ook 
naar het oordeel van hun college de instand
houding der school niet wordt gevorderd en 
het raadsbesluit dus kan worden goedge
keurd ; 

dat van deze beslissing E. Kamphuis en 
drie andere leden van den raad der gemeente 
Dalfsen bij Ons in beroep zijn gekomen, 
daarbij aanvoerende dat zij dit beroep mee
nen te kunnen instellen op de gronden, welke 
Ons hebben geleid tot het besluit van 23 
September 1938, waarbij met verniet iging 
van het besluit van Ged. Staten van Over
ijssel van 3 Mei 1938, n°. 3632, 2• afdeeling, 
goedkeuring werd onthouden aan het besluit 
van den raad der gemeente Dalfsen van 28 
December 1937, n°. 3782, met beslissing, 
dat de instandhouding van de openbare 
school te Lenthe, gemeente Dalfsen, ingevol
ge art. 19 der Lager-Onderwijswet 1920 
wordt gev orderd ; dat voorts niet 5, doch 12 
kinderen op een grooteren afstand dan 4 km 
van een andere openbare lagere school wo
nen ; dat dit aantal misschien in 1939 daalt 
tot 9 door waarschijnlijk vertrek van een 
drietal kinderen; dat echter aangenomen 
mag worden, dat dit aantal ten minste 9 
blijft , eenzelfde aantal als genoemd in de 
overwegingen van bovengenoemd besluit van 
23 September 1938, n°. 25 ; dat ook overigens 
de omstandigheden dezelfde zijn als het 
vorige jaar; 

0 . dat blijkens de stukken bij opheffing 
van de openbare lagere school te Lenthe, 
gemeente Dalfsen, 9 kinderen zouden moeten 
overgaan naar de openbare lagere school te 
Heino ; 

dat evenwel de toelating van de kinderen 
op deze school niet door een gemeenschap
pelijke regeling tusschen de gemeenten 
Dalfsen en Heino is verzekerd ; 

dat onder deze omstandigheden naar Ons 
oordeel niet kan worden gezegd, dat ingeval 
van opheffing van de onderwerpelijke school 
in de gemeente Dalfsen voldaan zou zijn aan 
den eisch van art . 19, 1• lid, der Lager
Onderwijswet 1920, dat aldaar voldoend 
lager onderwijs moet worden gegeven in een 
genoegzaam aantal scholen, welke voor alle 
kinderen zonder onderscheid van godsdien-
stige gezindheid toegankelijk zijn ; · 

dat Ged. Staten weliswaar hebben over
wogen, dat een regeling , als evenbedoeld, uit 
hoofde van de leden 5 en 6 van art . 19 der 
Lager-Onderwijswet 1920 zoo noodig kan 
worden opgelegd, doch dat dit hier niet tot 
een andere beslissing vermag te leiden, nu 
tot het opleggen van een zoodanige regeling 
tot nu toe nog niet is overgegaan ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Overijssel van 4 April 
1939, n°. 3021/2849 , 2• Afd ., aan het besluit 
van den raad der gemeente Dalfsen van 24 
Januari 1939, n°. 5582, goedkeuring te 
onthouden, met beslissing , dat de instand
houding van de openbare lagere school te 
Lenthe, gemeente Dalfsen, ingevolge art. 19 
der Lager-Onderw.wet 1920 wordt gevorderd. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, enz. (A. B .) 

s October z939. U I TSPRAAK van den 
Centralen R aad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 106, lid 1.) 

De in deze bepaling gegeven beroeps
term ijn begint, volgens haar duidelijke 
bewoordingen, t e loopen met ingang van 
den dag der uitspraak, en dus niet met 
ingang van dien, waarop van de uit 
spraak voor het eerst is kennis genomen. 
H ieruit volgt, dat - om niet nader t e 
achterhalen redenen - de wetgever den 
beroepstermijn verschillend heeft ge
steld, naar gelang het gaat om een be
roep (art. 60, leden I en 3) of om een 
hooger beroep (art. rn6, lid 1). 

B eschikking in zake M r. W . P. Mulié, wo
nende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord na te noe

men gemachtigde; 
0. dat Mr. M ulié voornoemd in hooger be

roep is gekomen v an de uitspraak van het 
Ambtenarengerecht t e 's-G ravenhage van 
II J uli 1939, doch bij beschikking van den 
fungeerend-Voorzitter van dezen R aad dd. 
24 Augustus 1939 niet-ontvankelijk is ver
klaa rd in zijn hooger beroep ; 

0 . dat M r . Mulié tegen deze beschikking 
tijdig verzet heeft gedaan; 

0. dat opposant in de gelegenheid is ge
steld te worden gehoord en in R aadkamer 
van dezen R aad is verschenen bij zijn ge
machtigde Mejuffrouw M r. J. M. C . R omeyn, 
advocate te 's-Gravenhage; 

0. dat het beroepschrift - blijkens den 
poststempel op den omslag, waarin het was 
gesloten - op 12 Augustus 193 9 per post aan 
dezen R aad is toegezonden, zoodat de t er
mijn , gesteld in art. rn6, lid 1 , der Ambtena
renwet 1929, niet in acht is genomen en het 
hooger beroep te laat is ingesteld ; 

0. dat bij verzets~hri ft is betoogd, dat de 
termijnbepaling van a rt. n9 ( abusievelijk 
verwijst het verzetschrift naa r art . 120) der 
Beroepswet een beginsel inhoudt, waarop.het 
geheele stelsel van onze wetgeving zou be
rusten, doch een dergelijke meening niet valt 
te onderschrijven, nu de Ambtenarenwet 
1929, welke de eenige ten deze toepasselijke 
wet is, uitdrukkelijk - zij het om niet nader 
te achterhalen redenen - een andere ter
m ijnbepaling ten aanzien van het instellen 
van hooger beroep heeft vastgelegd dan voor
meld art. II9 der Beroepswet; 

0. dat evenmin met vrucht een beroep kan 
gedaan worden op de uitspraak van dezen 
R aad dd. 2 S eptember 1937, A. B. 1938, bi. 
26, in het verzetschrift genoemd, vermits 
daarbij een beroep is berecht in eersten en 
eenigen aanleg voor dezen Raad, derhalve 
met toepassin g van art. 60, lid 3, der Amb
tenarenwet 1929, doch deze bepaling m et be
t rekking tot de berechting van een hooger 
beroep , gelijk het onderhavige, toepassing 
mist; 

0 . dat evenmin den opposant kan bat,sn 
diens bij monde van zijn gemachtigde gege-
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ven uiteenzetting omtrent de redenen, waar
om met het instellen van het hooger beroep 
is gewacht tot een der - naar het inzicht van 
opposant en zijn gemachtigde - laatste da
gen, waarop dit nog kon geschieden, vermits, 
welke de aard dier redenen ook moge ge
weest zijn, daarin nimmer rechtvaardiging 
kan zijn gelegen van overschrijding van den 
termijn, welken de wet in ondubbelzinnige 
bewoordingen voor het instellen van hooger 
beroep geeft: 

0. dat een en ander leidt tot ongegrond
verklaring van het verzet zonder nader on
derzoek; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het verzet van Mr. W. P. Mulié 

te 's-Gravenhage ongegrond. 
(A.B.) 

6 October z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228f.) 

Ged. Staten hebben ten onrechte 
goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot onderhandsche verhuring van 
een woning aan den gemeenteveldwach
ter, nu de gestelde huurprijs niet der
mate laag is, dat van ontduiking van de 
jaarwedderegeling kan worden gespro
ken en, al zou een eenigszins hoogere 
huurprijs op zichzelf niet ongemotiveerd 
zijn, het de vraag is of, ingeval de veld
wachter naar elders zou verhuizen, het 
mogelijk zou zijn voor deze woning een 
anderen huurder te vinden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Zuidhorn tegen 
het besluit van Ged. Staten van Groningen 
van 26 Januari 1939, n °. n6a, se afdeeling, 
bij welk besluit goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit dsf. 30 Dec. 1938, tot 
onderhandsche verhuring van een woning 
aan den gemeenteveldwachter; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 September 1939, n ° . 296; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 September 
I939, n ° . 20806, afdeeling Binnenlandsch Be
'Stuur;~ 

0. dat de raad van Zuidhorn in zijne ver
gadering van 30 December 1938 heeft be
sloten burgemeester en wethouders te mach
tigen tot onderhandsche verhuring voor den 
tijd van één jaar, ingaande op den dag, vol
gende op dien, waarop de loopende overeen-
1comst zal eindigen, van de woning wijk B 
n °. 271 voor den prijs van f120, met be
paling, dat het voor de woning verschuldig
de waterrecht ten laste van den huurder 
'komt; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
krachtens raadsbesluit van 4 Maart 1938 is 
verhuurd de woning wijk B n°. 271 voor het 
tijdvak 12 Mei 1938-12 Mei 1939 voor den 
-prijs van f 120, vermeerderd met het voor 

deze woning verschuldigde waterrecht; dat 
alzoo in de verdere verhuring van deze wo
ning opnieuw dient te worden voorzien; dat 
de thans geldende huur billijk is te achten; 

dat Ged. Staten van Groningen bij schrij
ven, gedateerd 26 Januari 1939, n ° n6a, se 
afdeeling, aan het gemeentebestuur van 
Zuidhorn hebben doen weten, dat zij aan het 
voormelde raadsbesluit hun goedkeuring 
hebben moeten onthouden op de gronden, 
waarop zij ook bezwaar hadden tegen het 
raadsbesluit dd. 4 Maart 1938 tot verhuring 
van het gemelde huis voor het loopende jaar, 
waarbij zij er, voorzooveel noodig, de aan
dacht op vestigen, dat hun beslissing thans 
zoo tijdig is gevallen, dat de overweging, 
welke de Kroon aanleiding gaf het laatst
genoemde raadsbesluit in beroep goed te 
keuren, ten aanzien van het thans aangebo
den raadsbesluit niet kan gelden; 

dat van deze beslissing de raad van Zuid
horn bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat het hier betreft de woning van 
den gemeenteveldwachter, waarvoor gedu
rende het eerste huurjaar (1937-1938) een 
huur gold van f 100 + waterrecht, welk be
drag de raad in verband met aangebrachte 
verbeteringen voor het huurjaar 1938-1939 
heeft verhoogd met f 20; dat Ged. Staten in 
het afgeloopen jaar aan een raadsbesluit van 
gelijke strekking hunne goedkeuring hebben 
onthouden, vermits een huur van f 120, ver
meerderd met het waterrecht, huns inziens 
niet overeenkomt met de huur, welke voor 
soortgelijke woningen in deze gemeente kan 
worden bedongen; dat echter bij Ons besluit 
van 14 October 1938, n°. 35, met vernieti
ging van het in beroep bestreden besluit van 
Ged. Staten, aan het bedoelde raadsbesluit 
alsnog goedkeuring is verleend; dat Ged. 
Staten thans wederom blijkens hun schrij
ven van 26 Januari 1939, n °. 116a, se afdee
ling, hetzelfde bezwaar tegen den huurprijs 
maken en daarom hunne goedkeuring aan 
het raadsbesluit van 30 D ecember 1938 heb
ben onthouden; dat de raad echter van oor
deel blijft, niet hooger dan een huur van f120 
+ waterrecht te moeten gaan en zulks op de 
navolgende gronden: re. is den veldwachter 
de plicht opgelegd, in het dorp Noordhorn 
te wonen, waardoor het bedoelde perceel 
eenigszins het karakter van een ambtswoning 
heeft gekregen; 2e. is destijds aan de solli
citanten voor de vacature van veldwachter 
- tevens onbezoldigd gemeentebode - , na 
bespreking in den raad, een bedrag van f 100 
als vermoedelijke huur genoemd en wordt 
het niet redelijk geacht, daarvan al te zeer 
af te wijken, omdat bij verhooging der huur 
tot f 140 (zooals Ged. Staten wenschen) de
zen gemeente-ambtenaar in strijd met de 
vóór het aanvaarden zijner benoeming opge
wekte verwachtingen, reeds kort na zijne in
functie-treding een huurverhooging zou wor
den opgelegd van 40 % ; 3e. is de bedoelde 
ambtenaar weliswaar theoretisch vrij om 
desgewenscht een andere woning. te betrek
ken, d~ch practisch gedwongen om in zijne 
tegenwoordige woning te blijven: a. omdat 
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hij in de keuze van een woning beperkt is 
tot het dorp Noordhorn en daar ter plaatse 
zeer weinig voor hem geschikte huurwonin
gen zijn; b . omdat volgens plaatselijk ge
bruik de woningen als regel vóór 1 Januari 
worden verhuurd en hij nu te laat zal ko
men; 4e. beantwoordt de inrichting van de 
bedoelde woning in verschillende opzichten, 
o. m. met betrekking tot de slaapgelegen
heid, niet aan redelijke eischen (het perceel 
is in 1909 gebouwd) , terwijl de buitenmu
ren, die boven het trasraam zijn opgetrokken 
van kalkzandsteen, doorslaan, hetgeen tot 
allerlei bezwaren aanleiding geeft; 5e. is het 
waterrecht, hetwelk ten laste van den huur
der komt, sedert den aanvang der bewoning 
verhoogd en bedraagt het thans f 2 7 .40; 6e. · 
is van dezelfde woning in het voorjaar 1935 
- toen de waterleiding in deze gemeente nog 
niet was opengesteld - gebleken, dat zij 
voor het destijds gevraagde bedrag ad f 156 
niet gemakkelijk aan particulieren kon wor
den verhuurd; 7e. is een onderzoek naar den 
toestand en inrichting der woning vanwege 
Ged. Staten, voorzoover hem bekend, nim
mer ingesteld; 8e. heeft de raad den indruk 
ontvangen, dat, daar het geschil in dezen is 
beperkt tot het toch zeer geringe bedrag van 
f 20, Ged. Staten bij het nemen hunner be
slissing de gemeentelijke regeervrijheid meer 
aan banden hebben gelegd als met den geest 
der Grondwet is overeen te brengen; dat ook 
o. m . Prof. Kranenburg een gelijke meening 
is toegedaan, waar hij in deel II, bladzijde 
243 van zijn werk "Het Nederlandsche 
Staatsrecht" schrijft : ,,Ged. Staten hebben 
dus hun goedkeuring ·alleen te weigeren, 
wanneer klaarblijkelijk de algemeene vermo
genstoestand der gemeente door het desbe
treffend raadsbesluit onevenredig zou wor
den geschaad ; wanneer zij een raadsbesluit 
enkel onwenschelijk achten, omdat zij eene 
andere voorstelling van het gemeentebelang 
dan de raad hadden, mogen zij hun goedkeu
ring niet onthouden", en even verder in een 
voetnoot : ,,In den allerlaat st en t ijd schijnt 
bij sommige colleges van Gedeputeerden een 
andere tendentie naar voren te komen. Zij is 
in strijd met het doel van het goedkeurings
recht" ; dat de raad op grond van het voren
staande van oordeel is, dat voor deze woning 
geen hoogere huurprijs dient te worden ge
vorderd dan de thans geldende, bij Ons be
'sluit van 14 October n38, bekrachtigde, prijs 
van f 147.40 (f120 huur + f 27.40 water
recht); 

0 . dat op grond van een op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen vän Bestuur, door den Rijks
gebouwendienst ingesteld onderzoek moet 
worden aangenomen, dat de prijs van f 120 
per jaar (vermeerderd met het verschuldigde 
waterrecht), waarvoor de gemeenteraad de 
bovenvermelde woning aan den gemeente
veldwachter wenscht te verhuren, niet der
mate laag is, dat van een ontduiking van de 
jaarwedderegeling zou kunnen worden ge
·sproken ; 

dat, hoewel een eenigszins hoogere huur-
L . 1939. 

prijs voor het kortelings verbeterde woon
huis op zichzelf niet ongemotiveerd zou zijn, 
daartegenover terecht de vraag mag worden 
gesteld, of, ingeval de veldwachter naar el
ders zou verhuizen, het mogelijk is voor de
ze woning een anderen huurder te vinden; 

dat in verband met een en ander de door 
den gemeenteraad bepaalde huurprijs niet als 
onredelijk kan worden beschouwd; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte aan 
het raadsbesluit hun goedkeuring hebben 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het begreden besluit 

van Ged. Staten van Groningen van 26 Ja
nuari 1939, n ° . n6a, se afdeeling, alsnog 
goedkeuring te verleenen aan het besluit van 
den raad der gemeente Zuidhorn van 30· De
cember 1938, betreffende de onderhandsche 
verhuring van de woning wijk B, n° . 271 al
daar. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 

9 October 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15.) 

Waar het onderhavig verzoek betrof 
het houden van een collecte, zonder aan
duiding van eenig tijdstip, waarop men 
deze collecte wilde doen plaats vinden, 
kan, nu B. en W. deden weten, ·dat dit 
tijdstip in ieder geval niet vóór het vol
gend jaar zou kunnen vallen en zij voorts 
de mogelijkheid van het verleenen van 
hun toestemming voor het houden van 
een inzameling in een volgend jaar af
hankelijk stelden van het uitvallen van 
een andere collecte, van een definitief 
afwij zende beschikking op het verzoek 
niet worden gesproken. Appellant is der
halve in zijn beroep op de Kroon niet
ontvankelijk. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van de Vereeniging "Hel
den-der-zee-Fonds: Dorus Rijkers", geves
tigd te 's-Gravenhage, tegen het besluit van 
burgemeester en wethouders van Groningen 
van 27 October 1938, n °. 14106, waarbij vol
gens den appellant toestemming zou zijn ge
weigerd tot het houden van eene openbare 
inzameling in die gemeente; 

Den Raad van State, Afde eling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies vari 
5 Juli 1939, n° . 367; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van s October 1939, 
n °. 7690, Afdeeling Armwezen; 

0. dat B. en W. van Groningen onder dag
teekening van 27 Oct. 1938 op een verzoek 
van het bestuur der vorenvermelde vereeni
ging om toestemming tot het houden van 
eene openbare inzameling in de gemeente 
het navolgende antwoord aan dat bestuur 
hebben doen toekomen: 

25 
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,,Naar aanleiding van nevenvermeld ver
zoek berichten wij U, dat wij het, in ver
band met de omstandigheid, dat tengevolge 
van den tegenwoordigen economischen toe
stand reeds herhaaldelijk een beroep op de 
milddadigheid van de ingezetenen dezer ge
meente moet worden gedaan, niet wensche
lijk achten het aantal collecten, hetwelk tot 
nu toe jaarlijks in deze gemeente wordt ge
houden, door het toestaan van nieuwe geld
inzamelingen uit te breiden. Wel zouden wij 
onze medewerking tot het houden van de 
door U bedoelde collect~ in een volgend jaar 
kunnen verleenen, indien daartegenover in 
dat jaar een der andere collecten uitvalt. Wij 
denken hierbij aan de inzameling, welke in 
deze gemeente pleegt te worden gehouden 
door de Noord- en Zuid-Hollandsche Red
ding Maatschappij. Wij meenen U daarom 
in overweging te mogen geven U omtrent 
een regeling te dezer zake met het bestuur 
van die Maatschappij te verstaan."; 

dat het bestuur voornoemd te dezer zake 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat zijns inziens de gevraagde collecte niet 
strijdig is met het belang der openbare orde 
en daartegen ook niet uit anderen hoofde 
bezwaar kan worden gemaakt; dat B. en W. 
zijns inziens niet gerechtigd zijn, op grond 
van veelvuldigheid van collectes, collectes 
te weren van wettig erkende instellingen van 
weldadigheid en zeker niet de onderwerpelij
ke collecte, voorgenomen door zoodanige in
stelling en ten bate van een doel van natio
nalen aard, namelijk het ondersteunen van 
verdienstelijke, maar behoeftige redders van 
schipbreukelingen langs de Nederlandsche 
kust, een eereplicht van het Nederlandsche 
volk tegenover hen, die met inzet van hun 
leven de Nederlandsche vlag hebben hoog
gehouden op menschlievend gebied; dat ook 
de Armenwet blijkens hare bepalingen als 
beginsel huldigt gelijkelijke vrijheid in de 
uitoefening van haar t~ak voor alle instel
lingen van weldadigheid zonder onderscheid; 

0. dat de vraag, of het evengenoemde 
schrijven van B. en W. van Groningen is aan 
te merken als een afwijzende beschikking op 
het verzoek dd. 4 October 1938 van het be
stuur der vereeniging i~ den zin van art. 15, 
4e lid der Armenwet, ontkennend moet wor
d e n beantwoord ; 

dat toch het verzoek van het bestuur be
trof het houden van een collecte, zonder 
aanduiding van eenig tijdstip, waarop men 
deze collecte wilde doen plaats vinden, zoo
dat, nu B . en W. in hu~ schrijven deden we
ten, dat dit tijdstip in ieder geval niet vóór 
het volgende jaar zou kunnen vallen en 
voorts de mogelijkheid van het verleenen 
van hun toestemming voor het houden van 
een inzameling in een volgend jaar van het 
uitvallen van een andere collecte afhanke
lijk stelden, van een definitief afwijzende be
schikking op het verzoek van het bestuur 
niet kan worden gesproken; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant niet-ontvankelijk te verkla
ren in zijn beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za-
(A. B.) 

zo October 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 55bis.) 

Nu de Raad ingevolge art. 55bis bij de 
behandeling der begrooting het bedrag, 
in gemeld art. bedoeld, heeft vastgesteld, 
kan hij op dat besluit bij een in een 
latere vergadering genomen besluit niet 
meer terugkomen. Laatstbedoeld besluit 
is dan ook terecht door den Raad later 
weer ingetrokken. Nu het schoolbestuur 
geen gebruik heeft gemaakt van zijn be
voegdheid om bij Ged. Staten verhoo
ging van het door den Raad bij de be
handeling der begrooting vastgesteld 
bedrag te vragen, was het later daartoe 
niet meer gerechtigd en is het terecht in 
zijn verzoek om verhooging niet-ontvan
kelijk verklaard. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging voor 
Christelijk Volksonderwijs, te Almelo, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Overijssel 
van 21 Februari 1939, n°. 15920/1551, 
2 • Afd. , waarbij niet-ontvankelijk is ver
klaard het beroep van den appellant tegen 
het besluit van den raad der gemeente 
Almelo van 30 Augustus 1938, waarbij o. a. 
het bedrag, bedoeld in art. 55bis, eerste lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920, voor het 
gewoon lager onderwijs voor het jaar 1938 
nader is vastgesteld op f 12.54 per leerling; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 7 Juni 1939, n°. 313; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 October 1939, n°. 6165, Afdeeling L . 0.; 

0 . dat de raad der gemeente Almelo in 
zijne openbare vergadering van 30 Augustus 
1938, met intrekking van zijn besluit van 6 
Januari 1938, het bedrag per leerling, als 
bedoeld in art. 55bis, lid 1, der Lager
Onderwijswet 1920, voor het openbaar ge
woon lager onderwijs nader heeft vastgesteld 
op f 12.54 en voor het openbaar uitgebreid 
lager onderwijs op f 14.29, uit overweging, 
dat blijkens ontvangen bericht van Ged. 
Staten van Overijssel de raming der exploi
tatievergoeding, bedoeld in art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920, ten behoeve van 
de besturen der bijzondere lagere scholen en 
bijzondere school voor uitgebreid lager 
onderwijs in deze gemeente voor het jaar 
1938 moet blijven gehandhaafd op het 
bedrag, dat bij de vaststelling der begrooting 
dienst 1938, op 8 December 1937, was ge
raamd; 

dat, nadat het bovengenoemde schoolbe
stuur van dit besluit in beroep was gekomen 
bij Ged. Staten van Overijssel, dit college 
het schoolbestuur in dit beroep niet-ontvan
kelijk heeft verklaard, daarbij overwegende, 
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dat het beroep is ingesteld door een daartoe 
bevoegd bestuur eener in de gemeente ge
vestigde bijzondere lagere school, overeen
komstig de wettelijke regeling (art. 55bis , 
3• lid, der wet) en binnen den wettelijken 
termijn van dertig vrije dagen na de toezen
ding van het besluit van den gemeenteraad, 
daar immers het beroepen besluit op 3 
September door het betrokken schoolbestuur 
is ontvangen; dat evenwel een beroep, om 
ontvangen te kunnen worden, gericht moet 
zijn tegen een bestaand en geldig besluit ; 
dat het besluit van den gemeenteraad van 
Almelo, waartegen het beroep gaat, die eigen
schappen niet bezit; dat toch, uit hoofde van 
art. 55bis, eerste lid, der meergenoemde wet, 
de gemeenteraad het bedrag der kosten per 
leerling jaarlijks moet bepalen, tegelijk met 
het vaststellen van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven der gemeente; dat de 
vaststelling der gemeentebegrooting, krach
tens de artt . 242 en 245 der gemeentewet, in 
regelmatige gevallen slechts éénmaal per 
jaar plaats vindt; dat bepaaldelijk wijziging 
der begrooting, als bedoeld in art . 248 der 
gemeentewet, niet met vaststelling op één 
lijn is te plaatsen ; dat, naar uit het vooraf
gaande is af te leiden, de vaststelling van het 
bedrag der kosten per leerling, na eenmaal 
bij de vaststelling der begrooting te zijn 
geschied, niet vatbaar meer is voor eenige 
wijziging ; dat de raad der gemeente Almelo 
bij de vaststelling der gemeentebegrooting 
voor 1938, den 8sten December 1937, het 
bedrag per leerling bepaald had op f 12.54 ; 
dat den 6en Januari 1938 eene nadere vast
stelling heeft plaats gehad, tot een bedrag 
van f 13.14; dat bij het besluit van 30 Augus
tus 1938, waartegen beroep, het laatstvoor
afgegane besluit weder is ingetrokken en het 
bedrag opnieuw bepaald op f 12.54; dat de 
besluiten van den gemeenteraad d.d. 6 
Januari 1938 en 30 Augustus 1938 niet in 
overeenstemming met de Lager-Onderwijs
wet 1920 zijn genomen ·en derhalve ongeldig 
zijn; dat het beroep, gericht tegen het 
laatste van die twee ongeldige_ besluiten, 
mitsdien niet kan worden ontvangen; dat 
ten overvloede het belang van het school
bestuur bij deze beslissing slechts gering kan 
zijn ; dat toch het gemeentebestuur, de 
kosten per leerling voor de openbare lagere 
scholen tot het hoogere bedrag per leerling 
opvoerende, verondersteld kan worden de 
uitgaven naar die hoogere raming gericht 
te hebben, terwijl deze meerdere uitgaven 
langs den weg der vijfjaarlijksche afrekening 
in elk geval aan de besturen der bijzondere 
scholen ten goede zullen kunnen komen ; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het blijft bij zijne meening, dat het 
besluit van 30 Augustus 1938 niet alleen 
ongeldig, maar ook in strijd is met het be
ginsel van gelijkstelling, neergelegd in de 
Lager Onderwijswet 1920 ; 

0. dat ingevolge het bepaalde bij art. 
55bis, eerste lid , der Lager-Onderwijswet 
1920 in gemeenten, waar een of meer open
bare lagere scholen bestaan, de gemeente
raad jaarlijks, tegelijk met het vaststellen 
van de begrooting van inkomsten en uitga-

ven der gemeente, het bedrag moet vast
stellen, dat per leerling voor de scholen 
onderscheidenlijk voor gewoon en voor uit
gebreid lager onderwijs in het jaar, waarvoor 
de begrooting geldt, wordt beschikbaar ge
steld ter bestrijding van de kosten, bedoeld 
in art. 55, onder e tot en met h en o, alsmede 
die van instandhouding; 

dat de raad der gemeente Almelo, gevolg 
gevende aan dit wetsvoorschrift, in zijne 
openbare vergadering van 8 December 1937, 
in welke vergadering de begrooting dezer 
gemeente voor het dienstjaar 1938 werd 
vastgesteld, het evenbedoelde bedrag per 
leerling voor het jaar 1938, wat het openbaar 
gewoon lager onderwijs betreft, heeft vastge
steld op f 12.54; 

dat de gemeenteraad daarna, te weten bij 
zijn besluit van 6 Januari 1938, dit bedrag 
nader heeft vastgesteld op f 13.14, doch dat 
dit besluit rechtskracht miste, daar bij het 
raadsbesluit van 8 December 1937 aan het 
voorschrift van art . 55bis was voldaan en de 
raad daarop niet meer vermocht terug te 
komen ; 

dat dit besluit dan ook terecht door den 
gemeenteraad bij zijn besluit van 30 Augus
tus 1938 weder is ingetrokken, waarbij ten 
overvloede f 12.54 als het geldende bedrag 
per leerling werd vermeld; 

dat het appelleerende schoolbestuur aan 
de bepaling van het derde lid van art . 55bis 
het recht kon ontleenen om binnen dertig 
dagen, nadat het raadsbesluit van 8 Decem
ber 1937 aan dit besluit was toegezonden, bij 
Ged. Staten van Overijssel verhooging van 
het door den gemeenteraad vastgestelde be
drag te vragen ; 

dat het schoolbestuur evenwel van deze 
bevoegdheid geen gebruik heeft gemaakt; 

dat het bestuur eerst naar aanleiding van 
het raadsbesluit van 30 Augustus 1938 tot 
Ged. Staten het verzoek heeft gericht om 
het bedrag per leerling over het jaar 1938 te 
verhoogen tot f 13.14, doch dat dit bestuur 
op dat tijdstip daartoe niet meer gerechtigd 
was; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht , zij het 
ook op andere gronden, het schoolbestuur in 
zijn tot hun college gericht verzoek om ver
hooging niet-ontvankelijk hebben verklaard; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen, enz. 
(A. B .) 

11 October 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 103 j 0

• 

art. 55bis.) 
Op 8 D ec. 1937, tegelijk met het vast

stellen der begrooting voor 1938, heeft 
de Raad vastgesteld het bedrag, bedoeld 
in art. 55bis. Op 6 Jan. 1938 heeft hij dit 
bedrag gewijzigd en op grond van dit 
besluit op 24 Maart 1938 een besluit ge
nomen tot verleenen van voorschotten, 
als bedoeld in art. xo3 6e lid. Daarna 
heeft hij op 30 Aug. 1938 het besluit van 
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6 Jan. ingetrokken, het bedrag opnieuw 
bepaald op het oorspronkelijke, op 8 
Dec. 1937 vastgesteld bedrag, en op 19 
Sept. 1Q::l8, met wijziging van het besluit 
van 24 Maart, de voorschotten opnieuw 
vastgesteld. Terecht is het tegen het be
sluit van 19 Sept. ingesteld beroep door 
Ged. Staten ongegrond verklaard. Het 
besluit van 24 Maart als niet steunend 
op het 8 Dec. 1937 ingevolge art. ssbis 
genomen besluit, doch op een, bij het op 
6 Jan. 1938, door den Raad onwettig ge
nomen besluit, hooger gesteld bedrag per 
leerling, mist, evenals dit besluit van 6 
Jan. 1938, rechtskracht en is daarom te
recht door den R aad bij zijn besluit van 
19 Sept. 1938 ingetrokken. 

Wii WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging voor Chr. 
Nat. Schoolonderwijs t e Stad- en Ambt-Al
melo, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Overijssel van 21 Februari 1g39, n °. 15919i 
1552, 2e Afd., tot ongegrondverklaring van 
het beroep van den appellant tegen het be
sluit van den raad der gem eente Almelo van 
19 September 1938, waarbij met wijziging 
van ~ijn besluit van 24 Maart 1938 de voor
schotten op de vergoeding ex art. ro1, eerste 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 ten behoe
ve o. a. van de bijzondere scholen voor ge
woon lager onderwij~, Hagengracht en Dah
liastraat te Almelo, voor het jaar 1938 nader 
zijn vastgesteld ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Juni 1939, n°. 302; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 October 1939, n°. 6163, Afd. L.O.; 

0. dat de raad van Almelo in zijne verga
dering van 19 September 1938 met wijziging 
van zijn besluit van 24 M aart 1938 de voor
schotten op de gemeentelijke vergoeding in
gevolge art. 101, eerste lid, der Lager-On
derwijswet 1920 voor het jaar 1938 nader 
heeft vastgesteld, met name ten behoeve van 
de bijzondere scholen voor gewoon lager on
derwijs aan de Hagengracht en de Dahlia
straat, uitgaande van het bestuur der Ver. 
voor Chr. Nationaal Schoolonderwijs t e 
Stad- en Ambt-Almelo, gevestigd te Almelo, 
op onderscheidenlijk f 3091.n en f 2768.20; 

dat, nadat het bestuur der evengenoemde 
scholen van dit besluit bij Ged. Staten van 
Overijssel in beroep was gekomen, dit col
lege bij besluit vari 21 Februari 1939, n° . 
159,9/,552, 2e Afd., dit beroep als onge
grond heeft afgewezen; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat de raad der gemeente Almelo bij de 
vaststelling der gemeentebegrooting voor 
,938, den 8en D ecember ,937, het bedrag 
der kosten per leerling, als bedoeld in art. 
55bis der Lager-Onderwijswet ,920, bepaald 
had op f 12.54; dat een besluit tot toeken
ning van voorsçhotten dienovereenkomstig 
toen niet is genomen; dat den 6den Januari 

1938 een nadere vaststelling van de kosten 
per leerling heeft plaats gehad, tot een be
drag van f ,3.14, waarop toekenning van 
voorschotten is gevolgd, dat bij het besluit 
van 30 Augustus 1938 het besluit van 6 Ja
nuari daaraanvoorafgaande is ingetrokken en 
het bedrag opnieuw bepaald op f 12.54; dat 
op deze laatste vaststelling is gegrond het 
besluit tot het toekennen van een voorschot, 
waartegen het beroep is gericht; dat, krach
tens het eerste lid van het evenaangehaalde 
wetsartikel, de gemeenteraad het bedrag der 
kosten per leerling jaarlijks moet bepalen, 
tegelijk met het vaststellen van de begroo
ting van inkomsten en uitgaven der gemeen
te; dat de vaststelling der gemeentebegroo
ting, krachtens art. 242 der gemeentewet, in 
regelmatige gevallen slechts éénmaal per 
jaar plaats vindt; dat bepaaldelijk wijziging 
der begrooting, als bedoeld in art. 248 der 
Gemeentewet, niet met vaststelling op één 
lijn is te plaatsen; dat, naa r uit het vooraf
gaande is af t e leiden, de vaststelling van 
het bedrag per leerling, na eenmaal bij de 
vaststelling der begroeting te zijn geschied, 
niet vatbaar is voor eenige wijziging ; dat 
de besluiten van den gemeenteraad van den 
6den Januari 1938 en 30 Aug. 1938 tot na
dere vaststelling van het bedrag der kosten 
per leerling n iet in overeenstemming met de 
Lager-Onderwijswet 1920 zijn genomen en 
derhalve ongeldig zijn; dat evenwel het be
sluit van ,9 September r938, tot vaststelling 
der voorschotten, hoewel genomen op grond 
van het ongeldige besluit van den 3osten 
Aug. 1938, toch tevens strekt tot uitvoering 
van het besluit van 8 Dec. 19_17, hetwelk 
door al hetgeen erop is gevolgd zijne gelding 
niet heeft kunnen verliezen ( vermits het 
niet door de instelling van beroep is aange
vochten); dat derhalve de inhoud van het 
besluit juist is te achten en het daartegen in
gestelde beroep ongegrond; dat, ten over
vloede, het belang van het schoolbestuur bij 
deze beslissing slechts gering kan zijn; dat 
toch het gemeentebestuur, de kosten per leer
ling voor de openbare lagere scholen tot het 
hoogere bedrag per leerling opvoerende, ver
ondersteld kan worden de uitgaven naar die 
hoogere raming gericht te hebben, terwijl 
deze meerdere uitgaven langs den weg der 
vijfjaarlijksche afrekening in elk geval aan 
de besturen der bijzondere scholen ten goede 
zullen kunnen komen ; 

dat van deze beslissing het genoemde 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, 1 °. dat de gemeenteraad het 
recht had om binnen den wettelijken termijn 
van beroep, gesteld in art. 55bis, lid 3, der 
Lager-Onderwijswet ,920, op zijn besluit 
van 8 December 1937 terug t e komen en met 
intrekking van het laatstgenoemde besluit 
een nieuw besluit tot uitvoering van het eer
ste lid van e.rt. 55bis te nemen ; dat het raads
besluit van 6 Januari 1938 derhalve wettig
lijk werd genomen en, na het verstrijken van 
den in het derde lid van art. 55bis gestelden 
termijn zonder dat beroep werd ingesteld, 
kracht van gewijsde verkreeg; 2 °. dat de 
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raad bij zii,n besluit van 24 Maart 1938 tot 
vaststelling der voorschotten terecht uitging 
van het bij zijn onherroepelijk geworden be
sluit van 6 Januari 19.38 vastgestelde bedrag, 
zijnde h3.14 per leerling; dat ook dit be
sluit van 24 Maart 1938 door belanghebben
den niet werd aangevallen, zoodat het na 
verstrijken van den wettelijken termijn van 
beroep eveneens kracht van gewijsde ver
kreeg; 3 °. dat de raad ingevolge het tweede 
lid van art. 55bis der meergenoemde wet 
niet bevoegd is om na 1 Maart van het 
dienstjaar (i. c. 1938) nog een besluit te 
nemen als bedoeld in het eerste lid van dat 
artikel, zoodat het raadsbesluit van 30 Aug. 
1938 reeds hierom niet is een besluit in den 
zin van art. 55bis, lid 1, der wet; dat het 
laatstbedoelde raadsbesluit dan ook in geen 
geval kon strekken tot grondslag van een 
besluit, als bedoeld in art. 103, lid 6, der 
wet; weshalve het schoolbestuur heeft ver
zocht het op grond van art. 103, lid 6, der 
Lager-Onderwijswet 1920 genoemde besluit 
van den raad der gemeente Almelo van 19 
Sept. 1938, waarvan beroep, te vernietigen 
wegens strijd met de wet, ten eerste, omdat 
het gebaseerd is op een raadsbesluit (name
lijk dat van 30 Aug. 1938), hetwelk niet was 
een besluit in den zin van art. 55bis, lid 1, 
der wet, en ten tweede, omdat daarbij t en 
onrechte werd ingetrokken het reeds lang 
onherroepelijk geworden raadsbesluit van 24 
Maart 1938; 

0. dat art. 103, 6e lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 bepaalt, dat de gemeenteraad 
elk jaar op verzoek van het schoolbestuur en 
onder voldoende borgstelling (op de vergoe
ding, bedoeld bij art. 101) een voorschot ver
leent, beloopende per leerling het bedrag, be
doeld in art. 55bis of in het vijfde lid van 
art. 101 en berekend naar het getal leerlin
gen volgens den maatstaf van art. 28 in het 
afgeloopen jaar; 

dat de raad van Almelo, met toepassing 
van art. 55bis del' genoemde wet, op 8 Dec. 
1937, tegelijk met het vaststellen van de be
grooting van inkomsten en uitgaven der ge
meente voor 1938, het bedrag, dat per leer
ling voor de scholen voor gewoon lager on
derwijs in het jaar 1938 geldt, werd beschik
baar gesteld ter bestrijding van de kosten, 
bedoeld in art. 55 onder e tot en met h eri o, 
alsmede die van instandhouding, heeft be
paald op f 12.54; 

dat het appelleerende schoolbestuur mits
dien, ingevolge het voormelde 6e lid van art. 
I03 ~er wet, ten behoeve van hare scholen 
voor gewoon lager onderwijs aan de Hagen
gracht en de Dahliastraat, in verband met 
het aantal leerlingen daarvan, aanspraak kon 
maken op voorschotten ten bedrage van on
derscheidenlijk 246½ X f 12 .54 = f 3091.u 
en 220¾ X f n.54 = f 2768.20, zijnde de 
bedragen, waarop de raad bij zijn besluit van 
19 September 1938 de bedoelde voorschot
ten heeft vastgesteld; 

dat het tegen dit besluit ingestelde beroep 
door Ged. Staten terecht ongegrond is ver
klaard; 

dat het schoolbestuur nu wel een beroep 
doet op het besluit van den genoemden ge
meenteraad van 24 Maart 1938, waarbij de 
voormelde voorschotten, op een basis van 
f 13.14 per leerling, waren vastgesteld op on
derscheidenlijk f 3239.01 en f 2900.65, op 
welk, in kracht van gewijsde gegaan, besluit 
de raad niet zou hebben mogen terugkomen, 
doch dat dit besluit, als niet steunende op 
het bedrag per leerling, als bedoeld in art. 
55bis der wet, doch op een, bij het op 6 Ja
nuari 1938 door den gemeenteraad onwettig 
genomen besluit, per leerling hooger gesteld 
bedrag, evenals dit besluit van 6 Januari 
1938 rechtskracl!t miste en daarom terecht 
door den gemeenteraad bij zijn besluit van 
19 September 1938 is ingetrokken; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

12 October 1939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. art. 176; Armenwet 
art. 63.) 

Het verhaal op een ondersteunde, als 
bedoeld in art. 63, eerste lid, onder 1 ° 
der Armenwet, is verhaal op diens bezit
tingen en inkomsten, hetgeen, indien de 
ondersteunde in gemeenschap van goe
deren is gehuwd - behoudens bijzon
dere omstandigheden, waarop ten deze 
geen beroep is gedaan - op de bezit
tingen en inkomsten der gemeenschap 
wordt uitgeoefend. 

De stelling, dat ondersteuning eerst 
eene schuld doet ontstaan, nadat de 
rechter deze heeft vastgesteld, is onjuist, 
daar uit artt. 63 volgg. Armenwet kan 
worden afgeleid, dat de schuld ontstaat 
door het ontvangen der ondersteuning. 

De opvatting, dat uitoefening van het 
verhaal, bedoeld in art. 64, eerste lid 
onder 1 ° Armenwet, slechts geoorloofd 
is, indien de bezittingen of inkomsten 
van den ondersteunde tot terugbetaling 
inééns voldoende zijn, hetwelk mede
brengt, dat, indien de rechter - als ten 
deze - dit laatste niet aanneemt, hij ook 
geen betaling in termijnen mag opleg
gen, vindt steun noch in voormelde be
paling, noch in het stelsel der wet, zooals 
dat o . m. tot uiting komt in art. 63 , eer
ste lid, onder 3 °, hetwelk verhaal op 
onderhoudsplichtigen toestaat, voor zoo
verre op den ondersteunde geen verhaal 
kan worden genomen. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
M . J., wonende te Haarlem, ten deze op

tredende voor zichzelf en als hoofd van de 
gemeenschap van goederen, waarin hij op 2 7 
April 1938 is gehuwd met M. H., eerder we
duwe van D. P ., (adv. Mr. C . B. Reinheid); 

dat door den Kantonrechter te Haarlem 
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ten verzoeke van Burgemeester en Wethou
ders van de Gemeente Haarlem bij bevel
schrift van 6 October 1938 is bevolen de t en
uitvoerlegging van den staat van k osten , ten 
laste gelegd voor onderhoud van M. H ., thans 
echtgenoote van requestrant, van 18 Sep
tember 1929 tot 28 April 1938 ten bedrage 
van f 3433.2 5, t en laste van requestrant; 

dat nadat requestrant bij den Kantonrech
ter te Haarlem tijdig tegen dit bevelschrift 
in verzet was gekomen, de Kantonrechter bij 
beschikking van 8 D ecember 1938 Zijn be
velschrift van 6 October 1938 heeft beves
tigd; 

dat, nadat requestrant hiervan tijdig in 
hooger beroep was gekomen, de Arr.-Recht
bank te Haarlem bij beschikking van 11 April 
1939 de beschikkingen van den Kantonrech
ter te Haarlem van 6 October en 8 D ecember 
1938 heeft vernietigd en de tenuitvoerlegging 
heeft bevolen van den overgelegden staat 
van gemaakte kosten tot een bedrag van 
f 3433.25 ten laste van requestrant, als hoofd 
van de gemeenschap van goederen, waarin 
hij met M . H. is gehuwd, met dien verstande, 
dat dit bedrag slechts zal zijn invorderbaar 
met een bedrag van f 1 per week, zulks op 
grond van de overwegingen als vermeld in de 
hierbij overgelegde grosse dier beschikking; 

dat requestrant tegen deze beschikking 
der Arr.-Rechtbank te Haarlem dd. II April 
1939 cassatieberoep instelt en daarbij aan
voert de volgende middelen van cassatie: 

I. S. of v. t . van artt. 168 Grondwet, 20 
R. 0 ., 59 Rv., 28, 63, 64, 65, 67, 69, 70 en 76 
Armenwet i. v. m . 160, 165, 174, 175, 176 en 
179 B. W., 

door te bevelen de tenuitvoerlegging van 
den overgelegden staat van gemaakte kosten 
ten laste van M. J. voornoemd als hoofd van 
de gemeenschap waarin hij met M . H. is ge
huwd, - dit op grond van de overwegingen 
als in de beschikking vermeld en o. a. op 
grond van de overweging dat de ondersteu
ning, verleend aan M. H. een schuld van deze 
ondersteunde heeft doen ontstaan, welke 
door haa r opvolgend huwelijk met verzoeker 
in de huwelijksgemeenschap is gevallen, zoo
dat verzoeker als hoofd dier gemeenschap 
terecht daarvoor aansprakelijk is gesteld, 

zulks ten onrechte, 
omdat de Wet verhaal van kosten van 

armenverzorging slechts toelaat op den on
dersteund e, eventueel diens nalatenschap, 
en v oorzoover mag worden aangenomen dat 
zoodanig verhaal niet tot het doel zou kun
nen leiden, ook op onderhoudsplichtigen, en 
dat alles slechts in de gevallen, aangegeven 
in art. 63 der Armenwet waarbij verhaal op 
het hoofd van de huwelijksgemeenschap niet 
voorkomt. 

Toelichting: 
Het staat feitelijk vast, dat de kosten van 

armenzorg zijn gemaakt t en behoeve van M . 
H ., toen zij nog niet was gehuwd. 

Naar de meening der R echtbank - tegen 
welke meening het 2e middel zich richt -
zou die ondersteuning een schuld van deze 
ondersteunde hebben doen ontstaan. 

Naar geldend huwelijksv e rmogensrecht 
zou die schuld in de huwelijksgemeenschap 
vallen ; eene bepaling als die van art. 63 lid 
1, 1 ° - waarbij uitdrukkelijk is bepaald, dat 
de kosten op den ondersteunde kunnen wor
den verhaald, zou daarvoor niet noodig zijn. 
Aan te nemen valt dan ook, dat deze bepa
ling eene andere strekking heeft, nl. om aan 
te geven dat juist deze schuld niet in de ge
meenschap valt, maar - het voorschrift zegt 
het met zoovele woorden - op de onder
steunde zelf moet worden verhaald. Hierbij 
sluit logisch aan de bepaling onder 3° van 
dat artikellid, dat subsidiair op den echtge
noot verhaal kan worden uitgeoefend, eene 
bepaling die, voor gevallen van huwelijks
gemeenschap, geen zin heeft, indien het voor
schrift van 1 ° gelezen wordt in d e beteekenis, 
welke de R echtbank daaraan hecht. 

D it verhaal wordt dus uitgeoefend è,f op 
den ondersteunde zelf, è,f (subsidiair) op an
deren en dan beperkt door den onderhouds
plicht, welke voor d en huwenden man slechts 
ontstaat met het huwelijk en niet voor den 
daaraan voorafgaanden tijd geldt ; uit de be
schikking van de R echtbank blijkt echter 
niet, waarom op de ondersteunde zelf geen 
verhaal wordt uitgeoefend (zoodat zij niet 
voldoende is gemotiveerd) en wijst voor ver
haal iemand aan, die de wet daarvoor niet 
aanwijst. 

De aangehaalde artikelen zijn hierdoor ge
schonden of verkeerd toegepast. 

II. S. of v. t. der artt. 168 Grondwet, 20 
R . 0., 59 Rv., 28, 63, 64, 65, 67, 69, 70 en 76 
Armenwet i.v. m. 160, 165, 174, 175, 176 en 
179 B . W., 

door aan te nemen dat de ondersteunin g 
verleend aan M. H . een schuld van deze on
dersteunde heeft doen ontstaan, welke door 
haar opvolgend huwelijk met appellant in de 
huwelijksgemeenschap is gevallen. 

D e Rechtbank heeft overwogen: 
dat wanneer art. 63 der wet voor het ver

haal op den ondersteunde zelf den eisch stelt, 
dat hij tot de teruggave in staat is, zulks is 
op te vatten als een voorwaarde, van welker 
vervulling niet het ontst aan der schuld, doch 
slechts haar verhaalbaarheid is a fhankelijk 
gesteld ; 

dat derhalve ook de ondersteuning ver
leend aan M. H. een schuld van d eze onder
steunde heeft doen ontstaan, welke door haar 
opvolgend huwelijk met appellant in de hu
welijksgemeenschap is gevallen, zoodat ap
pellant, als hoofd dier gemeenschap, terecht 
daarvoor aansprakelijk is gesteld; 

Verzoeker acht deze meening niet juist, 
aangezien de schuld eerst ontstaat door de 
vaststelling ervan door den rechter. 

Ter ondersteun ing hiervan wijst hij erop, 
dat, enz. 

III. S . of v . t. van artt. 28, 63, 64, 65, 67, 
69, 70 en 76 Armenwet , 

door te bevelen de t enuitvoerlegging van 
den overgelegden staat van gemaakte kosten 
met dien verstande dat dit bedrag slechts zal 
zijn invorderbaar met een bedrag van f 1 per 
week. 
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Toelichting : 
De Rechtbank heeft de tenuitvoerlegging 

van den overgelegden staat van gemaakte 
kosten tot een bedrag van f 3433.25 ten laste 
van verzoeker tot cassatie, als hoofd van de 
gemeenschap waarin hij met M . H. is ge
huwd, bevolen, met dien verstande, dat dit 
bedrag slechts zal zijn invorderbaar met een 
bedrag van f r per week. 

Blijkens deze bewoordingen en mede blij
kens de overwegingen welke tot de beslissing 
hebben geleid, heeft de Rechtbank in toepas
sing gebracht het voorschrift van art. 64 lid 
2, sub 2° der Armenwet, i. v. m. art. 63 lid 
I sub 1° van die wet. 

Indien een lichaam, ten welks laste de 
kosten van verzorging van een bepaalde arme 
komen, besluit tot verhaal over te gaan, moet 
dat lichaam in twee dubia eene beslissing 
nemen, t.w. allereerst op wie(n) het zal 
verhalen - het moet dan de keuze doen tus
schen de in art. 63 lid 1 Armenwet onder r O , 

2 ° en 3 ° aangegeven mogelijkheden - en 
voorts op welke wijze het zal verhalen -

het heeft ten deze de keuze tusschen de 
wijzen, aangegeven in 1° en 2° van het re 
lid van art. 64 dier wet. 

De eerst aangegeven keuze kan in dit mid
del buiten beschouwing blijven; wat de 
tweede keuze betreft, indien het verhalend 
lichaam op grond van de omstandigheden 
den onder 2 ° van art. 64 lid r aangewezen 
weg meent te moeten volgen - zooals in casu 
is geschied - dan zal het verhaal slechts 
kunnen worden genomen uit kracht van een 
rechterlijk bevelschrift van tenuitvoerlegging 
van den staat van gemaakte kosten; art. 69 
geeft daarvoor den weg nader aan. 

Deze beschikking nu stelt, naar de mee
ning van verzoeker, evenals die krachtens 
sub re van hetzelfde artikellid gegeven, vast 
het bedrag dat verschuldigd is. 

Terwijl echter de beschikking krachtens 
re gegeven tevens aangeeft het bedrag of de 
bedragen, welke door hen, die deze bedragen 
verschuldigd zijn of worden, geregeld zullen 
worden uitgekeerd en derhalve dezelfde ge
gevens verschaft welke in de gewone onder
houdsprocedure blijkens art. 479e Rv. door 
den executant worden aangegeven, doet het 
rechterlijk bevel van sub 2e van art. 64 lid r 
Armenwet niet anders dan vaststellen, welk 
bedrag verschuldigd is . Dit verschil in karak
ter vloeit - naar de meening van verzoeker 
- voort zoowel uit het verschil in termino
logie ( terwijl sub r O spreekt van eene rech
terlijke beschikking en den rechter dus vrij
heid laat in de wijze van beschikking gewaagt 
sub 2° van een bevelschrift van tenuitvoer
legging en geeft den rechter geen meerdere 
vrijheid dan om de al dan niet verschuldigd
heid van het bedrag van den staat van kosten 
te constateeren) als uit het verschil in ratio 
der twee wijzen van verhaal (sub r dient 
voor eene aan het beslag onder derden ana
loge regeling terwijl sub 2 geen bepaald 
soort verhaal in het bijzonder voortbereidt 
en dus volstaan kan met te zijn een enkel 
vaststellen van de verschuldigdheid). 

Brengt nu dit verschil in karakter reeds 
mede, dat bij verhaal volgens art. 64 lid r 
sub 2e het opnemen van een afbetalingsrege
ling niet op zijn plaats is, temeer klemt dit 
wanneer men in het oog houdt het reeds eer
der genoemde vereischte in art. 63 lid r sub 
re gesteld - dat, indien op den ondersteun
de zelf wordt verhaald, deze tot de teruggave 
der kosten in staat zij. Het bloote consta
teeren van de verschuldigdheid, gecombi
neerd met het constateeren van het in staat 
zijn tot teruggave, sluit in zich, dat het ver
haal wordt genomen ineens, immers op die 
bezittingen of inkomsten, die op dat oogen
blik te overzien zijn; het sluit uit, dat eene 
afbetalingsregeling wordt gegeven, welke im
mers rekening houdt met toekomstige in
komsten, van welke niet vaststaat dat zij 
zullen worden genoten en dus niet vaststaat, 
dat zij den aangesprokene in staat zullen stel
len tot teruggave. Zeker kan niet worden 
gezegd, dat hij op grond van dergelijke in
komsten in staat is tot teruggave. 

Derhalve is - naar de meening van ver
zoeker - het opnemen van een afbetalings
regeling onvereenigbaar met het karakter 
van constateeren van het verhaalbare be
drag. 

Weliswaar overweegt de Rechtbank dat 
"de wetgever al heeft hij om bepaalde 

redenen een afbetalingsregeling niet ver
plicht gesteld, haar ook niet heeft verboden, 
zoodat in het bijzonder in die gevallen, waar
in om de een of andere reden op bepaalbare 
(al dan niet periodieke) inkomsten verhaal 
uit kracht van een rechterlijk bevelschrift 
van tenuitvoerlegging wordt gezocht, de 
rechter goed zal doen zich af te vragen, of in 
het onderhavige geval voor een periodieke 
afbetaling van het verschuldigde in een rede
lijke verhouding tot des schuldenaars finan
cieele draagkracht termen zijn;" 

doch hierdoor wordt niet vastgesteld, dat 
de aangesprokene in staat is tot teruggave. 
Het enkele bestaan van inkomsten op een 
bepaald oogenblik kan niet voeren tot de 
beslissing, dat ook in den vervolge de aan
gesprokene "in staat" zal zijn; de beoordee
ling van het in staat zijn kan naar haren 
aard niet verder reiken dan het tijdstip der 
beslissing. Hieraan doet niet af, enz. 

Weshalve verzoeker zich tot Uwen Hoogen 
Raad wendt met het eerbiedig verzoek, de 
bestreden beschikking van de Arr.-Recht
bank te Haarlem van 11 April 1939 te vernie
tigen, met zoodanige verdere uitspraak als 
Uw Hooge Raad zal vermeenen te behoo
ren ; met verzoek voorts, de kostelooze be
handeling van dit verzoek te willen bevelen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia : 
0 . dat blijkens de toelichting op het eerste 

middel, uit art. 63 Armenwet zou volgen, dat 
de schuld niet in huwelijksgemeenschap valt, 
maar op de(n) ondersteunde zelf verhaald 
moet worden, subsidiair op anderen, en dan 
beperkt door den onderhoudsplicht, welke 
voor den huwenden man slechts ontstaat met 
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het huwelijk en niet voor den daaraan voor
afgaanden tijd geldt; 

0. dat uit deze stelling dan voortvloeit, dat 
de beschikking der Rechtbank niet voldoen
de met redenen omkleed zou zijn, daar niet 
blijkt, waarom op de ondersteunde zelf geen 
verhaal is uitgeoefend en voorts, dat de 
Rechtbank voor verhaal iemand heeft aan
gewezen, door de wet daarvoor niet genoemd; 

0. dat dit middel niet tot cassatie kan lei
den, daar ook aangenomen, dat het verhaal 
op de onderhoudsplichtigen een subsidiair 
karakter draagt, dit niet medebrengt, dat, 
wanneer degeen die wordt aangesproken als 
onderhoudsplichtige niet stelt, dat verhaal 
(geheel of ten deele) op den ondersteunde 
mogelijk is, de rechter ambtshalve een on
derzoek zou moeten instellen, opdat blijke 
of de ondersteunde inderdaad niet in staat 
was tot terugbetaling, zoodat nu dit is nage
laten niet kan worden geklaagd over niet 
voldoende omkleeding met redenen; 

dat verder ten onrechte in het middel er 
van wordt uitgegaan, dat hier sprake zou zijn 
van een onderhoudsplichtigen echtgenoot als 
bedoeld in art. 63 lid I sub 3 Armenwet, 
welke bepaling ziet op de verplichtingen van 
echtelieden tijdens of na hun huwelijk, doch 
dat zich hier een geheel andere figuur voor
doet, welke hierop neerkomt, dat op devrouw 
volgens art. 63 lid 1 sub I der wet verhaal 
mogelijk is geworden, door haar huwelijk in 
gemeenschap van goederen, gesloten na het 
verkrijgen van ondersteuning; 

0. dat het tweede middel zegt dat de 
Rechtbank ten onrechte heeft aangenomen, 
dat de ondersteuning van M . H. voor deze 
persoon een schuld heeft doen ontstaan, 
welke door haar opvolge nd huwelijk in de 
huwelijksgemeenschap is gevallen; 

dat het waar moge zijn, dat de Overheid 
zich niet met armenzorg inlaat ter wille van 
eenig individieel belang, maar van het alge
meen belang, doch dit niet wegneemt, dat 
volgens de wettelijke bepalingen de daarvoor 
gemaakte kosten kunnen verhaald worden op 
bepaaldelijk aangewezen personen, zulks zoo 
mogelijk tot het volle bedrag ; 

dat in de artt. 63 vlg. der Armenwet, die 
kosten wel niet worden genoemd als "schul
den" van de personen op wie zij verhaald 
kunnen worden, doch deze woordenkeus niet 
van belang geacht kan worden, daar toch 
"verhaalbare kosten" voor dengeen, die deze 
dragen moet, schulden zijn, zoodat er niet 
reden is, aan het woord "schulden" in art. 
176 B. W. de beperkte beteekenis te geven, 
welke het middel er aan wil toekennen; 

dat "verhaalbare kosten" in den zin der 
Armenwet toch opeischbare schulden zijn, 
waarbij er nog op gewezen kan worden, dat 
art. 384a B . W. spreekt van "het verschul
digde" voor onderhoud, en voorts dat verhaal 
mogelijk is altijd wanneer ondersteuning ge
geven wordt, van hoe korten duur deze 
ook zij; 

dat dit middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. betreffende het derde middel, hetwelk 

vrijwel in overeenstemming is met de eerste 
grief voor de R echtbank aangevoerd, dat de 
overwegingen der Rechtbank, welke hier als 
overgenomen worden beschouwd, als juist 
geacht moeten worden beschouwd; 

dat toch uit art. 69 der vVet blijkt, dat het 
verhaal, bedoeld in art. 64 onder 2e, aanvangt 
met overlegging door het verhalend lichaam 
van een staat van gemaakte kosten; 

dat volgens de Memorie van Toelichting 
op art. 69 deze bepaling het verhaal uitwerkt 
op wat niet behoort tot de periodieke inkom
sten; 

dat het daartoe aangewezen middel is een 
staat van kosten zonder meer, waarop de 
rechter een bevelschrift stelt, doch dat daar
uit niet volgt, dat de wet verhaalbaarheid 
ineens of op het vermogen eischt; 

dat derhalve het middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Concludeert tot verwerping van het be
roep en last tot kostelooze behandeling. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat het eerste middel vruchteloos is 

voorgesteld, omdat het verhaal op een on
dersteunde, als bedoeld in het eerste lid van 
art. 63 onder 1 ° der Armenwet, is verhaal op 
diens bezittingen en inkomsten, hetgeen, in
dien de ondersteunde in gemeenschap van 
goederen is gehuwd, - behoudens bijzondere 
omstandigheden, welker aanwezigheid ten 
deze niet is beweerd - op de bezittingen en 
inkomsten der gemeenschap wordt uitge
oefend; 

0. dat het tweede middel uitgaat van de 
stelling, dat ondersteuning eerst een schuld 
doet ontstaan, nadat de rechter deze heeft 
vastgesteld; 

dat die stelling - daargelaten nog, dat ten 
deze de rechter de schuld heeft vastgesteld 
- echter onjuist is, omdat uit art. 63 en vol
gende der Armenwet kan worden afgeleid, 
dat de schuld ontstaat door het ontvangen 
der ondersteuning, zoodat ook dit middel 
niet tot cassatie kan leiden; 

0. dat het derde middel rust op de opvat
ting, dat uitoefening van het verhaal, be
doeld in art. 64, eerste lid onder 1 °. der Ar
menwet, slechts geoorloofd is, indien de be
zittingen of inkomsten van den ondersteun
de tot terugbetaling inééns voldoende zijn, 
hetwelk medebrengt, dat, indien de rechter 
- als ten deze - dit laatste niet aanneemt, 
hij ook geen betaling in termijnen mag op
leggen; 

dat deze opvatting echter noch in de voor
melde bepaling van art. 64 noch in het stel
sel der wet, zooals dat onder meer tot uiting 
komt in art. 63, eerste lid onder 3 ° ., hetwelk 
verhaal op onderhoudsplichtigen toestaat 
voor zooverre op den ondersteunde geen ver
haal kan worden genomen, eenigen steun 
vindt, zoodat reeds hierom het derde middel 
niet kan worden aanvaard; 

Verwerpt het beroep; 
Gelast de kostelooze behandeling dezer 

zaak. (N. J.) 
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I6 October I939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 15 (nieuw)) . 

De omstandigheid, dat de dienstplich
tige door een mogelijk verblijf in wer
kelijken dienst zijn betrekking zou ver
liezen, geeft geen aanleiding hem te 
beschouwen als te verkeeren in een bij
zonder geval, als bedoeld in art. 15 re 
lid sub e. De eerst in beroep naar voren 
gebrachte omstandigheid, dat appellant 
zijn gezin, bestaande uit een zwakke 
vrouw en 3 nog niet schoolgaande kin
deren, niet alleen kan achterlaten, kan, 
in dezen stand der zaak, geen punt van 
overweging uitmaken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Johannes Kemink, dienstplichtige der 
lichting 1928 uit Amsterdam, tegen de be
slissing van Onzen Minister van Defensie van 
14 Juli 1939, VII• afd ., n°. 420 V., waarbij 
hem vrijstelling van den dienstplicht wegens 
aanwezigheid van een bijzonder geval is 
geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 20 September 1939, n°. 526 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 6 October 1939, Vlle afd., 
n°. 302 V .; 

0 . dat de besli§sing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat in de in het 
verzoekschrift van den dienstplichtige van 
16 Mei 1939 vermelde omstandigheid, dat 
hij door een mogelijk verblijf in werkelijken 
dienst zijn betrekking zou verliezen, geen 
aanleiding kan worden gevonden hem te 
beschouwen als te verkeeren in een bijzonder 
geval van dien aard, dat tot vrijstelling van 
den dienstplicht zou moeten leiden; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij een vrouw heeft, die heel zwak van ge
zondheid is, en drie niet schoolgaande kinde
ren, waarvan één zwaar aan zenuwstuipen 
lijdende is met al de gevolgen; dat hij zoo
doende in geen geval zijn gezin alleen achter 
kan laten ; 

0. dat de appellant aan Onzen Minister 
vrijstelling van den dienstplicht heeft ver
zocht op grond, dat hij anders zijne betrek
king zou verliezen; 

dat Onze Minister deze omstandigheid 
terecht niet heeft aangemerkt als een bij
zonder geval, dat aanspraak op de verzochte 
vrijstelling zou behooren te geven; 

dat de appellant thans aanvoert, dat hij 
zijn gezin, bestaande uit een zwakke vrouw 
en 3 nog niet schoolgaande kinderen, niet 
alleen kan achterlaten, doch dat deze eerst 
in beroep naar voren gebrachte omstandig
heid, in dezen stand der zaak, geen punt van 
overweging vermag uit te maken; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Defensie, enz. 

(A.B.) 

I6 October 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101bis). 

Terecht hebben Ged. Staten een 
schoolbestuur niet-ontvankelijk ver
klaard in zijn beroep tegen een raads
besluit, waarbij het gevraagde voorschot 
op de vakonderwijzersvergoeding, als 
bedoeld in art. 101bis 7e lid, niet is ver
leend, daar de wet een zoodanig beroep 
niet kent. Daaraan doet niet af, dat de 
weigering om het voorschot te verleenen 
zijn grond vindt in de omstandigheid, 
dat de raad heeft nagelaten een besluit 
te nemen als bedoeld in art. 101bis re 
lid, hetgeen naar de meening van het 
bestuur medebrengt , dat het recht van 
beroep krachtens het 6e lid ook open 
staat tegen het ontbreken van zoodanig 
besluit. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot bevordering 
van Christelijk Schoolonderwijs op Gerefor
meerden grondslag, te Uithuizermeeden, te
gen het besluit van Ged. Staten van Gro
ningen van 25 Mei 1939, Letter L, se afdee
ling, waarbij de appellant niet-ontvankelijk 
is verklaard in zijn beroep t egen het besluit 
van den raad der gemeente Uithuizermeeden 
van 31 Maart 1938, voor zoover daarbij het 
aangevraagde voorschot op de vakonderwij
zersvergoeding, bedoeld in art. 101bis, ze
vende lid, der Lager Onderwijswet 1920, ten 
behoeve van de bijzondere school voor ge
woon lager onderwijs, W ijk B, N°. II, te Uit
huizermeeden, over het jaar 1938, niet is ver
leend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, advies van 
27 September 1939, N°, 531; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
u October 1939, N°. 10423, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0 . dat de raad der gemeente Uithuizer
meeden in zijne vergadering van 31 Maart 
1938 o.m. besloot aan het bestuur der Ver
eeniging tot bevordering van Christelijk 
Schoolonderwijs op Gereformeerden grond
slag aldaar een voorschot te verleenen, als 
bedoeld in art. 103, 6e lid, der Lager Onder
wijswet 1920 ; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ged. Staten van Groningen in beroep 
kwam, welk college evenwel bij zijn besluit 
van 25 Mei x939, Letter L , se afdeeling, dit 
bestuur in zijn beroep niet-ontvankelijk ver
klaarde, uit overweging. dat art. 101bis der 
Lager Onderwijswet 1920 wel een recht van 
beroep kent tegen raadsbesluiten, als bedoeld 
in het eerste en derde lid van dat artikel. 
doch niet tegen raadsbesluiten inzake het 
verleenen van een voorschot op de vergoe
ding wegens de belooning van vakonderwij
zers; dat, nu het onderwerpelijke beroep 
enkel gericht is tegen de in het raadsbesluit 
van 31 Maart 1938 vervat geachte weigering 
van een voorschot op zoodanige vergoeding, 



1939 J6 OCTOBER 394 

het schoolbestuur in zijn beroep mitsdien 
niet-ontvankelijk moet worden verklaard; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het beroep bij Ged. Staten, zooals in het be
roepschrift uitdrukkelijk werd vermeld en 
toegelicht, niet steunde op het zevende, doch 
op het zesde lid van art. 101bis, waar de wet 
een recht van beroep heeft verleend tegen de 
besluiten, als bedoeld in het eerste en het 
derde lid van dit artikel; dat namelijk de 
weigering van de door het schoolbestuur ge
dane aanvrage om toekenning van het voor
schot op de vakonderwijsvergoeding over
eenkomstig het zevende lid van art. 101bis 
berustte op het ontbreken van een besluit, 
als bedoeld in het eerste lid van art. ro1bis ; 
dat dit ontbreken echter aan den gemeente
raad zelf te wij t en is; dat de raad volgens de 
wet dit besluit had moeten nemen vóór 1 
April 1938, dus uiterlijk op 31 Maart 1938; 
dat alsdan, zooals het schoolbestuur in zijn 
beroepschrift in eerste instantie stelde, ge
durende 30 dagen ingevolge het zesde lid van 
art. 101bis beroep zou hebben opengestaan; 
dat de wet echter niet bedoeld kan hebben , 
het schoolbestuur dit recht van beroep zon
der meer te doen verliezen, wanneer de ge
meenteraad eenvoudig verzuimt het in het 
eerste lid van art. ro1bis bedoelde besluit 
tijdig te nemen; dat immers, waar recht van 
beroep gegeven is tegen een onjuiste beslis
sing, dat recht a fortiori bestaat voor het ge
val van het achterwege laten eener beslis
sing; dat het in het eerste lid bedoelde be
sluit niet alleen van belang is voor de toe
passing van het zevende lid, doch ook voor 
de toepassing van het derde lid, nog afge
dacht van het feit, dat - zooals hierboven is 
uiteengezet - het zesde lid nu eenmaal ter 
zake van de toepassing van het eerste lid 
uitdrukkelijk een recht van beroep heeft ge
geven, ongeacht de latere raadsbesluiten, die 
verband houden met het in het eerste lid be
doelde besluit of daarop steunen; dat de 
opvatting van den gemeenteraad , dat het in 
het eerste lid bedoelde raadsbesluit t en aan
zien van het jaar 1938 niet behoefde te wor
den genomen, wijl er in 1938 aan d e open
bare school geen vakonderwijs meer werd 
gegeven, onjuist is en geen steun vindt in de 
wet; dat immers het eerste lid van art. rorbis 
niet de voorwaarde ste lt , dat de gemeente 
èn in het voorafgaande kalenderjaar èn in 
het loopende jaar, waarvoor de vergoeding 
strekt, vakonderwijzers in dienst moet heb
ben, doch gansch in het algemeen als con
ditie stelt, dat "de gemeente t en behoeve van 
een of meer openbare scholen vakonderwij
zers heeft aangesteld" ; dat aan deze laatst
vermelde voorwaarde ook volkomen is vol
daan, wanneer de gemeente alleen in het 
voorafgaande kalenderjaar een of meer vak
onderwijzers in dienst had ; dat deze opvat
ting ook geheel strookt met de eischen van 
redelijkheid en billijkheid ; dat immers, in
dien de gemeente wel in het loopende, doch 
niet in het voorafgaande kalenderjaar vak
onderwijs aan de openbare school of scholen 

liet geven, art. 101bis niet kan worden toe
gepast, zoodat b ij den aanvang van het geven 
van vakonderwijs de bijzondere scholen hare 
vakonderwijskosten steeds een jaar later uit 
de publieke kas betaald kunnen krijgen dan 
de openbare scholen; dat het mitsdien vol
komen redelijk is, dat de wetgever ten aan
zien van het einde van het geven van vak
onderwijs de bijzondere scholen na de stop
zetting van het vakonderwijs aan de open
bare school nog een jaar recht op de vak
onderwijsvergoeding heeft gegeven; dat een 
andere opvatting ook zou leiden tot de zeker 
door den wetgever niet bedoelde gevolgtrek
king, dat een gemeente een vol kalenderjaar 
lang vakonderwijs aan de openbare school 
kan laten geven, zonder dat daaruit voor d e 
bijzondere scholen een gelijk recht zou voort
vloeien, indien het vakonderwijs aan de 
openbare school aan het eind van dat kalen 
derjaar weer werd beëindigd; dat mitsdien 
de gemeenteraad ten onrechte heeft gewei
gerd voor het jaar 1938 uitvoering te geven 
aan het eerste lid van art. 101bis en Ged. 
Staten ten onrechte verzuimd hebben daarin 
te voorzien, nu het schoolbestuur tegen het 
verzuim van den gemeenteraad op grond van 
het zesde lid van genoemd artikel in beroep 
kwam ; dat het schoolbestuur in hetzelfde be
roepschrift aan Ged. Staten tevens verzocht 
te willen beslissen, dat de raad ten onrechte 
de op model H gedane aanvrage om voor
schot op de vakonderwijsvergoeding over 
1938 ten behoeve van zijn school buiten be
handeling heeft gelaten, zulks wegens het 
nauwe verband, dat in het onderhavige ge
val kennelijk bestaat tusschen het niet be
handelen d er bedoelde voorschotaanvrage 
over 1938 en het verzuim van de uitvoering 
van het eerste lid van art. 101bis voor het 
jaar 1938; 

0. dat Ged. Staten van Groningen terecht 
het schoolbestuur in zijn, bij hun college in
gesteld beroep niet-ontvankelijk hebben 
verklaard; 

dat hetgeen het appelleerend bestuur in 
zijn beroepschrift aanvoert, de onjuistheid 
van deze beslissing niet in het licht vermag 
te stellen; 

dat het schoolbestuur weliswaar aanvoert, 
dat de weigering om het voorschot op de 
vakonderwijsvergoeding te verleenen zijn 
grond vindt in d e omstandigheid, dat de 
gemeenteraad heeft nagelaten een besluit te 
nemen, als bedoeld in art. 101bis, eerste lid, 
en dat het daarom het beroep bij Ged. Sta
ten heeft ingesteld krachtens het 6e lid van 
dat artikel , waarin het recht van beroep op 
Ged. Staten wordt gegeven tegen raadsbe
sluiten, als bedoeld in het eerste en derde lid 
van hetzelfde artikel, hetgeen naar de mee
ning van het bestuur medebrengt, dat ook 
tegen het ontbreken van deze besluiten be
roep openstaat. doch dat, wat hiervan overi
gens ook moge zijn, hiermede niet is aange
toond, dat het bestuur in zijn bij Ged. Staten 
ingesteld beroep tegen het niet verleenen van 
een voorschot in den zin van het 7e lid van 
art. 101bis, van hoedanig beroep het 6e lid 
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nu eenmaal niet rept, ten onrechte niet zou 
zijn ontvangen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

z6 October z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 4). 

In een verordening ex art. 4 re lid 
sub 2° is bepaald, dat voor het oprich
ten enz. van bepaalde inrichtingen wor
den aangewezen de terreinen, welke in 
een goedgekeurd uitbreidingsplan der 
gemeente voor "woonwijk" en "gemeng
de wijk" zijn bestemd. Wel was op het 
tijdstip, waarop B . en W. op grond van 
dit voorschrift een hinderwetsvergun
ning weigerden, de beslissing over het 
uitbreidingsplan nog niet onherroepelijk 
geworden en kon dus geen goedgekeurd 
plan in den zin der verordening geacht 
worden aanwezig te zijn, doch nu sinds
dien de door Ged. Staten verleende 
goedkeuring door de Kroon is gehand
haafd, laat het voorschrift der verorde
ning niet toe, de gevraagde vergunning 
in beroep alsnog te verleenen. 

Met bepalingen in een burgerrechte
lijke overeenkomst kan bij de toepassing 
der Hinderwet geen rekening worden 
gehouden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door L. Witzand, te Zeist, tegen het besluit 
van B. en W. dier gemeente van 20 Sept. 
1938, waarbij hem vergunning is geweigerd 
tot het oprichten van een timmermanswerk
plaats met machinale houtbewerking, waar
in te plaatsen 2 electromotoren met een ge
zamenlijk vermogen van 5 pk ter aandrijving 
van verschillende machines op het perceel 
aan de Gerolaan, kadastr;i.al bekend gemeente 
Zeist, sectie H., N °. 2163; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 September 1939, N°. 530; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 11 Oct. 1939, Afdeeling 
Arbeid, N ° . 599 H .; 

0 . dat het genoemde besluit van B. en W . 
van Zeist steunt op de overwegingen, dat bij 
het laatstelijk door Ged. Staten van Utrecht 
goedgekeurde uitbreidingsplan hunner ge
meente de grond, waarop de werkplaats zal 
worden opgericht, bestemd is voor "open be
bouwing"; dat in art. 1 der Verordening ter 
uitvoering van art. 4, re lid, onder 2e, der 
Hinderwet betreffende het oprichten, hebben 
of gebruiken van een der in art. 2 dier wet 
genoemde inrichtingen o.m. is bepaald, dat 
voor het oprichten, hebben of gebruiken van 
een werkplaats ten dienste van de bouw
bedrijven (voorzoover voor bouw, verbouw 
of onderhoud van bouwwerken in de omge-

ving gebruikt) worden aangewezen de ter
reinen, welke in een goedgekeurd uitbrei
dingsplan der gemeente voor "woonwijk" en 
"gemengde wijk" zijn bestemd; dat van deze 
bepaling geen vrijstelling kan worden ver
leend; dat de vergunning derhalve dient te 
worden geweigerd; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij aan een desbetreffende voorwaarde in het 
koopcontract van zijn perceel vrijheid kan 
ontleenen, zijn werkplaats uit te breiden, 
mits hij maar geen motor van meer dan 3 pk 
bezigt, zooals in deze ook het geval is; dat 
tegen het verleenen van de goedkeuring aan 
het in het bestreden besluit bedoelde uit
breidingsplan beroep is ingesteld en daarop 
nog niet is beslist, zoodat dat uitbreidings
plan niet bindend is; dat uit hoofde van bil
lijkheid en redelijkheid zijns inziens aan de 
uitbreiding van zijne inrichting geen bezwa
ren in den weg behooren te worden gelegd; 

0. dat, weliswaar op het tijdstip, waarop 
B. en W. hun besluit namen, de beslissing 
over het uitbreidingsplan nog niet onher
roepelijk was geworden en dus geen goedge
keurd uitbreidingsplan in den zin, waarin de 
bovenvermelde verordening deze woorden 
bezigt, geacht kon worden aanwezig te zijn, 
doch dat thans bij Ons besluit van 1 Febr. 
1939, N °. 16, de door Ged. Staten verleende 
goedkeuring is gehandhaafd, zoodat art. 5 
juncto art. 1 dier verordening niet toelaat de 
gevraagde vergunning in beroep alsnog te 
verleenen; 

dat met bepalingen in een burgerrechte
lijke overeenkomst, als de in het beroep
schrift bedoelde, bij de toepassing van de 
voorschriften der Hinderwet geen rekening 
mag worden gehouden; 

dat dus het bestreden besluit van B. en W. 
van Zeist behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken enz. 

(A.B.) 

z6 October z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Alg. Pol.V. 's-Gravenhage 
art. 99). 

Het vonnis legt de t.1.1. uit als "geba
seerd" op overtreding van art. 99 der 
A. P. V. van 's-Gravenhage, tegen welke 
uitlegging als van feitelijken aard en 
niet met de woorden der t.1.1. in strijd -
in cassatie niet kan worden opgekomen. 

Het woord "tramrijtuig" in die t .1.1. 
moet derhalve geacht worden de betee
kenis te hebben, welke het in art. 99 der 
verordening heeft m . n ., blijkens art. 46 
der Verordening, een tramrijtuig, waar
op de Locaalspoor- en Tramwegwet niet 
van toepassing is, zoodat dit karakter 
van het tramrijtuig in geschil in de t .1.1. 
duidelijk tot uiting is gebracht. 

Noch in de woorden, noch in de strek
king van art. 99 is te lezen, dat dit ar-
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tikel enkel op tramrijtuigen van een ge
meentelijk trambedrijf betrekking zou 
hebben. Het is alleen niet van toepassing 
op tramrijtuigen, waarop de Locaal
spoor- en Tramwegwet toepassing vindt. 

Op het beroep van W. C. R., conducteur
bestuurder, te 's-Gravenhage, requirant van 
cassatie tegen een schriftelijk vonnis van het 
Kantongerecht te 's-Gravenhage van 23 
Maart 1939, waarbij requirant ter zake van 
"te 's-Gravenhage als bestuurder van een 
tramrijtuig, wanneer de weg niet vrij is, niet 
langzaam rijden of het tramrijtuig doen stil
staan", met aanhaling van de artt. 99 en 11 5A 
der Alg. Pol.verordening voor 's-Gravenhage, 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van vijf gulden, bij niet-betaling of verhaal 
te vervangen door drie dagen hechtenis; (ge
pleit door Mr. C . H : M . J. Witlox). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Kantonrechter te 's-Gravenhage heeft 
bij vonnis van 23 Maart 1939, waartegen dit 
beroep in cassatie is gericht, overeenkomstig 
de telastelegging bewezen verklaard, dat re
quirant op 19 December 1938 des namiddags 
omstreeks 7¼ uur te 's-Gravenhage als be
stuurder van een tramrijtuig rijdende over 
den voor het openbaar verkeer openstaanden 
rijweg de laan van Nieuw-Oost Indië, hoewel 
er vóór hem met de achterwielen dwars op de 
tramrails een auto stond en dus de weg niet 
vrij was, niet langzaam is gaàn rijden, noch 
dat tramrijtuig heeft doen stilstaan. Deswege 
enz. 

De raadsman van verdachte heeft ter zit
ting van Uwen R aad van 4 September j.1. het 
volgende m iddel van cassatie voorgesteld en 
toegelicht: 

S ., althans v. t . van de artt. 46, 99 en u5A 
der Algemeene Pol.verordening voor 's-Gra
venhage jis de artt. 261, 338, 339, 348, 349, 
350, 351, 398 Sv. Volgens hem was de uitge
brachte dagvaarding nietig en het feit n iet 
strafbaar omdat uit de dagvaarding niet te 
lezen was, binnen het werkingsgebied van 
welke wet het ten laste gelegde strafbaar feit 
werd gebracht. Immers, zoo beweert hij, voor 
een mogelijke veroordeeling is het noodzake
lijk, dat het ten laste gelegde en bewezen ver
klaarde feit betrekking had, hetzij op een 
tramweg, waarop toepasselijk was de localll
spoor- en tramwegwet, hetzij de Algemeene 
Politieverordening voor 's-Gravenhage, wel
ker toepasselijkheid afhangt van feitelij ke ge
gevens, welke derhalve in de dagvaarding 
hadden moeten zijn gesteld. (b.v. dat de be
wuste tramweg al dan niet door den Minister 
als tramweg in den zin van de locaalspoor- en 
tramwegwet was aangewezen.) De telasteleg
ging spreekt echter slechts over het: te 's-Gra
venhage als bestuurder van een tramrijtuig, 
rijdende over de voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg de Laan van Nieuw
Oost Indië enz. enz." 

Requirants raadsman beroept zich hiervoor 
op een arrest van Uwen Raad van 27 October 

1930 W . 12241 en meent dat dit alles te meer 
klemt, omdat volgens art. 46 van de Alge
meene Politieverordening van 's-Gravenhage 
onder "tramrijtuig" (bewoording van de dag
vaarding) slechts verstaan wordt "de tram
rijtuigen waarop de locaalspoor- en tramweg
wet niet van toepassing is" (woorden der be
wuste politieverordening) . Wil dus een ver
oordeeling, gebaseerd op een overtreding van 
die politieverordening kunnen volgen, dan 
moet volgens hem uit de dagvaarding blijken, 
dat het betreft een tramrijtuig, waarop de 
locaalspoor- en tramwegwet niet v an toepas
sing is . 

Behalve deze grief tegen het vonnis ont
wikkelde de raadsman nog een tweede. Vol
gens hem is door den Kantonrechter, zonder 
dat hij daartoe door wettige bewijsmiddelen 
in staat was gesteld, aangenomen, dat het in 
casu betrof een gemeentelijk trambedrijf, om
dat de gemeente 's-Gravenhage 2/3 gedeelte 
der aandeelen van de exploiteerende maat
schappij bezat, terwijl daarenboven de naam 
van die maatschappij niet in de dagvaarding 
staat vermeld en dus daaruit niet was op te 
maken, dat het een tramrijtuig van een ge
meentelijke tram betrof, hetgeen ook niet is 
op te maken uit het feit, dat het tramrijtuig 
rijdende was over een gemeentelijken rijweg, 
aangezien ook dit laatste niet in de dagvaar
ding staat vermeld en trouwens over de ge
meentelijke rijwegen in den Haag diverse 
trams loepen, waarop de Locaalspoor- en 
tramwegwet van toepassing is. 

De bewering bij de eerste grief geuit, dat 
de dagvaarding nietig zou zijn, is m. i. niet 
wel houdbaar. Deze toch voldoet geheel aan 
de eischen van art. 261 Sv. 1\1:eer aandacht 
verdient het daarbij uitgesproken verweer 
dat in de telastelegging niet is gesteld, dat 
verdachte bestuurder was van een tramrij
tuig, waarop de locaalspoor- en tramwegwet 
n iet van toepassing is. Immers alleen in dat 
geval kan sprake zijn van een verplichting 
opgelegd door art. 99 der Algemeene Politie
verordening voor 's-Gravenhage. Naar aan
leiding van een verweer van dezelfde strek
king heeft de Kantonrechter overwogen: D at 
nu het telastegelegde kennelijk gebaseerd is 
op art . 99 der A.P. V . 's-G. -immers de dag
vaarding spreekt van den bestuurder van een 
tramrijtuig en niet van wagenvoerder - het 
door de locaalspoor- en tramwegwet bepaalde 
gevoegelijk buiten beschouwing kan blijven. 

Is deze overweging juist? 
Is in de telastelegging inderdaad op vol

doende wijze uitgedrukt dat wij te doen heb
ben met een tramrijtuig behoorende tot het 
materieel van een spoorweg als genoemd in 
art. 8 van de Spoor- en tramwegwet, een 
spoorweg dus waarop geen ander vervoer 
plaats heeft dan personenvervoer binnen een 
gemeente of een spoorweg of spoorwegge
deelte dat met zoodanigen spoorweg bij K. B . 
is gelijk gesteld? 

Immers het is de duidelijke, ofschooneenigs
zins gebrekkig uitgedrukte, bedoeling (art. 
46 A. P. V. 's-Gr .) van den Haagschen wet
gever om zijn bepalingen omtrent het rijden 
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met tramwagens alleen op zoodanige spoor
wegen van toepassing te doen zijn. De plaat
selijke wetgever zou ook niet anders hebben 
kunnen handelen omdat hij dan zijn bevoegd
heid te buiten ware gegaan en geregeld zou 
hebben een materie, waarin reeds door den 
hoogeren rechter was voorzien. Op het onder
havige punt zou hij zelfs in strijd zijn geko
men met de hoogere regeling. (art. 59 van het 
Tramwegreglement, vastgesteld bij K. B . van 
24 Februari 1920, S. 85). 

M. i. kan men over het antwoord op boven
staande vragen in twijfel verkeeren. Na over
weging ben ik tot de conclusie gekomen dat 
het antwoord bevestigend moet luiden. M en 
kan m. i. zeggen, dat de Kantonrechter de 
woorden van de telastelegging aldus uitlegt, 
dat bedoeld is bestuurder van een tramrijtuig 
op een spoorweg in den zin van art. 8 der 
Spoor- en Tramwegwet. 

Die uitlegging is wellicht niet geheel in 
overeenstemming met het gewone spraakge
bruik, maar zij heeft een goeden grond in de 
terminologie van bovengenoemd tramweg
reglement . Dit reglement kent het woord 
tramrijtuig in het geheel niet en gebruikt 
voor een voertuig dat bestuurd kan worden 
de uitdrukking trekvoertuig en voor een trek
voertuig, dat bestuurd wordt, de uitdrukking 
trein. Ook spreekt dit reglement niet van be
stuurder van een trein maar van machinist of 
wagenvoerder. (Art. 92). 

Als wij deze uitlegging van de telasteleg
ging aanvaarden en m. i . kunnen wij dat, 
valt het bewezene onder art. 99 Algemeene 
Politie Verordening ,'s-Gravenhage en is de 
eerste grief ongegrond. 

Ook de tweede grief acht ik niet gefun
deerd. De vraag die daarbij wordt opgewor
pen, n.l. of de Kantonrechter terecht het 
trambedrijf, waarom het ging, als een ge
meentelijk trambedrijf heeft beschouwd, doet 
m. i . in het geheel niet ter zake. Moeilijk kan 
toch worden betwist dat een gemeente be
voegd is politieverordeningen vast te stellen 
ook betreffende trambedrijven, die niet door 
haar zelf worden geëxploiteerd. Uit niets 
blijkt dat art. 99 Algemeene Politieverorde
ning 's-Gravenhage alleen betrekking zou 
hebben op trambedrijven aan de gemeente 
zelf toebehoorende. 

Beide grieven mitsdien ongegrond oordee
lende concludeer ik tot verwerping van het 
cassatieberoep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende : (zie conclusie); 

0. dat bij het beroepen vonnis, - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
- is bewezen verklaard, zooals is te laste 
gelegd, dat requirant enz. (zie conclusie); 

Wat het eerste middel betreft: 
0 . dat het beroepen vonnis de telasteleg

ging uitlegt als "gebaseerd" op de overtre
ding van art. 99 der Algemeene Politiever-

ordening voor 's-Gravenhage, tegen welke 
uitlegging, - als zijnde van feitelijken aard 
en niet met de woorden der telastelegging in 
strijd, - in cassatie niet kan worden opge
komen; 

dat het woord "tramrijtuig" in die telaste
legging derhalve geacht moet worden de be
teekenis te hebben, welke het in art. 99 dier 
verordening heeft, te weten blijkens art. 46 
dier verordening: een tramrijtuig, waarop de 
Locaalspoor- en Tramwegwet niet van toe
passing is, zoodat dit karakter van het tram
rijtuig in geschil in de telastelegging duidelijk 
tot uiting is gebracht; 

0. dat het eerste middel, dat berust op een 
andere uitlegging van de telastelegging mits
dien feitelijken grondslag mist, - daarge
laten dat van nietigheid der dagvaarding op 
den daarvoor aangevoerden grond nimmer 
sprake zou kunnen zijn; 

Wat het tweede middel betreft : 
0. dat dit berust op de opvatting, dat ge

zegd art. 99 enkel betrekking heeft op tram
rijtuigen van een gemeentelijk trambedrijf; 

dat deze opvatting noch in de woorden van 
dit artikel steun vindt, noch in zijn strek
king, namelijk te waken tegen gevaren voor 
het verkeer in de gemeente, voortspruitende 
uit een onoordeelkundig rijden met tramrij
tuigen, onverschillig of deze zijn tramrijtui
gen van een gemeentebedrijf of niet, indien 
het maar niet zijn tramrijtuigen, waarop de 
Locaalspoor- en Tramwegwet van toepas
sing is; 

dat ook dit middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

z6 October z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Drankwet art. 39; Sv. artt. 
359 en 423) . 

Art. 39 lid I onder b i.v.m. lid 3 der 
Drankwet staat verkoop van zwak alco
holischen drank zonder verlof alleen toe 
in die winkels, pakhuizen of andere in
richtingen, waarvoor dit bij alg. maat
regel van bestuur is bepaald, terwijl de 
desbetreffende bepaling van het Drank
besluit 1932 § 7 art. 38 enkel een zoo
danigen verkoop t oestaat in een locali
teit van bedoelde winkels enz., welke 
localiteiten dan nog aan bepaalde voor
waarden moeten voldoen. 

Daar een aan den buitenmuur van den 
winkel hangende automaat niet is te be
schouwen als een localiteit van den win
kel, was in dit geval niet voldaan aan 
de eischen in en krachtens art. 39, lid 1 

en lid 3 der Drankwet gesteld, zoodat 
voor den verkoop in het klein en het 
voor dien verkoop in voorraad hebben 
van zwak alcoholischen drank verlof 
vereischt was. 

Ambtshalve: Aan den op straffe van 
nietigheid door de artt. 359 i.v.m. de 
artt. 415 en 425 Sv. gestelden eisch, dat 
het vonnis inh. b., waarbij ook t .a .v . de 



1939 ]6 OOTOBER 398 

bewezenverklaring opnieuw recht wordt 
gedaan, het te laste gelegde moet bevat
ten, is i. c. niet voldaan. Wel verklaart 
de Rechtb. dit uit het vernietigde von
nis over te nemen, doch in de aanteeke
ningen van dit mondeling vonnis in het 
p.-v. der terechtzitting van het Kanton
gerecht is bedoelde inhoud evenmin te 
vinden . [Anders implicite Adv.-Gen. 
Rombach.] 

Op het beroep van N. P., winkelier te Am
sterdam, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Amster
dam van 6 April 1939, waarbij in hooger be
roep, - met vernietiging van een vonnis 
van het Kantongerecht aldaar, - op 7 Dec. 
1938 in deze zaak gewezen -, requirant ter 
zake van "zonder het vereischte verlof zwak 
alcoholischen drank in het klein verkoopen 
en voor dien verkoop in voorraad hebben", 
met aanhaling van de artt. 59 lid 1 aanhef en 
onder 2 der Drankwet S. 1931 n ° . 476 en 23 
en 62 Sr. is veroordeeld tot twee geldboeten 
ieder van vijf gulden, te vervangen door drie 
dagen hechtenis voor elke boete. (Gepleit 
door Mr. A.M. C. Persenaire) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Rechtbank te Amsterdam heeft bij 
vonnis van 5 April 1939, waartegen dit be
roep in cassatie is gericht, rechtsprekende in 
hooger beroep van een vonnis van den Kan
tonrechter te Amsterdam van 7 Dec. 1938, 
genoemd vonnis vernietigd en opnieuw recht
doende ten laste van den requirant bewezen 
verklaard, dat hij te Amsterdam in den nacht 
van 21 op 22 Juli 1938 in een automaat, han
gende aan den voorgevel van perceel Over
toom 59, dus aan den openbaren weg, eenige 
fleschjes bier, zijnde zwak-alcoholische drank 
in den zin van art. 1 der Drankwet 1931 S. 
4 76, in voorraad heeft gehad ten verkoop in 
het klein aan het passeerend publiek, van 
welke fleschjes bier in dien nacht meer zijn 
verkocht, zulks terwij l voor den verkoop van 
bier vanuit die automaat zijnde geenszins 
een inrichting als bedoeld in art. 39 lid 1 sub 
b der Drankwet voornoemd, voor dat perceel 
geen verlof A of een vergunning als bedoeld 
in art. I der Drankwet sub e, f of g was ver
leend. 

De R echtbank, enz. 
T er zitting van Uwen Raad van 4 Sept. 

j .1. heeft Mr. Persenaire, advocaat te Am
sterdam, het volgende cassatiemiddel voor
gesteld en toegelicht: 

S., immers v . t . van art. 39 aanhef en sub 
b der Drankwet 1931 S. 476 en art. 3 der 
Winkelsluitingswet 1930 S . 460 door te be
slissen, dat winkelverkoop door middel van 
een automaat van zwak-alcoholische dran
ken niet zou vallen onder de uitzondering 
(verkoop in winkels enz. ) genoemd in voor
meld art. 39 der Drankwet, waarvoor geen 
verlof is vereischt. 

Requirant had ter zitting van de R echt
bank ook reeds een beroep gedaan op de be
paling van art. 39 der Drankwet, onder meer 

voorschrijvende dat het verlof A, het verlof 
dus voor den verkoop van zwak-alcoholischen 
drank in het klein zoowel voor gebruik ter 
plaatse, voor welke het verlof geldt, als voor 
gebruik elders, niet vere,scht is voor den ver
koop van zwak-alcoholischen drank in het 
klein in winkels. Volgens hem leverde de 
automaat, in de dagvaarding genoemd, een 
verlengstuk van den winkel op. 

De Rechtbank heeft dit betoog verworpen, 
overwegende dat genoemd art. 39 uitdrukke
lijk bepaalt, dat een verlof A niet is ver
eischt voor den v erkoop van zwak-alcoholi
schen drank in het klein in winkels, terwijl de 
onderhavige verkoop geenszins in den winkel 
van verdachte heeft plaats gevonden, heb
bende toch bedoelde verkoop plaats gevon
den door middel van een aan den buiten
muur van den winkel hangende automaat, 
terwijl de kooper zich in de portiek van den 
winkel bevond. 

Het vonnis schijnt mij juist gewezen. D e 
Rechtbank kon m . i. het bewe2enverklaarde 
uit de bewijsmiddelen afleiden. In het bij
zonder dat de automaat zich bevond aan den 
voorgevel van het perceel, waarin de winkel 
van requirant was gevestigd, dus buiten de 
localiteit van den winkel. Op grond daarvan 
heeft zij m. i. terecht het beroep van requi
rant op de vrijstelling van het bezit van ver
lof A voor den verkoop van bier in zijn win
kel, welke vervat is in art. 39 re lid sub b 
der Drankwet ter zijde gesteld. Welke is de 
strekking dier vrijstelling, die blijkens de 
geschiedenis der Wet in het oorspronkelijk 
ontwerp alleen gegeven was voor den ver
koop in winkels enz. indien daarin alleen 
dranken worden verkocht, maar later met 
verscherping der voorwaarden is uitgebreid 
tot den verkoop ook in winkels en2. waar niet 
alleen dranken worden verkocht? 

. De vraag waar het om gaat is of onder ver
koop in winkels moet worden verstaan: ver
koop in ondernemingen waarin een winkel
bedrijf wordt gehouden of wel : verkoop in de 
localiteiten van winkels? 

In het eerste geval 2ou men de vrijstelling 
genieten ook wanneer, zooals dit somtijds bij 
een winkelonderneming voorkomt, de ver
koop geschiedt buiten de eigenlijke winkel
localiteit. Dan zou de verkoop van bier en 
wijn uit een automaat, op de wijze zooals 
deze hier heeft plaats gehad, niet per se uit
gesloten zijn. Dat deze wijze van verkoop 
echter niet bedoeld is, ligt voor de hand. Bij 
verkoop uit een automaat zooals in dit geval 
geschied is, mist de verkooper iedere controle 
over de persoon van den kooper, hetgeen niet 
overeen te brengen is met de verplichtingen 
van den verkooper van bier en wijn, die im
mers blijkens art. 54 4e lid der Drankwet, 
die dranken in het geheel niet mag verkoo
pen aan personen beneden 16 jaar. Dit voor
schrift van art. 54 4e lid geeft in zijn ge
schiedenis een zeer duidelijke aanwijzing dat 
met verkoop in winkels enz. slechts bedoeld 
is verkoop in localiteiten van winkels. Het 
4e lid van art. 54 luidde in het regeerings
ontwerp: 
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"Het is verboden in een localiteit, waarin 
overeenkomstig het bepaalde in art. 36 (later 
genummerd 39) eerste lid letter b zwak-alco
holische drank wordt verkocht, dien drank 
te verkoopen of te verstrekken 1aan personen 
beneden 16 jaar." 

Met een door de Regeering aanvaard 
amendement van der Heide en va'n den 
Bergh is de tegenwoordige redactie ontstaan, 
die in het belang der kinderbescherming niet 
meer alleen het oog heeft op den verkoop 
van wijn en bier in winkels enz. maar op 
iederen beroepsmatigen verkoop. 

Uit de wijze overigens, waarop de vrijstel
ling zelf van art. 39, 1 en sub b, waarop re
quirant zich beroept, in haar geheel geregeld 
is, blijkt m. i. duidelijk dat alleen de verkoop 
van zwak-alcoholische dranken binnen loca
liteiten van winkels enz. is vrijgesteld. Die 
vrijstelling immers is niet onbeperkt en ook 
de Kroon heeft daarbij een woordje mee te 
spreken. De winkels enz., die zonder een 
verlof A te bezitten, wijn en bier in het klein 
mogen verkoopen, moeten voldoen aan de 
eischen krachtens het derde lid van art. 39 
bij algemeenen maatregel te bepalen. De 
eischen, welke dus krachtens de wettelijke 
machtiging de Kroon bevoegd was te stellen, 
zooals zij verkoos, vinden Wij in art. 38 van 
het Drankwetbesluit 1933. 

Daar lezen wij dat zwak-alcoholische dran
ken op de wijze omschreven in art. 39 lid 1 
onder b der Drankwet S. 1931 n ° . 4 76 in het 
klein mogen worden verkocht zonder een 
verlof A in winkels enz. indien aan de vol
gende voorwaarden wordt voldaan : 

1 ° . enz.; 
2 ° . in de localiteit waarin de verkoop 

(scilicet van zwak-alcoholische dranken) 
plaats vindt, moet op duidelijk leesbarê en 
zichtbare wijze aan het publiek worden ken
nis gegeven, dat aan kinderen beneden den 
16-jarigen leeftijd geen alcoholhoudende 
dranken worden verkocht. 

Hieruit volgt niet alleen dat de Kroon de 
woorden van art. 39 "in winkels" zoo opvat 
alsof er stond in winkellocaliteiten, maar te
vens dat men als winkelier alleen mag ver
koopen in localiteiten waarin genoemde ken
nisgeving zich bevindt. Het zou den winke
lier dus zelfs niet baten indien hij naast de 
automaat een kennisgeving, als hier om
schreven, had opgehangen. 

Het voorgestelde middel acht ik derhalve 
ondeugdelijk en ik concludeer dat het beroep 
in cassatie zal worden verworpen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het beroepen vonnis - met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld -
van het aan requirant te laste gelegde bewe
zen is verklaard, dat hij enz. (zie conclusie); 

0. dat de Rechtbank daarbij onder meer 
heeft overwogen: 

dat de raadsman van verdachte heeft aan
gevoerd, dat bedoelde automaat een ver
lengstuk van den winkel oplevert en dat met 
een beroep op art. 39 aanhef en sub b der 
Drankwet 1931, S . 476 het telastgelegde niet 
een strafbaar feit oplevert; 

dat de Rechtbank dit betoog verwerpt; 
dat toch art. 39 voormeld, voorzoover 

thans van belang, uitdrukkelijk bepaalt, dat 
een verlof A niet is vereischt voor den ver
koop van zwakalcoholischen drank in het 
klein in winkels, terwijl de onderhavige ver
koop geenszins in den winkel van verdachte 
heeft plaats gevonden, hebbende toch be
doelde verkoop plaats gevonden door middel 
van een aan den buitenmuur van den winkel 
hangende automaat, terwijl de kooper zich in 
de portiek van den winkel bevond; 

Wat dit middel betreft: 
0. dat dit blijkens de toelichting berust op 

de stelling, dat de automaat in geschil be
hoorde tot requirant's winkel, in welken win
kel volgens art. 39 lid 1 aanhef onder B der 
Drankwet S. 1931 n °. 476, j 0

• 38 Drankwet
besluit 1932 fleschjes bier mochten verkocht 
worden zonder het vereischte verlof, terwijl 
verkoop door middel van automaten buiten 
de bepalingen der Winkelsluitingswet vallen; 

0. dat dit beroep op de Winkelsluitingswet 
irrelevant is, omdat het hier betreft een over
treding van de Drankwet, zoodat, al zou ook 
de verkoop en het ten verkoop in voorraad 
hebben van de fleschj es bier niet verboden 
zijn volgens de Winkelsluitingswet, een en 
ander toch verboden zou zijn, indien daar
voor volgens de Drankwet verlof vereischt 
ware, hoedanig verlof ten deze niet verleend 
is; 

0 . dat art. 39 lid 1 onder b in verband met 
lid 3 der Drankwet verkoop van zwak alco
holischen drank zonder verlof alleen toestaat 
in die winkels, pakhuizen of andere inrich
tingen, waarvoor dit bij algemeenen Maat
regel van Bestuur bepaald is; 

0. dat die bepaling gegeven is in het 
Drankwetbesluit 1932 § 7 art. 38, welk arti
kel enkel een zoodanigen verkoop toestaat 
in een localiteit van bedoelde winkels, pak
huizen en andere inrichtingen, welke locali 
teiten dan nog aan bepaalde voorwaarden 
moeten voldoen; 

0. dat in het beroepen vonnis is vastge
steld, dat de in de telastelegging bedoelde 
automaat hing aan den buitenmuur van re
quirant's winkel; 

0. dat een dergelijke automaat niet is een 
localiteit van dien winkel, zoodat in dit geval 
niet voldaan is aan de eischen in een krach
tens art. 39 lid 1 en lid 3 der Drankwet S. 
193 1 n °. 4 76 gesteld, zoo dat voor den verkoop 
in het klein en het voor dien verkoop in 
voorraad hebben van zwak alcoholischen 
drank verlof vereischt was; 

0 . dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. echter ambtshalve: 
dat het bestreden vonnis, nu daarbij ook 

ten aanzien van de bewezenverklaring op
nieuw recht is gedaan, het te laste gelegde 



1939 18 OCTOBER 400 

moet bevatten, en wel krachtens art. 359 in 
verband met de artt. 415 en 425 Sv. op straffe 
van nietigheid; 

dat aan dezen eisch in het bestreden von
nis niet is voldaan, omdat daarin de inhoud 
van het te laste gelegde niet voorkomt, en de 
Rechtbank wel verklaart dit uit het daarbij 
vernietigde vonnis over te nemen, doch in de 
aanteekeningen van dit mondeling vonnis, in 
het proces-verbaal der terechtzitting van het 
Kantongerecht bedoelde inhoud evenmin te 
vinden is; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
en rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst deze zaak naar het Gerechtshof 

te Amsterdam ten einde op het bestaande 
hooger beroep opnieuw te worden berecht en 
afgedaan. (N. J.) 

z8 October I939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. art. 1654; Onteig.wet 
art. 40). 

De Rechtb. neemt aan, dat omtrent 
de verdeeling der meerwaarde tusschen 
eigenaar en beklemden meier noch de 
aan het beklemrecht eigene bepalingen, 
noch de ten deze toepasselijke plaatse
lijke gewoonten eene bepaalde regeling 
inhouden en voorts dat, bij gebreke van 
eene bepaalde regeling, de verdeeling bij 
helften moet geschieden, welk oordeel zij 
- behalve op de billijkheid - grondt 
op den aard van het beklemrecht, welke 
onder meer met een beroep op hetgeen 
in beklembrieven is bepaald en in de 
praktijk geschiedt. 

Uit een en ander volgt met genoeg
zame duidelijkheid, dat de Rechtbank 
aan de bedoelde eigene bepalingen en 
plaatselijke gewoonten ook positieve ge
gevens heeft ontleend tot steun van hare 
uitspraak. Het middel, waarbij het te
gendeel wordt beweerd, mist derhalve 
feitelijken grondslag. (Voor het van het 
gevoelen der Rechtb. afwijkende oor
deel der deskundigen omtrent bovenbe
doelde verdeeling der meerwaarde, zie 
het arrest, Red.). 

Annette Nijhof, weduwe van Gerhardus 
Rookmaker, wonende te Groningen, eischeres 
tot cassatie van een vonnis der Arr.-Recht
bank te Groningen den 9den Juni 1939 tus
schen partijen gewezen, advocaat Mr. 0. B. 
W. de Kat; gepleit door Mr. van Manen, 

tegen: 
1 ° . Abel I wema Bakker, burgemeester der 
gemeente Noorddijk, wonende te Oosterhoo
gebrug, verweerder, advocaat Mr. J. M. J . F. 
Andreoli ; (niet gepleit), 

en tegen: 
2 ° . Jonkvrouwe Isabella Bernardine van 
Swinderen, wonende te Loosdrecht, in hare 
hoedanigheid van curatrice over Jonkvrouwe 
Antonia van Swinderen, wonende te 's-Gra
venhage, mede-verweerster, advocaat Jhr. 
Mr. A. K. C. de Brauw. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het daaraan vooraf
gaande interlocutoir vonnis van 3 Febr. 1939, 
waarnaar in eerstgenoemd vonnis wordt ver
wezen, blijkt : 

dat bij besluit van den Raad der gemeente 
Noorddijk van 8 April 1938, goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit van 2 Juli 1938, is be
sloten tot onteigening in het belang der 
volkshuisvesting, ten name van genoemde 
gemeente, van den vollen eigendom van het 
perceel en perceelsgedeelte, kadastraal be
kend gemeente Noorddijk, Sectie En°. 470, 
groot 1 hectare, 72 are en 80 centiare, en van 
n °. 432 , groot 66 are, 20 centiare, het weste
lijk gedeelte, groot 38 are, 44 centiare, zijnde 
bij voormeld besluit als eigenares in beklem
rechtelijken zin aangewezen jonkvrouwe An
tonia van Swinderen, curanda der verweer
ster in cassatie onder 2 ° , en als beklemde 
meiersche de eischeres tot cassatie; 

dat de gemeente Noorddijk, de onteigening 
vorderende, als schadeloosstelling heeft aan
geboden de som van f 10879.60 voor de be
klemde meiersche - de weduwe Rookmaker 
- en f 2835 voor de bloot eigenares - Jonk
vrouwe Antonia van Swinderen; 

dat de curatrice van laatstgenoemde de 
aangeboden totale som van f 13714.60 onge
noegzaam heeft geacht, terwijl de weduwe 
Rookmaker, de totale som genoegzaam oor
deelend, bezwaar heeft gemaakt tegen de 
wijze, waarop de gemeente zich de verdeeling 
daarvan tusschen de beklemde meiersche en 
de bloot eigenares voorstelt; 

dat de Rechtbank bij haar voormeld inter
locutoir vonnis drie deskundigen heeft be
noemd om ter zake bericht uit te brengen; 

c:mt de Rechtbank in haar bestreden vonnis 
is uitgegaan van de verkoopwaarde van den 
vollen eigendom der te onteigenen gronden, 
welke waarde zij heeft gesteld op f 13714.60; 
dat zij de normale verkoopwaarde van de be
klemming heeft bepaald op f 7189.60 en die 
voor den eigendom in beklemrechtelijken zin 
op f 1680; 

dat de Rechtbank vervolgens heeft geoor
deeld over "de z.g.n. meerwaarde, het ver
schil tusschen de verkoopwaarde van den 
vollen eigendom in verband met het bouw
plan en de gezamenlijke normale verkoop
waarden van de beklemming en den blooten 
eigendom, derhalve f 13714.60 verminderd 
met f 7189.60 en f 1680, of f 4845"; 

dat omtrent de verdeeling der meerwaarde 
in de uitspraak is overwogen : 

"dat gedaagde sub 1 - de curatrice der 
bloot eigenares - een verdeeling bij helfte 
heeft voorgestaan, terwijl de deskundigen 
van meening zijn, dat deze moet geschieden 
naar de verhouding, waarin de normale waar
de van de beklemming staat tot die van den 
blooten eigendom, in het onderhavige geval 
dus van 718960 tot 168000, zoodat van de 
meerwaarde f 3927.30 aan gedaagde sub 2 
toekomt en f 917.70 aan gedaagde sub 1; 

,,dat de Rechtbank in dezen de deskun
digen niet kan volgen; 
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"dat weliswaar de door gedaagde sub I bij 
pleidooi nog overgele_gde constitutieve titel 
van de beklemde gronden, de notarieele acte 
d .d . n Jan. 1859, geen licht hieromtrent geeft 
en dezen juridischen knoop niet ontwart, 
maar de Rechtbank in dit standpunt van 
deskundigen, ook destijds ingenomen door 
deze Rechtbank in &aar vonnis d.d. 20 Nov. 
1914, N . J. 1915, bl. 400, niet voldoende tot 
uitdrukking ziet gebracht de rechten van den 
blooten eigenaar die deze volgens den aard 
van het beklemrecht heeft; 

"dat n.l. al heeft de beklemde meier een 
vast, altoosdurend onopzegbaar en in alle 
liniën verervend recht van landgebruik, die 
naast alle lasten op den grond rustende als 
grondbelasting, waterschapsrechten etc. ook 
alle lusten heeft, de door hem te betalen be
klemhuur is immers niet voor verhooging 
vatbaar, zoodat hij zich wel gevoelt als "de" 
eigenaar van het land, hij toch voor beschik
kingsdoelen welke een verdere strekking dan 
landgebruik hebben, nog de medewerking be
hoeft van den blooten eigenaar, b .v. bij het 
bebouwen van den grond anders dan in over
eenstemming met landgebruik; 

,.dat ook niet voorbijgezien mag worden, 
dat het recht van den beklemden meier een 
afgeleid recht is, die immers zijn recht ont
leent aan den eigenaar van den grond, zoodat 
soms in geval van vrijsterving dit recht cadu
ceert, terwijl ook wel in beklembrieven be
paald is, dat zoo gedurende drie achtereen
volgende jaren de huur onbetaald mocht zijn 
gebleven, de beklemming aan den eigenaar 
vervalt met al wat zich op den grond bevindt, 
zonder eenige vergoeding; 

,.dat derhalve de Rechtbank het meer over
eenkomstig den aard van het beklemrecht 
acht en ook billijker, als de z.g.n. meerwaarde 
tusschen eigenaar en beklemden meier gelij
kelijk verdeeld wordt; 

"dat de Rechtbank des te gereeder dit 
standpunt inneemt, nu uit de door gedaagde 
sub I overgelegde producties wel blijkt, dat 
ook in de praktijk bij den afkoop van den 
blooten eigendom, meermalen prijzen bedon
gen worden door de bloote eigenaars ver uit
gaande boven de normale verkoopwaarden 
van de eigendommen in beklemrechtelijken 
zin·" 

dat de Rechtbank t en slotte, de onteige
ning in het belang der volkshuisvesting uit
sprekende, de schadevergoeding voor de ver
weerster in cassatie onder 2 ° heeft gesteld op 
f 1680 en f 2422.50 of f 4102.50 en voor de 
eischeres tot cassatie op f 7,89.60, f 2422.50 
en een voor de cassatie niet ter zake dienende 
post van f 828.57 of f 10440.67, met veroor
deeling van den verweerder in cassatie onder 
1 ° in de kosten; 

O. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cas~atie is voorgesteld: 

S . of v. t. van artt. 158, 168 Grondwet, 20 
R . 0., 48, 59 Rv., 1654 B . W., 2, 18, 40, 47, 
92 Onteigeningswet, doordat de Rechtbank, 

na zich te hebben vereenigd met de vast
stelling door de deskundigen van de verkoop
waarde van den vollen eigendom van de te 

L. 1939. 

onteigenen gronden, groot 2.11 .24 H.A., op 
f 13714.60 en met de wijze en het bedrag 
waarop de deskundigen de normale verkoop
waarde van de beklemming en die van den 
eigendom in beklemrechtelijken zin hebben 
berekend, zijnde deze waarden resp. f 7189.60 
en f 1680 en dus ook met het bedrag van 
f 4845 der z.g. meerwaarde, zijnde het ver
schil tusschen de verkoopwaarde van den 
vollen eigendom in verband met het bouw
plan en de gezamenlijke normale verkoop
waarden van de beklemming en den blooten 
eigendom (van de te onteigenen gronden), 
en na te hebben overwogen, dat de constitu
tieve titel van de beklemde gronden, t.w. de 
notarieele acte van 21 Jan. 1859, gec:n licht 
omtrent de verdeeling der meerwaarde geeft, 
en dezen juridi~chen knoop dus niet ontwart, 

heeft beslist, dat het meer overeenkomstig 
den aard van het beklemrecht en ook billijker 
is, dat de meerwaarde tusschen eigenaar en 
beklemden meier gelijkelijk verdeeld wordt, 

en wel op grond, dat al heeft de beklemde 
meier een vast, altoosdurend onopzegbaar en 
in alle liniën verervend recht van landge
bruik, die naast alle lasten op den grond 
rustende als grondbelasting, waterschaps
rechten etc. ook alle lusten heeft, de door 
hem te betalen beklemhuur is immers niet 
voor verhooging vatbaar, zoodat hij zich wel 
gevoelt als "de" eigenaar van het land, hij 
toch voor beschikkingsdaden welke een ver
dere strekking ·dan landgebruik hebben, nog 
de medewerking behoeft van den blooten 
eigenaar, b.v. bij het bebouwen van den 
grond anders dan in overeenstemming met 
landgebruik, en dat ook niet voorbijgezien 
mag worden, dat het recht van den beklem
den meier een afgeleid recht is, die immers 
zijn recht ontleent aan den eigenaar van den 
grond, zoodat soms in geval van vrijsterving 
dit recht caduceert, terwijl ook wel in be
klembrieven bepaald is, dat zoo gedurende 
drie achtereenvolgende jaren de huur onbe
taald mocht zijn gebleven, de beklemming 
aan den eigenaar vervalt met al wat zich op 
den grond bevindt, zonder eenige vergoeding, 

en dat ook in de praktijk bij den afkoop 
van den blooten eigendom, meermalen prij
zen bedongen worden door de bloote eige
naars ver uitgaande boven de normale ver
koopwaarden van de eigendommen in be
klemrechtelijken zin, 

ten onrechte evenwel, omdat naar luid van 
art. 1654 B . W ., waar de aan de beklemming 
eigene bepalingen en bedongen voorwaarden 
zwijgen, de rechtsverhouding van beklemden 
meier tot bloot-eigenaar wordt bepaald door 
de plaatselijke gewoonten, waarnaar de 
Rechtbank ten onrechte geen onderzoek heeft 
ingesteld, zulks hoewel de waarde van elks 
.,eigendom" van die rechtsverhouding af
hangt en daardoor, voor wat de onderlinge 
verdeeling betreft, wordt bepaald, en in de 
overwegingen der Rechtbank geen grond hoe
genaamd is te vinden, waardoor dit onder
zoek achterwege zou hebben kunnen blijven, 
terwijl, indien in art. 1654 B . W. tusschen de 
bedongen voorwaarden en de aan de beklem-

26 
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ming eigene bepalingen onderscheid zou 
moeten worden gemaakt, de Rechtbank mede 
heeft verzuimd naar laatstbedoelde bepalin-· 
gen eenig onderzoek in te stellen; 

0. hieromtrent: 
dat de bestreden uitspraak bezwaarlijk 

anders kan worden verstaan, dan dat de 
Rechtbank aanneemt, dat omtrent de ver-

. deeling der boven nader omschreven meer
waarde tusschen eigenaar en beklemden 
meier noch de aan het beklemrecht eigene 
bepalingen noch de ten deze toepasselijke 
plaatselijke gewoonten eene bepaalde rege
ling inhouden; 

dat, volgens de Rechtbank, bij gebreke van 
eene bepaalde regeling, de verdeeling bij 
helften moet geschieden, welk oordeel zij -
behalve op de billijkheid - grondt op den 
aard van het beklemrecht, zulks onder meer 
met een beroep op hetgeen in beklembrieven 
is bepaald en in de practijk geschiedt; 

dat uit een en ander met genoegzame dui
delijkheid volgt, dat de Rechtbank aan de 
bedoelde eigene bepalingen en plaatselijke 
gewoonten ook positieve gegevens heeft ont
leend tot steun van hare uitspraak; 

dat derhalve het middel, klagende over 
gemis aan onderzoek naar de toepasselijkheid 
ten deze van meerbedoelde eigen bepalingen 
en plaatselijke gewoonten feitelijken grond
slag mist; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt de eischeres tot cassatie in de 

kosten op het beroep gevallen. (Salaris f 350, 
Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
Aan het middel is als grief ten grondslag 

gesteld, dat de Rechbank wat de verdeeling 
der zopgenaamde meerwaarde tusschen de 
beklemde meiersche en de eigenares in be
klemrechtelijken zin betreft, in strijd met 
art. 1654 B. W . noch naar de plaatselijke 
gewoonten noch - indien in art. 1654 B. W. 
tusschen de bedongen voorwaarden en de aan 
het recht van beklemming eigene bepalingen 
onderscheid zou moeten worden gemaakt -
naar de "eigene bepalingen" onderzoek heeft 
gedaan. 

Naar mijne meening faalt het middel, om
dat uit het vonnis blijkt of volgt dat de 
Rechtbank onderzoek als bedoeld wel heeft 
ingesteld. Het wil mij toch voorkomen, dat 
in de vooraangehaalde overwegingen, al 
wordt daarin niet uitdrukkelijk gesproken 
van de aan het recht van beklemming eigene 
bepalingen en de plaatselijke gewoonten, ligt 
opgesloten dat de Rechtbank zoowel naar de 
"eigene bepalingen" als naar de plaatselijke 
gewoonten onderzoek heeft gedaan. Immers 
zijn die overwegingen aldus op te vatten. Na 
te hebben geconstateerd, dat de constitutieve 
titel van het onderhavige recht van beklem
ming omtrent verdeeling der meerwaarde 
geen licht geeft, dus bedongen voorwaarden 
daaromtrent ontbreken, heeft de Rechtbank 
zich gewend tot de - dus van bedongen voor
waarden onderscheiden - bepalingen eigen 

aan het beklemrecht en wel aan het beklem
recht in het algemeen, wordende die bepa
lingen in de derde vooraangehaalde overwe
ging aangeduid als de aard van het beklem
recht. Naar haar oordeel heeft de Rechtbank 
hierbij geen rechtstreeksch antwoord op de 
vraag omtrent verdeeling der meerwaarde 
gevonden maar wel een en ander aangetrof
fen , hetgeen zij heeft neergelegd in de vierde 
en de vijfde vooraangehaalde overweging en 
hetgeen haar ertoe heeft geleid, zooals zij in 
de zesde vooraangehaalde overweging heeft 
vermeld, het meer overeenkomstig den aard 
van het beklemrecht te achten dat de z.g.n. 
meerwaarde tusschen eigenaar en beklemden 
meier gelijkelijk verdeeld wordt dan dat een 
verdeeling volgens het door de deskundigen 
en ook vroeger in een vonnis door de Gro
ningsche Rechtbank ingenomen standpunt 
geschiedt, waaraan de Rechtbank nog heeft 
toegevoegd dat zij de gelijkelijke verdeeling 
ook billijker acht. Waar echter door de 
.,eigene bepalingen" geen rechtstreeksch uit
sluitsel werd verkregen, heeft de Rechtbank 
ook nagegaan of plaatselijke gewoonten kon
den hel.pen en daarbij een, haar uit overge
legde producties gebleken, in de praktijk 
meermalen voorkomend gebeuren opgemerkt, 
dat haar des te gereeder het standpunt van 
gelijkelijke verdeeling heeft doen innemen, 
welk een en ander is neergelegd in de zevende 
vooraangehaalde overweging. 

Voormelde opvatting der vooraangehaalde 
overwegingen en met name dat in die over
wegingen ligt opgesloten ciat de · Rechtbank 
wel én naar de "eigen bepalingen" (onder
scheiden van de bedongen voorwaarden) én 
naar de "plaatselijke gewoonten" onderzoek 
heeft gedaan, vindt m. i. ook steun hierin, 
dat, waar de Rechtbank blijkens dè in het 
vonnis op de vooraangehaalde overwegingen 
volgende overwegingen betreffende de ver
werping van het door gedaagde sub 2 (de 
beklemde meiersche) voor de verdeeling der 
meerwaarde gedaan beroep op de Fransche 
wet van 18 Dec. 1 790 rekening heeft gehou
den met de "eigen bepalingen" en de "plaat
selijke gewoonten", die het beklemrecht re
geeren; mag worden aangenomen dat de 
Rechtbank ook bij het bepalen van haar 
standpunt omtrent verdeeling der meerwaar
de tegenover dat van de deskundigen geens
zins de " eigen bepalingen" en de "plaatse
lijke gewoonten" heeft verwaarloosd. 

Ik concludeer mitsdien tot·-irerwerping vart 
het beroep en veroordeeling van eischeres in 
de kosten der cassatie-procedure. · 

(N. J.) 

z8 October z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Onteig.wet artt. 50 en 54) . 

De bij dit art. genoemde wettelijke 
interessen vormen een gefixeerde ver
goeding, onafhankelijk hiervan, of de 
werkelijk door de inbezitneming geleden 
schade meer of minder bedraagt. E enige 
andere of verdere vergoeding wegens de 
voorloopige inbezitneming, zooals hier 
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·een bedrag van (65.53 voor grondlasten, 
straatgeld en brandverzekering voor de 
tusschenkomende partij, is in strijd met 
de wet. · 

Het bedrag der schadeloosstelling met 
•f 65.53 verminderd, echter met veroor
deeling van eischer in de kosten van 
cassatie, nu de verweerders bedoelde be
slissing niet hebben uitgelokt en zich in 
cassatie gaaf en onvoorwaardelijk heb
ben gerefereerd, terwijl de definitieve 
schadeloosstelling meer bedraagt dan 
het door eischer aangeboden bedrag. 

De Burgemeester van de gemeente Am
sterdam, ten deze krachtens art. x9 der Ont
eigeningswet optredende voor de gemeente 
Amsterdam, wonende te Amsterdam, eischer 
tot cassatie van een vonnis der Arr.-Recht
bank te Amsterdam, den x3den Juni x939 
tusschen partijen gewezen, advocaat Mr. F . 
M. Westerouen van Meeteren, 

tegen: 
x0

• de Naamlooze Vennootschap N.V. Com
mercieele Maatschappij tot Exploitatie van 
Onroerende Goederen, in liquidatie, geves
tigd te 's-Gravenhage; 2 ° . Johannes Timo
theus Knuvers , wonende te Amsterdam, ver
weerders, advocaat Mr. J. van Kuyk (niet 
gepleit). · 

Cónclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia :' 
Het middel acht ik deugdelijk; het vindt 

m. i. ·steun in het arrest van den H . R. van 
22 Juni x937 N. J. x937 n °. rn66, in welk ar
rest onder meer is overwogen: 

.,dat, waar de wet naast de schadeloosstel
ling wegens de onteigening zelve, nog eene 
bijzondere schadeloosstelling toekent in ver
band· ·met de voorloopige inbezitneming, is 
aan te nemen, dat zij eene vergoeding wil ge
ven voor de schade, die geleden wordt door 
derving van het feitelijk genot van het goed 
gedurende het tijdperk der genoemde inbe
zitneming en in het korte tijdperk daarvóór, 
waarin met dien maatregel valt rekening te 
houden" ; 

en voorts: 
,,dat in dit stelsel de schadeloosstelling, be

doeld in art. 54h, naar haren aard is eene door 
de wet naar eenen vasten maatstaf gefixeer
de vergoeding, die onafhankelijk is hiervan, 
of de werkelijk door de voorloopige inbezit
neming geleden schade meer of minder be
draagt dan het wettelijk vastgesteld bedrag; 
dat dus eenige andere of verdere vergoeding 
wegens de voorloopige inbezitneming, gelijk 
het middel wil, met de wet in strijd is". 

Met den geachten raadsman van eischer 
ben ik van oordeel, dat volgens dat arrest, 
bijzonderlijk blijkens de tweede vooraange~ 
haalde overweging, de renten ex art. 54h Ont
eigeningswet vormen een door de wet ge
fixeerde vergoeding waardoor alle schadefac
toren, verband houdende met de voorloopige 
inbezitneming, zijn vergolden. Doch al ware 
dit oordeel niet juist, is m. i. toch volgens 

genoemd arrest, gelet in het bijzonder op de 
eerste vooraangehaalde o:verweging, de door 
den in het middel bt:;doelden post "wegens 
schade voorloopige inbezitneming f 65.531' 

gegeven schadevergoeding ten onrechte toe
gekend, daar deze schadevergoeding wegens 
het 'dragen der in het vonnis vermelde las
ten, namelijk grondrenten, · straatgeld en 
brand-verzekering, is aan te merken als eenè 
schadevergoeding voor het door den verweer
der - oorspronkelijk intervenient - door de 
voorloopige inbezitneming derven van het 
feitelijk genot van zijn onteigend wordend 
goed. . 

Naar mijne meening zal dus het vonnis 
moeten worden vernietigd voorzoover in de 
vaststelling van het bedrag de aan den inter
venient toekomende schadevergoeding is op~ 
genomen de post: ,,wegens schade voorloopi
ge inbezitneming f 65.53", maar zullen des
niettegenstaande d e kosten der cassatie moe~ 
ten komen ten laste van den eischer, dit op 
grond, dat de eischer omtrent genoemden 
post het oordeel van dën Hoogen Raad heeft 
verlangd; de verweerster - oorspronkelijk 
ged. - zich, omdat het vonnis bepaalt dat 
haar geen vergoeding behoort te worden toe~ 
gekend en zij derhalve bij het ingestelde cas
satieberoep geenerlei belang heeft, heeft ge
refereerd aan 's Rechters oordeel; de verc 
weerder - oorspronkelijk intervenient - de 
aangevallen beslissing der Rechtb. n•iet heéfi: 
uitgelokt of veroorzaakt en zich in cassatie 
aan 's Rechters oordeel heeft gerefereerd; en 
de voor hem vastgestelde schadevergoeding 
het in het aanbod voor hem bestemde d eel 
blijft .te boven gaan. 

· Mitsdien concludeer ik tot vernietiging van 
het bestreden vonnis doch alleen voorzoover 
in de vaststelling van het bedrag van de aan 
d en intervenient toekomende schadevergoe
ding is opgenomen de post "wegens schadé 
voorloopige inbezitneming f 65:53"; tot vast
stelling van het bedrag van de aan den inter
venient toekomende schadevergoeding op in 
totaal f x5878.50; en tcit veroordeeling van 
den eischer in de kosten der cassatie. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het · daaraan vooraf
gaand interlocutoir vonnis van 22 Juni x937, 
waarnaar in eerstgemeld vonnis wordt ver
wezen, blijkt: 

dat bij Koninklijk Besluit van IJ October 
1934 n °. 61, genomen overeenkomstig art. 
72a der Onteigeningswet, is bepaald, dat ten 
behoeve van de verbreeding van den Amstel
veenscheweg zullen worden onteigend de 
perceelen en perceelsgedeelten, kadastraal 
bekend: Gemeente Amsterdam, welke ten 
tijde der dagvaarding vormden: Sectie A. D . 
Nrs.: 266 ·(geheel); 267 gedeeltelijk tot eene 
grootte van 66 c.A.; 268 gedeeltelijk tot eene 
grootte van ·36 c.A:; 269 gedeeltelijk tot eene 
grootte van 3 A. n c.A.; 183 ( geheel); 179 
gedeeltelijk tot eene grootte van 47 c.A.; 
180 (geheel), en 18, (geheel), 

en thans vormen: 
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Sectie A. D. N °. 295 (gevormd door de 
perceelen Nos. 180 (oud) en 181 .(oud) en 
26 c.A. van perceel n °. 269 (oud) en Sectie 
A. D. n°. 319 gedeeltelijk (voorzoover het 
afkomstig is uit de overige perceelen en 
perceelsgedeelten, waarvan eischer de ont
eigening heeft gevorderd); zijnde van voor
melde perceelen en perceelsgedeelten bij Ko
ninklijk Besluit als eigenares aangewezen de 
naamlooze vennootschap N. V. Commercieele 
Maatschappij tot Exploitatie van Onroeren
de Goederen in liquidatie (verweerster onder 
1 in cassatie) ; 

dat de gemeente Amsterdam, de onteige
ning vorderende, als schadeloosstelling heeft 
aangeboden de som van f 27,295.30 vrij geld 
en heeft medegedeeld het recht van voor
loopige inbezitneming, bedoeld in art. 548 
der Onteigeningswet, te willen verkrijgen; 

dat de naamlooze vennootschap voor
noemd voor antwoord heeft doen zeggen, dat 
zij bij notarieele acte van 7 October 1933 aan 
Johannes Timotheus Knuvers (verweerder 
onder 2 in cassatie) een nader genoemd deel 
van de vermelde perceelen heeft verkocht ; 

dat Knuvers, na verklaard te hebben het 
bedoelde deel der perceelen van de naam!. 
venn. te hebben gekocht en in eigendom 
te hebben gekregen, op zijn verzoek als tus
schenkomende partij is toegelaten en als zoo
danig heeft gesteld, dat, naar de gemeente 
hem heeft medegedeeld, in de door haar 
als schadevergoeding aangeboden som van 
f 27,295.20, voor hem, Knuvers, is begrepen 
een bedrag van f 10,790; dat hij dit bedrag 
echter niet genoegzaam acht; 

dat hierna de Rechtbank bij haar inter
locutoir vonnis van 22 Juni 1937 deskundi
gen heeft benoemd tot opneming der schade; 

dat blijkens het bestreden vonnis de ge
meente nader hare vordering tot onteigening 
heeft beperkt, als in het vonnis aangegeven, 
en zij, behalve het aan Knuvers toebehoo
rende - perceel A. D. 295 -, nader door 
koop eigenares is geworden van al hetgeen, 
waarvan zij de onteigening vorderde : 

dat de Rechtbank, de onteigening uitspre
kende, heeft bepaald, dat aan de naamlooze 
vennootschap geene schadevergoeding be
hoort te worden toegekend en aan Knuvers 
een bedrag van f 15,944.03, met compensatie 
der kosten tusschen de gemeente en de naam
looze vennootschap en met veroordeeling 
van de gemeente in de kosten aan de zijde 
van Knuvers gevallen; 

dat de aan Knuvers toegekende schade
vergoeding bevat een bedrag van f 65.53 
,,wegens schade voorloopige inbezitneming" 
en de Rechtbank daaromtrent heeft overwo
gen: ,,dat volgens deskundigen tenslotte nog 
aan interveniënt de lasten moeten worden 
vergoed over 1938 (vanaf 10 Januari, den 
datum der voorloopige inbezitneming) en 
over 1939, te weten: 

grondlasten ad f 35.42, straatgeld ad f 17.82 
en brandverzekering ad f 12.29, alzoo in to
taal f 65.53 ; zulks op grond, dat hij deze 
lasten heeft betaald of zal moeten betalen, 
terwijl hij sinds ro Januari 1938 over dit jaar 

en het jaar 1939 geen voordeelen meer van 
het te onteigenen heeft gehad, en deze 
schade niet begrepen is onder die, waarvoor 
hem vergoeding wordt toegekend bij art. 5,µi 
der Onteigeningswet; 

,,dat volgens eischer deze schade wel be
grepen zou zijn onder die, waarvoor inter
veniënt vergoeding wordt toegekend krach
tens voormeld artikel der Onteigeningswet; 

"dat de Rechtbank zich in deze vereenigt 
met het oordeel der deskundigen; 

"dat de interessen, bij voormeld art. 5,µi 
extra toegekend, een vergoeding zijn voor 
het gemis van het kapitaal, dat bij de ont
eigening als schadevergoeding zal worden 
toegewezen, van het tijdstip van de onmid
dellijke inbezitneming tot dat, waarop de 
onteigening wordt uitgesproken; 

"dat slechts dan met deze interessen ook 
de onderhavige schade vergoed zou worden, 
indien het bij de onteigening vast te stellen 
schadebedrag ook een post zoude omvatten 
ter vergoeding van schade wegens het dra
gen van deze lasten ; 

"dat dit echter niet het geval is, daar deze 
lasten van den dag, waarop de in art. 59 der 
Onteigeningswet bedoelde overschrijving 
heeft plaats gehad, op de onteigenende par
tij overgaan;" 

dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: 

S. en v. t. van de artt. 152 der Grondwet, 
1, 2, 3, 37, 39, 40, 41 , 54a tot en met 54h, 55, 
59, 60, 62 , 63 , 64, 72a der Onteigeningswet, 
48 Rv., 2 der Wet van 22 December 1857, S. 
171, doordat de Rechtbank boven en behalve 
de rente, verschuldigd ingevolge art. 54h der 
Onteigeningswet, in de aan den intervenient 
toe te leggen schadeloosstelling begrijpt een 
post ten beloope van f 65.53 wegens vergoe
ding van op den eigendom der voorloopig in 
bezit genomen perceelen drukkende lasten 
over 1938 (vanaf ro Januari, den datum der 
voorloopige inbezitneming) en over 1939; 

zulks op haar beslissing niet rechtvaardi
gende en ook zelve met de aangehaalde wets
artikelen strijdige gronden, en wel bepaalde
lijk uit overweging: 

"dat de interessen, bij voormeld artikel 
!Hh extra toegekend, een vergoeding zijn voor 
het gemis van het kapitaal, dat bij de ont
eigening als schadevergoeding zal worden 
toegewezen, van het tijdstip van de onmid
dellijke inbezitneming tot dat, waarop de 
onteigening wordt uitgesproken; 

"dat slechts dan met deze interessen ook 
de onderhavige schade vergoed zou worden, 
indien het bij de onteigening vast te stellen 
schadebedrag ook een post zoude omvatten 
ter vergoeding van schade wegens het dragen 
van deze lasten; 

"dat dit echter niet het geval is, daar deze 
lasten van den dag, waarop de in art. 59 der 
Onteigeningswet bedoelde overschrijving 
heeft plaats gehad, op de onteigenende par
tij overgaan;" 

ten onrechte, vermits de schadeloosstel
ling, bedoeld in art. 54h, welke niet de be
perkte strekking heeft, die de Rechtb. daar-
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aan toekent, naar haar aard is een door de 
Wet naar een vasten maatstaf gefixeerde 
vergoeding, die onafhankelijk is hiervan of 
de werkelijk door de voorloopige inbezitne
ming geleden schade meer of minder be
draagt dan het wettelijk vastgesteld bedrag 
en toekenning van eenige andere of verdere 
vergoeding wegens de voorloopige inbezit
neming met de Wet in strijd is , hetgeen ze
ker geldt voor een extra-vergoeding ter zake 
van betaling door den onteigende van op hem 
als eigenaar drukkende lasten, daar immers 
deze lasten, ook wanneer geen voorloopige 
inbezitneming plaats vindt, voor rekening 
van den onteigende verblijven, terwijl, wan
neer zoodanige inbezitneming wèl geschiedt, 
de onteigende slechts recht heeft op de ge
fixeerde schadeloosstelling ingevolge art. 54h 
ter compensatie van het door hem gedorven 
feitelijk genot, en trouwens voor zoover wa
re aan te nemen dat wegens voorschreven 
lasten eenige in beginsel voor vergoeding in 
aanmerking komende schade door den ont
eigende wordt geleden, deze vergoeding in 
bovenbedoeld fixum zoude zijn begrepen, ter
wijl bovendien - ware het anders - het den 
Rechter toch niet zoude vrijstaan, met af
wijking van de door de Wet in art. 54h ge
geven regeling, meerdere schadeloosstelling 
toe te leggen dan de rechtens door de ont
eigenende partij verschuldigde, zelfs niet in
dien anders werkelijk geleden nadeel onver
goed zoude blijven; 

0. hieromtrent : 
dat krachtens art. 54h der Onteigenings

wet bij voorloopige inbezitneming in afwij 
king van het bepaalde in art. 55 onder de 
schadeloosstelling begrepen zijn de wette
lijke interessen daarvan, te rekenen van den 
dag, waarop de in art. 2 7 omschreven be
noemingen hebben plaats gehad; 

dat, naar het oordeel der Rechtbank, deze 
interessen eene vergoeding zijn voor het ge
mis van het kapitaal, dat bij de onteigening 
als schadeloosstelling zal worden toegewezen, 
van het t ijdstip der onmiddellijke inbezit
neming tot dat, waarop de onteigening wordt 
uitgesproken; 

dat de Rechtbank hierbij blijkbaar uitgaat 
van de gedachte, als zou de te onteigenen 
partij reeds vanaf den aanvang der voorloo
pige inbezitneming recht hebben op het 
voornoemde kapitaal en, uit dien hoofde, op 
het genot der interessen daarvan gedurende 
het tijdperk der voorloopige inbezitneming; 

dat zulks onjuist is, daar het recht op het 
gezegde kapitaal eerst ontstaat op het oogen
blik, waarop het goed definitief aan de te 
onteigenen partij ontnomen wordt; 

dat dan ook art. 54h eene vergoeding wil 
geven niet voor het gemis van meerbedoeld 
kapit~al , maar voor de schade, die geleden 
wordt door derving van het feitelijk genot 
van het goed gedurende het tijdperk der 
voorloopige inbezitneming en in de korte 
periode daarvóór, waarin m et dien maatre
gel valt rekening te houden; 

dat, zeker art. 54h gewaagt van de scha
deloosstelling, bedoeld in art. 55, doch slechts 

als een element van berekening der wegens 
de voorloopige inbezitneming toe te kennen 
vergoeding, welke naar een vasten maatstaf 
wordt gefixeerd en onafhankelijk is hiervan, 
of de werkelijk door die inbezitneming ge
leden schade meer of minder bedraagt dan 

.het wettelijk vastgesteld bedrag; 
dat dus eenige andere of verdere vergoe

ding wegens de voorloopige inbezitneming 
met de wet.in strijd is en de Rechtbank ten 
onrechte heeft beslist, dat de bovengenoem
de grondlasten, straatgeld en brandverzeke
ring, in totaal f 65.53, aan de tusschenkomen
de partij moeten worden vergoed; 

0. dat derhalve het middel is gegrond en 
het bestreden vonnis op het vermelde punt 
moet worden vernietigd; 

0. dat, nu de verweerders de bestreden 
beslissing niet hebben uitgelokt en zich in 
cassatie gaaf en onvoorwaardelijk hebben ge
refereerd, de kosten van cassatie bij gebreke 
van eene in cassatie in het ongelijk gestelde 
partij moeten komen ten laste van eischer, 
aangezien de definitief toegekende schade
loosstelling meer bedraagt dan het door ei
scher aangeboden bedrag; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam, den 13den Juni 1939 in deze 
zaak tusschen partijen gewezen, doch alleen 
voorzooveel betreft het bedrag van de aan 
de tusschenkomende partij toekomende scha
deloosstelling; 

En rechtdoende ten principale: 
Stelt het bedrag der aan den verweerder 

onder 2 ° in cassatie toekomende schadeloos
stelling vast op f 15878.50, met de rente over 
dit bedrag ad 5 % 's jaars van 22 Juni 1937 
af tot den dag der betaling; 

Veroordeelt den eischer tot cassatie in de 
kosten op het beroep in cassatie gevallen. 
(Salaris f 25 e n f 25. R ed .) 

(N. J.) 

18 October 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 37) . 

Nu de gemeenteraad niet heeft in
achtgenomen den termijn van drie 
maanden, gesteld in art. 37 2e lid 2e 
zinsnede en ook niet de beslissing heeft 
verdaagd, terwijl voorts het vastgestelde 
plan gedurende een langeren termijn 
dan 14 dagen ter inzage heeft gelegen, 
is het plan in strij d met de daaromtrent 
door de Woningwet gegeven voorschrif
ten tot stand gekomen en hebben Ged. 
Staten daaraan t en onrechte goedkeu
ring verleend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door W . Hielkema te Oosterwolde, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
8 Juni 1938, n ° . 158, te Afd. B ., houdende 
goedkeuring van een uitbreidingsplan c.a. 
voor het dorp Oosterwolde der gemeente 
Weststellingwerf; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van: Bestuur, gehoord, · adviezen 
van 22 Maart 1939, n °._44 en 4 October 1939, 
n °. 44'143; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van ~4 October 1939, 
n°. 10782 M.P.B.R., afd .. Volkshuisvesting; 

0 . dat Ged. Staten van Friesland , bij hun 
besluit van 8 Juni 1938, n °. 158, re afd. B, 
het plan van uitbreiding voor het dorp Oos
terwolde en de daarbij behoorende verorde
ning, regelende de bebouwing van de terrei
nen, welke in het uitbreidingsplan zijn be
grepen, zooals deze bij besluit van den raad 
van 29 April 1937 zijn vastgesteld en nader 
bij besluit van 5 Mei 1938 zijn gewijzigd, 
hebben goedgekeurd, uitgezonderd de op het 
plan aangegeven voorgevelrooilijn voor de 
terreinen, bestemd voor klasse E-industrie
terrein en de daarop betrekking hebbende 
bepaling in art. 5, re lid, der Verordening; 

dat van deze .beslissing W. Hielkema, te 
Oosterwolde, bij · Ons in beroep is ·gekomen; 

0. dat ingevolge het bepaalde in het 2e 
lid van art. 37 der Vvoningwet de gemeente
raad na . afloop van den termij n, gedurende 
welken het ontwerp van het uitbreidingsplan 
ter inzage heeft gelegen, binnen drie maan
den moet beslissen, met dien verstande, dat 
de gemeenteraad de beslissing eenmaal voor 
ten hoogste drie maanden kan verdagen; 

dat, terwijl in het onderwerpelijke geval 
de evenbedoelde ter-inzage--legging van het 
ontwerp-plan eindigde op 23 Januari 1937, 
de raad der gemeente Ooststellingwerf eerst 
op 29 April 1937 het plan heeft vastgesteld, 
zonder dat, blijkens een nader, op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de G eschillen van Bestuur, uitgebracht 
ambtsbericht van het gemeentebestuur van 
Ooststellingwerf, de beslissing was verdaagd; 

dat mitsdien het evengenoemde wetsvoor
schrift t en deze niet is inachtgenomen; 

dat voorts het 3e lid van art. 37 der Wo
ningwet bepaalt, dat het vastgestelde plan 
van uitbreiding gedurende veertien dagen 
ter gemeente-secretarie voor een ieder moet 
worden ter inzage gelegd; 

dat ook dit voorschrift met betrekking tot 
het onderhavige uitbreidingsplan niet is na
gekomen, daar blijkens de stukken dit plan 
van 8 tot 25 Mei 1937, dus gedurende een 
langeren termijn dan veertien dagen, ter in
zage heeft gelegen; 

dat, aangezien blijkens het vorenstaande 
het hierbedoelde uitbreidingsplan in strijd 
m et daaromtrent door de Woningwet gege
ven voorschriften is tot stand gekomen, dit 
plan in zijn geheel niet kan worden goedge
keurd; 

dat mitsdien het besluit van Ged. Staten 
van Friesland niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Friesland aan het door 
den raad der gemeente Ooststellingwerf bij 
zijn besluit van 29 April 1937 vastgestelde 
plan van uitbreiding voor het dorp Ooster
wolde met bijbehoorende bebouwingsvoor-
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sèhriftén in zijn geheel alsnog goedkeuring te 
onthouden . . 

-Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. (A.B.) 

r9 · October r939. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 24, art. 3, 2e lid sub 
b). 

E en ongunstige beoordeeling in het 
conduiterapport van een officier moet 
beschouwd worden als een besluit, waar
door die ambtenaar rechtstreeks in zijn. 
belang wordt' getroffen. · 

H et thans aangevallen, door den Com
mandant der Marine genomen, besluit is 
door een administratief orgaan genomen. 

Uitspraak in zake : 
X, wonende --1:e den Helder, klager in per

soon ter openbare terechtzitting verschenen, 
tegen: 

den Commandant der Marine teWillemsoord, 
verweerder, voor wien ter openbare terecht
zitting als gemachtigde· is opgetreden: H . A. 
Westerouen van Meeteren, officier van ad
ministratie der 2de klasse bij de Koninklijke 
Marine, geplaatst bij het Commandement der 
M arine te Willemsoord en gevestigd te den 
Helder. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat de Schout bij Nacht, Commandant 

der Marine te Willemsoord, bij beslissing 
van 21 Juni 1939, n °. 04on7/1938 G . Ge
heim Int. - gelezen het bezwaarschrift, ge
dateerd 29 November 1938, van den luite
nant ter zee der 2e klasse X, thans ter be
schikking, voordien dienende aan boord H . 
Ms. ,,Nautilus", over de beoordeelingen, 
voorkomende in de rubrieken 6a, 6e, 6g, 8, 
9, 10a, 10c en "voor bevordering tot den 
naast hoogeren rang" van het door den com
mandant van H. Ms. ,,Nautilus", den lu ite
nant ter zee der re k lasse J. A. Gauw, over 
het tijdvak van 15 Juni 1938 tot IO Novem
ber 1938 over hem opgemaakte conduiterap
port en welke beoordeelingen hem zijn me
degedeeld op grond van art. 12 (1) d er "Bep. 
conduiterapporten"; en gelezen de op deze 
taak betrekking hebbende bescheiden, waar
onder het schriftelijk advies, uitgebracht 
door de bij 2ijn beschikking van 6 December 
1938 n °. 04on7 G. Geheim Int. benoemde 
commissie - beschikkende op voormeld be
zwaarschrift, dit ongegrond heeft verklaard; 
het gedeelte der in rubriek 6e voorkomende 
beoordeeling, luidende: ,,volkomen onbe
trouwbaar op het punt van de erkenning van 
gemaakte fouten" heeft gewijzigd in "onbe
trouwbaar op het punt van de erkenning van 
gemaakte fouten"; de beoordeelingen voor 
het overige heeft gehandhaafd en heeft be
paald, dat op de in bijlage III sub 4 van 
"Bep. conduiterapporten" aangegeven wijze 
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van deze beschikking aanteekening zal wor
den gehouden op het conduiterapport; zulks 
op grond van de in die beslissing vermelde 
overwegingen, naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen; · 

0. dat voornoemde X bij klaagschrift, het
welk blijkens den poststempel op de enve
loppe, waarin het was vervat, op 20 Juli 
I939 per post aan dezen :Raad is verzonden, 
van vorenbedoelde beslissing van 2I Juni 
I939 in beroep is gekomen en op de bij dat 
klaagschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht het in die beslissing bedoelde conduite
rapport, althans de hierin voorkomende on
gunstige beoordeelingen, nietig te verklaren, 
subsidiair, voor het geval deze Raad zich in 
dezen niet bevoegd mocht achten, te bepa
len, dat het bij den Minister van Defensie 
aangevraagde, doch niet toegestane beroep 
moet worden geacht .te zijn een administratief 
beroep in den zin der Ambtenarenwet I929 
en alsnog behoort te worden toegelaten; 

0. dat verweerder op de in de contra
memorie gestelde gronden het oordeel is toe
gedaan, dat het beroep van klager niet-ont
vankelijk moet worden verklaard en voorts 
dat deze Raad zich niet bevoegd zal dienen 
te verklaren en, voor het geval deze Raad 
klagers beroep ontvankelijk en zichzelf be
voegd mocht verklaren, heeft geconcludeerd 
tot ongegrond-verklaring van het door klager 
ingestelde beroep; 

In rechte: 
0. dat verweerder voor zijn oordeel, dat 

het beroep van klager niet-ontvankelijk moet 
worden verklaard, als grond heeft aangeyoerd 
dat zijn, verweerders, beslissing niet is aan te 
merken als een besluit, handeling of weige
ring, als bedoeld in art. 24 der Ambtenaren
wet I929, wijl de ongegrondverklaring van 
een beklag over beoordeelingen in een con
duiterapport niet eenig rechtsgevolg met 
zich meebrengt, evenmin trouwens als deze 
beoordeelingen zelve ; 

0. dat aan verweerder kan worden toege
geven, dat de door hem genomen beslissing 
niet is een weigering of handeling, als be
doeld in vermeld art. 24, doch de Raad voor 
het overige het door verweerder ingenomen 
standpunt niet vermag te deelen; 

0 . toch dat geen nader betoog behoeft, dat 
een beslissing - gelijk trouwens, blijkens den 
aanhef daarvan, verweerder zelf het stuk 
heeft betiteld - als in casu genomen, is een 
besluit en dat het voorts duidelijk is, dat het 
is een besluit, waardoor de betrokkene recht
streeks in zijn belang kan worden en wordt 
getroffen, vermits toch ondermeer door een 
beoordeeling "voor bevordering tot den naast 
hoogeren rang ongeschikt" het belang van 
den betrokkene is geschaad, hetwelk immers 
meebrengt, dat aan mogelijke bevordering 
tot een hoogeren rang geen beletsel, als ten 
deze door het aangevochten besluit aanwezig, 
in den weg staat; 

0. dat klager, zonder aanvoering van eeni
gen grond, de mogelijkheid ziet van een onbe
voegd-verklaring ten deze door dezen R aad, 
en dat verweerder zoodanige onbevoegd-ver-

klaring als noodwendig beschouwt, daarvoor 
als gronden aanvoerende, dat de beschikking 
inzake klagers beklag niet als een besluit in 

administratief beroep kan worden beschouwd, 
omdat het beklag was ingesteld op grond van 
bijlage III, sub 2 van de "Bepalingen be
treffende de conduiter_apporten", zooals deze 
zijn opgenomen in de Verordeningen Kon. 
Marine, deel 1, hoofdstuk X, en de behande-
ling van dit beklag dan ook is geschied vol
gens de voorschriften in deze bijlagi; 111 ge
geven; en dat ten deze ook niet kan worden 
gezegd, dat een besluit door een administra
tief orgaan is genomen, nadat een krachtens 
algemeen verbindende regels optredende com
missie in de zaak een advies of. uitspraak 
heeft gegeven, wijl verweerder niet is een ad
ministratief orgaan, nu hij slechts bevoegd 
is een beslissing inzake een klacht over een 
conduite te nemen in zijn bevoegdheid van 
,,boven den commandant van den beoordeel
de geplaatste militaire autoriteit der zee
macht", zooals dat is voorgeschreven in vo
rengenoemde bijlage III; 

0. dat - wat er ook moge zijn van ver
weerders stelling, dat zijn besluit niet zou 
zijn een in administratief beroep genomen 
besluit - zijn besluit in elk geval wèl is een 
besluit, als bedoeld in art. 3, lid 2, sub b, van 
de Ambtenarenwet I929, gelijk deze Raad in 
analoge zaken reeds herhaaldelijk beeft be
slist; 

0. dat hieraan geenszins in den weg staat, 
dat verweerder het besluit heeft genomen als" 
de "boven den commandant van den beoor
deelde geplaatste militaire autoriteit der zee
macht", aangezien daarmede slechts wordt 
te kennen gegeven wie bevoegd is om als het 
ten deze bedoelde orgaan te beslissen, doch 
daardoor aan de hoedanigheid van hetzelve 
in casu als administratief orgaan geen af
breuk wordt gedaan; 

0. dat met het standpunt van verweerder 
ook moeilijk te rijmen is, dat blijkens art. 97 
van het "Reglement rechtstoestand militai
ren zeemacht" een beroep van een besluit, 
als daarin bedoeld, ten aanzien van een mili
tair door een militaire autoriteit genomen -
hetwelk naar door de Kroon te stellen rege
len, waar noodig gehoord een commissie van 
onderzoek en advies, wordt behandeld door 
den militaire meerdere, als daarin aangege
ven - wordt aangeduid als een administra
tief beroep, dat wil zeggen als een beroep 
door de militaire administratie zelve af te 
doen, waaruit volgt, dat de "militaire auto
riteit" en de "militaire meerdere" in zulk 
een geval optreden als administratief orgaan; 

0 . dat ook de toenmalige Minister van 
Defensie dezen Raad als het in zaken als de 
onderhavige bevoegde college heeft aange
merkt, gelijk blijkt uit de mondelinge behan
deling in de Tweede Kamer der Staten-Ge~ 
neraal van het ontwerp van wet houdende 
regelen betreffende den rechtstoestand van 
militaire ambtenaren ( Handelingen der Sta
ten-Generaal I93I- I932 11, b lz. 254) waar
uit, voorzoover ten deze van belang - en 
dit belang betreft in het bijzonder het feit, 
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dat het ook daar ging om beoordeelingen van 
officieren door hun meerderen, zij het dat 
aldaar waarschijnlijk zijn bedoeld die bij de 
landmacht - het volgende worde aange
haald : 

,,Het komt meer,malen voor, dat een offi
cier bezwaar hee'ft' tegen een beoordeeling 
van zijn militaire bekwaamheid. Met die be
zwaren komt hi} niet in eerste instantie bij 
het Ambtenarengerecht. Zij worden beoor
deeld door een militair lichaam, een commis
sie, die daarvoor is aangewezen, die zijn be
zwaren onderzoekt en daaromtrent rapport 
uitbrengt. Blijft de beoordeeling niettemin 
ongewijzigd of is de beoordeelde over de aan
gebrachte verandering nog niet tevreden, dan 
kan hij in beroep gaan bij den Centralen 
Raad van Beroep, waarin geen officieren zit
ting hebben ."; 

0. dat deze Raad derhalve het te dezen be
voegde college is - gelijk terecht aan kla
ger, namens den toenmaligen Minister van 
Defensie, bij schrijven van 14 Juli 1939 is 
te kennen gegeven - zoodat er geen termen 
zijn klager niet-ontvankelijk te verklaren in 
zijn beroep, wijl deze Raad onbevoegd zoude 
zijn daarvan kennis te nemen en dat den 
Raad ook overigens niet is gebleken van het 
bestaan van eenigen grond, welke tot niet
ontvankelijkverklaring van het beroep - het
welk tijdig is ingesteld - zoude moeten lei
den; 

0. alsnu ten aanzien van de hoofdzaak, dat 
behoort te worden beantwoord de vraag, of 
op een der gronden, bedoeld in art. 58 der 
Ambtenarenwet 1929 kunnen worden aange
vochten het besluit van verweerder en daar
mede de beoordeelingen in het door den com
mandant van H . Ms. ,,Nautilus", denluitenant 
ter zee der xe klasse, J . A. Gauw, over het 
tijdvak van 15 Juni 1938 tot xo November 
1938, op laatstgenoemden datum over kla
ger opgemaakte conduite-rapport; 

0. dat de Raad op grond van de geding
stukken - waaronder in het bijzonder de 
schriftelijke beschouwingen nopens klagers 
bezwaarschrift van 29 Nov. 1938 van voren
bedoelden Commandant van H. Ms. ,,Nau
tilus", dd. 5 Dec. 1938, de verschillende pro
cessen-verbaal van verhooren, gehouden door 
vorenbedoelde Commissie en het door deze 
Commissie dd. 5 April x939 uitgebrachte 
advies, alsmede hetgeen door verweerder in 
het bestreden besluit is overwogen - de 
overtuiging heeft bekomen, welke overtui
ging door het <:!oor klager aangevoerde niet 
is kunnen worden geschokt, en dan ook aan
neemt, dat zich ten opzichte van klager zoo
danige feiten en omstandigheden hebben 
voorgedaan, dat dezelve wettigen de ten de
ze over klager uitgebrachte beoordeelingen 
in het conduite-rapport, gelijk dezelve, met 
wijziging als in het beroepen besluit aange
geven, door verweerder zijn gehandhaafd; 

0. dat derhalve de met inachtneming van 
de desbetreffende voorschriften genomen be
streden beslissing feitelijk noch rechtens 
strijdt met de toepasselijke algemeen verbin
dende voorschriften; 

0 . dat ook niet is gebleken van eenige om
standigheid, welke zoude kunnen leiden tot 
de gevolgtrekking, dat verweerder bij het ne
men van zijn besluit van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

0. dàt derhalve kl_agers beroep ongegrond 
moet worden verklaard ; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart klagers beroep ontvankelijk doch 

ongegrond. (A. B .) 

19 October z939. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 artt. n6 en n8, Armen
wet art. 67). 

De bepalingen van de artt. n6 en 
n8 der Ambtenarènwet 1929 moeten 
buiten toepassing blijven, wanneer het 
betreft kosten te verhalen op onder
houdsplicl}tigen,. bedoeld in de Armen
wet ; zulks volgt uit art. 67, lid 4, dier 
wet. Wanneer de Kantonrechter een be
schikking tot wekelijksch v erhaal van 
f I op een gemeente-ambtenaar heeft 
gegeven, is de gemeente niet bevoegd op 
diens salaris m eer dan f I per week in 
te houden of te korten, ook al is inmid
dels een achterstallige schuld ontstaan 
krachtens die beschikking, omdat de 
gemeente met te groote lankmoedigheid 
heeft gedraald m et de tenuitvoerlegging 
der beschikking. 

Uitspraak in zake: 
Het College van Burgemeester en Wet

houders der gemeente Amsterdam, klager, 
vertegenwoordigd door den Burgemeester, 
voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden: Mr. H . Spyer, 
hoofdcommies aan de afdeeling Arbeidsza
ken ter Gemeentesecretarie aldaar, wonende 
te Amsterdam, 

tegen: 
G . de Graaff, wonende te Amsterdam, ver
weerder, voor wien ter openbare terechtzit
ting als gemachtigde is opgetreden: J . Wiar
da, wonende te Amsterdam. 

De Centrale Raad van B e roep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat aan verweerder, brandwacht bij de 

Brandweer der gemeente Amsterdam, als sa
laris is uitbetaald op 21 Januari 1939 een be
drag van f 31.03, op 28 Januari 1939 een be
drag van f 31.38 en op 4 Februari 1939 een 
bedrag van f 31.03, dat wil zeggen, dat van 
het weeksalaris, waarop hij op elk dier data 
recht had, telkens een bedrag van f 1.50 was 
ingehouden; 

0 . dat 'de Commissie van Beroep, bedoeld 
in art. 6I van het Reglement voor de Ambte
naren in dienst der gemeente Amsterdam, bij 
uitspraak van 25 Mei 1939 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - het beroep, 
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ingesteld tegen bovengenoemde betalingen, 
gegrond heeft verklaard en heeft beslist, dat 
klager (destijds verweerder) aan verweerder 
( toenmaals klager) moet betalen een bedrag 
van f 1.50, zijnde ten onrechte ingehouden 
van zijn salaris bij de betalin_gen op 2 1 Ja
nuari, 28 Januari en 4 Februari 1939; 

0. dat klager van die ui'tspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen en het be
roep van G. de Graaft ongegrond te ver
klaren; 

In rechte: 
0 . dat klagers gemachtigde de beroepen 

uitspraak heeft gequalificeerd als aprioris
tisch en simplistisch, daarmede te kennen ge
vende, dat zij steunt op onbewezen stellin
gen en een gedachtengang volgt, die niet al
lt:n aspecten van de zaak recht doet weder
varc'l; 

0. dat deze Raad dat oordeel niet onder
schrijft, ·ir. tegendeel, zich vereenigt met de 
grondçn, waarop de beroepen uitspraak 
steunt, en deze gronden overneemt; 1 

0. toch dat de bestreden handelingen -
het inhouden van een deel van verweerders 
salaris over een drietal weken - hierop zijn 
gegrond, dat bij beschikking van den Kan
tonrechter te Amsterdam dd. 29 Augustus 
1938, gegeven krachtens de Armenwet, is be
paald, dat ten behoeve van de Burgerlijke 
Instelling voor Maatschappelijken Steun te 
Amsterdam - welke instelling een gemeente
lijke is - van de bezoldiging van verweer
der, onderhoudsplichtige in den zin der Ar
menwet, een bedrag van f 1 per week zal wor
den ingehouden; dat het bedrag van f 1.50, 

achtereenvolgens ingehouden over de weken, 
eindigende op 2 1 en 28 Januari en 4 Febru
ari 1939, bedoeld is als inhouding van f 1 
over elk dier weken ingevolge bovenstaan
de beschikking en van f 0.50, ten einde ver
weerder diens achterstand, ontstaan doordat 
over de 20 weken, verloopen tusschen den bo
veng:enoemden datum 29 Augustus 1938 en 
de week, welke op 21 Januari 1939 is geëin
digd, geen enkele betaling ofinhoudingkrach
tens de beschikking van den Kantonrechter 
heeft plaats gevonden, te doen inhalen; 

0. dat de uitbetalingshandelingen, ver
richt op 21 en 28 Januari en 4 Februari 1939, 
slechts - en terecht - bestreden worden, 
voor zoover daarbij tot bovenvermeld doel 
telkens f 0 . 50 is ingehouden; 

0 . dat niet te ontkennen valt, dat verweer
der een achterstallige schuld van f 20 aan de 
Burgerlijke Instelling voor Maatschappelij
ken Steun te Amsterdam heeft, doch de ge
meente niet bevoegd is met toepassing van 
art. u6 of van art. n8 der Ambtenarenwet 
1929 tot verhaal van dié schuld op verweer
ders salaris in te houden, respectievelijk te 
korten; dat toch art. 67, lid 4, der Armenwet 
aldus luidt: 

"De mogelijkheid, het bedrag en de wijze 

1 De uitspraak, waarvan beroep, volgt, 
voorzoover ten dezen van belang, hieronder. 

van betaling van de uitkeeringen zijn te be
ovcdeelen volgens de wet. Daarmede strijdi
ge bepalingen in andere wetten blijven buiten 
toepassing." 

dat nu, mede in verband met de plaatsing 
van deze bepaling (als slot van art. 67 onder 
Hoofdstuk V. Van het verhal!l), moet worden 
aangenomen, dat schulden, ontstaan krach
tens een beschikking van den, Kantonrechter, 
gegeven uit hoofde van de bepalingen van 
Hoofdstuk V der Armenwet, alleen overeen
komstig het bepaalde in die beschikking, en 
met terzijdestelling van de mogelijkheden, 
welke uit bepalingen van andere wetten zou
den voortvloeien, door middel van inhouding 
op loon, enz., kunnen worden verhaald; 

0 . met betrekking tot klagers bewering, 
dat een wetsuitlegging als de boven gevolg
de. tet ontduiking door onderhoudsplichti
gen van de hun opgelegde verplichtingen den 
weg opent, dat - welke de waarde dezer be
wering ook moge zijn - deze Raad den in
druk heeft verkregen, dat ontduiking, als in 
casu, van hun verplichtingen door onder
houdsplichtigen, slechts te wijten is aan de 
omstandigheid, dat de gemeentelijke instel
ling voor Maatschappelijken Steun onder
houdsplichtigen met een mentaliteit als die 
van verweerder met een te groote lankmoe
digheid pleegt te behandelen; 

0 . dat het vorenstaande leidt tot bevesti-
ging van de beroepen uitspraak; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

De rechtsoverwegingen van de uitspraak 
der commissie van beroep, voorzoover ten 
dezen van belang, luiden: 

0 . wat de hoofdzaak betreft, dat tusschen 
partijen in geschil is de vraag, of de hande
ling van verweerder, waarbij op het salaris 
van klager over de weken eindigende 21 Jan., 
28 Jan. en 4 Febr. 1939 f 1.50 per week 

werd gekort, in strijd is met eenig terzake toe
passelijk algemeen verbindend voorschrift; 

0. dienaangaande, dat deze inhouding be
rust op een beschikking van den Kanton
rechter te Amsterdam van 29 Augustus 1938, 
waarvan het dictum luidt als volgt: 

,.Bepalen, dat door hen, die aan den on
derhoudsplichtige G . de Graaft, wonende te 
Amsterdam, Waalstraat u1 II loon of an
dere periodieke inkomsten verschuldigd zijn 
of worden van dat loon of van die periodie
ke inkomsten zal worden ingehouden; voor 
zooveel de ten behoeve van de weduwe Anna 
Catharina Floor, geboren Tobias, nog te ma
ken kosten betreft, zoolang de verzorging zal 
duren een bedrag van f 1 per week zal worden 
ingehouden, welk bedrag moet uitgekeerd 
worden aan het bestuur van de Burgerlijke 
Instelling voor Maatschappelijken Steun te 
Amsterdam. 

Bepalen, dat deze beschikking vrij van al
le kosten zal worden uitgereikt en verleenen 
verzoeker vergunning tot kostelooze tenuit
voerlegging dezer beschikking." 

0. dat de Directeur voor Maatschappelij
ken Steun te Amsterdam, in dezen kennelijk 
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optredende als vertegenwoordiger van het be
stuur van de Burgerlijke Instelling voor 
Maatschappelijken Steun aldaar, bij brief 
van 18 Januari 1939 aan den Commandant 
der Brandweer t e Amsterdam een afschrift 
van voormelde beschikking van den Kan
tonrechter te Amsterdam heeft doen toeko
men en heeft verzocht met ingang van 2 r 
Januari 1939 gedurende 40 weken f 1.50, zijn
de f 1 bijdrage en f 0.50 voor aanzuivering 
van den achterstand ten bedrage van f 20, en 
daarna f 1 per week op het loon van klager 
in te houden en de genoemde bedragen aan 
het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappe
lijken Steun te doen toekomen; 

0. dat de Commandant der Brandweer ver
volgens - kennelijk op of omstreeks 18 Ja
nuari 1939 - het vermelde verzoek (in art. 
68, 3e en 4e lid, der Armenwet, aangeduid 
met "kennisgeving") overeenkomstig het be
paalde in art. 68, derde lid dier wet voor ge
zien heeft geteekend en naar het Gemeente
lijk Bureau voor Maatschappelijken Steun te 
Amsterdam heeft teruggezonden; 

0. dat hierdoor op grond van art. 68, vierde 
lid, der Armenwet voor verweerder, in casu 
vertegenwoordigd door den Commandant der 
Brandweer, de verplichting ontstond, van het 
aan klager verschuldigde salaris het in de 
vorenbedoelde kennisgeving vermelde bedrag 
aan het verhalend lichaam uit te keeren; 

0 . dat in deze kennisgeving echter twee 
bedragen worden genoemd, nl. f 1.50 en f 1, 
het eerste in te houden gedurende 40 weken, 
gerekend van 21 Januari 1939 af en het 
tweede na afloop van dezen termijn; 

0 . dat art. 68 der Armenwet de mogelijk
heid openlaat, dat het in de kennisgeving 
van het verhalend lichaam te noemen bedrag 
afwijkt van het bedrag in de aan die kennis
geving ten grondslag liggende beschikking 
van den Kantonrechter vermeld, doch dat 
zulks toch niet aan het verhalend lichaam de 
vrijheid verschaft, eerstbedoeld bedrag hoo
ger t e stellen dan het laatstbedoelde, aange
zien art. 64 (1) sub 1° , van genoemde wet 
duidelijk stipuleert, dat het verhaal zich moet 
beperken tot het in de rechterlijke beschik
king aangegeven bedrag; 

0 . dat mitsdien voor inhouding van f 1.50 
per week op het salaris van klager geen 
grondslag in de Armenwet wordt gevonden en 
derhalve naar den maatstaf van deze wet 
verweerder slechts bevoegd was een bedrag 
van f 1 per week ter uitkeering aan het ver
halend lichaam op het salaris van klager in 
te houden; 

0. dat naar de opvatting der Commissie 
deze bevoegdheid pas ontstond op het tij d
stip, waarop de vorenbedoelde kennisgeving 
van het verhalend lichaam door verweerder 
of zijn vertegenwoordiger voor gezien was 
geteekend, wijl nergens uit blijkt, dat die be
voegdheid ook reeds aanwezig was ten aan
zien van verschuldigde betalingen gedaan 
vóór bedoeld tijdstip of geacht kan worden 
met terugwerkende kracht tot den datum 
van de beschikking van den Kantonrechter te 
zijn ontstaan; 

0 . dat hieraan niet afdoet de zinsnede voor
komende in art. 68 der Armenwet, luidende : 
"Uitbetalingen in strijd hiermede (nl. met 
de kennisgeving) ontheffen niet van de ver
plichting tot uitkeering", aangezien van "uit
betalingen in strijd hiermede" geen sprake 
kan zijn, zoolang degene tot wien de kennis
geving is gericht, met die kennisgeving onbe
kend is; 

0 . dat verweerder echter in de contra
memorie heeft betoogd, dat de kennisgeving 
van het verhalend lichaam zich binnen de 
grenzen der rechterlijke beslissing heeft be
wogen, omdat met het vorderen van het be
drag van f 1.50 gedurende 40 weken niet 
anders zou worden bereikt, dan dat sedert 
den datum der beschikking van den Kanton
rechter tot het einde der verzorging in totaal 
f 1 per week gekort zou zijn, met andere 
woorden, dat deze vordering van f 1.50 per 
week zou neerkomen op invordering van de 
verzuimde betalingen in termijnen van f 0.50 
per week; 

0. dienaangaande, dat de Commissie de 
juistheid van dit betoog niet kan onderschrij
ven wijl het naar haar oordeel, gelijk uit de 
vorige overwegingen blijkt, geen steun vindt 
in de woorden der Armenwet en evenmin in 
overeenstemming is te brengen met het 
systeem dier wet; 

0 . immers, dat in de artt. 64, 66 en 67 der 
Armenwet telkenmale sprake is van "een 
aangegeven bedrag, dat geregeld zal worden 
uitgekeerd" of van "periodieke bedragen" of 
"periodieke uitkeeringen", welke bedragen of 
uitkeeringen door den Kantonrechter moeten 
worden vastgesteld en welke in verband m et. 
de eerste zinsnede van art. 67, 4e lid, der 
Armenwet kennelijk als maxima bedoeld zijn, 
zoodat handelingen als de door klager aange
vallene, welke tot resultaat hebben dat bij 
de periodieke loonbetaling meer dan het door 
den Kantonrechter vastgestelde bedrag wordt 
ingehouden, zich niet met het in deze arti
kelen der Armenwet neergelegde systeem van 
verhaal, dat in casu is toegepast, verdragen; 

0. ten slotte, dat nog de vraag moet ·,11or
den beoordeeld, of verweerder op grond van 
art. n8, 1e of 2e lid, der Ambtenarenwet 
bevoegd was op het salaris van klager ten 
behoeve van een schuldeischer van klager, in 
casu de Burgerlijke Instelling van Maat
schappelijken Steun te Amsterdam, gedu
rende 40 weken een extra korting van f 0.50 
per week toe te passen, zulks op grond van 
de beschikking van den Kantonrechter te 
Amsterdam van 29 Augustus 1938; 

0. dat de Commissie, daargelaten of in 
deze wel van een schuldvordering als bedoeld 
in art. n8 der Ambtenarenwet sprake is, de 
in de vorige overweging gestelde vraag ont
kennend beantwoordt, aangezien de toege
paste extra-korting van f 0.50 per week haar 
karakter van inhouding op grond van verhaai 
krachtens hoofdstuk V der Armenwet onder 
alle omstandigheden behoudt en · derhalve 
daarop van toepassing is art. 67, vierde lid 
dier wet, hetwelk als volgt luidt : 

"De mogelijkheid, het bedrag en de wijze 
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van betàlen van de· uitkeeringen zijn te be
oordeeleri volgens deze wet. Daarmede strij
dige bepalingen in andere wetten blijven bui
ten toepassing". 

0. dat in · het onderhavige geval gelijk
tijdige toepassing der kortingsregeling, ver
vat in art. II8 der Ambtenarenwet en van 
het verhaal geregeld in de Armenwet, ten 
gevolge zou hebben, dat f r.50 per week in 
plaats van het ingevolge de Armenwet toe
gelaten bedrag van f 1 zou worden ingehou
den; waaruit volgt dat toepassing van dat 
art. u8 der Ambtenarenwet strijd zou op
leveren met de Armenwet en mitsdien toe
passing van art. I 18 der Ambtenarenwet niet 
kan plaats hebben; 

0. dat derhalve de vroeger omschreven 
handeling van Burgemeester en Wethouders 
geacht moet worden in strijd te zijn met het 
algemeen verbindend voorschrift, neergelegd 
in het besluit van den Gemeenteraad van 
Amsterdam ·van 7 December 1934, zooals dat 
is gewijzigd bij het besluit van verweerder 
van 7 Februari 1936; (Salarisregeling, Red.). 

(A. B.) 

r9 October r939. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 58, 1e lid, Wacht
geldbesluit art. 5). 

Bij de berekening van wachtgeld aan 
den eervol ontslagen machinist van een 
waterschap is terecht uitsluitend in aan
merking genomen het geldsbedrag, dat 
de betrokkene ten laste van het water
schap genoot en zijn terecht buiten aan
merking gelaten diens emolumenten als 
vrij wonen, vrij leidingwater, vrij elec
trisch licht en vrijdom van vischrecht. 

Onder de toelagen, bedoeld in art. 5, 
eerste lid, van het Wachtgeldbesluit zijn 
zoodanige emolumenten niet begrepen, 
want onder die uitdrukking kunnen 
slechts in geld uit te keeren bestand
deelen van het salaris worden verstaan. 

Uitspraak in zake: 
l:{et Bestuur van het waterschap "Polder 

't Hoekje", te Callantsoog, eischer in hooger 
beroep, vertegenwoordigd door zijn voor
zitter J. Visser, voor wien ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden: 
Mr. W. G. J. M. Schutte, wonende te Alk
maar, 

tegen: 
R. M . Joinking, wonende te Alkmaar, ge
daagde in hooger beroep, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden: J. J. Staal, wonende te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat eischer bij besluit van 7 Jan. 1939 

aan gedaagde, die met ingang van 1 Januari 
1939 eeryol was ontslagen als machinist bij 

het watergemaal van het waterschap ,,Pol
der 't Hoekje", heeft toegekend een wacht
geld over de eerste drie maanden na zijn 
ontslag op den grondslag van f 360 per jaar, 
over de daarop volgende drie maanden op 
den grondslag van 85 % van f 360 per jaar 
en over de hierna volgende maanden tot op 
het tijdstip, waarop hij pensioengerechtigd 
zou worden, op den grondslag van 70 % van 
f.360 per jaar; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 27 Juni 1939 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen 1 -
voormeld besluit van 7 Jan. 1939 heeft nie
tig verklaard en aan R. M . Joinking heeft 
toegekend ten laste van het Waterschap 
"Polder 't Hoekje" te Callantsoog, te rekenen 
van 1 Jan. 1939 af een wachtgeld tot een 
jaarlijksch bedrag van f 520 over het tijdvak 
1 Jan. 1939 tot 1 April 1939; tot een jaar
lijksch bedrag van f 442 over het tijdvak 1 
April 1939 tot 1 Juli 1939 en te rekenen van 
1 Juli 1939 tot een jaarlijksch bedrag van 
f 364; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en heeft · ver
zocht, vernietiging van de uitspraak, rechts
geldig verklaring van het besluit van 7 Jan. 
1939 en niet-ontvankelijk-verklaring ván R. 
M. Joinking in zijn tegen dat besluit bij het 
Ambtenarengerecht te Amsterdam ingedien
de klaagschrift ; 

0. dat J. J. Staal, als gemachtigde van 
gedaagde, bij contra-memorie de aangevallen 
uitspraak heeft verdedigd; 

In rechte: 
0. dat voor een niet-ontvankelijk-verkla

ring, als bij beroepschrift verzocht - waar
mede kennelijk wordt bedoeld een niet-ont
vankelijk-verklaring van R. M . J oinking in 
zijn in eersten aanleg ingesteld beroep -
geen enkele gr01;1d bestaat; 

0. dat deze Raad op de gronden, door het 
Ambtenarengerecht te Amsterdam in de be
streden uitspraak vermeld, met dat gerecht 
van oordeel is, dat eischer bij zijn besluit 
van 7 Jan. 1939 terecht aan gedaagde een 
wachtgeld heeft toegekend, bedragende on
derscheidenlijk over de drie achtereenvol
gende bij dat besluit aangegeven tijdvakken 
100 %, 85 % en 70 % van een bepaalden 
grondslag; 

0. dat partijen van meening verschillen 
over het antwoord, te geven op de vraag, of 
als grondslag voor de berekening van het 
wachtgeld moet worden genomen uitsluitend 
het bedrag in geld, hetwelk gedaagde laatste
lijk genoot - zijnde f 360 per jaar - dan 
wel of in den grondslag ook moet worden 
begrepen de geldswaarde van de aan zijn be
trekking verbonden emolumenten, zijnde vrij 
wonen, vrij leidingwater, vrij electrisch licht 
en vrijdom van vischrecht, welke geldswaar
de op f 160 per jaar moet worden gesteld; 

O. dat voor de beantwoording van deze 
vraag allereerst van belang is, dat art. 38 

1 De uitspraak volgt, voorzoover ten dezen 
van belang, hieronder. 
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van het Ambtenarenreglement voor het per
soneel in dienst van het waterschap ,,Polder 
't Hoekje" als grondslag voor de berekening 
van het wachtgeld aangeeft de door .den amb
tenaar "laatstelijk genoten bezoldiging"; 

0. dat dientengevolge de vraag moet wor
den beantwoord, welke de beteekenis is van 
het woord "bezoldiging" in genoemd regle
ment; 

0 . dat art. 8 van het reglement, onder 
meer, bepaalt, dat de ambtenaar bij zijn 
indiensttreding een bewijs van aanstelling 
ontvangt, waa rin o. a. vermeld worden "de 
bij de aanstelling toe t e kennen bezoldiging 
en de andere daaraan verbonden voordee
len" ; 

dat art. 17 luidt: ,,De bezoldiging der amb
tenaren, de emolumenten en de vergoeding 
van kosten, door ambtenaren in het belang 
van den dienst gemaakt, worden b ij afzon
derlijke verordening geregeld."; 

dat art. 18 bepaalt: 
,.1. D e ambtenaar heeft recht op zijn be

zoldiging tot den dag van ingang van het 
ontslag uit zijn ambt of tot CJP den dag van 
overlijden. 

2. Overlijdt een ambtenaar die in vasten 
dienst is aangesteld en die een weduwe of 
kinderen jonger dan 18 jaar achterlaat, of 
kostwinner is voor zijn ouders of voor zijn 
broeders of zusters jonger dan 18 jaar, dan 
wordt aan deze een bedrag uitbetaald, gelijk 
aan de bezoldiging van den overledene over 
een tijdvak van drie maanden. 

4. Indien een ambtenaar vrije woning van 
het waterschap geniet, kan bij zijn overlijden 
het door hem nagelaten gezin nog gedurende 
drie maanden na den dag van het overlijden 
van die woning gebruik blijven maken, onder 
genot van de emolumenten, welke in ver
band met de vrije woning worden genoten."; 

0 . dat, gelet op deze artikelen, moet wor
den aangenomen, dat het Ambtenarenregle
ment voor het personeel in dienst van het 
waterschap "Polder 't Hoekje" onderscheid 
maakt tusschen bezoldiging en emolumenten 
en onder bezoldiging verstaat het in geld 
uitgekeerde salaris; 

0. evenwel, dat t en deze nog van belang 
is, dat art. 39 van voormeld reglement in
houdt, dat op het wachtgeld overeenkom
stige toepassing vindt o. a. art. 5 van het 
Koninklijk Besluit van 3 Augustus 1922 , S. 
479, zooals dit besluit sedert is gewijzigd; 

0. dat nu de vraag kan rijzen, of de toe
passelijk verklaring van laatstgenoemd art. 
5 wellicht tengevolge moet hebben, dat on
der de in art. 38 van het Ambtenarenregle
ment voor het personeel in dienst van het 

waterschap "Polder 't H·oekje" genoemde "be
zoldiging" ook de in de derde rechtsoverwe
ging opgesomde emolumenten worden be
grepen ; 

0 . dat meergenoemd art. 5, voorzoover 
hier van belang luidt : ,,Onder laatstelijk ge
noten wedde wordt voor de toepassing van 
dit besluit, behoudens het bepaalde in de 
volgende leden, verstaan de bezoldiging, de 

toelagen, die in den pensioensgrondslag wor
den opgenomen, en de tijdelijke kindertoe
lage, bedoeld in art. 21 van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, 
die door betrokkene op den dag vóór het 
ontslag werden genoten."; 

0. dat deze Raad, ook al zou moeten wor
den aangenomen, . dat de van overeenkom
stige toepassing verklaring van voormeld 
art. 5 er toii zou moeten leiden in art. 38 
van genoemd reglement in plaats van "be
zoldiging" te lezen: ,,wedde in den zin van 
lid 1 van art. 5 van het Rijkswachtgeldenbe
sluit", van oordeel is, dat zulks toch niet 
tengevolge zou kunnen hebben, dat voor de 
berekening van het wachtgeld van gedaagde 
in den grondslag werden opgenomen diens 
hierboven genoemde emolumenten, overmits 
het genot van vrij wonen, vrij leidingwater, 
vrij electrisch licht en vrijdom van visch
recht - zelfs voorzoover deze emolumenten 
ingevolge de P ensioenwet 1922 in dên pen
sioensgrondslag zijn opgenomen - niet kun
nen worden beschouwd als " toelagen, die in 
den pensioensgrondslag worden opgenomen", 
aangezien onder toelagen, naar 's Raads oor
deel, slechts kunnen worden verstaan in geld 
uit te keeren bestanddeelen van het salaris; 

0. dat uit dit alles volgt, dat de in de 
tweede rechtsoverweging bedoelde grondslag 
terecht bij het bestreden besluit op f 360 is 
gesteld, zoodat met vernietiging van de uit
spraak, waarvan hooger beroep, het door R. 
M . Joinking tegen het bestreden besluit in
gestelde beroep alsnog ongegrond moet wor
den verklaard ; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep; 
Verklaart alsnog ongegrond het beroep, 

door R. M . J oinking ingesteld tegen het be
sluit dd. 7 Januari 1939 van het bestuur van 
het waterschap "Polder 't Hoekje". 

De rechtsoverwegingen van d e uitspraak 
van het Ambtenarengerecht, voorzoover ten 
dezen van belang, luiden : 

0 . dat .. . . . partijen . .. . met elkander. van 
meening verschillen omtrent de vraag, op 
welk bedrag de "laatstelijk genoten bezoldi
ging" van den klager dient te worden ge
steld ; 

dat de verweerder namelijk van oordeel is, 
dat als zo_odanig slechts in aanmerking komt 
het bedrag, dat de klager genoot in (l"eld ; 
terwij l deze laatste m eent , dat niet slechts 
op het in geld genotene:: dient te worden ge
let, doch ook op. de aan zijn betrekking ver
bonden emolumenten; 

0 . omtrent deze twistvraag, dat het hier
boven aangehaald ambtenarenreglement in 
art. 39 onder meer bepaalt, dat op het wacht
geld overeenkomstige toepassing vinden de 
artt. 4, 5, 6, 7a, 8 en 8a van het zoogenaamde 
Rijkswachtgeldenbesluit van 3 Aug. 1922, S. 
479; en art. 5 van dit besluit onder meer be
paalt, dat onder "laatstelijk genoten wedde" 
- in art. 3 vermeld als grondslag voor de 
berekening van het wachtgeld - wordt ver-
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staan de bezoldiging, de toelagen, die in den 
pensioensgrondslag worden opgenomen en de 
tijdelijke kindertoelage; 

0. dat naar het oórdeel van het Gerecht 
de overeenkomstige toepassing van dit voor
schrift, welke art. 39 van het aangehaalde 
ambtenarenreglement voorschrijft, vordert, 
dat ter berekening van de door den klager 
"laatstelijk genoten bezoldiging" de door 
hem genoten emolumenten wel ter dege in 
aanmerking worden genomen; 

dat de strekking van art. 5 van het Rijks
wachtgeldenbesluit immers kennelijk deze is: 
al datgene, dat de ontslagen ambtenaar als 
contra-praestatie voor de vervulling van zijn 
ambt genoot in rekening te zien gebracht bij 
de vaststelling van zijn wachtgeld; en het 
woord "bezoldiging" in dat artikel dan ook 
geenszins mag worden uitgelegd als "het in 
geld genoten salaris". 

(A.B.) 

23 October z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 26I; Mot. - en 
Rijw.Regl. art. 42). 

De grief over een onleesbaar woord 
in de dagv. betreft het afschrift van die 
dagv. Dit afschrift behoort echter niet 
tot de stukken waarvan de H . R. ken
nis neemt, terwijl uit het p.-v. van de 
behandeling der zaak voor het kanton
gerecht niet blijkt, dat van de zijde van 
req. over onduidelijkheid van bedoeld 
afschrift is geklaagd. De Kantonr. heeft 
omtrent den inhoud daarvan dan ook 
niets vastgesteld. 

De provinciale weg in kwestie werd 
bij Besluit van Ged. Staten van N.-H. 
van 23 Nov. 1927 ingedeeld in de Ille 
klasse; op grond van het bepaalde bij 
K. B. van 18 Sept. 1936, S. 578 moet hij 
vanaf het tijdstip van het in werking 
treden van dit besluit geacht worden te 
zijn ingedeeld in klasse B nu t.a.v. dezen 
weg nog geen nieuwe indeeling heeft 
plaats gehad. 

Met de vermelding in de t.1.1., dat de 
genoemde weg "een B-weg" is, werd dit 
gedeelte van de t.1.1. voldoende gesteld. 
Niet noodig was om - zooals req. meent 
- te stellen, dat bedoelde weg is "inge
deeld in de Ille klasse, derhalve een 
B-weg" is . 

Op het beroep van J. B. G., chauffeur te 
Grootebroek, requirant van cassatie tegen 
een mondeling vonnis van het Kantonge
recht te Hoorn van 5 April 1939, waarbij 
requirant ter zake van: ,,als bestuurder over 
een weg rijden met een ingeschreven motor
rijtuig, terwijl de weg een B-weg is en in het 
voor het motorrijtuig afgegeven inschrij
vingsbewijs is vermeld, dat voor het motor
rijtuig ten aanzien van de wegen dier klasse 
een rijverbod geldt", met aanhaling van de 

artt. 23 en 91 Sr., 1, 42 lid 1 aanhef en sub c, 
55 lid 2, 73 lid 1 en 88 van het Motor- en 
Rijwielreglement, 1, 2 en 28 der Motor- en 
Rijwielwet, K. B. van 18 September 1936, 
S. 578 sub II, Besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Holland van 23 November 
1927 n ° . 74, Prov. Blad 179, is veroordeeld 
tot een geldboete van vijf gulden en een ver
vangende hechtenis van vijf dagen. (Gepleit 
door Mr. A. J. M . Leesberg), 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
Tegen het vonnis heeft de verdachte be

roep in cassatie ingesteld. Namens requirant 
is bij pleidooi voorgesteld en toegelicht een 
middel van cassatie, luidende: 

S. door v . of door n. t. van de artt. 398 j 0
• 

261, 349, 350, 352, 359 Sv., van de artt. 42 
lid 1 aanhef en sub c, 55 lid 2, 73 lid 1 en 88 
Motor- en Rijw.reglement, 1, 2 en 28 Motor
en Rijw.wet en van het K. B. van 18 Sept. 
1936 n°. 578 onder II in verband met het 
Besluit van Ged. St. van Noord-Holland van 
23 Nov. 1927 n ° . 74 tot het indeelen van we
gen, geen Rijkswegen zijnde, in klassen, Pro
vinciaal Blad van Noord-Holland 1927 n °. 
179". 

Het middel berust blijkens de toelichting 
op twee grieven, hierin bestaande dat vol
gens requirant 

1. in de dagvaarding een niet te ontcijfe
ren woord staat, waarom de dagvaarding nie
tig is; 

2. de feitelijke omschrijving der dagvaar
ding niet een strafbaar feit bevat. 

De aanteekening van het bestreden mon
delinge vonnis verwijst voor den inhoud der 
telastlegging naar de dagvaarding; de door 
den Kantonrechter te onderzoeken en te be
oordeelen dagvaarding legt aan requirant als 
verdachte telaste: 

dat hij den 14 Jan. 1939 des voormiddags 
te Berkhout als bestuurder van een zeswie
lig ingeschreven motorrijtuig heeft gereden 
op den openbaren rijweg Provincialen weg -
zijnde een B weg zulks terwijl voor dat mo
torrijtuig een rijverbod op B wegen gold blij
kens het voor dat motorrijtuig afgegeven in
schrijvingsbewijs. 

De eerste grief gaat uit van het aan ver
dachte gelaten afschrift der dagvaarding, in 
welk afschrift, volgens de toelichting dier 
grief, tusschen de woorden "Provincialen 
weg" en de woorden "zijnde een B weg" een 
niet te ontcijferen woord voorkomt. Mijns 
inziens faalt deze grief reeds als missende 
feitelijken grondslag, daar voormelde gestel
de grondslag niet blijkt uit eenig stuk dat in 
cassatie voor kennisneming door den H. R . 
vatbaar is; immers hiervoor is niet vatbaar 
het aan verdachte gelaten afschrift der dag
vaarding, hoewel in cassatie bij pleidooi 
overgelegd, daar, al geldt dat afschrift voor 
verdachte als origineel, niet blijkt en trou
wens ook niet is aangevoerd, dat dit stuk 
ook bij het onderzoek ter terechtzitting van 
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het Kantóngerecht is overgelegd, zoodat aan
genomen moet worden dat het den Kanton
rechter niet werd overgelegd en het door den 
Kantonrechter niet is kunnen worden onder
zocht en beoordeeld. 

Hoewel dus m. i. overbodig, wil ik toch 
nog opmerken, dat uit het in cassatie overge
legde afschrift blijkt, dat het "niet te ontcij
feren" woord tusschen haakjes is geplaatst 
en dat het gelezen kan en moet worden als 
"(lees)" en - zooals in de toelichting van 
de grief onder meer is gezegd - dus niets 
beteekent en kan worden verwaarloosd. 
Het bedoelde woord doet dan ook de telast
legging niet onduidelijk zijn, zoodat het de 
dagvaarding niet nietig zou doen zijn, dit te 
meer niet, waar verdachte, blijkens het pro
ces-verbaal der terechtzitting van het Kan
tongerecht, in persoon voor het Kantonge
recht verschenen, zich niet op onduidelijk
heid der telastlegging of nietigheid der dag
vaarding heeft beroepen. 

Ook de tweede grief acht ik ondeugdelijk. 
Blijkens de toelichting zou de in de telast
legging voorkomende uitdrukking "Provin
cialen weg, zijnde een B-weg" onvoldoende 
zijn, daar niet alle Provinciale wegen B-we
gen zijn, immers alleen de in de IIIde klasse 
ingedeelde Provinciale wegen onder dat be
grip .vallen. Dit als reden aangevoerde doet 
m. i. echter de feitelijke omschrijving der 
telastlegging niet onvoldoende zijn, daar door 
de uitdrukking "zijnde een B weg" uitdruk
kelijk in de telastlegging is gesteld dat de 
door verdachte bereden openbare rijweg, 
Provinciale weg, te Berkhout een B weg was 
en dit gestelde in verband met het verder in 
de telastlegging gestelde dat voor het motor
rijtuig een rijverbod op B wegen gold blijkens 
het voor dat motorrijtuig afgegeven inschrij
vingsbewijs, te beschouwen is als te be:,hooren 
tot de feitelijke omschrijving der telastleg
ging. 

Het arrest van den Hoogen Raad van 25 
April 1938, N. J. 1938 N °. 1026, op welk 
arrest bij pleidooi is gewezen, kan dan ook, 
al is de onderhavige weg een B weg ingevolge 
het sub II in het Koninklijk Besluit van 18 
September 1936 S. 578 bepaalde, naar mijne 
meening requirant niet baten, waar in casu 
de Kantonrechter de geheele telastlegging 
heeft bewezenverklaard, met name ook dat, 
zooals telastegelegd is, de bereden weg een 
B weg was en blijkens het voor het motor
rijtuig afgegeven inschrijvingsbewijs een rij 
verbod op B wegen voor het motorójtuig 
gold, van welk laatste gedeelte der telastleg
ging het bewijs, blijkens de aanteekening v an 
het m ondelinge vonnis, steunt op verdachte's 
eigen opgave ter terechtzitting van het Kan
tongerecht, dat op het inschrijvingsbewjjs 
stond vermeld dat met dat motorrijtuig niet 
op B wegen mocht worden gereden. 

Het middel ongegrond oordeelende, con
cludeer ik tot verwerping van het beroep. 

De H ooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 

Gelet op het middel van cassat ie, n amens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat blijkens de aanteekening van het 
mondeling vonnis ten laste van requirant is 
bewezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, het hem bij dagv aar
ding te laste gelegde, te weten: dat hij enz. 
(zie conclusie); 
· 0. dat tot staving van bovenvermeld midc 
del twee grieven zijn naar voren gebracht: 

1 °. dat in de dagvaarding, waar deze doelt 
op de klasse-indeeling van den daarin ge
noemden weg, een niet te ontcijferen woord 
staat; 

2 ° . dat de feitelijke omschrijving der dag
vaarding niet een strafbaar feit bevat; 

O.ad1 ° : 
dat uit de mondelinge toelichting blijk t, 

dat de klacht betreft het afschrift der inlei
dende dagvaarding, dat bij de beteekening 
daarvan aan requirant werd gelaten; 

dat evenwel dit afschrift niet behoort tot 
de stukken van welke de Hooge Raad kennis 
neemt, terwijl uit het proces-verbaal van de 
behandeling der zaak voor het Kantongerecht 
niet blijkt, dat van de zijde van requirant 
over onduidelijkheid van bedoeld afschrift 
is geklaagd, en de Kantonrechter dan ook 
omtrent den inhoud daarvan niets heeft vast
gesteld; 
· dat dus de eerste grief, als feitelijken 
grondslag missende, moet worden ter zijde 
gesteld; 

0. ad 2° : 
dat de onderhavige weg ingevolge Besluit 

van ·Gedeputeerde Staten van Noord-H ol
land van 23 November 1927, n ° . 74, overeen
komstig de destijds geldende bepalingen van 
het Motor- en Rijwielreglement werd inge
deeld in de IIIe klasse, terwijl bij Koninklijk 
Besluit van 18 September 1936, S. 578 - , 
toen de onderscheiding der wegen in drie 
klassen kwam te vervallen en werd vervan
gen door een onderscheiding in de klasse A 
en B, - werd bepaald, dat in afwijking van 
art. 36, lid 2 van het Motor- en Rijwielregle
ment wegen, welke op het tijdstip van het 
in werking treden van voormeld Besluit wa
ren_ingedeeld in de IIIe klasse, geacht zullen 
worden te zijn ingedeeld in klasse B, totdat 
die wegen opnieuw zullen zijn ingedeeld, 
welk laatste ten aanzien van den onderhavi
gen provincialen weg nog niet is geschied; 

dat nu, volgens requirant, de te lasteleg
ging had behooren in te houden, dat bedoelde 
weg is " ingedeeld in de IIIe klasse, derhalve 
een B-weg" is; 

dat evenwel met de vermelding in de te 
laste legging, dat de daarin genoemde weg 
een B-weg is, dit bestanddeel van het straf
bare feit voldoende is gesteld; 

dat dus ook de tweede grief niet tot cas
satie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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26 Octo-ber 1939, , UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 artt. 45 en 58, 1e lid). 

De omvang van het twistgeding wordt 
bepaald door den inhoud van het aan
gevallen besluit; de ambtenarenrechter 
moet de juistheid van het besluit toetsen 
aan de gronden, genoemd in art. 58, lid 1 
(c.q. ook lid 2), der Ambtenarenwet 
1929, onverschillig, of het besluit op die 
gronden wordt bestreden; het is geoor
loofd in hooger beroep een nieuwen 
grond tegen het besluit aan te voeren. 

-Er is geen strijd met eenig toepasse
lijk algemeen verbindend voorschrift, 
nu het ontslag is gegeven op verzoek; 
niet ,gezegd kan worden, dat het verzoek 
tot ontslagverleening door het admini
stratief orgaan met dreigementen van 
den ambtenaar is afgedwongen. 

De opzeggingstermijn wordt bes 
schouwd als een minimum-termijn, zoo
dat ·bij wederzijdsch goedvinden ook op 
langeren termijn mag worden ontslag 
verleend. 

. Uitspraak in zake: 
• J. de Jong; wonende te Nieuw-Lekker
land, eischer in hooger beroep, voor wien ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden: M. J. van Heumen, wonende te 
Rijswijk ·(z.-H.), 

tegen: 
het Bestuur van den Polder Nieuw-Lekker
land, gedaagde in hooger beroep, vertege·n
woordigä door zijn Voorzitter, voor wien ter 
openbàre terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden: Mr. G. J.' C. Schilthuis, advo
caat te Rotterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden;· 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat geda'agde bij besluit van 8 Februari 

1939 aan eischer eervol ontslag heeft ver
leend ·uit _zijn betrekking van watèrmolenaar 
en sluiswachter bij den ·P older Nieuw-Lek
kerland, met ingang van 16 April 1939; 

0. dat ]iet Ambtenarengerecht te Rotter
dam bij uitspraak van to Juli 1939 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het door eischer tegen voormeld besluit in
gestelde beroep ontvánkelijk, dóch onge-
grond heeft verklaard; · 

0. dat eischèr van die· uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
om de daarin aangevoerde redenen verzoe
kende de beroepen uitspraak te vernietigen; 

In reèhte: 
0. dat krachtens art. 45 der Ambtenaren

wet 1929 tengevolge van eischers vorderin
gen, zoo in eersten aanleg als in hooger be
roep gesteld, de uitspraak van dezen Raad 
behoort te betreffen het besluit van gedaag
de, gelijk dit onder de eerste feitelijke over
weging is weergegeven, en de Raad derhalve 
heeft na te gaan, of dit besluit feitelijk of 
rechtens strijdt met de toepasselijke alge-

mêen verbindende voorschriften of dat bij 
het nemen daarvan gedaagde van zijn be
voegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor 
die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat - in tegenstelling met hetgeen ge
daagde's gemachtigde ter terechtzitting van 
dezen Raad daaromtrent heeft betoogd -
het geen verschil maakt, of door eischer het 
besluit al dan niet op alle gronden, waarop 
het ingevolge art. 58, lid 1, der Ambtenaren
wet 1929 kan worden nietig verklaard, wordt 
aangevochten, vermits deze Raad, die niet 
lijdelijk is, zelfstandig het besluit aan de 
hand van die bepaling behoort te toetsen, 
zoodat het a fortiori niet ter zake doet, dat 
eischer in hooger beroep een grond aanvoert, 
welken hij voor het Ambtenarengerecht heeft 
laten rusten; 

0. nu met betrekking tot de gegrondheid 
van het beroep, dat voor dezen Raad op 
grond van den inhoud der gedingstukken 
vaststaat: 

dat eischer op 19 December 1937 den 65-
jarigen leeftijd heeft bereikt; 

dat hij toen als watermolenaar en sluis
wachter in vasten dienst van gedaagde's Pol
derschap en als zoodanig ambtenaar was in 
den zin van art. 1, lid 1, der Ambtenarenwet 
1929; 

dat bij brief van 7 Dec. 1938 gedaagde aan 
eischer onder het oog heeft gebracht, dat hij 
- in verband met het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd - ingevolge art. 23 van 
het Ambtenarenreglement B. van den Polder 
Nieuw-Lekkerland binnen drie maanden na 
19 Dec. 1937 zijn ontslag als watermolenaar 
en sluiswachter van dien polder had behoo
ren aan te vragen, en hem thans verzocht 
wordt zulks alsnog binnen twee maanden te 
willen doen; 

0. dat eischer bij een brief d.d. 6 Febr. 
· 1939, waarvan het origineel door gedaagde's 
gemachtigde ter terechtzitting van dezen 
Raad is voorgelezen en overgelegd, en welks 
bestaan en inhoud niet vanwege eischer zijn 
betwist, aan gedaagde in verband met het 
in gedaagde's brief d.d. 7 December 1938 
genoemde art. 23 en naar aanleiding van 
dien brief heeft verzocht hem ontslag (eer
vol) . te willen verleenen uit meergenoemd 
ambt met ingang van 1 Januari 1940; 

dat in aansluiting op dezen brief d.d. 6 
Febr. 1939 het bestreden besluit is gevallen, 
waarvan op 8 Febr. 1939 aan eischer is ken
nis gegeven met deze woorden: .,Wij verlee
nen U het ·gevraagde eervol ontslag uit Uwe 
betrekkingen met ingang van 16 April 1939."; 

0. dat, indien het ontslag geheel conform 
het daartoe strekkende verzoek ware ver
leend - dus met inbegrip van den bij het 
verzoek gestelden ingangsdatum - niet met 
vrucht tegen dat besluit zou kunnen worden 
opgekomen op een der gronden, genoemd in . 
art. 58, lid 1, der Ambtenarenwet 1929; 

0 . dat de uitdrukking "het gevraagde eer
vol ontslag", gelijk uit het vorengaande 
blijkt, moet worden verstaan als "eervol ont
slag op verzoek" en het woord "gevrnagde" 
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niet op den ingangsdatum van het ontslag 
behoort te worden betrokken; 

0. dat art. 24 van het Ambtenarenregle
ment B de mogelijkheid van het verleenen 
van eervol ontslag op verzoek voorziet en 
gedaagde althans in zooverre niet gezegd kan 
worden in strijd met eenig toepasselijk alge
meen verbindend voorschrift te hebben ge
handeld; 

0. dat de hoofdgrief van eischer deze is, 
dat hij het tot ontslagverleening strekkende 
verzoek als door dr<:igementen vanwege ge
daagde afgedwongen beschouwt, doch in dit 
geval geen sprake er van mag zijn de door 
gedaagde tegenover eischer gedane mede
deelingen als dreigementen te qualificeeren; 

0. toch dat gedaagde bij zijn voormelden 
brief van 7 December 1938 eischer heeft op
merkzaam gemaakt op diens verplichting in
gevolge art. 23 van het Ambtenarenregle
ment B , hetwelk luidt: 

"De ambtenaar is verplicht binnen drie 
maanden na den dag, waarop hij den 65-
jarigen leeftijd heeft bereikt, ontslag uit zijn 
betrekking te vragen."; 

dat vervolgens in dien brief er bij eischer 
op wordt aangedrongen alsnog aan voormel
de verplichting gevolg te geven, terwijl hem 
voorts wordt medegedeeld, dat hem, zoo hij 
daartoe niet overgaat, eervol ontslag toch 
zal worden verleend; 

0 . dat in deze gedragslijn van gedaagde 
niets onoirbaars is te onderkennen; dat im
mers niet, gelijk eischer blijkens zijn verweer 
schijnt te meenen, gedaagde met straffen 
dreigt, omdat eischer niet tijdig had gevolg 
gegeven aan de op hem krachtens voormeld 
art. 23 rustende verplichting, welke hem, 
naar hij stelt, eerst uit gedaagde's brief d .d. 
7 December 1938 is bekend geworden, maar 
gedaagde niet anders doet dan hem het ver
leenen van eervol ontslag in het vooruit
zichtstellen, zoo hij niet alsnog gevolg zou 
gaan geven aan die verplichting; 

0. dat van het oogenblik af, dat aan 
eischer die verplichting bekend was, zij voor 
hem bindend was en het verder niet ter zake 
doet, of gedaagde zijnerzijds gevolg had ge
geven aan de op gedaagde ingevolge art. 4 
Ambtenarenreglement B rustende verplich
ting eenmaal kosteloos een exemplaar van 
dat reglement aan eischer te verstrekken; 
dat ten aanzien van deze, gedaagde's, ver
plichting nog moge worden opgemerkt, dat 
het niet-nakomen daarvan - in het midden 
zij gelaten, of zij al dan niet is nagekomen -
aanleiding had kunnen geven tot een beroep 
van eischer op den ambtenarenrechter ter 
zake van zoodanige weigering (om te han
delen) , doch niets afdoet aan de bindende 
kracht ten opzichte van eischer van die be
palingen uit dat reglement, die aan eischer 
bekend zijn gemaakt; 

0 . dat mitsdien het verleende eervol ont
slag niet op een der gronden, genoemd in 
art. 58, Jid 1, der Ambtenarenwet 1929, kan 
worden nietig verklaard; 

0. met betrekking tot den datum, met in
gang waarvan het ontslag is verleend, dat 

geen voorschrift gedaagde verplicht dezen 
conform het verzoek te kiezen, maar slechts 
toepasselijk is het bepaalde bij art. 25, lid 1, 
van meergenoemd reglement, luidende -
llDOr zoover te dezer zake van belang - : 
"De opzeggingstermijn, zoowel van de zijde 
van den polder als van die van den ambte
naar, is ... . bij vaste aanstelling twee maan
den."; 

0 . dat deze Raad die bepaling verstaat in 
dezen zin, dat de daarin genoemde termijn 
van twee maanden moet worden beschouwd 
als een minimumtermijn en desgewenscht 
ook op langeren termijn mag worden opge
zegd; 

0. dat derhalve in casu de einddatum van 
den opzeggingstermijn tenminste 9 April 
1939 behoorde te zijn, doch gedaagde - nu 
eischer geen bezwaar had tegen verlenging 
van den .Q_ozeggingstermijn - vrij yvas een 
lateren datum (i. c. 16 April 1939) als dag 
van ingang van het ontslag te kiezen en niet 
gezegd kan worden van zijn bevoegdheid het 
ontslag met ingang van 16 April 1939 te ver
leenen een onoirbaar gebruik _te he~ben ge
maakt; 

0 . dat uit het voorgaande volgt, dat de be
roepen uitspraak met juistheid is gewezen en 
mitsdien behoort te worden bevestigd; 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

26 October z939. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 artt. 1, 58 1e lid. Kon. 
Besluit rechtspositie burgermeesters art. 
9. Gemeentewet art. 66). 

D e burgemeester is ambtenaar in den 
zin van art. 1, Jid 1, der Ambtenarenwet 
1929. 

De bevoegdheid der Kroon aan een 
burgemeester ontslag te verleenen is 
door geen wettelijk voorschrift, ook niet 
door art. 9 van het K. B . d.d. 18 Nov. 
1932, S. 540, beperkt; evenmin bestaat 
eenig voorschrift nopens het aan dat 
ontslag te verbinden praedicaat "eervol". 
Mitsdien in casu geen strijd met eenig 
toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift. 

Détournement de pouvoir? In ab
stracto is deze figuur denkbaar, ook bij 
een handeling van de Kroon. In dit ge
val is evenwel niet gebleken van mis
bruik van bevoegdheid, omdat het ont
slag berust op de voorstelling, welke de 
Minister van Binnenlandsche Zaken 
zich volkomen te goeder trouw had ge
vormd omtrent eischers gedrag als bur
gemeester en als particulier, welk ge 
drag een Nederlandschen burgemeester 
onwaardig is. Gezien dat gedrag mocht 
de Kroon aan het ontslag het praedicaat 
,,eervol" onthouden. 

Uitspraak in zake: 
Jhr. E. L . M. Th. J. von B önninghausen, 
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wonende te Tubbergen, eischer in hooger 
beroep, in perso_on tet openbare terechtzit
ting verschenen, bijgestaan door zijn raads
man Jhr. Mr. E. J. B. M. von Bönninghau
sen, advocaat te Enschedé, 

tegen: 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, als 
vertegenwoordiger van Hare Majesteit de 
Koningin, gedaagde in hooger beroep, voor 
welken vertegenwoordiger ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden: 
Mr. H. W. J. Mulder, raad-adviseur, chef 
der afdeeling Binnenlandsch Bestuur yan het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, 
wonende te 's-Gravenhage. 

D e Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat Hare Majesteit de Koningin bij be

sluit van 23 Febr. I939, N ° . 5, op de voor
dracht van Haren Minister van Binnen
landsche Zaken van 22 Febr. I939, N °. I87 
Kabinet, en gelet op art. 66 der gemeente
wet, heeft goedgevonçen en verstaan aan 
Jhr. E. L. M. Th. J. von Bönninghausen met 
ingang van I Maart I939 ontslag te verlee
nen als burgemeester der gemeente Ootmar
sum· o: dat de Minister van Binnenlandsche 
Zaken bij brief van · 23 Febr. I939, N °. I87 
Kabinet, aan eischer een afschrift van voor
meld Koninklijk Besluit heeft doen toeko
men en hem bij dien brief heeft bericht, dat 
dit ontslag hem is verleend, omdat de anti
nationale uitlatingen, door hem gedaan in de 
vergaderingen van B. en W. en bij gelegen
heid van eenen maaltijd na afloop van eene 
jachtpartij op 22 October I938 - ,,uitlatin
gen, welke door verschillende personen zijn 
bevestigd" - eenen Nederlandschen Burge
meester onwaardig zijn en hem ongeschikt 
maken het ambt van burgemeester nog lan
ger te bekleeden, zijnde tevens in aanmer
king genomen, dat zijn beleid ook reeds vroe
ger tot opmerkingen heeft aanleiding ge
geven; 

O. dat het Ambtenarengerecht te Arnhem 
bij uitspraak van 7 Juli I939 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen 1 - den toen
maligen klager niet-ontvankelijk heeft ver
klaard in zijn vordering strekkende tot ter 
beschikking stelling van stukken, hem ove
rigens in zijn beroep ontvankelijk, doch dat 
beroep ongegrond heeft verklaard en de door 
hem gestelde vorderingen ~eeft afge?!'e:"e~; 

O. dat eischer van deze mtspraak t1Jd1g 1s 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden conclu
deerende, dat het dezen Raad behagen moge 
de bestreden beslissing te vernietigen en op
nieuw rechtdoende eischers oorspronkelijke 
vordering, zooals deze werd gesteld in zi).n 
klaagschrift van 2I Maart I939, toe te w1J
zen, althans zoodanige beslissing te geven als 
deze Raad zal venneenen te behooren; 

1 Zie hieronder. 
L . I939. 

0 . dat de Minister van Binnenlandsche 
Zaken, als vertegenwoordiger van Hare Ma
jesteit de Koningin, bij contra-memorie op 
de daarbij aangevoerde gronden, dezen Raad 
heeft verzocht, dat het hem moge behagen 
het hooger beroep ongegrond te verklaren en 
de uitspraak van het Ambtenarengerecht te 
Arnhem ~e bevestigen; 

In rechte: 
0. dat eischer, als Burgemeester der ge

meente Ootmarsum, was ambtenaar in den 
zin der Ambtenarenwet I929, immers vol
deed aan de in art. 1, lid I, dier wet gegeven 
omschrijving, volgens welke ambtenaar in 
den zin dier wet is hij, die is aangesteld in 
openbaren dienst om hier te lande werkzaam 
te zijn; 

0. dat eischer door het bestreden Konink
lijk Besluit rechtstreeks in zijn belang wordt 
getroffen, zoodat hij ingevolge het bepaalde 
bij art. 24 der Ambtenarenwet I929 bevoegd 
was tegen dat besluit beroep in te stellen; 

0 . dat de termijn, voor beroep gesteld, 
door eischer niet is overschreden en ook 
overigens niet is gebleken van het bestaan 
van eenigen grond, welke zoude kunnen lei
den tot niet-ontvankelijk-verklaring van het 
beroep, waaruit volgt, dat eischer in zijn be
roep moet worden vei:_klaard ontvankelijk; 

0 . dat een besluit, als het onderhavige, 
krachtens het bepaalde bij art. 58 der Amb
tenarenwet I929 kan worden aangevochten 
op dezen grond, dat het besluit feitelijk of 
rechtens strijdt met de toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften, of dat het 
administratief orgaan bij het nemen van het 
besluit van zijn bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; . 

0. dat allereerst moet worden onderzocht, 
of het bestreden besluit feitelijk of rechtens 
strijdt met eenig toepasselijk algemeen ver
bindend voorschrift; 

0. dat als zoodanig voorschrift in casu wel 
allereerst in aanmerking komt het bepaalde 
bij art. 65 en bij art. 66, lid 1, der gemeente
wet· 

o'. dat art. 65 dier wet luidt: ,,De burge
meester wordt door Ons, voor den tijd van 
zes jaren, benoemd."; en dat lid I van art. 
66 dier wet inhoudt: ,,Hij kan te allen tijde 
door Ons worden ontslagen."; 

0. dat de bevoegdheid der Kroon, aan 
eenen Burgemeester ontslag te verleenen, 
noch bij genoemd art. 66, noch bij eenig 
ander artikel der gemeentewet, noch bij eenig 
ander wettelijk voorschrift, aan eene. beper
king is gebonden, waaruit volgt, dat van 
strijd, feitelijk of rechtens, tusschen het be
streden ontslagbesluit en eenig toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift, sprake niet 
kan wezen, overmits strijd met niet bestaan
de voorschriften niet mogelijk is; wordende 
hieraan nog toegevoegd, dat de geschiedenis 
van de totstandkoming der bovengenoemde 
bepalingen van de gemeentewet duidelijk 
aantoont, dat de wetgever destijds willens 
en wetens heeft nagelaten eenig voorschrift 

27 
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vast te stellen, dat de bevoegdheid der Kroon, 
aan eenen Burgemeester ontslag te verlee
nen, zoud e beperken; 

0. dat uit het van wege eischer aange
voerde valt af te leiden, dat deze van oor
deel is, dat art. 9 van het Koninklijk Besluit 
van 18 November 1932, S. 540, houdende 
enkele voorzieningen omtrent de rechtsposi
tie van de burgemeesters, een beperking van 
de bevoegdheid der Kroon, met betrekking 
tot het verleenen van ontslag aan eenen Bur
gemeester, inhoudt; 

0. dat laatstgenoemd artikel, voor zoover 
ten deze van belang, slechts bepaalt, dat den 
Burgemeester schriftelijk ontslag wordt ver
leend en dat, ingeval van ongevraagd ont
slag, hem, zoo hij dit verzoekt, de reden van 
het ontslag schriftelijk wordt medegedeeld, 
maar in dat artikel niets te vinden is, het
welk eene beperking van de bevoegdheid der 
Kroon zoude kunnen beteekenen met be
trekking tot de gevallen, waarin en de gron
den, waarop aan eenen Burgemeester ontslag 
kan worden verleend; 

0. dat uit hetgeen, wat de feiten aangaat, 
is overwogen, volgt, dat aan het gestelde bij 
art. 9 van het K. B. van 18 November 1932, 
S . 540, voor zoover dat op een ontslag als 
het onderhavige betrekking heeft , is voldaan, 
zoodat ook het bestaan van strijd tusschen 
het aangevochten ontslagbesluit en dit arti
kel niet op goede gronden kan worden be
toogd; 

0 . voorts, dat geen wettelijk voorschrift 
valt aan te wijzen, hetwelk de Kroon ver
plicht, in eenig geval, aan het aan eenen 
Burgemeester verleende ontslag het praedi
caat "eervol" te verbinden, zoodat het feit , 
dat in casu dit praedicaat is achterwege ge
laten, er niet toe kan leiden strijd tusschen 
het bestreden ontslagbesluit en eenig toepas
selijk algemeen verbindend voorschrift aan 
te·nemen; 

0 . dat alsnu de vraag moet worden beant
woord, of het bestreden besluit kan worden 
aangevochten op dezen grond, dat de Kroon, 
bij het nemen van dat besluit, van Hare be
voegdheid, aan eenen Burgemeester ontslag 
te geven, ten deze kennelijk een ander ge
bruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0 . dat de gemachtigde van den Minister 
van Binnenlandsche Zake·n ter terechtzitting 
van dezen Raad heeft betoogd, dat ten aan
zien van het ontslag van burgemeesters nim
mer een beroep kan worden gedaan op de 
aanwezigheid van détournement de pouvoir, 
welke stelling ~erd geadstrueerd met het 
betoog, dat door de redactie van art. 66, lid 
1, der gemeentewet de toepassing van de 
ontslagbepaling geheel is komen te liggen in 
de sfeer van het "Freies Ermessen" en is 
onttrokken aan elke rechterlijke controle en 
dat het gebruik, hetwelk de Kroon wil maken 
van de bevoegdheid van genoemd a rt. 66, 
lid 1, uitsluitend te Harer beoordeeling staat, 
hetgeen impliceert, dat Zij van die bevoegd
heid nimmer een ander gebruik kan maken, 
dan waarvoor zij gegeven is , omdat zij rech-

tens voor elk gebruik is gegeven; 
0. dat dit betoog den Raad niet juist voor

komt, noch ook de daarop gebaseerde stel
ling; 

0. toch, dat zich in abstracto denken laat, 
dat een besluit tot het verleenen van onge
vraagd ontslag aan eenen Burgemeester zij
nen oorsprong vindt in een uit onoirbare m o
tieven voortspruitend rapport van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken aan Hare 
Majesteit de Koningin, zoodat, waar de be
voegdheid van art. 66, lid 1 , der gemeente
wet niet is gegeven, om mogelijk te maken , 
dat aan eenen Burgemeester b.v. uit wraak
zucht ontslag wordt gegeven, in zoodanig 
geval zoude moeten gesproken worden van 
een misbruiken van de ontslagbevoegdheid 
voor een doeleinde, waarvoor zij niet ge
geven is; 

0. dat in het onderhavige geding de zaak 
evenwel gansch anders ligt; 

0 . dat op grond van den inhoud der ge
dingstukken vaststaat, dat de Minister van 
Binnenlandsche Zaken, volkomen te goeder 
trouw, va.n oordeel was - zulks na persoon
lijk een onderzoek te hebben ingesteld en 
na kennis genomen te hebben van de ver
klaringen, voorkomende in een door eenen 
Rijksrechercheur opgemaakt, d .d . 2 Febr. 
1939 afgesloten, ambt~eedig proces-verbaal 
- dat eischer zich in 1938 in vergaderingen 
van B . en W. van Ootmarsum en op 22 Oct. 
1938 bij gelegenheid van eenen maaltijd na 
afl_oop van eene jachtpartij had schuldig ge
maakt aan uitlatingen, die eenen Nederland
schen Burgemeester onwaardig zijn en hem 
ongeschikt maken het ambt van burgemees
ter nog langer te bekleeden, weshalve hij 
eischer voor ontslag aan Hare Majesteit de 
Koningin heeft voorgedragen; 

0. dat, nu eenerzijds de bevoegdheid der 
Kroon, om aan eenen Burgemeester onge
vraagd ontslag te verleenen, door geen wet
telijk voorschrift is beperkt en anderzijds 
vaststaat, dat de Kroon het bestreden ont
slagbesluit heeft genomen, omdat Zij het ver
trouwen in eischer had verloren op grond van 
uitlatingen, welke Zij aannam, dat door hem 
gedaan waren, eveneens vaststaat, dat zeker 
niet gezegd kan worden, dat de Kroon van 
Hare bevoegdheid om aan eenen Burgemees
ter ongevraagd ontslag te v erleenen kenne
lijk een ander gebruik heeft gemaakt dan tot 
de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is 
gegeven; wordende hierbij nog uitdruki<elijk 
opgemerkt, dat deze Raad - naar hij reeds 
herhaaldelijk heeft beslist - bij eene zoo
danige casuspositie niet bevoegd is te onder
zoeken, of hetgeen het administratief orgaan 
als waar heeft aangenomen en tot grondslag 
van zijn besluit heeft gelegd, inderdaad ook 
waar is; 

0 . voorts, dat niet op goede gronden kan 
worden betoogd, dat d e Kroon van Hare be
voegdheid, om aan eenen Burgemeester on
gevraagd ontslag te verleenen zonder daar
aan het praedicaat "eervol" te verbinden, 
ke;melijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd-
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heid is gegeven, aangezien een Burgemees
ter, die zich heeft schuldig gemaakt aan uit
latingen als die, welke de Kroon meent op 
rekening van eischer te moetèn stellen, niet 
aanspraak er op kan maken, dat aan het hem 
verleende ontslag het praedicaat "eervol" 
wordt verbonden; 

0. eindelijk, dat eischer terecht door het 
Ambtenarengerecht te Arnhem niet-ontvan
kelijk is verklaard in zijn vordering betref
fende overlegging of terhandstelling door ge
daagde van stukken, zulks reeds op dezen 
grond, dat het bestreden besluit daarom
trent niets inhoudt; 

0. dat de uitspraak, waarvan hooger be
roep, dus moet worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep. 

De rec!:itsoverwegingen van de uitspraak 
van het Ambtenarengerecht, voorzoover de 
hoofdpunten betreft, luiden: 

0. dat wat betreft het door klager onder 
A primair gevorderde, strijd van het ontslag
besluit met een uitdrukkelijk algemeen ver
bindend voorschrift, dat ten deze toepasse
lijk zou zijn, niet is gesteld en van zoodani
gen strijd ook n iet aan het Gerecht is ge
bleken; 

0 . dat de bestaande regeling der rechts
positie van den burgemeester van beperkten 
aard is; cfat immers, terwijl de benoeming 
volgens art. 65 der Gemeentewet voor den 
tijd van zes jaren geschiedt, art. 66 voor het 
ontslag geen termijn stelt, noch eenige andere 
beperking, maar bepaalt, dat hij ten allen 
tijde kan worden ontslagen; dat verder om
trent de gevallen waarin, de gronden waar
om; en de wijze waarop dit ontslag kan 
plaats hebben, in die wet geen regelen zijn 
gesteld; dat blijkens de geschiedenis der wet 
het stellen van beperkende regelen in dit op
zicht welbewust is nagelaten; 

0 . dat in het Besluit van 18 Nov. 1932, 
S. 540, ,,houdende enkele voorzieningen om
trent de rechtspositie van de burgemeesters" 
bij de aanwijzing der bepalingen van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, die 
voor de burgemeesters van toepassing zijn, 
met name niet zijn genoemd de artikelen, 
waardoor andere ambtena ren in den zin der 
Ambtenarenwet 1929 op dit punt worden 
beschermd ; en de eenige regel, welke geacht 
kan worden voor die artikelen in de plaats 
te zijn gesteld, is art. 9 van bedoeld Besluit, 
behelzende , dat ontslag schriftelij k wordt 
verleend, en dat den burgemeester, die zulks 
verzoekt, de reden v an zijn ontslag schrifte
lijk wordt medegedeeld; dat aan laatstge
noemd voorschrift, zelfs zonder voorafgaand 
verzoek, in casu is voldaan; 

0 . wat betreft klagers beroep op "détour
nement de pouvoir": dat hoewel het niet op 
den weg ligt van het Ambtenarengerecht op 
te sommen, tot welke doeleinden de bevoegd
heid om een burgemeester te allen tijde te 
ontslaan bij het meergenoemde artikel der 
Gemeentewet is voorbehouden, dit Gerecht 

toch als een van die doeleinden meent te 
kunnen aanvaarden, dat een burgemeester, 
waar deze immers onder anderen is de plaat
selijke vertegenwoordiger van het hooger ge
zag en het hoofd der politie, kunnen worden 
verwijderd, zoodra het vertrouwen in hem 
gaat ontbreken, in het bijzonder, zoodra aan 
zijn trouw jegens dat hooger gezag en jegens 
den Nederlandschen Staat twijfel ontstaat; 

0. dat dit laatste het geval moet zijn, wan
neer hij in een vergadering van B. en W. en 
in een gezelschap van vele personen anti
nationale uitingen doet, welke een Neder
landschen burgemeester onwaardig zijn; 

0. dat mede wel niet buiten de doeleinden 
van voormelde bevoegdheid wordt gegaan, 
wanneer in de omstandigheid dat een burge
meester door zijn beleid en optreden op de 
wijze als naar uit de stukken blijkt, hier is 
geschied, meermalen aanleiding heeft ge
geven tot opmerkingen , een nevengrond 
wordt gevonden voor diens ontslag; 

0. dat in ieder geval in een en ander 
geenszins een onredelijk of onoirbaar motief 
voor ontslag is gelegen; 

0. dat er geen enkele aanwijzing is, uit 
welke de gevolgtrekking zou·kunnen worden 
gemaakt, dat de feiten en omstandigheden 
die tot het aangevallen besluit hebben geleid 
aan de Regeering niet z66 voor den geest 
hebben gestaan als door verweerder q.q . is 
medegedeeld; 

0. dat de vraag, in hoeverre verkeerd ge
bruik van bevoegdheid als in art. 58 der 
Ambtenarenwet 1929 bedoekl zou · kunnen 
worden aangenomen, indiPn bewezen zou 
zijn, dat de feitelijke omstandigheden, van 
welke bij het ontslag is uitgegaan en die het 
gebruik van de ontslagbevoegdheid juist zou
den doen zijn , in werkelijkheid niet beston
den, onbeantwoord kan blijven , nu zoodanig 
bewijs naar het oordeel van het Ambtenaren
gerecht niet geleverd is; 

0. dat toch door de getuige J. B. Reuwer 
en J . A. J. A. ]oosten ter terechtzitting onder 
eede ondermeer is verklaard, dat klager in 
een vergadering van B . en W. in September 
1938 heeft gezegd : ,,dat hij, indien de Duit
schers Nederland .zouden binnen rukken, ter
stond met hen mee zou marcheeren"; dat 
laatstgenoemde getuige verder heeft beves
tigd, dat klager tijdens een maaltijd te Ol
denzaal in de t wee de helft van October 1938 
heeft betoogd, ,,dat hij een inlijving van Ne
derland bij Duitschland ten zeerste zou toe
juichen en dat een dergelijke inlijving in zijn 
oogen het eenig behoud van Nederland zou 
zijn" ; dat de getuige A. H . Ledeboer zijn 
vroeger afgelegde verklaring heeft erkend, 
voigens welke klager gezegd heeft aan dien 
maaltijd, dat hij enthousiast zou zijn , wan
neer de Duitschers hier zouden binnen ruk
ken en klager dien avond meerdere ontoe
laatbare uitdrukkingen heeft gebezigd; dat 
door deze en andere getuigenverklaringen in 
verband met de stukken veeleer waarschijn
lijk is gemaakt, dat uitingen als de gewraak
te, althans uitingen van zoodanige t endenz 
door klager zijn gedaan; 
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0. dat voorts uit de stukken blijkt, dat 
klager door zijn optreden reeds vroeger meer
malen aanleiding tot opmerkingen heeft ge
geven; 

0. dat klagers vordering tot nietigverkla
ring van het ontslagbesluit "wijl het berusten 
zou op onjuiste gronden" hem mitsdien niet 
kan volgen; 

0. dat klagers subsidiaire vordering, waar
mede hij klaarblijkelijk bedoelt, dat dit Ge
recht het aangevallen besluit nietig zal ver
klaren, omdat het ontslag daarbij niet "eer
vol" is verleend, eveneens geen steun vindt 
in strijd van dit besluit in dit opzicht met 
eenig ten deze toepasselijk voorschrift; 

0 . dat met name in de Gemeentewet niets 
omtrent het bezigen van het praedicaat "eer
vol" wordt vermeld; dat de bepalingen, 
welke nopens dit onderwerp in het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement voorkomen, niet 
bij voormeld Besluit van 18 Nov. 1932 op 
den burgemeester van toepassing zijn ver
klaard; dat voor analogische toepassing van 
laatstgenoemde bepalingen (als bijvoorbeeld 
van art. 97b van dit reglement, krachtens 
hetwelk wegens revolutionaire gezindheid 
eervol ontslag kan worden verleend), geen 
enkele grond is aan te geven; 

0 . dat wat het al dan niet eervol verleenen 
van ontslag betreft voor den burgemeester 
wel geen andere waarborg bestaat, dan die, 
welke voortvloeit uit de ministerieele ver
antwoordelijkheid; 

0 . dat ten aanzien van de vraag of in het 
onderhavige geval door de weglating van het 
woord "eervol" niet een verkeerd gebruik 
van de bevoegdheid daartoe is gemaakt, naar 
het voorgaande kan worden verwezen; dat 
ook ten aanzien van dit punt het Ambtena
rengerecht van oordeel is, dat de bevoegd
heid om af te wijken van den ongetwijfeld 
voorop te stellen regel, dat een ontslag eer
vol wordt verleend, geenszins kennelijk ten 
onrechte wordt gehanteerd in een geval 
waarin de Regeering aanneemt, dat anti
nationale uitingen door een Burgemeester 
zijn gedaan als boven zijn vermeld, daar de 
eer van een Nederlandschen magistraat bij 
een dergelijk optreden zeker in het geding is; 
dat ook wat dit punt betreft niet is gebleken, 
dat de feitelijke grondslag voor het oordeel 
der Regeering in werkelijkheid zou ontbre
ken· 

o'. dat derhalve ook klagers subsidiaire 
vordering is af te wijzen. 

(A.B.) 

26 October r939. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 58, 1e lid). 

Strijd met eenig toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift, doordat het aan
gevallen besluit - dat slechts gegeven 
kon worden na een advies door een 
Commissie van Advies - is gegeven na 
een niet-rechtsgeldig advies. De Com
missie van Advies had nl. behooren te 
beslissen, of de betrokken officier het 

verhoor van eventueele getuigen mocht 
bijwonen en hun vragen mocht stellen. 
Zonder een beslissing te nemen heeft de 
Commissie de getuigen buitçn tegen
woordigheid van den officier gehoord. 
Dit verzuim betreft meer dan een bloote 
formaliteit, want het trof ook het belang 
van den officier. 

Uitspraak in zake: 
X, wonende te Hoek van Holland, klager, 

in persoon ter openbare terechtzitting ver
schenen, bijgestaan door zijn raadsman Mr. 
R. A. James, advocaat te Apeldoorn, 

tegen: 
den Minister van Defensie, als vertegen
woordiger van Hare Majesteit de Koningin, 
verweerster, zijnde voor dien vertegenwoor
diger ter openbare terechtzitting als gemach
tigde opgetreden : T . Paauwe, hoofdcommies 
bij het Departement van Defensie, wonende 
te Voorburg. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen, alsmede als 
getuigen, vanwege klager gedagvaard of 
medegebracht, J . N . Teer, H. J. Haykens en 
R . W. Plokhooy, allen wonende te Hoek van 
Holland, L. Kosters, P. Frederiks en F. J. 
Mink, respectievelijk verblijf houdende te 
Amsterdam, Wateringen en Vlissingen; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat bij K. B . van 7 Juni 1939, N °. 27, 

- op de voordracht van den Minister van 
Defensie van 31 Mei 1939, Geheim Litt. V 
178 en gelet op de bepalingen der Bevorde
ringswet yoor de Landmacht 1902 - met 
ingang van 1 Juli 1939 eervol ontslag uit den 
militairen dienst is verleend aan den kapitein 
X , van het regiment kustartillerie, ter zake 
van ongeschiktheid om in den verkregen rang 
bij de landmacht te dienen, en alzoo met toe
passing van de artt. 39, punt se en 40 der 
hiervoren aangehaalde wet; 

0. dat klager bij klaagschrift, hetwelk op 
17 Juli 1939 ter griffie van dezen Raad is 
ingekomen, tegen vorenbedoeld besluit in 
beroep is gekomen en op de daarin aange
voerde gronden heeft verzocht hetzelve te 
vernietigen; 

In rechte: 
0 . dat het bestreden besluit is genomen, 

nadat de bij K. B . van 17 Maart 1939 -
krachtens art. 2 van het K. B. van 20 Jan. 
1903, S. 35, houdende regelen voor het on
derzoek naar de onbekwaamheid of onge
schiktheid van officieren der landmacht -
aangewezen Commissie van onderzoek op 13 
Mei 1939 te dezer zake een advies had uit
gebracht, zoodat deze Raad het ten deze 
bevoegde College is; 

0. dat het beroep niet is ingesteld binnen 
den bij art. 60, lid 1, der Ambtenarenwet 
1929 j 0

• art. 2 der Militaire Ambtenarenwet 
1931 voorgeschreven termijn; 

0. dat de Raad echter door klager aange
toond acht, dat eerst op 27 Juni 1939 aan 
hem mededeeling is gedaan van vorenbe-
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doeld besluit en dat kiager derhalve het be
roep heeft ingesteld binnen 30 dagen, nadat 
hij van het besluit redelijkerwijs heeft kun
nen kennis dragen ; 

0. dat er mitsdien, gelet op het bepaalde 
in lid 3 van voormeld art. 60, geen grond be
staat tot . niet-ontvankelijk-verklaring van 
het beroep wegens te late instelling daar
van - waarbij met betrekking tot het ter 
zake in het klaagschrift aangevoerde worde 
opgemerkt, dat klager daarmede ten onrech
te een beroep heeft meenen te kunnen doen 
op dat derde lid, zooals dit oorspronkelijk 
luidde - zijnde den Raad ook niet gebleken 
van het bestaan van eenigen anderen grond, 
-welke tot niet-ontvankelijk-verklaring van 
het beroep zoude moeten leiden; 

O. dat alsnu moet worden beantwoord de 
vraag of het bestreden besluit op een der 
gronden, bedoeld in art. 58, lid 1, der Amb
tenarenwet 1929 kan worden aangetast; 

0 . dat art. 18 van voormeld K . B . van 20 
Jan. 1903 (S. 35) - gelijk dit is gewijzigd 
en aangevuld bij K . B . van 31 Jan. 1905 (S. 
32) - in zijn derde en vierde lid luidt als 
volgt: 

" Indien de betrokken officier vervolgens 
den wensch te kennen geeft , dat in zijn be
lang door hem aan te duiden in den mili
tairen dienst zijnde personen zullen worden 
gehoord en de commissie van oordeel is, dat 
hunne getuigenissen van genoegzaam belang 
kunnen zijn, dan wel indien de commissie 
tot hare nadere voorlichting van zoodanige 
personen inlichtingen, verklaringen of getui
genissen wenscht te ontvangen, zullen deze 
personen door den voorzitter langs den hier
archieken weg worden opgeroepen om voor 
de commissie te verschijnen of door haar 
schriftelijk worden gehoord. 

"Personen, als in de derde zinsnede van 
dit artikel bedoeld, zullen , voor zooveel zij 
mondeling worden gehoord, in tegenwoor
digheid van den betrokken officier worden 
ondervraagd, ten ware de commissie anders 
mocht beslissen . Onder gelijk voorbehoud 
heeft de betrokken officier het recht zelf 
vragen tot die personen t e richten."; 

0 . dat uit de verslagen van de vergadering 
van vorenbedoelde Commissie van 24 April 
1939 blijkt, dat de Majoor G . Fabius en de 
Kapitein Mr. P. M. W. J . van der Slikke 
door de Commissie zijn gehoord niet in het 
bijzijn van klager en dat klager niet in de 
gelegenheid is gesteld aan hen vragen te 
richten; staande voorts vast, dat noch in die 
vergaderin g, nàch in de niet-officieele ver
gadering der Commissie van 1 7 April 1939 
is beslist, dat genoemde Majoor en Kapitein 
buiten tegenwoordigheid van klager zouden 
worden ondervraagd en dat evenmin is be
slist, dat klager niet htt recht zou hebben 
zelf vragen tot die personen te richten; 

0 . dat hierdoor in strijd is gehandeld met 
vorengenoemd art. 18 en dat zulks niet enkel 
een bloote formal iteit betreft; 

0 . toch dat het zeer wel mogelijk zoude 
zijn geweest. dat het hooren van die perso
nen, in tegenwoordigheTd van klager, er toe 

had geleid, dat hij sommige door hen gedane 
mededeelingen direct kon ontzenuwen of wel, 
dat hij in de hun gestelde vragen aanleiding 
had gevonden tot het stellen van vragen en 
doen van mededeelingen zijnerzijds, waar
door misschien grond zou hebben bestaan 
voor de Commissie tot het verstrekken van 
een ander advies dan in casu is gegeven ; 

0 . dat derhalve het bestreden besluit is 
genomen na een advies - waartoe in dezen 
krachtens de desbetreffende wettelijke be
palingen opdracht kon worden en is ver
strekt - hetwelk niet rechtsgeldig is en dan 
ook op dien grond bedoeld besluit, als rech
tens strijdend met meerbedoeld K . B. van 
20 Jan. i903 (S. 35) , moet worden nietig 
verklaard; 

0 . dat de Raad de kosten tot dagvaarding 
of medebrenging en schadeloosstelling van 
de te zij ner terechtzitting gehoorde getui
gen noodeloos gemaakt acht en dus , krach
tens art. 33, lid 2, der Ambtenarenwet 1929, 
daarmede t en deze geen rekening wordt ge
houden; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het K. B . van 7 Juni 1939, n ° . 

27, nietig. 
(A. B.) 

28 October 1939. KONINKLIJK BESLUIT. 
( Gemeentewet art. 2 48 j O • art. 2 2 3) . 

De verordening op de salarieering der 
gem eentepolitie bepaalt dat op de ge
m eentebegrooting jaarlijks een som 
wordt uitgetrokken en ter beschikking 
van den burgemeester gesteld tot het 
verleenen van gratificatiën. Onder "gra
tificatie" moet in het algemeen worden 
verstaan een geldsbedrag boven het 
vastgesteld salaris, als bewijs van t evre
denheid over de wijze, waarop d e in 
dienst gest elde de hem opgedragen taak 
heeft verricht. Als gratificatie kan niet 
worden aangemerkt een tegemoetko
ming jn de kosten van ziekenverpleging 
van het kind van een politieambtenaar. 
Aan een raadsbesluit tot wijziging der 
begroeting teneinde deze uitgave mo
gelijk te maken, hebben G ed. Staten 
derhalve terecht goedkeuring onthou
den. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders der gemeente 
D e Bilt namens den raad dier gemeente tegen 
het besluit van Ged. Staten van Utrecht van 
16 M ei 1939, n °. 1410/1277, 3e afd. , waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbe
sluit dd. 16 D ecember 1938, tot wijziging van 
d e begrooting voor 1938; 

D en Raad van State, Afdeeling voor d e 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 September 1939, n ° . .517; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 October 1939, 
n ° . 21567, afd. B. B .; 
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0. dat het evenvermelde besluit van Ged. 
Staten steunt op de overweging, dat het be
sluit van den raad der gemeente De Bilt van 
I6 December 1938 strekt tot wijziging van 
de begrooting voor I938 o. m. door verlaging 
van den post volgnummer 99 "belooning van 
de inspecteurs, dienaars en verdere beamb
ten van politie" met f 900 volgens de bij dit 
besluit behoorende toelichting, als uitkomst 
van: eenerzijds een verlaging van f noo we
gens enkele geraamde, doch niet gedane uit
gaven; anderzijds een verhooging van f 200 
voor een gratificatie aan den adjunct-inspec
teur van politie, ter tegemoetkoming in de 
hooge kosten van ziekenhuisverpleging voor 
en na de operatie van zijn zoontje; dat de raad 
der genoemde gemeente de bezoldiging der 
gemeentepolitie overeenkomstig artikel 223, 
derde lid, der gemeentewet heeft geregeld bij 
zijne verordening van 26 April 1937, goedge
keurd bij Ons besluit van 28 Juni 1937, se
dertdien gewijzigd; dat in deze verordening 
geen steun kan worden gevonden voor toe
kenning van een gratificatie als bovenbe
doeld; dat toch art. 8, tweede lid, van deze 
verordening, gelijk zij oorspronkelijk werd 
vastgesteld, welk lid luidde: ,,Onverminderd 
het bepaalde in het vorigç lid kunnen burge
meester en wethouders in zeer bijzondere ge
vallen aan een ambtenaar van politie een toe
lage verstrekken wegens ziekte of ongeval 
van hem of van een lid van zijn gezin", bij 
raadsbesluit van 11 Februari 1938, goedge
keurd bij Ons besluit van 27 Mei 1938, uit 
de verordening werd geschrapt, terwijl art. 12 
der verordening luidende: ,,op de begrooting 
der gemeente wordt jaarlijks een som uitge
trokken en ter beschikking van den burge
meester gesteld tot het verleenen van grati
ficaties", daargelaten, dat het woord "jaar
lijks" zich tegen een tusschentijdsche verhoo
ging van de bedoelde som verzet, voor de ge
wenschte vergoeding, welke in wezen geen 
gratificatie is, evenmin een grondslag biedt; 
dat de gewenschte vergoeding in wezen be
hoort tot de bezoldiging, zoodat de toeken
ning niet anders mag plaats vinden dan met 
inachtneming van bovengenoemd wetsarti
kel; dat door toekenning van een gratificatie 
met veronachtzaming van deze wetsbepaling 
zou worden gehandeld in strijd met meerge
noemd art. 223 der gemeentewet; dat het 
raadsbesluit van 16 December 1938, waarbij 
de bedoelde met de wet strijdige uitgaaf aan 
de begrooting voor 1938 wordt toegevoegd, 
niet voor goedkeuring vatbaar is; dat burge
meester en wethouders van De Bilt, nadat dit 
college op de bovengenoemde bezwaren is 
gewezen, bij hun brief van 24 April 1939, n°. 
934, hebben medegedeeld, dat zij geen ter
men aanwezig achtten de intrekking van het 
raadsbesluit van 16 December 1938 tot wijzi
ging van de begrooting voor 1938 te bevor
deren; 

dat het gemeentebestuur in beroep aan
voert, dat zijns inziens de bedoelde vergoe

. ding of gratificatie geenszins valt buiten het 
kader van art. 12 der genoemde gemeentever
ordening; dat toch de verordening, regelende 

de jaarwedden van het personeel der gemeen
te De Bilt, welke is vastgesteld bij raadsbe
sluit van 19 December 1934, oorspronkelijk 
mede van toepassing was op het politieperso
neel; dat art. 8 dezer verordening bepaalt, 
dat burgemeester en wethouders in zeer bij
zondere gevallen aan een ambtenaar een toe
lage kunnen verstrekken wegens ziekte of on
geval van hem of van een lid van zijn gezin, 
zulks onverminderd het bepaalde in art. 7, 
dat de kostelooze geneeskundige hulp regelt, 
welke eenige groepen van het gemeenteper
soneel genieten; dat, toen nu, op grond van 
art. 223, lid 3, der gemeentewet een aparte 
verordening werd ontworpen, regelende de 
bezoldiging enz. van het politiepersoneel, en . 
deze groep van ambtenaren alzoo uit de al
gemeene salarisverordening werd gelicht, in 
art. 8 van de eerstgenoemde verordening het
zelfde is opgenomen als in de· artt. 7 en 8 der 
algemeene salarisverordening voor het overi
ge personeel was vastgesteld; dat het oude 
art. 7 lid 1 werd en het oude art. 8 lid 2, zoo
dat art. 8 der verordening op de politie als 
volgt kwam te luiden: 

"1. De brigadiers en agenten van politie 
genieten voor zich kostelooze geneeskundige 
hulp, met dien verstande en in zooverre, dat 
burgemeester en wethouders hen bij een zie
kenfonds doen inschrijven en de kosten hier
van voor rekening der gemeente komen. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vo
rige lid kunnen burgemeester en wethouders 
in zeer bijzondere gevallen aan een ambte
naar van politie een toelage verstrekken we
gens ziekte of ongeval van hem of van een 
lid van zijn gezin"; 

dat de verordening, welke op 26 April 1937 
was vastgesteld, Koninklijk werd goedge
keurd, ofschoon de Minister eenige bezwaren 
had, aan welke Zijne Excellentie verzocht als
nog door wijziging der verordening tegemoet 
te komen; dat in den brief van Onzen Com
missaris in de provincie Utrecht van 9 Juli 
1937, 1e afd., n ° . 7n/561, deze bezwaren ar
tikelsgewijze zijn medegedeeld; dat art. 8 der 
verordening besprekend, Onze Commissaris 
aangeeft in welk opzicht de Minister de eer
ste alinea gewijzigd wenscht te zien, om dan 
te vervolgen: ,,Het tweede lid kan naar 's Mi
nisters inzicht gevoegelijk worden geschrapt. 
Indien de wenschelijkheid mocht blijken om 
in bijzondere gevallen een tegemoetkoming 
aan een ambtenaar van politie te verstrek
ken, kan zulks bereids geschieden door even
tueel op grond van art. 12 een gratificatie te 
verleenen"; dat uit de met Ged. Staten over 
deze aangelegenheid gevoerde corresponden
tie gebleken is, dat dit college argumenten 
voor zijn opvatting vindt in de bezwaren van 
den Minister tegen het eerste lid van art. 8 
en in de enge interpretatie, welke Zijne Ex
cellentie van artikel 12 voorstaat; dat het 
gemeentebestuur dit laatste niet kan beoor
deelen, daar art. 12 geen aanleiding tot cor
respondentie heeft gegeven; dat het eerste 
argument hem niet kan overtuigen, daar de 
in lid 1 neergelegde regeling, welke als een 
stuk bezoldiging is te beschouwen, van geheel 
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andere orde is dan de uitzonderlijke financi
eele hulp, welke in zeer bijzondere gevallen 
aan een ambtenaar kan worden verleend; dat 
Ged. Staten zich er ook op beroepen, dat de 
taalkundige beteekenis van het woord "gra
tificatie" zich niet met het wezen van de on
derwerpelijke tegemoetkoming zou verdra
gen, omdat "gratificatie" slechts "dankbe
tuiging" zou beteekenen; dat dit niet kan 
worden onderschreven; dat het woord "gra -
tificatie" reeds een veel ruimere beteekenis 
heeft gekregen dan- hetgeen hieronder oor
spronkelijk werd begrepen; dat het gemeen
tebestuur van meening is, dat aan de huidi
ge beteekenis van het woord geen geweld 
wordt aangedaan, indien een op zeer bijzon
dere omstandigheden gebaseerde extra-uit
keering aan een ambtenaar wordt toegekend, 
ook al is het begrip "dankbetuiging" daaraan 
geheel vreemd; dat het een argument voor 
zijne opvatting meent te zien in de woorden: 
" Het tweede lid kan naar 's-Ministers inzicht 
gevoegelijk worden geschrapt"; dat zijns in
ziens deze woorden niet te rijmen zijn met 
de argumenten van Ged. Staten ; dat, ware 
hun opvatting omtrent de bedoeling van 
's-Ministcrs bezwaren juist, de zin in kwes
tie wel had geluid : ,,Tegen het tweede lid 
heeft de Minister overwegend bezwaar", of 
iets van dien aard; dat het immers bij de be
t reffende correspondentie niet de interpreta
tie van een artikel betrof, doch de meening 
omtrent de wenschelijkheid of toelaatbaar
heid van een alleszins duidelijke, tot geener
lei misverstand aanleiding gevende bepaling; 
dat, indien men zegt, dat deze gevoeglijk kan 
worden geschrapt en men dit dan nader aan
nemelijk maakt met naar art. 12 te verwij
zen, inderdaad niet anders kan worden ge
concludeerd, dan dat de Minister heeft wil
len zeggen, dat hem het tweede lid van art. 
8 naast art. 12 overbodig voorkwam; dat de 
l\llinister de meening van Ged. Staten over 
de taalkundige beteekenis van het woord 
"gratificatie" allerminst deelt, wat wel blijkt 
uit het feit, dat hij de in art. 12 genoemde 
" gratificatie" aanwijst voor het in bijzondere 
gevallen verstrekken van een tegemoetko
ming; dat het begrip "tegemoetkoming" toch 
zeker niet met het begrip dankbetuiging is 
te dekken; dat het integendeel, juist door 
deze woordkeus, duidelijk is, dat de Minis
ter hier in gedachte nog toeft bij de redactie 
van art. 8, lid 2; dat de vraag rijst, waaraan 
men anders zou moeten tegemoetkomen dan 
aan de bijzondere moeilijkheden, die de amb
tenaar van politie door ziekte of ongeval v an 
hem of van een lid van zijn gezin heeft on
qervonden; dat het gemeentebestuur met Ge
deputeerde Staten van opvatting is, dat voor
al de geschiedenis van den tekst der veror
dening de beslissing dient te geven; dat ook 
bij zijn college het zwaartepunt ligt in de ge
schiedenis; 

0 . dat het gemeentebestuur van De Bilt 
den bovenbedoelden post, waaromtrent ge
schil is ontstaan, doet steunen op art. 12 van 
de gewijzigde "Verordening gemeentepolitie" 
van 26 April 1937, krachtens hetwelk op de 

begrooting der gemeente jaarlijks een som 
wordt uitgetrokken en ter beschikking van 
den burgemeester gesteld tot het verleenen 
van gratificatiën; 

dat blijkens de toelichting op de onderwer
pelijke begrootingswijziging het in het voor
nemen van den burgemeester ligt aan den 
adjunct-inspecteur van politie een gratifi
catie van f 200 toe te kennen ter tegemoet
koming in de hooge kosten van ziekenver
pleging voor en na de operatie van zijn 
zoontje; 

dat het toekennen van een tegemoetko
ming, als evenbedoeld, evenwel niet kan wor
den aangemerkt als een gratificatie, als waar
van in het voormelde art. 12 sprake is; 

dat daaronder in het algemeen moet wor
den verstaan de toekenning van een gelds
bedrag boven het vastgestelde salaris, als be
wijs van tevredenheid over de wijze, waarop 
de in dienst gestelde de hem opgedragen taak 
heeft verricht, terwijl niet is gebleken, dat in 
art. 12 van de genoemde verordening aan de 
voormelde uitdrukking een andere of ruimere 
beteekenis moet worden toegekend; 

dat de voorgenomen uitgave zich derhalve 
met de bovenvermelde, door Ons goedge
keurde verordening niet verdraagt en Ged. 
Staten mitsdien terecht aan dit raadsbesluit 
hun goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. 
(A. B .) 

30 October z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 205). 

Ten onrechte hebben Ged. Staten, in 
een geval van herbouw van een door 
brand vernield gedeelte van een bijzon
dere school, beslist, dat een schatting 
van den grond en de gedeelten van het 
gebouw, die voor den aanbouw van 
nieuwe lokalen worden gebezigd, over
eenkomstig art. 205 1oe lid behoort te 
geschieden. Immers wordt door de be
paling van dit me lid wel geëischt een 
schatting van de waarde van de niet 
meer gebruikte (hier: afgebrande) lo
kalen en vermindering daarmede van de 
krachtens het 1e lid geschatte waarde 
van terrein en gebouw, doch niet een 
herwaarde.ering van het overgeblevene, 
als naar de uitspraak van Ged. Staten 
zou moeten geschieden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het R. K. Kerkbestuur van de parochie van 
den H. Plechelmus, gevestigd te Oldenzaal, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Over
ijssel van 20 Juni 1939, n °. 3835a/4890, 2e 
afd., waarbij overeenkomstig art. 205, elfde 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 inzake een 
geschil tusschen het gemeentebestuur en den 
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appellant over de toepassing van het tiende 
lid van dit wetsartikel is beslist, dat een 
schatting van den grond en de gedeelten van 
het gebouw der bijzondere lagere school, 
Kloosterstraat 23 te Oldenzaal, genaamd St. 
Plechelmusschool,'die voor den aanbouw van 
nieuwe lokalen worden gebezigd, overeen
komstig art. 20' , tiende lid, dier wet be
hoort te geschieden; 

Den Raad váii State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
II Oct. 1939, n °. 566; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 October 1939, n °. 1u21 , Afd. L . O . ; 

0. dat Ged. Staten van Overijssel bij hun 
besluit van 20 Juni 1939, n °. 3835a/4890, 2e 
Afd., ingevolge art. 205, elfde lid, der Lager 
Onderwijswet 1920 in een tusschen de ge
meente Oldenzaal en het R. K. Kerkbestuur 
van de parochie van den H . Plechelmus al
daar, tevens vormende het bestuur der 
R. K. bijzondere school Kloosterstraat 23 
te Oldenzaal, gerezen geschil over de toe
passing van art. 205, tiende lid, der genoem
de wet hebben beslist, dat een schatting van 
den grond en de gedeelten van het gebouw 
der genoemde bijzondere school, die voor den 
aanbouw van nieuwe lokalen worden gebe
zigd, overeenkomstig art. 205, tiende lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 behoort te geschie
den; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat voor den bouw van nieuwe lokalen, 
als waartoe het schoolbestuur wil overgaan 
en waartoe het gemeentebestuur, krachtens 
beschikking van hun college van 20 Juni 
1939, n °. 6630/4891, 2e afd., medewerking 
zal hebben te verleenen, gebruik gemaakt 
zal moeten worden van terrein en gebouw
resten, waarop art. 205, eerste lid, der La
ger-Onderwijswet 1920 van toepassing was; 
dat dus dat terrein en die gebouwen, die voor 
aanbouw van nieuwe lokalen worden gebe
zigd, afgeschat moeten worden krachtens ar
tikel 205, tiende lid, der wet, om daarna 
krachtens art. 77, lid 9 der wet begrepen te 
worden in de kosten van den nieuwbouw, 
terwijl de totale waarde van het complex, 
waarvan de vergoeding, als bedoeld in art. 
205, lid 1, werd betaald, met het afgeschatte 
bedrag zal behooren te worden verminderd; 
dat naar de meening van het gemeentebe
stuur geen schatting behoort plaats te heb
ben, maar, met ongewijzigde voortbetaling 
der uitkeering als in het laatstvoorgmmde 
bedoeld, de school door het schoolbestuur 
met behulp der ontvangen assurantiepen
ningen weder opgebouwd kan worden; dat 
dit betoog faalt , nu het schoolbestuur een 
verzoek om medewerking, als bedoeld in art. 
72, heeft gedaan en op dit verzoek - krach
tens hun bovenvermelde uitspraak - me
dewerking verleend dient te worden ; dat als 
onvermijdelijk gevolg hiervan ook een schat
ting, als bedoeld in art. 205, tiende lid, be
hoort plaats te hebben; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 

dat er geen aanleiding is ook den grond af 
te schatten; dat art. 205, tiende lid, ook al
leen spreekt van vermindering van de ge
schatte waarde met de geschatte waarde van 
de niet meer gebruikte lokalen, zonder van 
terreinen te spreken; dat reeds bij Ons be
sluit van 3 Febr. 1932, n °. 20, is beslist, dat, 
indien voor aanbouw van nieuwe lokalen 
eenmaal geschat terr-ein wordt _gebruikt, dit 
niet behoeft te worden afgeschat; .dat de 
grond, waarop de niet te herbouwen lokalen 
stonden, geheel ingesloten wordt door de 
beide vleugels van het scholencomplex, waar
van de afgebrande school deel uitmaakte; 
dat afschatting van dezen grond eerst dan 
zou behooren te geschieden, wanneer deze 
grond aan zijn bestemming onttrokken wordt; 
dat ten slotte ook het gemeentebestuursteeds 
het standpunt heeft ingenomen, dat in casu 
geen terrein behoort te worden afgeschat, 
zoodat in zooverre van een geschil , als be
doeld in art. 205, elfde lid, geen sprake is; 
dat verder van de afgebrande lokaliteiten, 
welke herbouwd worden, slechts behoort af
geschat te worden het door den brand ver
nielde gedeelte, zoodat over de waarde van 
de restanten, welke bij den herbouw gebruikt 
worden, de vergoeding, bedoeld in art. 205 
der wet, behouden blijft; dat het geschil tus
schen partijen zich dus beperkt tot de vraag, 
of de re~tanten van de afgebrande lokalen 
al dan niet bêhooren te worden afgeschat; 

0. dat inge'{Olge de bepaling van het tien
de lid van art. 205 der Lager-bnderwijswet 
1920, indien voor aanbouw van nieuwe lo
kalen gebruik wordt gemaakt van een ge
deelte van een gebouw en terrein, als in het 
eerste lid bedoeld, de in dit art. bedoelde 
geschatte waarde moet worden verminderd 
met de geschatte waarde van de niet meer 
gebruikte lokalen en over het verschil de 
vergoeding opnieuw moet worden berekend; 

dat het gemeentebestuur van meening 
was, dat in het, aan het onderwerpelijke ge
schil ten grondslag liggende geval, een schat
ting, als bovenbedoeld, van de waarde van 
de door brand vernielde lokalen niet behoor
de te geschieden evenmin als een verminde
ring van de ingevolge art. 205, ie lid, plaats 
gehad hebbende geschatte waarde, in voege 
als bij het hierboven aangehaalde tiende lid 
aangegeven , met herberekening van de ver
goeding, doch dat met ongewijzigde voortbe
taling van de vergoeding de school door het 
schoolbestuur met behulp der ontvangen as
surantiepenningen zou moeten worden opge
bouwd; 

dat Ged. Staten dit standpunt hebben ver
worpen en hebben beslist, dat hier een schat
ting als bedoeld in art. 205, tiende lid, be
hoort plaats te hebben; 

dat deze beslissing door den appellant niet 
is aangevochten; 

dat de grief van den appellant zich kenne
lijk richt tegen de uitspraak van Ged. Staten, 
dat een schatting van den grond en de ge
deelten van het gebouw, die voor den aan
bouw van nieuwe lokalen worden gebezigd, 
overeenkomstig art. 205, tiende lid, der La-
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ger-Onderwijswet 1920 behoort te geschie
den; 

dat deze uitspraak inderdaad niet strookt 
met de bepaling van art. 205, tiende lid, der 
wet, waarbij wèl wordt geëischt een schat
ting van de waarde van de niet meer ge
bruikte - hier: afgebrande - lokalen en 
vermindering daarmede van.de kracqtens het 
eerste lid geschatte waarde van terrein en 
gebouw, doch niet een herwaardeering van 
het overgeblevene, als naar de uitspraak van 
Ged. Staten zou moeten geschieden; 

dat de bestreden beslissing in dit opzicht 
verbetering behoeft; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Overijssel van 20 Juni 
1939, n °. 3835a/4890, 2e Afdeeling, de be
slissing te doen luiden, dat een schatting van 
de gedeelten van het gebouw der Roomsch
Katholieke bijzondere school aan de Kloos
terstraat 23 te Oldenzaal, welke door brand 
zijn vernield, overeenkomstig art. 205, tien
de lid, der Lager-Onderwijswet 1920 behoort 
te geschieden. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A. B .) 

30 October 1939. ARREST. van den Hoo
gen Raad. (Vuurwapenreglement art. 1). 

De Rechtb. heeft, door op ,de door 
haar aangegeven gronden te beslissen, 
dat het onderhavige alarmpistool ook 
voldoet aan den bij art. 1, lid 2 van het 
Vuurwapenreglement gestelden eisch 
dat het zoodanig moet zijn "ingericht, 
dat het enkel losse patronen van een 
kaliber niet grooter dan 6 m.m. kan be
vatten" niet blijk gegeven aan die in de 
t .1.1. voorkomende woorden een andere 
beteekenis te hebben toegekend dan die, 
welke daaraan in genoemd voorschrift 
moet worden gehecht. Inzonderheid 
blijkt niet, dat de Rechtb. de aange
haalde woorden zou hebben opgevat als
of er in plaats van "ingericht" stond 
"berekend" of "bestemd", daar de 
Rechtb. haar voormeld oordeel niet 
enkel grondt op het gebruik waartoe het 
pistool kennelijk werd geconstrueerd, 
doch ook op het bij lading met z.g. 
scherpe patronen te bereiken effect en 
te duchten schadelijk gevolg, terwijl de 
ove rweg ing, dat veeleer moe t worden 
aangenomen, dat de inrichting van het 
pistool lading anders dan met losse pa
tronen "niet toelaat", duidelijk aan
toont, dat de Rechtb. rekening heeft 
gehouden met de eigenschappen van het 
pistool zelf. 

Op het beroep van den 0. v . J. bij de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van genoemde 
Rechtbank van 11 April 1939, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een door 

het Kantongerecht te 's-Gravenhage op n 
October 1938 gewezen vonnis, J. H., winke
lier te 's-Gravenhage, van het hem bij in
leidende dagvaarding te laste gelegde werd 
vrijgesproken. (Gepleit voor gereq. door Mr. 
R. H. M. Hoogeweegen). 

Conclusie van den Aav.-dên. Rombach. 

De Rechtbank te 's-G~11,venhage heeft bij 
vonnis van 11 April 1939, waartegen dit be
roep is gericht, rechtsprekende in hooger 
beroep van een vrijsprekend vonnis van den 
Kantonrechter aldaar van II October 1938, 
dit vonnis vernietigd maar eveneens den 
gerequireerde vrijgesproken van de telaste
legging: 

dat hij te 's-Gravenhage op 28 Mei 1938 
des voormiddags omstreeks n½ uur in de 
etalage van een door hem gedreven, aan de 
Laan van Eik en Duinen gelegen winkel in 
sportartikelen, zonder daartoe uit eenigerlei 
hoofde bevoegd te zijn, voorhanden heeft 
gehad een vuurwapen, te weten een alarm
pistool gemerkt Em-Ge 2, welk alarmpistool 
een loop had die noch kennelijk verkort, 
noch geheel gevuld was, bovendien niet zoo
danig was ingericht dat het enkel losse pa
tronen van een kaliber niet grooter dan 6 
m.m. kon bevatten, terwijl ten slotte de lig
plaats van die patronen en de gasuitlaat niet 
loodrecht stonden op de loop of de lengte
richting van dat alarmpistool. 

De Officier van Justitie te 's-Gravenhage 
heeft bij tijdig ingediende schriftuur als cas
satiemiddel voorgedragen: 

S. of v. t. van de artt. 350, 351, 352, 398, 
423 en 425 Sv., 23 en 91 Sr., 1 en 12 der 
Vuurwapenwet 1919 en 1 van het Vuurwa
penreglement vastgesteld bij K. B. van r 1 
Juli 1919 S. 474 zooals dit is gewijzigd bij 
K . B . van 3 Januari 1933 S. 3 welk middel 
nader is toegelicht zooals hieronder zal blij
ken. 

Bovengenoemde vrijspiaak deed de Recht
bank berusten op de volgende overwegingen: 

"dat de Rechtbank van oordeel is dat door 
voormelde bewijsmiddelen (verklaring van 
verdachte en van een getuige-deskundige) 
het wettig en overtuigend bewijs van hetgeen 
den verdachte bij inleidende dagvaarding is 
telastegelegd niet is geleverd. Dat de recht
bank vooreerst, op grond van de verklaring 
van den getuige-deskundige niet bewezen 
acht de in de telastelegging aan het daar be
doelde alarmpistool toegeschreven eigen
schappen a . dat het was voorzie n van e e n 
niet kennelijk verkorte noch geheel gevulde 
loop en b. dat de ligplaats van de patronen 
en de gasuitlaat anders dan loodrecht op de 
loop of de lengterichting van net pistool 
stonden, dat de Rechtbank voorts - mede 
op grond van de verklaring van den getuige
deskundige - al evenmin bewezen acht c . 
dat het pistool niet zoodanig was ingericht, 
dat het enkel losse patronen '\.Jn een kaliber, 
niet grooter dan 6 m .m. kon bevatten; dat 
toch uit de opgaven van den getuige-deskun
dige klaar blijkt, dat de constructie van het 
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pistool er niet op was berekend, dat dit met 
scherpe patronen zou worden geladen, doch 
bij die constructie uitsluitend is rekening 
gehouden met een lading van losse patronen 
van een kaliber van niet meer dan 6 m .m.; 
dat nu de omstandigheid, dat kleine scherpe 
patronen, die tevoren een kunstbewerking 
hebben ondergaan, in de voor het schiet
materiaal bestemde plaats kunnen worden 
gepast - hetgeen uiteraard met andere wil
lekeurige, even kleine voorwerpen ook het 
geval zal zijn - geenszins de gevolgtrekking 
wettigt, dat het pistool mede tot het bevat
ten van die kleine, bewerkte scherpe patro
nen - of andere kleine voorwerpen - is 
ingericht en niet enkel tot het bevatten van 
losse patronen van het vermelde kaliber; 
dat tot deze gevolgtrekking te minder reden 
bestaat, nu uit de verklaring van den getuige
deskundige is op te maken, dat bij lading 
van het pistool anders dan met de bewuste 
losse patronen, daarmede geen nuttig effect 
kan worden bereikt, terwijl de mogelijkheid 
bestaat, dat het pistool daardoor wordt ont
zet; dat dan ook veeleer moet worden aan
genomen, dat de inrichting van het pistool 
lading, anders dan met de losse patronen, die 
er voor bestemd zijn, niet toelaat ; dat bij 
gebreke van bewijs van de bij dagvaarding 
vermelde kenmerken van het bewuste &larm
pistool, ook niet bewezen is dat dit een vuur
wapen (in den zin van art. I der Vuurwapen
wet 1919 j 0

• art. I van het Vuurwapenregle
ment) is gelijk in de dagvaarding is gesteld; 
dat hieruit volgt, dat verdachte moet worden 
vrijgesproken." 

Blijkens deze overwegingen heeft de 
Rechtbank, ten einde mede te werken om 
de verlangde uitspraak in hoogsten aanleg te 
verkrijgen, de telastelegging niet zoo opge
vat dat het voorhanden hebben van het 
alarmpistool slechts kon worden bewezen 
verklaard indien dit voorwerp alle daaraan 
in de telastelegging toegekende eigenschap
pen (a, b en c) te zamen had, maar zoo dat 
telastegelegd was het voorhanden heb
ben van een alarmpistool dat hetzij de drie 
genoemde eigenschappen bezat, hetzij twee 
daarvan hetzij slechts één daarvan. Deze op
vatting is ook rationeel want het bezit reeds 
van een dier eigenschappen maakt het voor
handen hebben zonder bevoegdheid van een 
alarmpistool tot een strafbaar feit en zal dus 
door den steller der telastelegging bedoeld 
zijn. 

Zien wij nu of het cassatieberoep tegen de 
uitspraak ontvankelijk is. 

Zij kan dus blijkens het bovenstaande ge
zegd worden uitsluitend hierop te berusten 
dat de Rechtbank niet bewezen heeft geacht 
dat het alarmpistool niet zoodanig was inge
richt dat het enkel losse patronen van een 
kaliber niet grooter dan 6 m.m. kon bevat
ten. Dat de Rechtbank dit niet bewezen 
achtte is volgens den requirant, blijkens de 
daarop betrekking hebbende bovenvermelde 
overwegingen van het vonnis, een gevolg 
hiervan dat de Rechtbank is uitgegaan van 
een onjuiste opvatting van de in dat onder-
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deel der telastelegging voorkomende woor
den "zoodanig ingericht dat het enkel losse 
patronen van een kaliber niet grooter dan 
6 m.m. kon bevatten". De Rechtbank heeft 
volgens de toelichting, die requirant aan zijn 
cassatiemiddel heeft gegeven deze woorden 
ten onrechte gelezen alsof er stond "bere
kend" of "bestemd" voor het bevatten van 
andere dan enkel losse patronen van een 
kaliber niet grooter dan 6 mm. 

Het pistool moge dan, al - zegt hij, niet 
"berekend" of "bestemd" zijn om andere dan 
losse - dus scherpe - patronen te bevatten 
het kon toch bevatten scherpe patronen, zij 
het dan dat deze anders waren dan de in den 
handel gangbare modellen; dat ze een bij
zondere bewerking moesten ondergaan om 
er ingebracht te worden; dat ze kleiner wa
ren dan 6 m.m. (hetgeen, nu het geen losse 
patronen waren, niet ter zake doet) ; dat er 
geen of nauwelijks effect mede kon worden 
gesorteerd; en dat het pistool onder het ge
bruik er van te lijden kon hebben. 

Volgens den requirant zou het blijkbaar 
de bedoeling van art. r van het Vuurwapen
reglement, waaruit de woorden van de telas
telegging zijn overgenomen, zoodat daaraan 
dezelfde beteekenis moet worden gehecht, 
zijn, om te kennen te geven dat die alarm
pistolen die niet in absoluten zin ongeschikt 
zijn om scherpe patronen, hoe klein en hoe 
speciaal vervaardigd deze patronen ook mo
gen zijn, te bevatten, niet onder de uitzon
dering van art. r van het Vuurwapenregle
ment, dat bepaalde alarmpistolen aan het 
begrip vuurwapenen onttrekt, kunnen vallen. 

Naar mijn meening ten onrechte. Zooals 
de Rechtbank m. i. op juiste wijze heeft be
slist heeft een "alarmpistool zoodanig inge
richt dat het enkel losse patronen van een 
kaliber niet grooter dan 6 m.m. kan bevat
ten" dezelfde beteekenis als "alarmpistool 
dat er op berekend is dat het enkel losse pa
tronen van genoemd kaliber kan bevatten". 
De uitzondering van het wettelijk voorschrift 
zou m.i. alle beteekenis missen indien een 
absolute ongeschiktheid om scherpe patro
nen, hoe klein ook, te bevatten als eisch voor 
toelaatbaarheid van het alarmpistool werd 
gesteld. 

Ik ben dus van meening dat de Rechtbank 
de bovengenoemde in de telastelegging voor
komende woorden niet verkeerd heeft opge
vat en dat derhalve de vrijspraak als een 
zoogenaam de zuivere vrijspraak moet wor
den beschouwd. 

Ik concludeer tot niet-ontvankelijk ver
klaring van het cassatieberoep daartegen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

S ervatius; 
Gezien het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, en lui 
dende: (zie conclusie); 

daar uit den in het middel aangehaalden 
inhoud van het vonnis blijkt, dat de Recht
bank ten aanzien van de stelling der telaste
legging, dat het alarmpistool niet zoodanig 
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was ingericht, dat het enkel losse patronen 
van een kaliber niet grooter dan 6 m.m. kan 
bevatten, over de vraag of is bewezen dat 
het feit door den verdachte is begaan niet 
heeft beraadslaagd en beslist op den grond
slag der telastelegging, zooals in de schriftuur 
nader is uiteengezet;" 

0 . dat bij inleidende dagvaarding aan ge
requireerde is te lastè gelegd, dat hij te 
's-Gravenhage enz. (zie Conclusie.) 

0. dat het bestreden vonnis, - waarbij 
gerequireerde van voormelde telastelegging 
werd vrijgesproken -, na de vermelding van 
de verklaringen ter terechtzitting afgelegd 
door gerequireerde en door een getuige-des
kundige, inhoudt : 

,,dat de Rechtbank van oordeel is, dat enz. 
(zie Conclusie.) 

0. dat de Rechtbank, door op bovenaan
gehaalde gronden te beslissen, dat het onder
havige alarmpistool ook voldoet aan den bij 
het tweede lid van art. 1 van het Vuurwapen
reglement gestelden eisch dat het zoodanig 
moet zijn "ingericht, dat het enkel losse pa
tronen van een kaliber niet grooter dan 6 
m :m. kan bevatten", niet heeft blijk gege
ven aan die in de telastelegging voorkomende 
woorden een andere beteekenis te hebben 
toegekend dan die, welke daaraan in voor
meld artikel van het Vuurwapenreglement, 
- op welk voorschrift de te lastelegging hier 
kennelijk doelt-, moet worden gehecht; 

dat inzonderheid niet blijkt, dat de Recht
bank, zooals requirant haar verwijt, voren
aangehaalde woorden zou hebben opgevat 
alsof er in plaats van "ingericht" stond "be
rekend" of "bestemd", daar blijkens haar vo
renaangehaalde overwegingen de Rechtbank 
haar voormeld oordeel grondt niet enkel op 
het gebruik waartoe het pistool kennelijk 
werd geconstrueerd, maar ook op het bij la
ding met zoogenaamde scherpe patronen te 
bereiken effect en te duchten schadelijk ge
volg, terwijl de daarop nog volgende overwe
ging, dat veeleer moet worden aangenomen 
dat de inrichting van het pistool lading an
ders dan met losse patronen "niet toelaat" , 
duidelijk aantoont, dat de Rechtbank reke
ning heeft gehouden met de eigenschappen 
van het pistool zelf; 

dat derhalve hier beroep in cassatie, als 
gericht tegen een vrijspraak in den zin van 
art. 4_.o Sv., niet was toegelaten; 

Verklaart requirant in zijn beroep niet 
ontvankelijk. 

(N. J.) 

30 October r939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 168; Win
kelsluitingswet art. 3; Verord. Straat
politie van Hoogeveen art. 1 ia) . 

Niet blijkt, dat art. na van de Ver
ordening op de Straatpolitie voor Hoo
geveen, waarbij verboden wordt op Zon
dagen en gedurende bepaalde uren op 
werkdagen door middel van op of boven 
den openbaren weg geplaatste of van 
dien weg af voor een ieder bereikbare 

automaten, voorwerpen of stoffen te 
verkoopen of ten verkoop aan te bieden, 
eenig verband heeft met de winkelslui
ting. Deze verordening heeft, in haar 
geheel genomen, enkel de strekking de 
belangen der openb. orde, zedelijkheid 
en gezondheid te beschermen. 

Uit het hiervoor overwogene nopens 
de strekking van het verbod van art. na 
volgt, dat de gemeenteraad door de uit
vaardiging van dit verbod de haar bij 
art. 168 Gemeentewet toegekende be
voegdheid niet heeft overschreden. 

[Aldus ook Adv.-Gen. Rombach ; deze 
nog over de beteekenis van art. na 
i.v.m. zijn geringe duidelijkheid.] 

Op het beroep van J. D., caféhouder te 
Hoogeveen, requirant van cassatie tegen een 
schriftelijk vonnis van het Kantongerecht te 
Meppel van 25 April 1939, waarbij requirant 
ter zake van "het te Hoogeveen door middel 
van van den openbaren weg af voor een ieder 
bereikbare automaten, voorwerpen of stof
fen ten verkoop aanbieden op een werkdag 
tusschen des namiddags zeven uur en des 
voormiddags twee uur" met aanhaling van 
de artt. 1, na, 1ste lid aanhef en sub a en 
73 der Verordening op de Straatpolitie voor 
de gemeente Hoogeveen, 23 en 91 Sr. is ver
oordeeld tot eene geldboete van twee gulden, 
subsidiair één dag hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Kantonrechter te Hoogeveen heeft bij 
vonnis van 25 April 1939, waartegen dit cas
satieberoep is gericht, ten laste van den re
quirant bewezen verklaard, dat hij op Zater
dag 3 December 1938 te n½ uur ongeveer 
in den namiddag, te Hoogeveen door middel 
van van den openbaren weg " de Hoofdstraat 
Westzijde" af voor een ieder bereikbare 
automaten, worst, vleesch, visch, fruit, bon
bons, gebak en sigaretten ten verkoop heeft 
aangeboden. 

Met toepassing onder meer van art. na 
der Verordening op de straatpolitie voor de 
gemeente Hoogeveen, heeft genoemde rech
ter den requirant veroordeeld in een boete 
van f 2 of I dag hechtenis. 

Als middelen van cassatie stelt deze voor: 
I. S ., althans v. t. van art. 3 der Winkel

sluitingswet 1930, S . 460 (zooals dit is ge
wijzigd bij de wet van 27 Juli 1934 S. 450) 
j 0

• art. 168 der Gemeentewet, door te beslis
sen dat aan art. i:i:a van de Verordening op 
de straatpolitie voor de gemeente Hoogeveen 
verbindende kracht toekomt en het den ver
dachte telastegelegde strafbaar is. 

II. S., althans v. t. van art. 168 der Ge
meentewet, door te beslissen dat aan art. na 
van de Verordening op de Straatpolitie voor 
de gemeente Hoogeveen verbindende kracht 
toekomt en het den verdachte telastegelegde 
strafbaar is. 

Het eerste middel wordt toegelicht met 
een beroep op Uw arrest van 13 Februari 
1933 N. J. 1933 pag. 610 W. 12575. Aange-
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zien volgens requirant de verordening bo
venvermeld inhoudt een regeling van den 
verkoop door middel van automaten in ver
band met winkelsluiting, moet haar, zooals 
bovengenoemd arrest leert, verbindende 
kracht worden ontzegd. 

In de toelichting .. van het tweede middel 
wordt gezegd, .-dat de verordening treedt in 
een regeling van de bijzondere belangen der 
ingezetenen, terwijl niet kan worden inge
zien, dat zij vereischt wordt in het belang 
der openbare orde, zedelijkheid en gezond
heid of wel de huishouding der gemeente be
treft, zoodat de gemeenteraad van Hooge
veen met het vaststellen daarvan zijn rege
lingsbevoegdheid zou hebben overschreden. 

Hoe luidt de meergenoemde bepaling? Zij 
is opgenomen in de Verordening op de 
Straatpolitie voor de gemeente, vastgesteld 
op 17 Juli 1935. Daarin staat sedert 16 Sep
tember 1937 tusschen art. 11 dat een vent
verbod inhoudt op den weg en art. 12 dat 
een verbod bevat van het op een bepaalde 
wijze aanbevelen van drukwerken op den 
weg, art. na luidende: 

Het is verboden door middel van op of 
boven den openbaren weg geplaatste of van 
dien weg af voor een ieder bereikbare auto
maten, voorwerpen of stoffen te verkoopen 
of ten verkoop aan te bieden: 

a . op alle werkdagen van des namiddags 
zeven uur tof des voormiddags twee uur, 

b . gedurende den Zondag. 
Dit verbod is niet van toepassing op post

zegelautomaten en andere automaten, die 
naar het oordeel van Burgemeester en Wet
houders daarmede zijn gelijk te stellen. 

Art. ub geeft verder aan B . en W . de be
voegdheid om van het verbod, vervat in het 
eerste lid van art. na ontheffing te verlee
nen voor dagen, waarop festiviteiten of an
dere bijzondere gebeurtenissen plaats hebben. 

Genoemde artikelen zijn op I Dec. 1938 
in werking getreden. 

Wat is de beteekenis van art. na? 
Naar mijne meening is zij niet zeer duide

lijk. Voor alle werkdagen wordt een tijd
ruimte vastgesteld, gedurende welke niet 
door middel van automaten mag worden 
verkocht. Die tijdruimte is van des namid
dags 7 uur tot des voormiddags 2 uur. Be
teekent dit dat op alle werkdagen tusschen 7 
uur des namiddags en twee uur des voorm. 
of, wat geheel hetzelfde is, tusschen twee uur 
des voormiddags en 7 uur des namiddags niet 
door middel van automaten mag worden ver
kocht? Dit is m. i. een aannemelijke inter
pretatie, maar dan zou het bewezen ver
klaarde niet verboden en strafbaar zijn. De 
Kantonrechter te Meppel legt de verorde
ning blijkbaar anders uit n.l. zoo dat met 
automaten niet mag worden verkocht op alle 
werkdagen gedurende een tijdruimte aanvan
gende des namiddags 7 uur en eindigende 
des voormiddags 2 uur van den volgenden 
werkdag. Waarschijnlijk is het zoo bedoeld, 
want de verbaliseerende gemeenteveldwach
ter van Hoogeveen zal het wel weten. Met 
den Kantonrechter wil ik de verordening dan 

ook aldus lezen. Voor welke automaten geldt 
het verbod? Voor die, welke op of boven den 
openbaren weg zijn geplaatst en die, welke 
van dien (openbaren) weg af voor een ieder 
bereikbaar zijn. In afwijking van de andere 
bepalingen der verordening, die alle van een 
in art. 1 nader-omschreven begrip "weg" uit
gàan, wordt: hier van "openbare weg" ge
sproken. Eën werkelijk verschil maakt dit 
m.i. niet. 

Kennelijk . zijn bedoeld alleen automaten, 
waar de gebruiker van den openbaren weg 
zonder meer bij kan komen. Dus bijv. niet 
automaten, die in winkels en café's of in het 
spoorwegstation geplaatst zijn. Als wij dit in 
het oog houden, geloof ik niet dat de cas
satiemiddelen gegrond zijn. 

Het eerste middel niet, omdat van een 
rechtstreeksch verband tusschen de veror
dening en de regeling der winkelsluiting niet 
blijkt, al heeft zij natuurlijk wel invloed op 
de concurrentie der winkeJiers onderling. 

Indien de Verordening betrekking had op 
alle Verkoopautomaten zonder onderscheid 
en deze gedurende een gedeelte van den dag 
had verboden, zou zij een terrein hebben 
betreden, dat den gemeentewetgever verbo
den is en in strijd zijn gekomen met art. 3 
der Winkelsluitingswet. Maar dit is niet het 
geval. 

Ook het tweede middel acht ik ongegrond. 
Niet een regeling der winkelsluiting, maar 
een regeling ten behoeve van het vrije ver
keer op den openbaren weg schijnt de veror
dening te beoogen. Dit is wel degelijk een 
belang der openbare orde dat aan den Ge
meentelijken Wetgever is overgelaten. Of de 
gemaakte regeling in dat belang nu wel be
paald noodzakelijk was, staat niet ter beoor
deeling van den rechter. 

Ik acht de verordening verbindend en con
cludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bi.i schriftuur, lui
dende : (zie èonclusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld 
- is bewe zen v erklaard het aan requirant 
telaste gelegde, dat hij enz. (zie conclusie); 

Wat de middelen betreft: 
0 . dat requirant veroordeeld is wegens 

overtreding van art. na der Verordening op 
de Straatpolitie voor de gemeente Hooge
veen, luidende : enz. (zie conclusie); 

0 . dat in beide middelen wordt betoogd, 
dat dit artikel verbindende kracht mist, en 
wel 

A. volgens het eerste middel blijkens de 
toelichting op grond, dat gezegd artikel in
houdt eene regeling van den verkoop door 
middel van automaten in verband met de 
winkelsluiting, hetgeen bij art. 3 van de Win
kelsluitingswet 1930 aan den !ageren wet
gever niet vrijstaat; 

en B. volgens het tweede middel op grond, 
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dat het verbod van gezegd art. na de gren
zen, door art. 168 der Gemeentewet aan de 
verordeningsbevoegdheid van den gemeente
raad gesteld, overschrijdt; 

O. nu ten aanzien' van het eerste middel, 
dat van eenig verband van het verbod van 
art. na, voorkomende in de Verordening op 
de Straatpolitie voor de gemeente Hooge
veen, met de winkelsluiting niet blijkt; 

dat toch deze verordening, in haar geheel 
genomen, enkel de strekking heeft de be
langen der openbare orde, zedelijkheid en 
gezondheid te beschermen, en dan ook niet 
gezegd kan worden een regeling in verband 
met winkelsluiting in te houden; 

0 . ten aanzien van het tweede middel: 
dat uit het hiervoor overwogene, betreffen

de de strekking van het verbod van bedoeld 
art. na, volgt, dat de gemeenteraad door de 
uitvaardiging van dit verbod de haar in art. 
168 der Gemeentewet toegekende bevoegd
heid niet heeft overschreden; 

dat derhalve beide middelen ongegrond 
zijn; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

3z October z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 235) . 

Het voorschrift van art. 235 omtrent 
den termijn van 30 dagen voor het in
stellen van beroep kan, als zijnde van 
openbare orde, door de Kroon niet ter 
zijde worden gesteld. Daaraan doet niet 
af da.t de Raad niet eerder in de ge
legenheid zou zijn geweest, het beroep 
in te stellen. Het beroep kan dus niet 
worden ontvangen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Ginneken en Bavel, namens den raad dier 
gemeente, tegen het besluit van Ged. State n 
van Noord-Brabant van 17 Mei 1939, G. n ° . 
658, Ille Afd., bij hetwelk goedkeuring is 
onthouden aan de raadsbesluiten van 20 
Maart 1939, strekkend tot aankoop van gron
den voor den aanleg van een bad- en zwem
inrichting; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
II October 1939, n °. 563; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 7 October 1939, 
n °. 23646, afd. B.B.; 

0 . dat de raad van Ginneken en Bavel in 
,zijne vergadering van 20 Maart 1939 heeft 
besloten ondershands aan te koopen van 
August Julius Wilhelm Schiefelbusch, wo
nende te Breda, het perceel in deze gemeente, 
kadastraal bekend sectie H , nummer q66, 
weiland, groot 1.65.30 ha, voor de som van 
f 8000; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
hun besluit van 17 Mei 1939, G. n °. 658, Ille 
Afd., aan dit raadsbesluit hun goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat de 

aan te koopen gronden zullen worden be
stemd voor den aanleg van een bad- en zwem
inrichting; dat plannen· aanhangig zijn ge
maakt om grondgebied van de gemeente G in
neken c. a., omvattende o. a. het terrein, waar 
de ontworpen bad- en zweminrichting zou 
worden gesticht, bij de gemeente Breda te 
voegen; dat in de gemeente Breda reeds meer 
bad- en zweminrichtingen aanwezig zijn; dat 
om deze reden, zoolang omtrent de uitvoe
ring dezer plannen geen zekerheid is verkre
gen, niet kan worden beoordeeld, of de stich
ting van een bad- en zweminrichting in de 
gemeente Ginneken c . a. met het belang dier 
gemeente strookt; dat voorts, behalve de bo
venbedoelde in de gemeente Breda gelegen 
inrichtingen, in de naburige gemeenten Prin
cenhage en Oosterhout eveneens een inrich
ting voor baden en zwemmen bestaat; dat 
mitsdien van een dringende behoefte aan een 
bad- en zweminrichting in de gemeente Gin
neken c.a. niet kan worden gesproken; dat 
het om bovengenoemde redenen de voorkeur 
verdient de plannen tot stichting eener bad 
en zweminrichting voorloopig aan te houden 
totdat zekerheid zal zijn verkregen omtrent 
mogelijke vereeniging van een deel der ge
meente Ginneken c. a. met de gemeente 
Breda ; dat, zoolang niet vaststaat, dat op de 
onderhavige gronden een bad- en zwemin
richting zal worden gesticht, aankoop dier 
gronden onnoodig en mitsdien niet in het be
lang der gemeente is; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houders van Ginneken en Bavel namens den 
raad hunner gemeente bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat den raad officieel 
niets bekend is, dat plannen aanhangig zijn 
gemaakt, om grondgebied van de gemeente 
Ginneken c. a. bij de gemeente Breda te voe
gen; dat voor het overige de voor grensver
andering van gemeenten in de gemeentewet 
voorgeschreven procedure ook geenszins is 
aangevangen; dat de raad van oordeel is, dat 
op deze wijze door Ged. Staten het bestuur 
der gemeente zonder grond wordt verlamd ; 
dat de raad een bad- en zweminrichting in 
zijne gemeente dringend noodig acht, en dat 
daaraan niets afdoet het feit, dat in de ge
meente Breda meer bad-enzweminrichtingen 
aanwezig zijn en in ieder der gemeente Prin
cenhage en Oosterhout één bad- en zwem
inrichting; dat de ra11d hunner gemeente het 
hiervoor bedoelde besluit van Ged. Staten 
geheel ongegrond acht, en daarom in zijn 
openbare vergadering van 14 Juli 1939 heeft 
besloten tegen het besluit van Ged. Staten 
voorziening te vragen; dat weliswaar de ter
mijn, gesteld in art. 235 der gemeentewet, 
is verstreken, doch dat de raad-niet eerder in 
de gelegenheid is geweest het beroep in te 
stellen; 

0. dat het bestreden besluit van Ged. Sta
ten van Noord-Brabant, blijkens de stukken, 
op 27 Mei 1939 is verzonden, terwijl het on
derwerpelijke beroepschrift, eerst op 22 Juli 
1939 te Ginneken gepost, op zijn vroegst op 
dezen datum bij Ons is ingekomen; 

dat dus de termijn van 30 dagen, bij art. 
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235 der gemeentewet voor het vragen van 
voorziening bij Ons gegund, niet is in acht 
genomen; 

dat het gemeentebestuur weliswaar aan
voert, dat de raad niet eerder in de gelegen
heid is geweest het beroep in te stellen, doch 
dat, daargelaten, dat niet aannemelijk is ge
maakt, dat de raad loopende den termijn van 
een maand niet in staat zou zijn geweest om
trent het instellen van beroep eene beslissing 
te nemen, de desbetreffende bepaling van de 
gemeentewet, als zijnde van openbare orde, 
door Ons niet ter zijde kan worden gesteld; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de appellanten in hun namens den ge
meenteraad ingesteld beroep niet-ontvan
kelijk te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 

3z October z939. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72). 

Onder "schoolmeubelen" zijn in het 
algemeen te verstaan roerende zaken, in 
een school benoodigd, ten einde deze aan 
hare bestemming als onderwijsinrichting 
te doen beantwoorden. Een schuim
brandbluschapparaat, dat ten doel heeft, 
tot behoud der school, een daar ontsta
nen brand te bestrijden, kan niet worden 
beschouwd als een schoolmeubel in den 
aangegeven zin. Evenmin kan het wor
den aangemerkt als een hulpmiddel bij 
het onderwijs. De kosten van zoodanig 
apparaat behooren te worden bestreden 
uit de vergoeding, bedoeld in art. 101 j 0

• 

art. 55bis. Ook kan de aanschaffing van 
deze apparaten, die geen onderdeel van 
het gebouw zullen uitmaken, niet wor
den opgevat als het veranderen van de 
inrichting van het gebouw der school. 
De Raad had het schoolbestuur in dit 
deel van zijn verzoek niet-ontvankelijk 
moeten verklaren. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging voor bij
zonder lager onderwijs op Gereformeerden 
grondslag, te Vlissingen, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zeeland van 18 Novem
ber 1938, n°. 201, 3• afdeeling, tot ongegrond
verklaring van het beroep van den appellant 
tegen de besluiten van den raad der gemeente 
Vlissingen van 8 Juli 1938, nummers 9 en 
10, in zooverre daarbij de overeenkomstig 
artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 ge
vraagde medewerking voor de aanschaffing 
van een T . B. A. schuim-brandbluschtoestel 
respectievelijk voor de bijzondere lagere 
scholen aan de Verkuyl Quakkelaarstraat en 
de Kasteelstraat te Vlissingen is geweigerd; 

Den Raad van State , Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 29 Maart 1939, n°. 163, en 26 Juli 1939, 
no. 163/u2; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 October 1939, n°. 7829, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad van Vlissingen in zijne 
vergadering van 8 Juli 1938 bij zijne besluiten 
genummerd 9 en 10 o. m. aan het bestuur 
der Vereeniging voor bijzonder lager onder
wijs op Gereformeerden grondslag, te Vlis
singen, medewerking heeft geweigerd tot 
het aanschaffen van een T. B. A. schuim
brandbluschtoestel ten behoeve van elke 
zijner scholen voor gewoon lager onderwijs 
onderscheidenlijk aan de Verkuyl Quakke
laarstraat en de Kasteelstraat aldaar; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 deze 
aanschaffing niet toelaat, daar het bedoelde 
apparaat niet gerangschikt kan worden onder 
één der in dat artikel genoemde rubrieken ; 
dat de aanschaffing van zoodanig toestel 
dient te worden bestreden uit de vergoeding, 
bedoeld in art. 101 van de genoemde wet; 

dat , nadat het schoolbestuur daarvan bij 
Ged. Staten van Zeeland in beroep was ge
komen, dit college bij besluit van 18 Novem
ber 1938, n°. 201, 3• afdeeling, het ingestelde 
beroep ongegrond heeft verklaard, uit over
weging, dat de aanschaffing van een brand
bluschapparaat noch als een verandering van 
inrichting van het gebouw, noch als aanschaf
fing van een schoolmeubel kan worden 
aangemerkt ; dat een zoodanige aanschaffing 
evenmin in een der overige in art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 genoemde rubrie
ken kan worden ondergebracht; dat het 
gemeentebestuur derhalve terecht de ge
vraagde medewerking heeft geweigerd; dat 
voorts, in verband met het bovenstaande, 
niet behoeft te worden onderzocht, of door 
het inwilligen van de door den appellant 
ingediende aanvrage de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, 
zouden worden overschreden; dat ten slotte 
de kosten van het aanschaffen en het onder
houd van brandbluschapparaten ten dienste 
van het openbaar lager onderwijs in de 
gemeente Vlissingen steeds zijn gebracht ten 
laste van den post der gemeentebegrooting 
"Kosten voor het gewoon onderhoud van 
schoolgebouwen alsmede van terreinen voor 
het onderwijs in lichamelijke oefening" en 
dat dientengevolge de uit dezen hoofde 
gedane uitgaven zijn opgenomen in de bere
kening van de vergoeding per leerling aan de 
besturen der bijzondere lagere scholen, als 
bedoeld in art. 101 der Lager-Onderwijswet 
1920; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat brandbluschapparaten zijns inziens be
hooren te worden aangemerkt als school
meubelen, zijnde schoolmeubelen immers 
alle losse gebruiksvoorwerpen - andere dan 
leer- en hulpmiddelen -, die in eene school 
naar haren aard thuis behooren; dat hier
onder dus ook brandbluschapparaten kunnen 
vallen, daar waar in schoolgebouwen brand
gevaar aanwezig is; dat, indien het boven
staande niet juist zoude zijn - des neen -
het aanbrengen van dergelijke apparaten in 
elk geval zou kunnen worden aangemerkt als 
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verandering van inrichting; dat in beide 
gevallen vergoeding krachtens art. 72 moge
lijk is, tenzij de normale eischen aan het 

• geven van lager onderwijs te stellen door de 
aanschaffing zouden worden overschreden ; 
dat dit laatste bij de onderhavige aanschaf
fing zeker niet het geval is, aangezien het 
schoolbestuur bij schrijven van 9/12 Augustus 
1937 door het gemeentebestuur zelf is uitge
noodigd in de beide bedoelde scholen zoo 
spoedig mogelijk snelbluschapparaten te 
doen aanbrengen, zulks op advies van den 
commandant van de gemeentelijke brand
weer ; dat de beslissing van Ged. Staten dan 
ook niet zal kunnen worden in stand gehou
den; 

0 . dat in het algemeen onder schoolmeube
len zijn te verstaan roerende zaken, in een 
school benoodigd, ten einde deze aan hare 
bestemming als onderwijsinrichting te doen 
beantwoorden; 

dat een schuim-brandbluschapparaat, dat 
ten doel heeft, tot behoud van de school, een 
daar ontstanen brand te bestrijden, niet kan 
worden beschouwd als een schoolmeubel in 
den boven vermelden zin; 

dat zoodanig apparaat evenmin kan wor
den aangemerkt als een hulpmiddel, in art. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 mede ge
noemd, vermits dit artikel, sprekende van 
"leer- en hulpmiddelen", met deze laatste 
uitdrukking kennelijk het oog heeft op 
hulpmiddelen bij het onderwijs; 

dat, naar Ons oordeel, hier sprake is van 
kosten van instandhouding, welke behooren 
te worden bestreden uit de vergoeding, be
doeld bij art. 101, in verband met art. 55bis 
der wet; 

dat het schoolbestuur subsidiair heeft 
aangevoerd, dat het aanbrengen van appa
raten, als bovenbedoeld, zou kunnen worden 
aangemerkt als verandering van inrichting; 

dat echter ook deze opvatting niet kan 
worden aanvaard, aangezien de aanschaffing 
van apparaten, als hier bedoeld, welke geen 
onderdeel van het gebouw zullen uitmaken, 
bezwaarlijk kan worden opgevat als het 
veranderen van de inrichting van het gebouw 
der school, waarvoor, ingevolge art. 72, 
's raads medewerking kan worden gevraagd; 

dat dit deel van de aanvragen mitsdien 
geen steun vindt in de wet, zoodat de raad 
van Vlissingen het schoolbestuur daarin 
niet-ontvankelijk had behooren te verklaren; 

dat de meerbedoelde raadsbesluiten in dit 
opzicht verbetering behoeven; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Ged. Staten van 
Zeeland van 18 November 1938, n°. 201, 
3• afdeeling, de besluiten van den raad der 
gemeente Vlissingen van 8 Juli 1938, num
mers 9 en 10, te wijzigen in dien zin, dat het 
bestuur der Vereeniging voor bijzonder lager 
onderwijs op Gereformeerden grondslag, te 
Vlissingen, in zijne aan den raad van Vlissin
gen gedane aanvragen, voor zoover deze 
strekken tot het beschikbaar stellen van de 
benoodigde gelden voor de aanschaffing van 
een T. B. A.-schuim-brandbluschtoestel ten 
behoeve van des appellants scholen voor 

gewoon lager onderwijs, onderscheidenlijk 
aan de Verkuyl Quakkelaarstraat en de 
Kasteelstraat, te Vlissingen, alsnog niet
ontvankelijk wordt verklaard. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, enz. _ 

(A.B.) 

z November z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 51.) 

Ten onrechte heeft de Minister art. 
51 6e lid toegepast, nu appellant, aan 
wien een betrekking als onderwijzer aan 
een openbare lagere school in Gelder
land was aangeboden, en die weduwnaar 
is, zijn minderjarige dochter, werkzaam 
bij een rijksdienst te 's-Gravenhage, 
alleen aldaar zou hebben moeten ach
terlaten, en hijzelf, om de aangeboden 
betrekking, die hij ro dagen na de aan
bieding zou moeten gaan vervullen, te 
kunnen aanvaarden, ontslag zou hebben 
moeten vragen uit de thans door hem 
bekleede betrekking bij den Pensioen
raad te 's-Gravenhage, waarvoor een 
termijn van slechts 9 dagen met het oog 
op de belangen van den dienst te kort 
zou zijn geweest. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door J. Rienderhoff te 's-Gravenhage, tegen 
de beschikking van Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
Juli 1939, n °. 21820 W, afd. L. 0. , waarbij 
zijn wachtgeld is verminderd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Oct. 1939, n °. 558; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 Oct. 1939, n°. 2249b W, afd. L.O. ; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zijn evenvermel
de beschikking het VJachtgeld van J. Rien
derhoff blijvend vervallen heeft verklaard 
voor een bedrag van f 1384 en met ingang 
van 14 Juli 1939, daarbij overwegende, dat 
de op wachtgeld gestelde J. Rienderhoff 
heeft geweigerd een betrekking, welke hem 
redelijkerwijze kan worden opgedragen, te 
aanvaarden; 

dat de appellant in bernep aanvoert, dat 
hem met ingang van 14 Juli 1939 de betrek
king is aangeboden van onderwijzer aan de 
openbare lagere school te Wilp-Achterhoek, 
gemeente Voorst; dat hem de datum van in
diensttreding eerst bij schrijven dd. 4 Juli 
1939 door het gemeentebestuur van Voorst 
is medegedeeld; dat hij heeft gemeend voor 
deze betrekking te moeten bedanken, omdat 
hem die in verband met zijn persoonlijkheid 
en omstandigheden z. i. redelij~erwijze niet 
kon worden opgedragen; dat hij hiervoor o.a. 
de navolgende redenen aanvoert : dat hij te
genwoordig een betrekking heeft bij den 
Pensioenraad; dat zijn minderjarige doch-
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ter, die als arbeidscontractante bij de In
spectie van de Volksgezondheid te 's-Gra
venhage werkzaam is , bij aanvaarding van 
de aangeboden betrekking alleen zou moeten 
achterblijven; dat hij hieraan moge toevoe
gen, dat hij weduwnaar is; dat hem voor ont
slagaanvrage uit de thans door hem bekleede 
betrekking slechts een termijn van ± 8 da
gen zou zijn gelaten; 

0. dat de appellant blijkens de stukken 
weduwnaar is en belast met de zorg voor zij
ne minderjarige dochter, die in dienst is bij 
de Inspectie van de Volksgezondheid te 
's-Gravenhage; 

dat de appellant om de hem aangeboden 
betrekking aan de openbare lagere school te 
Wilp-Achterhoek te aanvaarden, deze min
derjarige dochter alleen te 's-Gravenhage 
zou hebben moeten achterlaten, hetgeen niet 
van hem kon worden gevergd, t e minder nu 
aan den appellant eerst op 4 Juli 1939 door 
het gemeentebestuur van Voorst werd me
degedeeld, dat hij op 14 Juli 1939 aan de 
evenbedoelde school in dienst moest treden ; 

dat daarbij nog komt, dat de appellant 
thans te 's-Gravenhage te werk is gesteld bij 
den Pensioenraad, en hij derhalve, om de 
betrekking te Wilp-Achterhoek te kunnen 
aanvaarden, ontslag zou hebben moeten vra
gen uit zijn betrekking bij dat college, waar
voor een termijn van slechts 9 dagen, blij
kens mededeeling van den P ensioenraad, met 
het oog op de belangen van den dienst te kort 
zou zijn geweest; 

dat met het oog op een en ander moet wor
den geoordeeld, dat de hiervoor genoemde 
betrekking den appellant in verband met 
zijn persoonlijkheid en omstandigheden re
delijkerwijze niet kan worden opgedragen en 
mitsdien bij de bestreden beschikking van 
Onzen Minister aan het bepaalde bij art. 51, 
6e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 t en on
rechte toepassing is gegeven; 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de beschikking van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Juli 1939, n°. 21820 W, afd. L. 0. , te ver
nietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A.B.) 

z November z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Hinderwet art. 8 j 0

• art. 15) . 
Door de enkele uitnoodiging van het 

gemeentebestuur aan den verzoeker op 
een der vier eerstvolgende werkdagen 
de beschikking van B. en W. op zijne 
aanvrage in ontvangst te komen nemen, 
is niet voldaan aan het voorschrift van 
art. 8 re lid, dat het gemeentebestuur 
aan den verzoeker van de beslissing 
moet kennisgeven. In verband daar
mede-kan appellant niet geacht worden 
den in art. 15 gegunden termijn van be
roep te hebben overschreden. 

WijWILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door R. Santen, te Ams_terdam, tègen het 
besluit van burgemeester ·en·wethouders dier 

1749e H. W. 
gemeente van 22 Maart 1939 9/32-S V. H. 
1938, waarbij aan hem en zijne rechtverkrij
genden voorwaardelijk vergunning is ver
leend tot het oprichten van een bewaarplaats 
en sorteerderij van lompen en oude metalen 
in het perceel Tweede Oosterparkstraat 47 
(Oost) aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
II October 1939, n°. 575; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 27 October 1939, n°. 631 H, 
Afdeeling AI beid ; 

0 . dat burgemeester en wethouders de 
evenvermelde vergunning hebben verleend 
onder 15 voorwaarden, waarvan de laatste 
luidt: ,,o. in de inrichting mag slechts een 
hoeveelheid lompen van ten hoogste 1000 kg 
worden bewaard. " ; 

dat de appellant in beroep tegen het stellen 
van deze voorwaarde bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende, dat een hoeveelheid lompen van 
1000 kg net voldoende is voor twee dagen 
werk en dus niet van dien aard, dat geregeld 
arbeid mogelijk wordt; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van den appellant in zijn beroep, dat van het 
bestreden besluit van burgemeester en wet
houders van Amsterdam op 22 Maart 1939 
door aankondiging aan het publiek kennis 
is gegeven, terwijl op dienzelfden datum de 
verzoeker is uitgenoodigd op een der vier 
eerstvolgende werkdagen de beschikking van 
burgemeester en wethouders op zijne aanvra
ge in ontvangst te komen nemen ; 

dat door deze enkele mededeeling van de 
zijde van het gemeentebestuur aan den 
verzoeker niet voldaan is aan het in artikel 8, 
eerste lid, der Hinderwet vervat voorschrift, 
dat het gemeentebestuur aan den verzoeker 
van de beslissing kennis moet geven ; 

dat in verband daarmede de appellant, 
wiens beroep op 7 April 1939 bij Ons is 
ingekomen, niet kan geacht worden den in 
artikel 15 der Hinderwet gegunden termijn 
van beroep te hebben overschreden, zoodat 
hij in zijn beroep ontvankelijk is; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat de 
bestreden voorwaarde terecht is gesteld in 
verband met art . 5 van de op I Januari 1938 
in werking getreden Verordening ter uit
voering van art. 4, onder 2°. der Hinderwet, 
betreffende het oprichten, hebben of gebrui
ken van een der in art. 2 der Hinderwet ge
noemde inrichtingen, volgens welke bepaling 
in het onderwerpelijke stadsdeel slechts 
lompenbewaarplaatsen kunnen worden toe
gelaten, waar niet meer dan 1000 kg lompen 
worden opgeslagen; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren, met 
bepaling wijders, dat de inrichting moet zijn 
voltooid en in werking gebracht binnen 3 
maanden na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken, enz. 
(A. B.) 
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I N ovember z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Onteig.wet art. 39.) 

In het stelsel der wet komt bedrijfs
schade - welke ook onder de werking 
van art. 39 Onteig.wet valt - niet in 
aanmerking met betrekking tot het ont
eigende goed, voor zoover dit na de ter 
visie legging voor het bedrijf is inge
richt of veranderd, doch wèl met be
trekking tot het niet onteigende, dat na 
die nederlegging zoodanige behandeling 
heeft ondergaan. 

De Commissaris der Koningin in de pro
vincie Noord-Holland, ten deze krachtens 
art. 19 der Onteigeningswet optredende voor 
de gemeente Amsterdam, wonende te Haar
lem, eischer tot cassatie van een vonnis der 
Arr.-Rechtbank te Amsterdam, den 27sten 
Juni 1939 tusschen partijen gewezen, advo
caat Mr. F. M. Westerouen van Meeteren, 

tegen: 
1°. H. J. G . W. van der Mey, weduwe van 
J . W.G. Meerstadt, wonende te Amsterdam, 
verweerster, niet verschenen; 2 °. Theodorus 
Wilhelmus Touw, wonende te Amstelveen, 
medeverweerder, advocaat Jhr. Mr. J . H. 
de Brauw. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Het middel poogt kennelijk Uwen Hoogen 

Raad te bewegen om terug te komen op zijne, 
tot dusverre gevolgde, rechtspraak ten aan
zien van art. 39 der Onteigeningswet. Dat dit 
artikel niet toepasselijk is, waar het geldt de 
berekening der schadevergoeding ter zake 
van de mindere waarde, welke voor het niet 
onteigende het noodzakelijk gevolg is van de 
onteigening, werd beslist bij Uwe arresten 
van 23 Jan. 1928 W. u788, N. J. 1928, 358, 
van 25 Juni 1928 \V. u857, N. J. 1928, 1319 
en laatstelijk nog bij arrest van 6 Nov. 1935, 
1936 N°. 445. Deze rechtspraak ontmoet be
denking bij Jonckers Nieboer (Onteigenings
recht bi. 2u) die van meening is, dat de re
dactie van art. 39 geen aanleiding geeft om 
anders dan ontkennend te beantwoorden de 
vraag, of de eigenaar, wanneer hij op terrein, 
dat niet onteigend wordt, na de tervisieleg
ging bouwt, recht heeft op vergoeding wegens 
waarde-vermindering ingevolge art. 41 Ont
eigeningswet. 

Uit den inhoud van eerstgemeld arrest 
blijkt echter, dat deze redactie van art. 39 
voor Uwe n Raad geen bezwaar vormde om 
de werking van het artikel te beperken tot 
het onteigende goed zelf en wel op grond van 
den ouden tekst van het artikel, zooals die 
luidde vóór de daarin bij de Wet van 5 Juli 
x920 S. 329 aangebrachte wijziging. Vóór 
deze wijziging toch luidde art. 39 O.W. als 
volgt: .,Bij de berekening der schadevergoe
ding wordt niet gelet op nieuwe getimmerten 
of op veranderingen, gemaakt na de neder
legging ter inzage, in art. 7 of in art. 12 be
paald, naar gelang het goed volgens het plan 
in eerstgemeld, of volgens dat in laatstge-

L. 1939. 

meld artikel genoemd, ter onteigening is aan
gewezen." In verband met dezen vroegeren 
tekst overwoog Uw Raad: .,Qat in die oor
spronkelijke redactie onder " het goed", gelet 
ook op de slotwoorden "ter onteigening is 
aangewezen", niet anders kan worden ver
staan dan het goed, dat onteigend wordt en 
waarop of waaraan de nieuwe getimmerten 
of veranderingen zijn gemaakt, zoodat art. 39 
(oud) een voorschrift gaf, enkel in acht te 
nemen bij toepassing van art. 40 der Ont
eigeningswet, d.w.z. bij de berekening der 
werkelijke waarde van het onteigende; dat 
nu wel bij de voormelde wet van 1920 onder 
meer de slotzinsnede van art. 39 (oud) -
"naar gelang het goed volgens het plan in 
eerstgemeld, of volgens dat in laatstgemeld 
artikel genoemd, ter onteigening is aangewe
zen" - op hier niet ter zake doende gronden 
is geschrapt, doch deze schrapping geen vrij
heid geeft om het artikel, hetwelk een uit
zondering inhoudt op den algemeenen regel, 
dat voor de berekening der te vergoeden 
schade het tijdstip der ontzetting uit den 
eigendom beslissend is, thans zoo ruim op te 
vatten, dat het ook bij de toepassing van art. 
41 der Onteigeningswet, m . a . w. bij de bere
kening der schadeloosstelling wegens ver
minderde waarde van het niet onteigende, 
zou moeten worden in acht genomen." 

D at de beslissing qer Rechtbank omtrent 
de inkomensschade uitsluitend betreft zoo
danige schade, geleden met betrekking tot 
het niet onteigende, werd van de zijde van 
eischer qq. niet bestreden. Het is ook niet 
aannemelijk, dat het anders ware, vermits 
de Rechtbank dan in lijnrechten strijd zoude 
zijn gekomen met Uwe vaste jurisprudentie, 
dat ook veranderingen in de bestemming door 
art. 39 O .W . worden getroffen. In elk geval 
blijkt, meen ik, uit het bestreden vonnis niet, 
dat de Rechtbank met iets meer heeft reke
ning gehouden, dan met inkomensschade, die 
de onteigende ondervindt met betrekking tot 
het niet-onteigende (v.g. H. R. 25 Juni 1928 
W. 11857, N . J. 1928, 1319). 

De Rechtbank besliste op dit punt dus ge
heel in overeenstemming met het destijds uit
gesproken oordeel van Uwen Hoogen Raad. 
De geëerde raadsman van eischer heeft er nu 
op gewezen, dat Uw Raad zich - ten aanzien 
van hetgeen in art. 39 onder "nieuwe getim
merten of veranderingen" dient te worden 
verstaan - sedert zijn arrest van 28 Aug. 
1925 W. u444, N . J. 1925, u13 heeft los ge
maakt van de enge opvatting, welke blijkbaar 
bij de makers der wet had voorgezeten , door 
- in tegenstelling tot het bij de arresten van 
24 Dec. x9x5 W. 10030, N. J. 19x6, x63 en 23 
Juni 1916 W . 10000, N. J. 1916, 707 nog inge
nomen standpunt - onder "veranderingen" 
ook te begrijpen veranderingen in de bestem
ming van het te onteigenen goed (aldus ook 
reeds P . G . Noyon in conclusie voor H.R. 4 
Febr. 1925 W. u390, N. J. 1925, 443). 

Het wil mij voorkomen, dat men deze ver
ruiming der beteekenis van art. 39 O .W. ech
ter zeer wel kan zien als een logisch gevolg 
van de verruiming, welke het begrip Scha-

28 
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devergoeding in de jurisprudentie heeft ge
vonden, door daaronder, naast vergoeding 
van de werkelijke waarde van het onteigende 
goed en van de waardevermindering van het 
overblijvende als noodzakelijk gevolg van de 
onteigening, mede te begrijpen vergoeding 
van de z.g. persoonlijke schade (waaraan de 
wetgever, blijkens de parlementaire geschie
denis der Onteigeningswet, kennelijk niet ge
dacht had), zonder dat daaruit als gelijk ge
volg zoude moeten voortvloeien uitbreiding 
der bepaling van art. 39 mede tot nieuwe ge
timmerten of veranderingen op het aan den 
onteigende verblijvende .goed. Ik acht daar
om ook geen dringenden grond aanwezig om 
Uwen Raad in overweging te geven, te dezen 
aanzien terug te komen op zijne vorenge
noemde rechtspraak. Te minder schijnt mij 
dit geraden , waar art. 39 eene uitzondering 
vormt op het beginsel, dat de onteigende 
volledig moet worden schadeloos gesteld, zoo
dat ook uit dezen hoofde eene zoo beperkt 
mogelijke toepassing van deze bepaling wen
schelijk schijnt. 

M en bedenke daarbij nog, dat, gelijk door 
den geëerden pleiter voor verweerder Touw 
werd opgemerkt, menig onteigeningsgeding 
van veel langeren duur pleegt te zijn, dan de 
wetgever van 1851 het zich had voorgesteld, 
hetgeen bij eene zoo ruime uitlegging van 
art. 39, als in het middel bepleit, den met 
onteigening bedreigde niet zelden voor al te 
langen tijd zoude beletten, zelfs op zijn niet 
in de onteigening begrepen goed in zijn be
lang geoordeelde exploitatiemogelijkheden te 
benutten. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van eischer 
qq. in de kosten, op de behandeling van dit 
geding in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat, voor zooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en de daaraan vooraf
gaande vonnissen van 5 Dec. 1933 en van 
21 Febr. 1939, waarnaar in eerstgemeld von
nis wordt verwezen, blijkt: 

dat bij de wet van 15 Mei 1931 (S. n °. 
190) is verklaard, dat het algemeen nut de 
onteigening vordert, ten name van de ge
meente Amsterdam, van eigendommen enz., 
noodig voor het aanleggen van een bosch op 
gronden, gelegen in die gemeente en in de 
gemeenten Nieuwer-Amstel en Aalsmeer; 

dat bij Koninklijk Besluit van 2 Maart 
1932 n °. 16 onder meer ter onteigening is 
aangewezen het perceel kadastraal bekend 
in de gemeente Nieuwer-Amstel Sectie G 
n °. 1764, van welk perceel bij genoemd Ko
ninklijk Besluit als eigenares is aangewezen 
de v erweerster in cassatie onder n °. 1 -

partij van der Mey -; 
dat, nadat partij van der Mey het door de 

gemeente Amst~rdam gedaan aanbod tot 
schadeloosstelling ongenoegzaam had geoor
deeld, de Rechtbank deskundigen had be
noemd tot opneming der desbetreffende 
schade, en de deskundigen rapport hadden 
uitgebracht, de verweerder in cassatie onder 

2 - partij Touw - heeft gevorderd als 
tusschenkomende partij te worden toegela
ten en daartoe heeft gesteld: 

dat het te onteigenen perceel 1 764 thans 
bekend is onder meer als een gedeelte van 
de perceelen 2767 en 2795 en dat hij eige
naar geworden is van laatstgenoemde per
ceelen, van welke nader aangegeven deelen 
thans worden onteigend; 

dat de Rechtbank in haar vonnis van 2 1 

Februari 1939 overeenkomstig een en ander 
heeft beslist; 

dat partij Touw verder heeft gesteld, dat 
hij tengevolge van de onteigening naast ver
mogensschade ook inkomensschade zal lij
den; dat hij roei- en zeilbooten verhuurt, 
eene bootenberging en reparatieinrichting 
heeft en een café exploiteert, dus op het te 
onteigenen goed zijn bedrijf uitoefent; 

dat de Rechtbank in haar bestreden von
nis de inkomensschade op f 3818.87 heeft 
gesteld en verder daaromtrent heeft over
wogen: 

,,dat de vraag is gerezen, of deze inko
mensschade den intervenient moet worden 
toegelegd; 

"dat vaststaat, dat hij zijn bedrijf op het 
te onteigenen heeft gesticht vóór de ter 
visielegging der stukken, bedoeld in art. 12 
der Onteigeningswet ; 

,,dat hij echter de loodsen voor bootenber
ging heeft gebouwd na die tervisielegging; 

"dat evenwel art. 39 der Onteigeningswet 
in dit geval niet van toepassing is, omdat 
het alleen geldt voor veranderingen aan het 
te onteigenen goed zelf en bij de berekening 
van de werkelijke waarde van het te ontei
genen, terwijl in casu de loodsen staan op 
den overblijvenden grond, zoodat op deze 
wijziging van den plaatselijken toestand wel 
gelet mag worden;" 

dat de Rechtbank vervolgens de onteige
ning heeft uitgesproken en de schadeloosstel
ling ten behoeve van de gedaagde en van de 
tusschenkomende partij heeft vastgesteld, als 
nader in het vonnis is omschreven, met ver
oordeeling van den eischer in de proceskos
ten; 

dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: 

S. en v. t. van de artt. 152 der Grondwet, 
x, 2, 3, i:2, 37, 39, 40, 4x der Onteigenings
wet, 48 Rv, 

doordat de Rechtbank aan den verweerder 
Touw vergoeding wegens inkomensschade 
toelegt ten bedrage en ter zake als in het 
vonnis vermeld, zulks na vaststelling, dat 
deze verweerder zijn bedrijf op het te ont
eigenen heeft gesticht vóór de tervisieleg
ging der stukken, bedoeld in art. 12 der Ont
eigeningswet, doch dat hij de loodsen voor 
bootenberging heeft gebouwd na die tervi
sielegging, en uit overweging dat art. 39 der 
Onteigeningswet in dit geval niet van toe
passing is, omdat het alleen geldt voor ver
anderingen aan het te onteigenen goed zelf 
en bij de berekening van de werkelijke waar
de van het te onteigenen, terwijl in casu de 
loodsen staan op den overblijvenden grond, 
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zoodat op deze wijziging van den plaatselij
ken toestand wel gelet mag worden; 

ten onrechte, vermits art. 39 der Onteige
ningswet verbiedt bij de berekening der 
schadevergoeding te letten op nieuwe getim
merten of op veranderingen, gemaakt na de 
nederlegging ter inzage, bedoeld in art. 12 
en beperking van de werking van dit wets
voorschrift tot nieuwe getimmerten of ver
anderingen op den te onteigenen grond, en 
des dat dit verbod alleen geldt bij de bereke
ning der werkelijke waarde van het te ont
eigenen, noch in de bewoordingen, noch in 
de strekking van art. 39 haar rechtvaardiging 
vermag te vinden; 

0. hieromtrent: 
dat de vraag valt te beantwoorden, of art. 

39 der Onteigeningswet ook geldt voor be
drijfsschade, welke geleden wordt ter zake 
van nieuwe getimmerten of veranderingen, 
op het niet onteigende gemaakt na de neder
legging ter inzage, bedoeld in art. 12 ; 

dat voor de bevestigende beantwoording 
van deze vraag de eischer blijkens de toelich
ting van het middel een beroep heeft gedaan 
op de algemeene termen van art. 39, volgens 
welke de voorziening geldt "bij de bereke
ning der schadevergoeding", termen, die 
schade, als hier bedoeld, ter zake van het 
niet onteigende geenszins uitsluiten; 

dat echter, naar de geschiedenis aantoont, 
de bepaling het oog heeft op nieuwe getim
merten en veranderingen betreffende het 
goed, dat ter onteigening is aangewezen, en 
het niet vrijstaat het artikel, hetwelk eene 
uitzondering inhoudt op den algemeenen re
gel, dat voor de berekening der te vergoeden 
schade het tijdperk der ontzetting uit den 
eigendom beslissend is, zóó ruim op te vat
ten, dat het ook ten aanzien van nieuwe ge
timmerten en veranderingen op het niet ont
eigende zou moeten worden inachtgenomen; 

dat een en ander geldt, niet alleen wanneer 
het gaat om de vergoeding der waarde van 
het goed, maar ook om die der bedrijfsschade; 

dat eischer heeft betoogd, dat bij de · tot 
standkoming der wet niet aan laatstgenoemde 
schade is gedacht, en dat mitsdien de bedoe
ling, welke bij het ontwerpen van art. 39 
heeft voorgezeten, beteekenis mist; 

dat echter, nu art. 39, evenals de artikelen 
40 en 41, ook de bedrijfsschade omvat, de 
werkingsomvang van elk dier artikelen, gel
dende voor de vergoeding der waarde van 
het goed, ook voor de bedrijfsschade is te 
aanvaarden, zoodat de bedoeling der ontwer
pers op het eerste punt ook voor het tweede 
geenszins mag worden verwaarloosd ; 

dat dus in het stelsel der wet bedrijfsschade 
niet in aanmerking komt met betrekking tot 
onteigend goed, voor zoover dit na de neder
legging ter inzage, bedoeld in art. 12, voor 
het bedrijf is ingericht of veranderd, doch 
wèl met betrekking tot het niet onteigende, 
dat na die nederlegging zoodanige behande
ling heeft ondergaan; 

dat eischer nog heeft aangevoerd, dat de 
strekking van art. 39 is, te voorkomen, dat de 
eigenaar, met de onteigening bekend zijnde, 

ten einde de schadevergoeding te vergrooten 
op zijnen grond gaat bouwen en p lanten, en 
dit euvel te vreezen is, onverschillig of zulks 
op het onteigende of op het niet onteigende 
goed geschiedt; 

dat - wat van een en ander zij - dus
doendt, de strekking der bepaling verder zou 
worden uitgebreid dan oirbaar is, daar het 
artikel, gelijk gezegd, geene betrekking heeft 
op het niet onteigende; 

0. dat derhalve het middel ongegrond is; 
Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt den eischer tot cassatie in de 

kosten op het beroep in cassatie gevallen. 
(Salaris f 350, Red.). 

(N. J.) 

2 November I939· KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228 d.) 

De taak van Ged. Staten bij de beoor
deeling van raadsbesluiten tot aankoop 
van grond bepaalt zich er toe, er tegen 
te waken, dat grondaankoop plaats 
vindt, welke kennelijk strijdig is met 
een juist financieel beleid of om andere 
dringende redenen ontoelaatbaar moet 
worden geacht. Door o. m. als grond 
voor de weigering hunner goedkeuring 
aan te voeren, dat het niet raadzaam 
moet worden geacht, dat de Raad door 
het te zijner tijd in exploitatie brengen 
van den aan te koopen grond de uitbrei
ding der gemeente in een bepaalde rich
ting zal leiden, treden Ged. Staten in 
een beoordeeling van hetgeen den voor
genomen grondaankoop niet recht
streeks raakt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door B . en W. der gemeente Sneek, namens 
den raad dier gemeente, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Friesland van 12 April 
1939, N °. 108, 2e afdeeling, bij welk besluit 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbe
sluit d.d. 3 April 1939 N °. 17, tot aankoop 
van een boerderij met landerijen, van J. Th. 
van der Laan, voor de som van f 45,500; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Augustus 1939, N °. 435; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 Oct. 1939 N °. 
19774, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat het evengemelde besluit van Ged. 
Staten steunt op de overweging, dat blijkens 
de toelichting van het besluit tot den aan
koop is besloten om zich tijdig den eigen
dom van deze in de nabijheid van de stad 
gelegen gronden, welke te eeniger tijd voor 
stadsuitbreiding noodig kunnen zijn, te ver
zekeren; dat intusschen is gebleken, dat in 
den raad bezwaren tegen dezen aankoop be
staan, welke in hoofdzaak aldus kunnen 
worden samengevat, dat men de koopsom ad 
f 45,000, overeenkomende met ongeveer 
f 1338 per 36¾ are, veel te hoog acht (ook 
door het renteverlies gedurende den tijd, dat 
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het terrein niet kan worden uitgegeven) en 
zeker niet in overeenstemming met het be
lang der gemeente bij den eigendom der 
gronden; dat, zooals bij een conferentie met 
B. en W. tot uiting kwam, deze bezwaren 
worden gedeeld door de beide wethouders, 
die reeds jaren lang in de gemeente wonen 
en zonder twijfel met de plaatselijke toe
standen zeer goed bekend zijn; dat de on
derhavige perceelen op het uitbreidingsplan 
van Sneek voorkomen als bestemd voor in
dustrieterrein; dat naar het oordeel hunner 
vergadering ernstig moet worden betwijfeld, 
of zich ter plaatse in voldoende mate indus
trieën zullen vestigen, vooreerst omdat, voor
zoover haar bekend is, de vraag naar in
dustrieterrein te Sneek niet zoo groot is, en 
ten tweede omdat na de verbetering van den 
vaarweg Groningen-Lemmer verwacht kan 
worden, dat industrieën zich bij voorkeur 
zullen vestigen aan de Houkesloot, de ver
binding van Sneek met den genoemden 
vaarweg, en hun vergadering het zelfs waar
schijnlijk acht, dat reeds bestaande indus
trieën aan de Geeuw verplaatsing naar de 
Houkesloot zullen overwegen; dat van de 
zijde van het gemeentebestuur is aange
voerd, dat, ook al zouden de perceelen niet 
als industrieterrein in gebruik worden ge
nomen, ze toch voor de gemeente van belang 
zouden zijn, daar ze te zijner tijd als bouw
terrein van de hand zouden kunnen worden 
gedaan; dat het hun vergadering bekend is, 
dat de uitbreiding van Sneek hoofdzakelijk 
plaats heeft naar den kant van Leeuwarden, 
en zij van meening is, dat de vraag naar 
bouwterrein (dat er overigens in de eerste 
jaren nog voldoende is) zich niet in de eerste 
p laats naar perceelen aan de Geeuw zal 
richten; dat hun vergadering op grond van 
een en ander van oordeel is, dat de gemeente 
met den voorgenomen aankoop een te groot 
risico op zich zou nemen, wat van te meer 
beteekenis is, nu de financieele toestand van 
Sneek wel niet direct zorgelijk is, maar toch 
zeker veel zorg vereischt, daar gedurende de 
laatste jaren de begrooting der gemeente 
slechts sluitend kon worden gemaakt door 
een belangrijke uitkeering uit een indertijd 
gekweekt reservefonds; 

dat B. en W. namens den raad in beroep in 
hoofdzaak aanvoeren, dat de grondpolitiek 
hunner gemeente er sedert jaren op gericht 
is, de eigendommen, welke volgens het uit
breidingsplan in de naaste toekomst voor be
bouwing in aanmerking komen, zoo mogelijk, 
tijdig aan te koopen; dat de ervaring heeft 
geleerd, dat aan een dergelijke politiek voor
deelen zijn verbonden, welke bij een stelsel 
van exploitatie van bouwterreinen door par
ticulieren worden gemist; dat, aangezien, 
blijkens de gedurende een reeks van jaren 
opgedane ervaring, aan de hier aanvaarde 
gedragslijn geen nadeelen van beteekenis 
kleven, ook niet van financieelen aard, zij 
van oordeel zijn, dat een dergelijke politiek, 
welke haar deugdelijkheid heeft bewezen, 
moet worden gehandhaafd; dat zij overtuigd 
zijn, dat daardoor gehandeld wordt in het be-

lang der gemeente en dat der "bouwers", en, 
niet in de laatste plaats, in het belang van 
de volkshuisvesting; dat het voortzetten v an 
de toegepaste grondpolitiek eischt, dat de 
gemeente zich tijdig het eigendomsrecht ver
zekert van de terreinen, waarvan kan worden 
verwacht, dat zij binnen afzienbaren tijd in 
exploitatie zullen komen; dat immers, naar
mate dat tijdstip nadert, de terreinen in 
waarde zullen stijgen, waardoor te zijner tijd 
het verkrijgen van een sluitende exploitatie 
door de gemeente wordt bemoeilijkt; dat ook 
in dit opzicht de ervaring het een en ander 
heeft geleerd; dat, wanneer in een enkel ge
val de gemeente een bepaald terrein liet glip
pen, omdat op dat oogenblik de prijs te hoog 
werd geacht, later meermalen, als toch min 
of meer noodgedrongen tot aankoop werd 
overgegaan, bleek, dat nog zwaardere offers 
van de gemeente werden gevergd; dat, toen 
de onderhavige terreinen, onder den rook 
van de stad gelegen, te koop bleken te zijn, 
de gemeenteraad gemeend heeft van die ge
legenheid gebruik te moeten maken; dat, al 
is de gevraagde prijs van f 45.500, welke 
neerkomt op ongeveer f 1338 per pondemaat 
(36¾ are) aan den hoogen kant, de raad 
toch van oordeel was, dat tot aankoop dien
de te worden besloten; dat toch de gemeente 
zich de laatste jaren aan bijna alle kanten 
sterk heeft uitgebreid; dat hier en daar de 
bebouwing zelfs al de gemeentegrens nadert; 
dat het alleen aan de zijde van den Lemmer
weg, waar de omstreden gronden zijn gele
gen, tot nog toe niet tot een uitvoering van 
het uitbreidingsplan is gekomen; dat de aan
wezigheid van het terrein der gemeentereini
ging remmend werkt op de uitbreiding van 
dit stadsdeel; dat dit terrein echter op den 
duur niet gehandhaafd zal kunnen worden; 
dat een verplaatsing, waarop reeds jaren
lang is aangedrongen, binnen afzienbaren tijd 
ter hand zal moeten worden genomen; dat al
leen overwegingen van financieelen aard tot 
nog toe van het doen van definitieve stappen 
in die richting weerhouden hebben; dat, zoo
dra de verplaatsing een feit is geworden, de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor dit stads
deel zich ongetwijfeld in gunstigen zin zul
len wijzigen; dat alle factoren daarvoor dan 
aanwezig zullen zijn; dat het te voorzien is, 
dat dan ook in dit deel der gemeente be
hoefte aan bouwterrein zal ontstaan; dat in 
het uitbreidingsplan der gemeente reeds een 
bebouwing geprojecteerd is; dat, zoodra daar 
tot den eersten straataanleg wordt overge
gaan, de prijs der in de nabijheid gelegen 
gronden daarvan den weerslag zal ondervin
den en de waarde zal stijgen; dat, gezien de 
regelmatige uitbreiding der gemeente en in 
aanmerking nemende, dat ook aan de zijde 
van den Lemmerweg te zijner tijd een stads
uitbreiding kan worden verwacht, het aan
beveling verdient nu reeds de gronden aan 
te koopen, welke in de toekomst naar alle 
waarschijnlijkheid noodig zullen zijn voor 
die uitbreiding; dat, al is de prijs van de 
landerijen aan den hoogen kant, het toch 
raadzaam is het aanbod niet van de hand te 

-1 
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wijzen; dat het de vraag is , of een gelegen
heid, als zich thans voordoet, wel ooit terug 
zal komen; dat, wanneer tot aankoop moet 
worden overgegaan op een tijdstip, dat het 
stadsdeel al tot eenige verdere ontwikkeling 
is gekomen, zeker een veel hoogere prijs zal 
kunnen worden bedongen, dan nu het geval 
is; dat in het ontwerp van het in 1939 te 
herzien uitbreidingsplan der gemeente de tot 
de onderhavige boerderij behoorende gron
den, welke aan het vaarwater de Geeuw gren
zen, bestemd zijn voor industrieterrein; dat 
op het oogenblik de gemeente zoo goed als 
geen terreinen voor de vestiging van indus
trie meer beschikbaar kan stellen; dat zoo 
goed als alle daarvoor bestemde terreinen in 
beslag genomen zijn; dat het gemeentebe
lang eischt, dat, indien de behoefte aan der
gelijke terrein.(;!n zich doet gevoelen, onmid
dellijk tot beschikbaarstelling kan worden 
overgegaan; dat ook deze omstandigheid voor 
den aankoop, op dit oogenblik, van de in het 
geding zijnde gronden pleit; dat zij tegen de 
overwegingen van Ged. Staten opmerken, 
dat hunne gemeente zich tot nog toe niet 
aan den kant van den Lemmerweg heeft uit
gebreid; dat dit zijn oorzaak vindt in de 
aanwezigheid, op korten afstand van de be
bouwde kom, van het terrein van den ge
meentelijken reinigingsdienst; dat de stank 
van de verzamelde faecaliën en de rook, wel
ke wordt verspreid tengevolge van het ver
branden van het huisvuil, het tot nog toe on
mogelijk maakten tot stadsuitbreiding aan 
den Lemmerweg over te gaan ; dat deze toe
stand echter niet lang meer zal kunnen wor
den bestendigd; dat, indien het terrein van 
den reinigingsdienst aan den Lemmerweg 
verdwijnt, ter plaatse een geheel andere si
tuatie zal ontstaan; dat het voor de hand 
ligt, dat dan de vraag naar bouwterrein zich 
ook zal richten op daar, aan een hoofdver
keersweg en onmiddellijk bij de bebouwde 
kom gelegen gronden; dat het geen betoog 
behoeft, dat, zoodra die vraag ontstaat, de 
waarde van de terreinen sprongsgewijze zal 
stijgen; dat de omstandigheid, dat het niet 
mogelijk was de aan den L emmerweg ge
legen gronden voor bebouwing te ontsluiten, 
tot gevolg heeft gehad, dat de stadsuitbrei
ding noodgedrongen eenigszins onevenwich
tig is geweest, waardoor enkele nieuwe wij
ken verder van het centrum van de gemeente 
zijn gesticht dan wel wenschelijk is; dat hier
aan allerlei nadeelen zijn verbonden, ten aan
zien van de gas-, electriciteits- en water
voorziening~ het politietoezicht~ het school
bezoek, de verbindingen met het oude stads
deel enz.; dat tegen een verdere ontwikke
ling in die richting, zoo mogelijk , moet wor
den gewaakt; dat het gemeentebelang in ver
band daarmede eischt, dat, zoodra de moge
lijkheid daartoe ontstaat, de terreinen aan 
en nabij den Lemmerweg voor stadsuitbrei
ding worden benut; dat, mocht - in tegen
stelling tot de verwachtingen, welke de raad 
koestert - de belangstelling van particulie
ren en bouwondernemers zich niet op die 
gronden richten, in het belang van het ver-

krijgen van een stelselmatige uitbreiding der 
gemeente en ter voorkoming van het ont
staan van hierboven geschetste toestanden 
van gemeentewege de bebouwing ter plaatse 
zal moeten worden gestimuleerd door elders 
niet of slechts in beperkte mate terreinen 
beschikbaar te stellen; dat op het oogenblik 
inderdaad nog voldoende bouwterreinen be
schikbaar zijn; dat het motief, op grond 
waarvan de raad tot aankoop van de boerde
rij c. a. besloot, echter niet was om in een 
onmiddellijke behoefte aan bouwterreinen te 
voorzien, doch om tijdig de beschikking te 
verkrijgen over in de naaste toekomst naar 
alle waarschijnlijkheid noodige gronden; dat, 
zooals reeds werd medegedeeld, een gedeelte 
van de tot de aan te koopen boerderij behoo
rende gronden in het in 1939 te herzien uit
breidingsplan der gemeente de bestemming 
van industrieterrein zal verkrijgen ; dat, al 
kan de vraag naar industrieterrein in Sneek 
niet zeer groot worden genoemd, toch regel
matig voor dat doel terreinen worden uitge
geven; dat op het oogenblik de stand van 
zaken zoo is, dat vrijwel geen terreinen voor 
industrie beschikbaar zijn en dat naar nieu
we terreinen, welke zich voor dit doel lee
nen, moet worden omgezien; dat het op den 
weg der gemeente ligt er voor te zorgen, dat 
de gelegenheid om industrieën te vestigen 
bestaat; dat de zienswijze van Ged. Staten, 
dat, indien zich al industrieën mochten ves
tigen, deze aan het grootscheepsvaarwater, 
dat zal aansluiten aan het in aanleg zijnde 
kanaal Groningen-IJsselmeer, zullen wor
den opgericht, juist zou zijn, indien het uit
sluitend zou gaan over de vestiging van groo
te industrieën; dat dit echter niet het geval 
is; dat de behoefte aan geschikte terreinen 
in hunne gemeente hoofdzakelijk bestaat bij 
de kleinere industrieën, zooals een beton- en 
verfindustrie, en voor opslagplaatsen van 
aannemers, houthandelaren e. d .; dat bij 
grootscheepsvaarwater de ondernemers van 
dergelijke bedrijven geen overwegend belang 
hebben; dat voor hen een verbinding als de 
Geeuw te water geeft, ruimschoots voldoen
de is; dat terreinen, aan het door Ged. Sta
ten bedoelde vaarwater gelegen, voor hen in 
den regel zelfs minder aanlokkelijk zijn, om
dat uiteraard de prijs van dergelijke gunstig 
gelegen terreinen hooger moet zijn dan die 
van aan de Geeuw grenzende gronden; dat 
het ook voor de gemeente economischer is, 
dat bedrijven, als waarvan hier sprake is, 
niet gronden in beslag gaan nemen, welke 
voor meer omvangrijke industrieën geschikt 
en bestemd zijn; dat ook de prijs, waartegen 
de gemeente tot aankoop van de gronden 
wenscht over te gaan, door Ged. Staten in 
het -geding is gebracht; dat inderdaad de be
dongen prijs aan den hoogen kant is ; dat ech
ter die prijs moet worden beschouwd in ver
band met de overwegingen, welke de ge
meenteraad tot aankoop deed besluiten; dat 
uit die overwegingen blijkt, dat tot de trans
actie is besloten in het vooruitzicht, dat bin
nen enkele jaren door gewijzigde omstan
digheden ter plaatse de waarde van den 
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grond zal stijgen boven den nu te betalen 
prijs; dat bij dezen stand van zaken de ge
meenteraad de zich thans voordoende gele
genheid niet wenscht voorbij te laten gaan, 
al zal iets meer dan de huidige marktwaarde 
der landerijen moeten worden betaald; dat 
uit het voorafgaande volgt, dat er van een 
groot risico, als door Ged. Staten geducht, 
geen sprake kan zijn; dat de koopprijs f 45,500 
(f 0.36 per m2) is, terwijl een pachtprijs voor 
de boerderij is bedongen van f 1500 per jaar, 
vermeerderd met de lasten; dat, aangeno
men, dat van het bedrag der koopsom een 
rente moet worden betaald van 3½ % per 
jaar, de volgende exploitatierekening zal 
kunnen worden opgezet: 
Rente . . ........ . .. . ... . . . .. . .... . .. .. . .. . f 1592 .50 
Grondlasten en de helft van de on

derhoudskosten van de boerderij " 195.-

Uitgaven rond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 1 790.-
Pacht ... ... .. .... . . . ... ....... .. ..... . ... ., 1500.-

Nadeelig verschil . . .... ... ............ f 290.-; 
dat de exploitatie mitsdien een onbelang

rijk tekort zal opleveren, hetwelk de finan
cieele positie der gemeente nauwelijks zal be
ïnvloeden; dat het door Ged. Staten aan den 
financieelen toestand der gemeente ontleend 
bezwaar dan ook overqreven voorkomt; dat 
in den gedachtengang van den raad tegen
over het exploitatietekort het vooruitzicht 
staat, dat een gedeelte van de terreinen bin
nen ·afzienbaren tijd als bouwgrond kan wor
den uitgegeven, in welk geval de gemeente 
een prijs van f 0 .7.5 à f 1 voor den maagde
lijken grond zal terugontvangen ; dat dit 
vooruitzicht, gevoegd bij de zekerheid, dat, 
wanneer nu tot aankoop wordt overgegaan, 
de gemeente tegen een eenigszins hoogen 
maar desniettemin toch nog redelijken prijs 
de vrije beschikking over de onderhavige 
terreinen heeft, ruimschoots opweegt tegen 
het exploitatietekort, dat gedurende de eer
ste jaren zal moeten worden geleden; dat 
Ged. Staten, door zich op de meening van 
de beide wethouders te beroepen, een ele
ment in deze aangelegenheid hebben ge
bracht, dat er naar 's raads meening niet in 
thuis behoort; dat dit college het besluit van. 
den raad heeft te beoordeelen, zooals het 
ter goedkeuring is aangeboden; dat buiten 
het geding behoort te blijven de wijze, waar
op dit rechtsgeldig besluit is tot stand ge
komen; dat voor een beroep op de inzichten 
van de minderheid van den raad in dit op
zicht geen plaats is ; 

0. dat de taak van Ged. Staten zich ten 
deze er toe bepaalt, er tegen te waken, dat 
grondaankoop plaats vindt, welke kennelijk 
strijdig is met een juist financieel beleiçl of 
om andere dringende redenen ontoelaatbaar 
moet worden geaeht; 

dat echter noch het een, noch het ander 
hier het geval is; 

dat namelijk, in aanmerking genomen de 
versch illende omstandigheden, welke van be
lang zijn voor de beoordeeling van het risi
co, dat de gemeente Sneek door de voorge-

-nomen transactie zou kunnen loopen, niet 
voldoende aannemelijk is gemaakt, dat deze 
koop met het oog op de geldelijke gevolgen 
voor de gemeente of om andere gewichtige 
redenen niet verantwoord zou zijn; 

dat de koopprijs wel wat aan den hoogen 
kant is, doch dat geenszins kan gezegd wor
den, dat daartegen niet zouden opwegen de 
voordeelen, die het voor de gemeente heeft 
om aan de zuid-westzijde der gemeente te 
beschikken over terrein, dat eerlang voor de 
vestiging van industrieën of voor woning
bouwexploitatie kan worden gebezigd; 

dat ook de algemeene financieele toestand 
der gemeente Sneek mag geacht worden te 
gedoogen, dat de gemeente met het oog op 
de belangen der volkshuisvesting tot dezen 
aankoop overgaat; 

dat nu wel Ged. Staten - zooals de ge
machtigde van dit college in de vergadering 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, waarin over 
deze zaak verslag is uitgebracht, o. a. heeft 
betoogd - het meer in het bijzonder niet 
raadzaam achten, dat de gemeenteraad ·door 
het te zijner tijd in exploitatie brengen van 
den aan te koopen grond de uitbreiding van 
Sneek in zuid-westelijke richting zal leiden, 
doch dat Ged. Staten hier treden in eene be
oordeeling van hetgeen den voorgenomen 
grondaankoop niet rechtstreeks raakt, en 
hunne zeggenschap bij het beslissen omtrent 
goedkeuring niet zoover gaat, dat om de 
evenbedoelde reden de goedkeuring zou be
hooren te worden geweigerd; 

dat mitsdien Ged. Staten ten onrechte 
goedkeuring aan het raadsbesluit hebben 
onthouden en deze alsnog behoort te worden 
verleend; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten, het besluit van den raad 
der gemeente Sneek van 3 April 1939, n °. 
17, alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A . B.) 

2 November z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Arme nwet art. 40.) 

Een geval van "afschuiving" is aan
wezig, nu het burgerlijk armbestuur van 
G ., door den armlastige gelden te ver
schaffen voor het vervoer van zijn woon
schuit naar Z. en voor levensonderhoud 
gedurende de eerste weken van zijn ver
blijf aldaar, op de komst van hem en 
zijn gezin te Z. invloed heeft uitge
oefend. Daaraan doet- niet af, dat het 
initiatief om te verhuizen van den arm
lastige zelf en niet van het armbestuu~ 
te G. is uitgegaan, daar dit armbestuur 
nagelaten heeft omtrent de vraag, of de 
belanghebbende in staat zou zijn te Z. 
in zijn onderhoud te voorzien, zich de 
noodige zekerheid te verschaffen. 
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Wij WILHELMINA, enz.; , 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van 
Engelks Kampyon; · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 October 1939, n°. 584; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 October 1939, 
n°. l l 134, afdeeling Armwezen ; 

0 . dat Engelks Kampyon, geboren te . 
Finsterwolde den 22n April 1900, in de ge
meente Grootegast woonde, waar hij met 
zijne vrouw en 2 kinderen verblijf hield in een 
woonschuit: genaamd "De Tijd zal leeren" ; 
dat hij in deze gemeente werd gesteund 
ingevolge de bepalingen van de Rijkssteun
regeling ; 

dat, aangezien hij meende te Zwolle voor 
hem passend werk te kunnen krijgen, hij 
aan het burgerlijk armbestuur zijner woon
plaats om hulp verzocht voor de verplaatsing 
van zijn woonschip; dat , nadat hem aanvan
kelijk de raad gegeven was zijn vertrek naar 
Zwolle nog eenigen tijd uit te stellen, hem 
na een door hem herhaald verzoek, waarbij 
hij verklaarde, dat het zoo goed als zeker 
was, dat hij te Zwolle bij de in uitvoering 
zijnde werken geplaatst zou kunnen worden, 
door het burgerlijk armbestuur een bedrag 
van f 50 voor sleepkosten, benevens een 
bedrag van f 30 voor levensonderhoud gedu
rende de eerste weken werden ter hand 
gesteld; dat hij, daartoe in voege voormeld 
in staat gesteld, zich eind Februari 1939 in de 
gemeente Zwolle vestigde, waar hij, toen 
bleek, dat er geen werk voor hem was, zich 
wendde tot den dienst van Maatschappelijk 
Hulpbetoon, welke instelling hem van 27 
Februari 1939 af heeft ondersteund ; 

dat burgemeester en wethouders van 
Zwolle , van meening goede redenen te 
hebben om te vermoeden, dat tot de komst 
van Kampyon naar Zwolle door het gemeen
tebestuur van Grootegast is medegewerkt, 
de tusschenkomst van Ged. Staten van 
Overijssel hebben ingeroepen, opdat worde 
beslist, dat de kosten van ondersteuning van 
het genoemde gezin voor rekening komen 
van de gemeente Grootegast ; 

dat burgemeester en wethouders van 
Grootegast van oordeel zijn, dat, vermits de 
aanvraag om geholpen te worden is uitge
gaan van Kampyon en geenszins van het 
burgerlijk armbestuur hunner gemeente, 
hier van afschuiving niet kan worden gespro
ken en art . 40 der Armenwet mitsdien niet 
van toepassing is; 

0 . dat het burget!ijk armbestuur van 
Grootegast, door aan E. Kampyon gelden t .> 
verschaffen voor het vervoer van zijn woon
schuit naar Zwolle en voor levensonderhoud 
gedurende de eerste weken van zijn verblijf 
aldaar, op de komst van hem en zijn gezin 
in de laatstgenoemde gemeente invloed in 
den zin van art. 40, 1• lid, der Armenwet 
heeft uitgeoefend, welke tot toepassing van 
het 2• lid van dit artikel behoort te leiden; 

dat het gemeentebestuur van Grootegast 
weliswaar aanvoert , dat het initiatief om te 
verhuizen van Kampyon zelf en niet van het 
burgerlijk armbestuur van Grootegast is 

uitgegaan, doch dat deze omstandigheid de 
handelwijze van het burgerlijk armbestuur 
niet kan rechtvaardigen, nu het nagelaten 
heeft omtrent de vraag, of de belanghebbende 
in staat zou zijn te Zwolle in zijn onderhoud 
te voorzien, zich de noodige zekerheid te 
verschaffen; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van het armlastige gezin E. Kampyon 
in de gemeente Zwolle voor den tijd van ten 
hoogste één jaar, te rekenen van 27 Februari 
1939 af, ten laste komen van het burgerlijk 
armbestuur van Grootegast. . . 

Onze .Minister van Binnenlandsche Zaken, 
enz. (A. B .) 

2 N ovember z939. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Woningwet art. 2). 

Ten onrechte houdt het onderhavig 
artikel der bouwverordening geen ob
jectieve beperkingen in van de daarbij 
aan B . en W. gegeven bevoegdheid tót 
vrijstelling van de voorschriften ten aan
zien van de plaatsing van woningen ten 
opzichte van elkander bij gebreke van 
welke beperkingen geen voldoende waar
borg bestaat dat, bij het verleenen van 
vrijstelling, deze voorschriften, die ge
geven zijn ter voorkoming van lintbe
bouwing, niet in grootere mate zouden 
worden terzijde gesteld dan toelaatbaar 
kan worden geacht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente 's-Gravenzande, 
tegen het onthouden van goedkeuring aan 
een wijziging van de bouwverordening dier 
gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 18 October 1939, n°. 586; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 October 1939, 
n°. rr266 M/P.B.R., afdeeling Volkshuisves
ting; 

0. dat de raad der gemeente 's-Gravenzan
de in zijn openbare vergadering van 2 Mei 
1939 besloot art. 26 van de Bouwverordening 
dier gemeente, van welk artikel het 6• lid 
bepaalt: 

"6. Buiten de bebouwde kom is het 
verboden: 

a. meer dan twee woningen aaneen te 
bouwen; 

b. een tot woning bes temd gebouw op 
te richten of een bestaand gebouw tot 
woning in te richten, tenzij de afstand tus
schen eenig deel van dat gebouw, ter weers
zijden van dit laatste evenwijdig aan de as 
van den weg gemeten, en het naastbijzijnde, 
niet op hetzelfde erf staande, aan dezelfde 
zijde van denzelfden weg gelegen gebouw, dat 
reeds bestaat of ingevolge een verleende en 
nog van kracht zijnde vergunning gebouwd 
kan worden, meer dan 30 meter zou bedragen ; 
aan te vullen met een 9e lid, luidende : 

,,9. Van · het bepaalde in het zesde lid, 
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sub b kunnen burgemeester en wethouder s 
voor boerderijen, kweekers- en tuinders
woningen, plaatsjes in den zin der Landar
beiderswet en andere vrijstaande woningen 
ten dienste van eenig agrarisch of ander 
bedrijf ter plaatse, Jndien de bOU],V daarv~n 
overeenkomstig dat voorschrift ónmogehJk 
is, vrijstelling verletri~n. " .; . 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
schrijven van 3·0 .. Mei/3 Juni 1939 aan dit 
raadsbesluit goedke·uring hebben onthouden, 
o. m. overwegende, dat zij met den Inspec
teur voor de volkshuisvesting het bepalen 
van een minimum-afstand van IS m ge
wenscht blijven achten, teneinde eenige 
objectieve garantie te hebben, dat de belan
gen, beoogd met het voorschrift , waarva!l 
vrijstelling mogelijk wordt gemaakt (d. 1. 

in het bijzonder wering van lintbebouwing), 
voldoende beschermd blijven; 

dat naar hunne meening tegen dien 
minimum-afstand geen overwegend bezwaar 
behoeft te bestaan, daar het hier betreft 
den zuiver agrarischen bouw, welke toch 
uiteraard steeds een zekere mate van open
heid zal vertoonen; dat zij voorts meenen te 
moeten blijven vasthouden aan de voor
waarde, dat bij wijze van compensatie voor 
de onderhavige vrijstellingsmogelijkheid de 
zoogenaamde dertig-meter-bepaling van art. 
26, lid 6 onder b, worde gewijzigd in eene 
vijftig-meter-bepaling, welke dan immers in 
hoofdzaak nog slechts beteekenis zal hebben 
voor den niet agrarischen bouw (van rente
nierswoningen e. d.) ; 

dat het hun voorts , teneinde eenigen 
waarborg te hebben, dat de vrijstelling 
inderdaad slechts voor den bouw voor agrari
sche doeleinden zal worden gevraagd en 
verleend, bij nader inzien met den Inspecteur 
gewenscht voorkomt, dat het midden van het 
negende lid kome te luiden: ., Van het .. . .. . 
of ander bedrijf ter plaatse, indien de bijbe
hoorende, aan dat bedrijf dienstbare grond 
een oppervlakte heeft van ten minste ½ ha 
en de desbetreffende bouw overeenkomstig 
dat voorschrift onmogelijk is, . . . .. " enz.; 
dat zij tenslotte nog mededeelen, dat de door 
hen voorgestelde redactie voor het negende 
en wijziging van het zesde lid van art. 26 de 
instemming hebben van de Bebouwings
commissie Westland (welke commissie die 
redactie trouwens op grond van de door 
haar bij de beoordeeling van bouwplannen 
opgedane ervaringen in hoofdzaak heeft 
ontworpen) en de provinciale commissie voor 
de uitbreidingsplannen, op wier advies zij, 
voorzooveel noodig, ook de besturen der an
dere bij de eerstgenoemde commissie aange
sloten gemeenten hebben uitgenoodigd' een 
overeenkomstige wijziging en aanvulling 
van het genoemde artikel der onderscheidene 
plaatselijke bouwverordeningen te bevorde
ren ; 

dat de raad der gemeente 's-Gravenzande 
in beroep aanvoert, dat de wenschelijkheid 
tot aanvulling van art . 26 der bouwverorde
ning in verschillende vergaderingen van zijn 
college een punt van bespreking heeft uitge
maakt; dat reeds in zijne vergadering van 
30 Januari 1939, op voorstel van een 5-tal 
leden van zijn college, met algemeene stem-

men werd besloten art. 26 der bouwverorde
ning als volgt aan te vullen : 

,,9. Van het bepaalde in het zesde lid, 
sub a en b, kunnen burgemeester en wethou
ders in bijzondere gevallen ontheffing ver
leenen" ;. dat het genoemde besluit zijn 
oorzaak vond in het feit, dat krachtens 
art. 26, lid 6, der bestaande bouwverordening, 
het buiten de bebouw'de kom, met name o. a. 
aan detf parallelweg- langs den Maasdijk 
tusschen Woutersweg en Heenweg, niet 
mogelijk is, dat tuinders op hun tuin aan den 
weg eene woning bouwen, omdat dan de 
30 m tusschenruimte in het gedrang zou 
komen; dat zijn college tegen lintbebouwing 
is, doch meent , dat desniettegenstaande in 
bijzondere gevallen ontheffing van het 30 m 
voorschrift door burgemeester en wethouders 
mogelijk moet zijn; dat Ged. Staten hun 
goedkeuring aan dit besluit onthielden; dat 
in zijne vergadering van 2 Mei 1939 werd 
besloten gedeeltelijk tegemoet te komen aan 
de wenschen van Ged. Staten, doch zijn 
standpunt ten opzichte van de afstandsbe
paling niet prijs te geven ; dat dit tweede 
besluit in de oogen van Ged. Staten eveneens 
geen genade mocht vinden; dat zijn college 
evenwel de meening is toegedaan, dat de 
mogelijkheid tot vrijstelling van het bepaalde 
in art. 26 , lid 6, sub b, moet bestaan ; 

0. dat Wij met Ged. Staten van meening 
zijn, dat het , door ",den gemeenteraad van 
's-GravenzandJ! vastgestelde nieuwe 9• lid 
van art. 26 der Bouwverordening dezer 
gemeente ten onrechte geen o~jectieve be
perkingen inhoudt van de daarbij aan burge
meester en wethouders gegeven bevoegdheid 
tot vrijstelling van het bepaalde in het 6• 
lid van ditzelfde artikel; 

dat immers bij het ontbreken van deze 
beperkingen geen voldoende waarborg be
staat dat, bij het gebruikmaken van de 
bevoegdheid om vrijstelling te verleenen, het 
voorschrift van het evengenoemde 6• lid 
van art . 26, hetwelk met name gegeven is 
ter voorkoming van lintbebouwing, niet in 
grootere mate zou worden terzijde gesteld 
dan toelaatbaar kan worden geacht; 

dat op grond van de ter zake ontvangen 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat Ged. Staten terecht als eischen hebben 
gesteld, dat de afstand, bedoeld in art. 26, 
6• lid sub b, in ieder geval niet minder mag 
bedragen dan IS m , en dat .de grond, behoo
rende bij het bedrijf, t~n behoeve waarvan de 
vrijstelling wordt verlangd , eene oppervlakte 
van ten minste ½ ha moet hebben; 

dat evenwel met den Hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) 
moet worden geoordeeld, dat de eisch van 
Ged . Staten, dat als compensatie van de 
onderwerpelijke vrijstellingbevoegdheid de 
in art . 26, 6• lid sub b, thans voorgeschreven 
afstand van 30 m moet worden gebracht op 
50 m, te ver gaat, aangezien deze bepaling, 
zooals zij thans luidt, voldoende is om het 
ontstaan van te dichte bebouwing buiten de 
bebouwde kom te beletten ; 

dat, afgezien echter van dit laatste punt, 
Ged. Staten blijkens het vorenstaande terecht 
aan het onderhavige raadsbesluit goedkeu
ring hebben onthouden; 
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Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken, 

enz. (A.B.) 

2 November z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 40). 

.,Afschuiving" kan niet worden afge- • 
leid uit de omstandigheid, dat een amb
tenaar van het bevolkingsbureau in zijn 
hoedanigheid van diaken bewerkstelligd 
heeft, dat den armlastige vanwege de 
diaconie een bedrag is verstrekt voor 
verhuizingskosten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van het 
gezin van J. van Timmeren; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 18 October 1939, n°. 571; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 October 1939, 
n°. 11130, afdeeling Armwezen; 

0. dat J. van Timmeren met zijn gezin, 
bestaande uit een vrouw, met wie hij samen
leeft, te weten Elsje Verschragen, en een door 
hem erkend dochtertje van ruim 2 jaar, op 
9 Septembe;, 19·38 van Groningen te Amster
dam aankwam, alwaar aan ' liet gezin met 
ingang van .22 September 1938 ondersteuning 
krachtens de Armenwet moest worden ver
leend ; 
· dat het bestuur der E urge : lijke Instelling 

voor Maatschappelijken Steun, te Amster
dam, van oordeel is, dat tot de komst van het 
gezin in deze gemeente invloed van of van
wege burgemeester en wethouders van 
Groningen heeft medegewerkt, aanvoerende, 
dat Van Timmeren te Groningen gevangenis
straf had ondergaan en de evengenoemde 
vrouw intusschen hem daarheen was gevolgd; 
dat hij na ommekomst van zijn straftijd 
eenigen tijd heeft gewerkt; dat hij bezoek 
kreeg van een ambtenaar van het bevolkings
register te Groningen, die de genoemde 
vrouw en hem op de noodzakelijkheid wees, 
zich te doen inschrijven; dat hij dezen ver
telde, dat hij ondersteuning noodig had en 
die volgens hem verstrekte inlichtingen van 
den Directeur der, Strafgevangenis en de 
reclasseeringsambtenaren te Groningen niet 
zou kunnen krijgen; dat' deze ambtenaar 
hem zeide, dat hij naar het bevolkingsregis
ter moest gaan, ciindat daar iemand zat, die 
hem wel helpen kon, misschien aan reiskosten: 
dat hij daarheen ging ert daar den evenge
noemden ambtenaar zag, die den loket
ambtenaar inlichtte; dat hij toen aan den 
loket-ambtenaar zeide, dat hij ondersteuning 
wilde aanvragen en, als hij te Groningen geen 
steun kon krijgen, wel naar Amsterdam 
wilde ; dat hij nog om ondersteuning vroeg, 
zeggende, dat hij toch al (in de gevangenis) 
een jaar te Groningen had doorgebracht, doch 
hij ten antwoord kreeg, dat dit jaar niet 
meetelde; dat hem werd meegedeeld, dat 
hij den volgenden dag terug moest komen; 
dat hij dat deed en van den loket-ambtenaar, 

L. J. Zandt, tevens diaken van de Neder
duitsch Hervormde Gerr.eente, een brief 
ontving voor een mede-diaken, D. Klamer; 
dat de laatstgenoemde hem toen f 15 be
taalde, waarmede hij eenige dagen later naar 
Amsterdam vertrok; dat Van Timmeren 
verklaart, dat hij, ofschoón hij vóór zijne 
insluiting in de gevangenis in Amsterdam had 
gewoond, liever in Groningen•was ,gebleven, 
omdat zijne familie en die van de meerge
noemde Elsje Verschragen in de provincie 
Groningen wonen, een zuster van hem, 
Ellegina, gehuwd met J . Kaper, in de stad 
Groningen; dat Van Timmeren zelf in de 
provincie Groningen, te Bierum, geboren is; 
dat Elsje Verschragen eveneens in die 
provincie, te Hoogkerk, geboren is; dat hij 
als getuige van het gesprek met den ambte
naar. van het bevolkingsregister te zijnen 
huize noemt G. de Haan te Groningen; 

dat burgemeester en wethouders van 
Groningen daartegenover stellen, dat een 
bevolkingsagent in Augustus 1938 Van 
Timmeren, die zich niet had laten inschrijven, 
te zijnen huize heeft bezocht om te informee
ren, of hij van plan was zich blijvend te 
Groningen te vestigen; dat Van Timmeren 
bij deze gelegenheid aan den bevolkingsagent 
mededeelde, dat hij - daar hij zonder werk 
was - voor steun in aanmerking wenschte 
te komen, terwijl hij tevens den wensch uitte 
naar Amsterdam terug te keeren, waar hij 
verwachtte gemakkelijker aan den slag te 
kunnen komen; dat de bevolkingsagent 
daarop aan Van Timmeren te kennen gaf, dat 
hij omtrent steunaangelegenheden geen in
lichtingen kon verstrekken, daar zulks niet 
tot zijn competentie behoorde, terwijl hij 
voorts Van Timmeren uitnoodigde zich voor 
zijne inschrijving bij het bevolkingsbureau te 
vervoegen; dat de betrokken ambtenaar zeer 
nadrukkelijk heeft verklaard niet met Van 
Timmeren te hebben gesproken - zooals 
deze tegenover de autoriteiten te Amsterdam 
heeft doen voorkomen - over de mogelijk
heid, dat hij door een anderen bevolkings
ambtenaar - tevens diaken der Neder
duitsch Hervormde Gemeente - in diens 
laatstgenoemde kwaliteit aan reisgeld zou 
kunnen worden geholpen; dat, toen Van 
Timmeren zich op I September 1938 bij het 
bevolkingsbureau vervoegde, de bevolkings
agent den anderen, zooeven bedoelden, 
ambtenaar enkel er op heeft gewezen, dat hij 
Van Timmeren had uitgenoodigd zich aan 
te melden; dat hij daarbij niet - zooals Van 
Timmeren het wil doen voorkomen - dien 
ambtenaar heeft verzocht om als diaken aan 
Van Timmeren financieelen steun te verlee
nen, ten einde hem in staat te stellen, naar 
Amsterdam terug te keeren; dat bij het ten 
huize van Van Timmeren gevoerde gesprek 
geen derden aanwezig zijn geweest; dat de 
door Van TimmE:ren genoemde G. de Haan 
desgevraagd heeft verklaard bij het bedoelde 
onderhoud persoonlijk niet aanwezig te zijn 
geweest; dat derhalve ook op dit punt de 
beweringen van Van Timmeren niet met è<: 
waarheid strooken; dat Van Timmeren ook 
bij zijn eerste bezoek aan het bevolkings
bureau op I September mededeelde, dat hij 
er de voorkeur aan zou geven om naar Am
sterdam terug te keeren, doch dat hem daar-
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voor de middelen ontbraken; dat hij in 
Amsterdam - haar hij beweerde - gemak
kelijk een woning zou kunnen huren; dat de 
loket-ambtenaar, die hem te woord stond, 
daarop aan Van Timmeren heeft geantwoord, 
dat hij bereid was om - in zijne kwaliteit 
van diaken - het geval aan de Diaconie der 
Nederduitsch Hervormde Gemeente voor te 
leggen, omdat wellicht van die zijde hulp 
zou kunnen worden verleend; dat Van 
Timmeren toen nog denzelfden dag met een 
kennis per auto naar Amsterdam is vertrok
ken, vanwaar hij op 3 September daaraan
volgend terugkeerde met de mededeeling in 
het huren van een woning te zijn geslaagd; 
dat toen vanwege de Hervormde Diaconie 
door een der andere diakenen aan Van 
Timmeren een bedrag van f 15 is verstrekt 
voor de bekostiging van zijne verhuizing 
naar Amsterdam; dat zij niet kunnen inzien, 
dat uit het bovenaangegeven verloop van de 
zaak moet worden afgeleid , dat hier een 
armenafschuiving, als bedoeld in art. 40 der 
Armenwet, heeft plaats gehad; dat de loket
ambtenaar Zandt enkel , zulks als gevolg van 
het feit, dat hij diaken van de Nederduitsch 
Hervormde Gemeente is, zijne bemiddeling 
heeft verleend, dat de diaconie met ·het geval 
Van Timmeren op de hoogte werd gesteld, 
omdat Van Timmeren zelf telkens den wensch 
naar voren bracht om naar Amsterdam terug 
te gaan; 

0. dat Wij op grond van de stukken van 
oordeel zijn, dat niet kan worden gezegd, 
dat zich hier een geval van afschuiving, als 
bedoeld in art . 40 der Armenwet, heeft 
voorgedaan; 

dat het tegendeel met name niet kan 
worden afgeleid uit de omstandigheid, dat 
een ambtenaar van het bevolkingsbureau 
te Groningen in zijne hoedanigheid van 
diaken der Nederduitsch Hervormde Ge
meente aldaar bewerkstelligd heeft, dat aan 
Van Timmeren vanwege de diaconie dezer 
gemeente een bedrag van f 15 is verstrekt 
voor de bekostiging van zijne verhuizing 
naar Amsterdam ; 

dat de vertegenwoordiger van het Ge
meentelijk Bureau voor Maatschappelijken 
Steun, te Amsterdam, weliswaar in de open
bare vergadering van de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, een beroep heeft gedaan op Ons 
besluit van 29 Juni 1939, n°. 10, doch dat dit 
beroep reeds hierom niet opgaat, omdat in 
het geval, waarop dit besluit betrekking 
heeft, in tegenstelling met het onderhavige, 
de ondersteuning door het betrokken kerke
lijk armbestuur was toegekend na overleg 
met het gemeentebestuur, en dit bestuur 
bovendien de kosten van deze ondersteuning 
geheel aan het kerkelijk armbestuur had 
gerestitueerd; 

Gezien de Armenwet 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet, zich hier niet voordoet, 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot dit 
geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister v,m Binnenlandsche Zaken 
enz. (A.B .) 

November r939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
72). 

Terecht is medewerking ex art. 72 ge
weigerd voor aanschaffing van nieuwe 
leermiddelen voor het spellingonderwijs, 
omdat de thans gebezigde, in 1931 aan
geschafte, methode verouderd zou zijn, 
aangezien het belang van het onderwijs 
aan .de onderhavige school zeer wel toe
laat, dat, naarmate de thans in gebruik 
zijnde taalboekjes versleten zullen zijn, 
geleidelijke vervanging daarvan door de 
door het schoolbestuur gewenschte boek
jes plaats vindt, en het geenszins noodig 
is, dat thans in alle klassen tegelijk de 
methode van het spellingonderwijs ver
andering ondergaat. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van de Vereeniging tot 
stichting en instandhouding der Hervormde 
school te Hijken, gemeente Beilen, gevestigd 
aldaar, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Drenthe van 7 Juni 1939, n °. 77, tot on
gegrondverklaring van het beroep van den 
appellant tegen het besluit van den raad der 
gemeente Beilen van 27 Dec. 1938, n °. 8, 
voorzoover daarbij de overeenkomstig art. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde 
medewerking voor de aanschaffing van leer
middelen voor het spellingonderwijs aan de 
bijzondere lagere school, Vorrelveenscheweg 
te Hijken, gemeente Beilen is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 October 1939, n °. 579; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 Oct. 1939, n °. n325, afd. L. O.; 

0 . dat de raad der gemeente Beilen bij be
sluit van 27 Dec. 1938 o. a. aan het even
genoemde schoolbestuur medewerking heeft 
geweigerd voor het aanschaffen van nieuwe 
leerboeken voor het spellingonderwijs, daar
bij o. a. overwegende, dat het schoolbestuur 
voor het spellingonderwijs wenscht aan te 
schaffen de leerboekjes "Onze Nederland
sche Taal" van Donkernloot en van Slooten; 
dat naar de meening van de Inspectrice van 
het lager onderwijs in de inspectie Assen, 
wier advies burgemeester en wethouders heb
ben ingewonnen, het van zelf spreekt, dat 
het schoolbestuur, overgaande tot aanschaf
fing van nieuwe boekjes, daarvoor een me
thode kiest, die naar zijne meening beter 
aan het doel, het geven van vn1chtdragend 
taalonderwijs , beantwoordt, hetgeen echter 
niet wegneemt, dat er ook dan sprake is van 
vervanging van oude of verouderde taalboek
jes; dat voor vervanging wegens slijtage en 
aanvulling tengevolge van normaal verbruik 
de kosten naar het stelsel der wet uit de ex
ploitatievergoeding dienen te worden be
streden; dat in verband met het bepaalde in 
het 2e lid van art. 75 der Lager-Onderwijs
wet 1920 dit gedeelte van de aanvraag dan 
ook niet kan worden ingewilligd; 
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dat, nadat van dit raadsbesluit, voorzoo
ver de medewerking daarbij werd geweigerd, 
het schoolbestuur bij Ged. Staten van Dren
the in beroep was gekomen, deze bij besluit 
van 7 Juni 1939, n°. 77, het beroep onge
grond hebben verklaard, daarbij o. a. over
wegende, dat volgens het tweede lid van art. 
75 àer Lager-Onderwijswet 1920 de overeen
komstig art. 72 gevraagde medewerking 
slechts wordt geweigerd,_ indien niet aan de 
in art. 73 omschreven vereischten is vol
daan, of indien door de inwilliging van een 
aanvrage om de noodige gelden te ontvan
gen voor den verbouw of de verandering van 
inrichting van een schoolgebouw, of voor de 
aanschaffing van schoolmeubelen, de leer
en hulpmiddelen daaronder begrepen, de nor
male eischen, aan het geven van lager onder
wijs te stellen, zouden worden overschreden, 
of indien de aanschaffing van leer- en hulp
middelen strekt tot vervanging van leer- en 
hulpmiddelen, die tengevolge van langdu
rig gebruik niet meer gebruikt kunnen wor
den, of tot aanvulling van den voorraad van 
schoolbehoeften in verband met de vermin
dering door verbruik; dat uit een terzake in
gesteld onderzoek is gebleken, dat de thans 
op de bijzondere school te Hijken in gebruik 
zijnde taalboekjes niet zoo oud zijn, dat ze 
niet nog gedurende enkele jaren kunnen wor
den gebruikt, zoodat niet kan worden ge
zegd, dat hier sprake is van aanschaffing 
van leermiddelen tot vervanging van leer
middelen, die tengevolge van langdurig ge
bruik niet meer gebruikt kunnen worden : 
dat voorts hun college gaarne aanneemt, dat 
een andere spellingmethode dan de thans op 
de school in gebruik zijnde meer in overeen
stemming zou zijn met de eischen, welke aan 
het taalonderwijs worden gesteld, doch dat 
toch bezwaarlijk kan worden aanvaard, dat 
een methode, welke in 1931, bij de opening 
van de school, werd gekozen, reeds thans als 
verouderd zou moeten worden afgeschaft en 
niet nog enkele jaren zou kunnen worden 
gebruikt; dat het hun college dan ook voor
komt, dat zeer wel geleidelijk tot aanschaf
fing van een nieuwe spellingmethode kan 
worden overgegaan, waarvan de kosten uit 
de jaarlijksche exploitatievergoeding zullen 
kunnen worden bestreden; dat bij geleidelij
ke aanschaffing tevens het bezwaar, dat er 
te weinig boekjes zijn van de in gebruik zijn
de methode en dat aanvulling daarvan niet 
meer mogelijk is, zal worden ondervangen; 
dat op grond van het vorenstaande moet 
worden aangenomen, dat bij inwilliging van 
de onderwerpelijke aanvrage de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, zouden worden overschreden; 

dat van het genoemde besluit van Ged. 
Staten het schoolbestuur bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat, nog afgezien 
van het feit, dat de lage gemeentelijke ver
goeding in verband met het geringe aantal 
leerlingen der school niet een dergelijke ex
tra-uitgave voor vervanging van een verou
derde methode door een nieuwe toelaat, bo
vendien geleidelijke aanschaffing geen zin 

zou hebben, daar s·peciaal, in het zevende 
leerjaar een tekort bestaat; dat tevens gelei
delijke aanschaffing onmogelijk is, omdat een 
methode niet geleidelijk pleegt te veroude
ren, en zeker niet in het onderhavige geval, 
nu zij zelfs niet meer wordt herdrukt; dat 
echter, zelfs indien geleidelijke aanschaffing 
mogelijk ware, hierin geen reden zou kun
nen gelegen zijn, de kosten eener dergelijke 
geleidelijke aanschaffing door het schoolbe
stuur uit de gemeentelijke vergoeding te doen 
betalen; dat ook bij geleidelijk aanschaffen 
eener nieuwe methode de kosten daarvan -
indien de normale eischen althans niet wor
den overschreden - overeenkomstig art. 72 
der wet door de gemeente behooren te wor
den vergoed, daar het hier immers niet be
treft het aanschaffen van leer- en hulpmid
delen tot vervanging van leer- en hulpmid
delen, die tengevolge van langdurig gebruik 
niet meer gebruikt kunnen worden, of tot 
aanvulling van den voorraad van schoolbe
hoeften in verband met de vermindering door 
gebruik, zooals het college van Ged. Staten 
zelf uitdrukkelijk erkent ; dat het schoolbe
stuur gedwongen is, daar van de in gebruik 
zijnde methode geen nieuwe druk verschijnt, 
in het tekort aan leermiddelen, te voorzien 
door algeheele vervanging van de - door 
het niet meer herdrukt worden - verouder-• 
de methode; dat bij afwijzing van de onder
havige aanvrage het schoolbestuur genood
zaakt zou worden aan zijne school twee ver
schillende methoden naast elkaar in gebruik 
te doen nemen, of - terwijl de in gebruik 
zijnde methode nog niet is versleten - een 
geheel nieuwe methode uit de exploitatie
vergoeding te bekostigen, hetgeen, gezien 
het lage bedrag van deze vergoeding niet al
leen onmogelijk is , maar bovendien niet in 
overeenstemming zou zijn met het beginsel 
der wet; 

dat zijns inziens de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, hier 
niet zijn overschreden, zoodat de aanvrage 
alsnog behoort te worden ingewilligd; 

0. dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden aangenomen, dat het 
belang van het onderwijs aan de onderhavi
ge school zeer wel toelaat, dat, naarmate de 
thans in gebruik zijnde taalboekjes versle
ten zullen zijn, geleidelijke vervanging daar
van door de door het schoolbestuur ge
wenschte boekjes plaats vindt, en dat het 
geenszins noodig is, dat thans in alle klas
sen tegelijk de methode van het spellingon
derwijs verandering ondergaat ; 

dat derhalve de gevraagde medewerking 
ingevolge het bepaalde in het tweede lid van 
art. 75 der Lager-Onderwijswet 1920 terecht 
is geweigerd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 
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3 November z939. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101ter). 

Terecht heeft de Minister bij de toe
passing van art. 101ter rekening gehou
den met de kosten van eene vakonder
wijzeres voor nuttige handwerken voor 
meisjes, nu in dit geval voor het school
bestuur bij de aanstelling van een bo
ventalligen onderwijzer ingevolge art. 56 
2e lid geen keuze bestond tusschen de 
benoeming van een mannelijke leer
kracht en een onderwijzeres met akte K., 
daar geen wachtgeld werd genoten door 
een gewezen onderwijzeres aan deze of 
aan eene andere, onder bestuur van de 
schoolvereeniging staande, lagere school. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Idaarderadeel tegen 
de beschikking van Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 26 
Juni 1939, n °. 6272, afd. L . 0., waarbij over
eenkomstig art. 101ter der Lager-Onderwijs
wet 1920 ten behoeve van de bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs , te War
tena, gemeente Idaarderadeel, de vergoeding, 
bedoeld in art. 101 dier wet, over het jaar 
1939 is vastgesteld op f 15 per leerling; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Oct. 1939, n °. 590; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 October 1939, n °. 11326, afd. L. O .; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zijne evengemelde 
beschikking ten verzoeke van het bestuur 
der Vereeniging tot stichting en instandhou
ding van scholen met den Bijbel te Wartena, 
gemeente Idaarderadeel, de vergoeding, be
doeld in art. 101 der Lager-Onderwijswet 
1920 voor de bijzondere lagere school te War
tena, uitgaande van deze vereeniging, heeft 
vastgesteld op f 15 per leerling, daarbij over
wegende, dat het schoolbestuur o. m . aan
voert, dat voor deze school met gemiddeld 
39 leerlingen in 1938, een vakonderwijzeres 
voor nuttige handwerken noodzakelijk is, 
voor wie het geen recht heeft op de afzon
derlijke vergoeding, bedoe ld in art. xoxbis 
der wet, aangezien naast het mannelijk hoofd 
tevens een extra leerkracht met toepassing 
van art. 56, tweede lid, der wet aan de school 
verbonden is; dat de redactie van het arti
kel inderdaad tot deze interpretatie aanlei
ding geeft, terwijl voorts van het niet-benoe
men van een vrouwelijke leerkracht het 
schoolbestuur redelijkerwijze geen verwijt 
kan worden gemaakt, nu het als onderwijzer 
volgens het tweede lid van art. 56 den eigen 
wachtgelder van de school heeft aangesteld; 
dat, aangezien derhalve de post: salaris vak
onderwijzeres mede in aanmerking komt, en 
overigens, wat de begrooting van het school
bestuur betreft, alleen de post voor andere 
uitgaven voor eenige vermindering vatbaar 

is, met het schoolbestuur moet worden aan
genomen, dat het voor 1939 beschikbaar ge
steld bedrag van f 8.71 voor de redelijke be
hoeften der school ontoereikend is; 

dat van deze beschikking de raad van 
Idaarderadeel bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de genoemde school, als 
gevolg van "de aanstelling van een bovental
ligen onderwijzer in 1939, haar aanspraak op 
de ingevolgé art. 101bis, ge lid, der Lager
Onderwijswet 1920 aan de zoogenaamde één
mansscholen toekomende vergoeding der be
looning van een vakonderwijzeres heeft ver
loren, waardoor hare exploitatie werd be
zwaard met het salaris van een vakonderwij
zeres ad f us per jaar; dat deze uitgaaf had 
kunnen worden vermeden, indien niet een 
boventallige onderwijzer, doch een onderwij
zeres was aangesteld; dat, zonder het school
bestuur van de aanstelling van den eigen 
wachtgelder een verwijt te maken, het toch 
niet billijk is te achten, dat de lasten, welke 
uit eene dergelijke handeling van het school
bestuur voortvloeien, worden afgewenteld op 
de gemeente; dat het door Onzen Minister 
vastgestelde bedrag ad f 15 per leerling, naar 
's raads meening, derhalve dient te worden 
verminderd met dat der belooning voor de 
vakonderwijzeres; dat deze belooning, bij een 
gemiddeld aantal kinderen van 39 f 2.95 per 
leerling bedraagt; 

0. dat ingevolge art. 97, 2e lid, onder 2, der 
Lager-Onderwijswet 1920 op de vergoeding, 
bedoeld in het re lid van dit artikel, in min
dering wordt gebracht de jaarwedde of wed
de van den onderwijzer, die bij zijne benoe
ming tot onderwijzer aan de school niet in 
het genot was van wachtgeld, terwijl wacht
geld als gewezen onderwijzer aan die school 
of aan eene andere onder bestuur van de
zelfde instelling of vereeniging staande la
gere school genoten werd door een gewezen 
onderwijzer, die op het tijdstip van ingang 
der benoeming niet ouder was dan zestig 
jaar; 

dat in het onderwerpelijke geval voor het 
schoolbestuur bij de aanstelling van een bo
ventalligen onderwijzer ingevolge art. 56, 2e 
lid, der wet, geen keuze bestond tusschen de 
benoeming van een mannelijke leerkracht en 
een onderwijzeres (met akte k), aangezien 
geen wachtgeld werd genoten door e e n ge
wezen onderwijzeres aan deze of aan eene 
andere, onder bestuur van de genoemde ver
eeniging staande, lagere school; 

dat onder deze omstandigheden, bij de toe
passing van art. 101ter der wet, Onze Minis
ter terecht met de kosten van eene vakon
derwijzeres voor de nuttige handwerken voor 
meisjes heeft rekening gehouden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 
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6 November z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (M. en R.Regl. art. 6; Ge
meentewet art. 94; A. P. V. van Haar
lem art. u4) . 

Req's stelling, dat art. u4 der A.P.V. 
van Haarlem, waarbij wordt verboden 
voertuigen, kinderwagens, kruiwagens 
en dergelijke lichte voertuigen daaron
der begrepen, niet behoorlijk tegen weg
nemen of wegvoeren beveiligd onbe
heerd op den openbaren weg te laten 
staan tenzij met vergunning van B . en 
W., een onderwerp zou betreffen, waar
in door art. 6 M. en R.Regl. is voorzien, 
is onjuist. Art. 6, lid 1 voornoemd heeft 
uitsluitend ten doel de vrijheid en vei
ligheid van het verkeer te waarborgen. 
Art. 114 A.P. V. heeft duidelijk de 
strekking enkel den zoo veelvuldig voor
komenden diefstal van voertuigen op 
den openbaren weg te voorkomen, welke 
strekking niet anders wordt door de 
plaatsing van dit artikel in het Hoofd
stuk Straatpolitie onder § 2 getiteld : 
"Van het verkeer op den openbaren 
weg". 

Mitsdien kan het verbindend zijn van 
art. 114 voornoemd noch met een beroep 
op art. 6, lid 1, M. en R.Regl. i.v.m. art. 
6 M . en R .wet, noch met een beroep op 
art. 194 der Gemeentewet i .v.m. Hoofd
stuk II M. en R.Regl. worden bestreden. 

Op het beroep van W. B. E., rechtskundig 
adviseur te Haarlem, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van het Kantongerecht te 
Haarlem van den 17den Mei 1939, waarbij 
requirant ter zake van "in de gemeente Haar
lem een voertuig, niet behoorlijk tegen weg
nemen of wegvoeren beveiligd, onbeheerd op 
den openbaren weg laten staan zonder ver
gunning van B. & W.", met aanhaling van 
de artt. 9, 114 en 13 7 der Alg. Pol.verorde
ning van Haarlem, 23 en 91 Sr. , is veroor
deeld tot eene geldboete van drie gulden sub
sidiair twee dagen hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-G en. Holsteyn. 

De Kantonrechter te Haarlem heeft bij 
schriftelijk vonnis van 17 Mei 1939 den ver
dachte ter zake van het bewezen verklaarde 
telastegelegde, te weten dat hij in de ge
meente Haarlem op of omstreeks 16 Maart 
1939 des namiddags omstreeks te 12.45 uur 
op den openbaren weg den Kruisweg een 
rijwiel niet behoorlijk tegen wegnemen of 
wegvoeren beveiligd, onbeheerd heeft laten 
staan zonder vergunning van Burgemeester 
en Wethouders van Haarlem, als opleveren
de enz. 

Tegen dat vonnis heeft de verdachte be
roep in cassatie ingesteld. Requirant heeft 
bij schriftuur voorgesteld en toegelicht twee 
middelen van cassatie, luidende: 

I. S. , althans v . t . van art. u4 der Alg. 
Pol. verordening voor de gemeente Haarlem, 
in verband met art. 6 der Motor- en Rijwiel
wet, art. 6, eerste lid van het Motor- en Rij
wielreglement; 

II. S ., althans v. t. van art. 194 der Ge
meentewet juncto artt. 2 en 6 der Motor- en 
Rijwielwet, artt. 3 e.v. (Hoofdstuk II) van 
het Motor- en Rijwielreglement, mede in 
verband met art. u4 der genoemde veror
dening. 

Requirant betoogt in zijn toelichting, dat 
de Kantonrechter ten onrechte het bewezene 
_strafbaar heeft geacht en wel als overtreding 
van genoemd art. u4 A. P. V., daar dit arti
kel niet verbindend is omdat het, ongeacht 
de belangen die het overigens beschermt (als 
tegengaan van diefstal van voertuigen), on
getwijfeld in de verordening is opgenomen 
als deel van de regeling van het verkeer op 
den openbaren weg, en ten deze, in verband 
met het gebruik van motorrijtuigen en rij
wielen, regelen zijn gesteld bij de Motor- en 
Rijwielwet en het op deze wet steunende 
Motor- en Rijwielreglement. 

Blijkens de toelichting zijn de voorgestelde 
middelen dan in het bijzonder gebaseerd: 

het eerste middel hierop, dat zoowel ge
noemd art. u4 A. P. V. als art. 6, eerste lid, 
van het M . en R.reglement ieder voor zich 
de voorwaarden stelt, waaronder het (doen 
of) laten staan o. m. van een rijwiel op een 
weg is toegestaan en op dit punt dus krach
tens art. 6 der M. en R.wet alleen de voor
waarden van het M . en R .reglement in aan
merking mogen komen, hebbende dus de 
Kantonrechter ten onrechte geoordeeld dat 
genoemd art. 114 A. P. V. een punt betreft 
waarin noch door de M . en R . wet noch door 
het M. en R .reglement is voorzien. 

Het tweede middel hierop, dat genoemd 
art. 114 A. P. V., in de verordening opgeno
men als deel van de regeling van het verkeer 
op den openbaren weg, in verband met het 
gebruik van motorrijtuigen en rijwielen be
treft een onderdeel van hetzelfde onderwerp 
als geregeld in Hoofdstuk II van het M . en 
R.reglement, dat voorschriften inhoudt no
pens het verkeer op de wegen en de rijwiel
paden in verband met het gebruik van mo
torrijtuigen en rijwielen, zoodat krachtens 
art. 194 der Gemeentewet het verbod van 
meergenoemd art. 1 r 4 t engevolge van de re
geling van Hoofdstuk II van het M . en R.
reglement niet verbindend is, terwijl hierin 
de bepaling van art. 6 der M. en R.wet geen 
verandering brengt, daar - ook indien art. 
u4 geacht kon worden een punt te betreffen, 
waarin noch door de M . en R .wet noch door 
het M. en R.reglement is voorzien (quod 
non) - art. 194 der Gemeentewet ten deze 
toepasselijk blijft, nu, zooals hiervoor is op
gemerkt, het M. en R.reglement voorziet in 
hetzelfde onderwerp, waarvan art. n4 voor
noemd een onderdeel regelt (een en ander 
blijkbaar ontleend aan het arrest van den 
Hoogen Raad van 27 Juni 1932, N . J . 1932 
blz. 1513) . 

De middelen zijn blijkens inhoud en toe
lichting gericht tegen de overwegingen, waar
mede de Kantonrechter blijkens het bestre
den vonnis heeft verworpen verdachte's ver
weer dat het bewezen feit niet strafbaar is, 
omdat art. II4 der Alg. Pol.verordening voor 
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Haarlem ingevolge art. 194 der Gemeente
wet van rechtswege heeft opgehouden te gel
den nu het daarin strafbaar gestelde, in 
Hoofdstuk II van het Motor- en Rijwiel
reglement en wel in art. 6 van dat Reglement 
is geregeld. Die overwegingen luiden: 

"0. dat dit verweer evenwel faalt; dat toch 
gemeld art. 114 der A. P . V. van Haarlem 
voorkomt onder Hoofdstuk II tot opschrift 
dragende de "Straatpolitie" en de in gemeld 
art. rr4 voorkomende verbodsbepaling "tot 
het onbeheerd laten staan van voertuigen op 
den openbaren weg niet behoorlijk tegen 
wegnemen of wegvoeren beveiligd tenzij met 
vergunning van B. en W." daarin is opgeno
men om diefstal van rijwielen tegen te gaan, 
hetgeen uit de bewoordingen van dat artikel 
duidelijk blijkt en daartoe niet afdoet dat dit 
artikel in paragraaf 2 van dat Hoofdstuk tot 
opschrift dragende "van het verkeer op den 
openbaren weg" is opgenomen, hoewel het 
in paragraaf I van dat Hoofdstuk tot op
schrift dragende "van handelingen die ge
vaar, nadeel, hinder of aantoot kunnen ver
oorzaken" beter op zijn plaats zou zijn ge
weest; 

0. ten overvloede dat ook al zou voren
staande opvatting onjuist zijn, dan toch art. 
rr4 der A.P. V. van Haarlem verbindend is 
te achten omdat de bepaling van dat artikel 
een punt betreft, waarin noch in de Motor
en Rijwielwet noch in het Motor- en Rijwiel
reglement is voorzien, zoodat de gemeente
raad ingevolge art. 6 der Motor- en Rijwiel
wet volkomen bevoegd was om hieromtrent 
regelen te stellen". 

De in de eerste hiervorenvermelde overwe
ging van den Kantonrechter neergelegde op
vatting, dat de verbodsbepaling van art. n4 
der Alg. Pol.verordening voor Haarlem in 
deze verordening is opgenomen om diefstal 
van rijwielen (en andere voertuigen) tegen 
te gaan acht ik, mij vereenigende met des 
Kantonrechters motiveering daarvan, juist. 
Ik ben dan ook van meening dat genoemd 
art. rr4 geenszins is te beschouwen als deel 
van de regeling van het verkeer op den open
baren weg en dat het onderwerp van dat 
artikel niet is het onderwerp of een deel van 
het onderwerp, waarin de Motor- en Rijwiel
wet en het Motor- en Rijwielreglement voor
z ien, zijnde het onderwerp van deze wet en 
van dit reglement blijkens de considerans en 
art . 2 dier wet : regelen stellen nopens het 
verkeer op de wegen en de rijwielpaden in 
verband met het gebruik van motorrijtuigen 
en rijwielen. Naar mijn oordeel falen reeds 
hierom de voorgestelde middelen, die beiden 
uitgaan van de m . i. onjuiste opvatting dat 
meergenoemd art. 114 der Alg. Pol.-veror
dening in deze verordening is opgenomen als 
deel van de regeling van het verkeer op den 
openbaren weg, en kan 's Kantonrechters 
voormelde "ten overvloede" gegeven over
weging buiten beschouwing worden gelaten. 

Geen grond tot cassatie aanwezig oordee
lende, concludeer ik tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: (zie conclusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis, - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
- bewezen is verklaard het aan requirant te 
laste gelegde, dat hij enz. (zie conclusie); 

0. dat in dit vonnis onder meer is over
wogen "dat verdachte dit feit niet strafbaar 
acht, omdat art. rr4 der Alg. Pol.verordening 
van Haarlem ingevolge art. 194 der Gemeen
tewet van rechtswege heeft opgehouden te 
gelden nu het daarin strafbaar gestelde in 
Hoofdstuk II van het Motor- en Rijwiel
reglement en wel in art. 6 van dat Regle
ment is geregeld; 

"dat dit verweer evenwel faalt . enz. (zie 
conclusie); 

Wat de middelen betreft: 
0. dat art. 114 der Alg. Pol.verordening 

van Haarlem luidt: 
Het is verboden voertuigen, kinderwagens, 

kruiwagens en dergelijke lichte voertuigen 
daaronder begrepen, niet behoorlijk tegen 
wegnemen of wegvoeren beveiligd onbeheerd 
op den openbaren weg te laten staan, tenzij 
met vergunning van Burgemeester en Wet
houders; 

0. dat beide middelen berusten op de 
stelling, dat gezegd art. 114 betreft een on
derwerp, waarin voorzien is door art. 6 van 
het Motor- en Rijwielreglement, zooals dit 
gewijzigd is bij Algemeenen Maatregel van 
Bestuur van 18 September 1936, S. 578; 

0. dat deze stelling echter niet juist is; 
0. dat het verbod van art. 6, 1ste lid, van 

het Motor- en Rijwielreglement uitsluitend 
ten doel heeft de vrijheid en veiligheid van 
het verkeer te waarborgen; 

0. dat daarentegen art. n4 der A. P . V. 
van Haarlem niet inhoudt eene verkeersrege
ling, maar blijkens zijne woorden duidelijk de 
strekking heeft enkel den zoo veelvuldig 
voorkomenden diefstal van voertuigen op 
den openbaren weg te voorkomen, welke 
strekking niet anders wordt door de plaat
sing van dit artikel in het Hoofdstuk Straat
politie onder § 2, getiteld " Van het verkeer 
op den openbaren weg"; 

0 . dat genoemde artikelen derhalve onder
werpen van geheel uiteenloopenden aard re
gelen; 

0 . dat hieruit volgt, dat het verbindend 
zijn van art. rr4 der A. P . V. van Haarlem 
noch met een beroep op art. 6, 1ste lid, van 
het Motor- en Rijwielreglement in verband 
met art. 6 van de Motor- en Rijwielwet, noch 
met een beroep op art. 194 der Gemeentewet 
in verband met Hoofdstuk II van het Mo
tor- en Rijwielreglement kan worden bestre
den; 

0 . dat derhalve beide middelen falen; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J .) 
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6 November z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 168; Ver
ord. op de instandhouding Loosdrecht
sche Plassen art. 2b; B. W . art. 625). 

De t.1.1. doelt klaarblijkelijk op over
treding van art. 2b aan hef en onder b 
der "Verordening houdende bepalingen 
ter instandhouding der L oosdrechtsche 
plassen", zoodat de in die t .1.1. voorko
m ende aanduiding "op de Loosdrecht
sche Plassen" moet worden verstaan in 
denzelfden zin, waarin - overeenkom
stig art. 4 der verordening, houdende 
omschrijving van wat onder Loosdrecht
sche Plassen moet worden verstaan -
die woorden in gemeld voorschrift wor
den gebezigd, zoodat, nu het te laste 
gelegde werd bewezen verklaard, dat 
voorschrift in deze terecht toepassing 
vond. 

Voormeld art. 2b onder b houdende 
verbod om zonder vergunning van B . 
en W. eenig gedeelte der Loosdrechtsche 
plassen te overdekken of daarop of daar
boven een werkplaats of bergplaats aan 
te brengen of te hebben, hetwelk ge
geven is ter instandhouding der Loos
drechtsche Plassen en den eigenaar van 
het betrokken goed slechts bovenver
melde beperking in het gebruik van dat 
goed oplegt, doch overigens den eigen
dom onaangetast laat, valt naar zijn 
aard binnen de bij art. 168 der Ge
meentewet aan den Raad toegekende 
verordeningsbevoegdheid en is met art. 
625 B . W. niet in strijd. 

Op het beroep van P. C. K., arts, te 
Utrecht, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Utrecht 
van 2 Mei 1939, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een door het Kanton
gerecht te Utrecht op 15 Febr. 1939 gewezen 
vonnis, requirant ter zake van het "in de 
gemeente Loosdrecht zonder vergunning van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
op eenig gedeelte der Loosdrechtsche plassen 
een bergplaats hebben", met aanhaling van 
de artt. 2b su b Ib en 5 der verordening, hou
dende bepalingen ter instandhouding der 
Loosdrechtsche plassen, 23 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van zes gulden, met be
paling van den duur der vervangende hech
tenis op één dag. (Gepleit door Mr. S. van 
Oven) . 

D e H o o ge R aad , enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
G elet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, en 
luidende: 

I . ,,S., althans v . t . van de artt. 350, 351, 
358, 359, 425 Sv., 2b sub Ib en 5 der Veror
dening houdende bepalingen ter instandhou
ding der Loosdrechtsche Plassen der ge
m eente Loosdrecht, 

door het bewezenverklaarde strafbaar te 
oordeelen, hoewel dit slechts inhoudt dat ver-

<lachte een schuitenhuis heeft gehad op de 
Loosdrechtsche Plassen in een trekgat nabij 
de Wetering, hoewel volgens art. 4 dezer ver
ordening slechts strafbaar is eene handeling 
op de daarin met name genoemde Plassen"; 

II. ,,S., althans v . t. der artikelen voor
noemd en van de artt. 625 B . W ., 135 der 
Gemeentewet, 

omdat de in Middel I genoemde verorde
ning met de wet onverbindend is, daar zij 
niet in het belang van de huishouding der 
gemeente en in strijd met art. 625 B . W . de 
in de verordening opgenomen verbodsbepa
ling vermag uit te strekken over eenig deel 
der Plassen, hetwelk eigendom is van eenig 
ander"; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezenverklaard, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
hij op of omstreeks 12 October 1938 te Loos
drecht op de Loosdrechtsche Plassen in een 
trekgat nabij de wetering een schuitenhuis, 
ter lengte van ongeveer tien meter, ter breed
te van ongeveer vier meter en ter hoogte van 
ongeveer drie meter, waarin alstoen een of 
meer booten geborgen waren, heeft gehad, 
zulks zonder vergunning van Burgemeester 
en Wethouders dier gemeente; 

0. dat de "Verordening, houdende bepa
lingen ter instandhouding der Loosdrecht
sche Plassen" van de gemeente Loosdrecht, 
voorzooveel hier van belang, inhoudt: 

art. 2b : ,,Het is verboden zonder vergun
ning van Burgemeester en Wethouders: 

b. eenig gedeelte der Loosdrechtsche plas
sen te overdekken of daarop of daarboven 
een werkplaats of bergplaats aan te brengen 
of te hebben"; 

art. 4, tweede lid: ,,In deze verordening 
worden onder Loosdrechtsche Plassen ver
staan de Vuntus, de Eerste Loosdrechtsche 
Plas, de Tweede Loosdrechtsche Plas, de 
Derde Loosdrechtsche Plas, de Vierde Loos
drechtsche Plas en de Breukeleveensche Plas, 
de beide laatste slechts voorzoover zij binnen 
de gemeente Loosdrecht zijn gelegen " ; 

art. 5, eerste lid : Overtreding van eenige 
bepaling van deze Verordening wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste zes da
gen of geldboete van t en hoogste f 25; 

dat het eerste middel niet opgaat, daar de 
telastelegging klaarblijkelijk doelt op over
treding van art. 2b aanhef en sub b van bo
vengenoemde verordening, zoodat de in die 
telastelegging voorkomende aanduiding "op 
de Loosdrechtsche Plassen" moet worden 
v e rstaan in d e nzelfde n zin als die, waarin, -
overeenkomstig bovenvermeld art. 4 der ver
ordening - , die woorden in voormeld voor
schrift worden gebezigd, zoodat, nu het te 
laste gelegde werd bewezen verklaard, dat 
voorschrift in deze terecht toepassing heeft 
gevonden ; 

0 . dat tot toelichting van het tweede mid
del is aangevoerd, dat de verordening niet 
enkel betreft publiek domein en openb aar 
vaarwater, maar ook medebrengt ontoelaat
bare beperking van den eigendom; 

dat evenwel voormeld hier toegepast ver-
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bod, hetwelk is gegeven ter instandhouding 
der Loosdrechtsche Plassen, en den eigenaar 
van het betrokken goed slechts bovenver
melde beperking in het gebruik van dat goed 
oplegt, doch overigens den eigendom onaan
getast laat, naar zijn aard valt binnen de bij 
art. 1 68 der Gemeentewet aan den Raad toe
gekende verordeningsbevoegdheid, en met 
art. 625 B . W . niet in strijd is; 

dat dus ook dit middel niet kan slagen; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Holsteyn.] 

(N. J.) 

6 November 1939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Vestigingswet Kleinbedrijf 
193 7 art. 1). 

Sedert jaren komen in de Nederland
sche badplaatsen winkels voor, waarin 
een detailhandel wordt gedreven en 
welke alleen of in hoofdzaak dienen ter 
voorziening in de behoeften van het pu
bliek, dat in het badseizoen in grooten 
getale deze plaatsen bezoekt, doch in 
den overigen tijd van het jaar slechts 
sporadisch aldaar aanwezig is , om welke 
reden deze winkels gedurende de niet 
tot het seizoen behoorende maanden van 
het jaar gesloten plegen te zijn, doch die 
niettemin in zoover een permanent ka
rakter dragen, dat zij overeenkomstig de 
daaraan door den ondernemer gegeven 
bestemming jaarlijks aan het begin van 
het seizoen worden heropend. De slui
ting daarvan aan het seizoeneinde is 
niet een opheffing, doch slechts het be
gin van een tijdelijken stilstand van het 
bedrijf, welke stilstand in het tijdelijk 
ontbreken van klanten zijn reden vindt, 
terwijl een dergelijke winkel niet telkens 
bij het begin van het seizoen opnieuw 
wordt gevestigd. 

Niet is aan te nemen, dat de wet
gever t en deze van het spraakgebruik 
zou hebben willen afwijken door de jaar
lijksche heropening van zulk een winkel 
als een " doen aanvangen van de uit
oefening van het bedrijf t.a.v. het pu
bliek" en dus als het "vestigen van een 
inric htin g" aan te merke n . Deze opvat
ting strookt met den geest der wet. 

Op het beroep van den 0 . v . J. bij de Arr.
Rechtbank te Rotterdam, requirant van cas
satie tegen een vonnis van deze Rechtbank 
van 2 Mei 1939, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een mondeling vonnis 
van het Kantongerecht te Brielle van 9 Febr. 
1939, W . S., slager te Rockanje, van het hem 
te laste gelegde is vrijgesproken. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

,,S., althans v. t. van art. 350 Sv. en s., 
althans v . t ., althans n. t. van de artt. 1 (meer 
speciaal onder 3) en 14 van de Vestigings
wet· Kleinbedrijf 1937", ter toelichting waar
van hij aanvoert, dat de Vestigingswet Klein
bedrijf 1937 het door de Rechtbank in hare 
na te melden overwegingen genoemde spe
ciale begrip seizoenbedrijf niet kent en aan 
een dergelijk bedrijf geen uitzonderlijke po
sitie toekent, terwijl bovendien een slagers
bedrijf geen typisch seizoenbedrijf is, zooals 
bijvoorbeeld een strandhotel bedrijf; en voorts 
dat gerequireerde door zich steeds opnieuw 
weer te vestigen op het oogenblik dat · de 
kans van verkoop aan het publiek door de 
aanwezigheid van badgasten zeer gunstig is, 
in strijd handelt met den geest van gemelde 
wet, welke de bedrijfsgenooten wil beveili
gen tegen beunhazerij ; dat dus de beslissing 
der Rechtbank steunt op een onjuiste uit
legging van art. 1 (meer speciaal onder 3) 
der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 

0. dat, nu het beroep tegen een vrijspraak 
is gericht, allereerst moet worden onder
zocht, of het ontvankelijk is; 

0. dat aan gerequireerde is telaste gelegd, 
dat hij te Rockanje op 16 Juli 1938, althans 
na I Februari 1938 in perceel Swindsche 
dreef A 165 zonder vergunning van de be
treffende Kamer van Koophandel en Fa
brieken een inrichting bestemd voor de uit
oefening van het runder- en het varkens
slagersbedrijf, voor zoover die uitoefening 
betrof, heeft gevestigd door het doen aan
vangen van de uitoefening van dat bedrijf 
in dat perceel ten aanzien van het publiek 
door het in voorraad hebben anders dan voor 
eigen gebruik en het voor aflevering aan het 
publiek geschikt maken van versch rund- en 
varkensvleesch van niet in nood gedoode 
slachtdieren; 

0. dat de Rechtbank de gewezen vrij
spraak heeft doen steunen op de volgende 
overwegingen: 

dat b ij het onderzoek ter terechtzitting in 
hooger beroep is gebleken: 1. dat verdachte 
op 16 Juli 1938 in het bij dagvaarding ge
noemd perceel een filiaalwinkel, bestemd 
voor de uitoefening van het runder- en var
kensslagersbedrijf, heeft geopend met het 
oog op het toen te Rockanje aanvangend 
badseizoen, met de bedoeling om dien winkel 
na afloop van het seizoe n w e der te sluiten 
tot het begin van het volgend seizoen; 2. dat 
dezelfde winkel door hem reeds een aantal 
jaren tevoren op denzelfden voet in bedoeld 
perceel telkens werd geopend en gesloten; 

dat het nu de vraag is, wanneer men de 
uitoefening van een slagerij als seizoenbedrijf 
doet aanvangen: wanneer men voor de eerste 
maal den winkel opent, dan wel op het mo
ment, waarop men zulks in latere jaren tel
kens bij den aanvang van het seizoen doet; 

dat naar het oordeel der Rechtbank eerst
genoemd tijdstip daarvoor beslissend is; 

dat immers het kenmerkende van een sei
zoenbedrijf hierin is gelegen, dat men telkens 
bij den aanvang van het seizoen de zaak voor 
het publiek opent, om haar na afloop der 
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.tevoren min .of meer bepaalde seizoen-peri
ode weder te sluiten tot het begin van het 
volgend seizoen; 

dat men bij de vestiging van een zoodanig 
bedrijf een dergelijke gang van zaken voor 
oogen heeft; 

dat daarom de openingsdatum van den 
winkel in het tweede jaar en volgende jaren 
niet kan gelden als het moment, waarop de 
uitoefening van een seizoenbedrijf een aan
vang neemt; 

dat dan ook niet is bewezen, dat verdachte 
de uitoefening van het bij dagvaarding ge
noemde bedrijf, gelet op den bijzonderen 
aard daarvan, op 16 Juli 1938 of na 1 Febr. 
1938 heeft doen aanvangen - en dus dat 
bedrijf toen niet heeft gevestigd - een en 
ander in den zin van art. 1 lid 3 der Vesti
gingswet Kleinbedrijf, zoodat hij met ver
nietiging van het beroepen vonnis behoort 
te worden vrijgesproken; 

0. dat de Rechtbank, indien zij de uit
drukkingen "vestigen van een inrichting" en 
"doen aanvangen van de uitoefening van het 
bedrij f ten aanzien van het publiek", welke 
in de telastelegging dezelfde beteekenis heb
ben als in de artt. 1 en 14 der Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937, in een afwijkenden zin 
mocht hebben opgevat en gebezigd, niet op 
den grondslag der telastlegging zou hebben 
beraadslaagd en beslist, - zoodat het be
roep ontvankelijk zou zijn -, doch hiervan 
uit vorenstaande overwegingen van het be
streden vonnis niet blijkt; 

0. toch dat sedert jaren in de Nederland
sche badplaatsen winkels voorkomen, waarin 
een detailhandel wordt gedreven en welke 
alleen of in hoofdzaak dienen ter voorziening 
in de behoeften van het publiek, dat in het 
badseizoen in grooten getale deze plaatsen 
bezoekt, doch in den overigen tijd van het 
jaar slechts sporadisch aldaar aanwezig is, 
om welke reden deze winkels gedurende · de 
niet tot het seizoen behoorende maanden 
van het jaar gesloten plegen te zijn, doch die 
niettemin in zoover een permanent karakter 
dragen, dat zij overeenkomstig de daaraan 
door den ondernemer gegeven bestemming 
jaarlijks aan het begin van het seizoen wor
den heropend en dus de sluiting daarvan aan 
het seizoen-einde niet is een opheffing, doch 
slechts het begin van een tijdelijken stilstand 
van het bedrijf, welke stilstand uitsluitend 
hierin zijn reden vindt, dat de klanten, wier 
behoeften die winkels moeten dienen, tijde
lijk ontbreken; 

dat volge ns de feitelijke vaststelling der 
Rechtbank de in de telastlegging bedoelde 
inrichting van gerequireerde tot deze, door 
haar als seizoen-bedrijven betitelde winkels 
behoort; 

dat naar het spraakgebruik een zoodanige 
winkel niet telken jare bij het begin van het 
seizoen opnieuw wordt gevestigd, doch on
danks den jaarlijks bij het afloopen daarvan 
intredenden stilstand van het bedrijf geves
tigd blijft, en niet is aan te nemen, dat de 
wetgever ten deze van het spraakgebruik 
zou hebben willen afwijken door de jaarlijk-

L. 1939. 

sche heropening van zulk een· winkel als een 
"doen aanvangen van de uitoefening van het 
bedrijf ten aanzien van het publiek" en dus 
.als het "vestigen van een inrichting" aan te 
merken; 

· dat het oordeel der Rechtbank, dat de 
jaarlijksche heropening van zoodanigen win
kel niet is het vestig.en van een inrichting als 
bedoeld in de artt. 1 en 14 der Vestigings
wet Kleinbedrijf 1937, ook niet, zooals requi
rant blijkt te meenen, met den geest van 
deze wet in strijd is, doch integendeel strookt 
met hare, ook uit de geschiedenis duidelijke 
strekking, namelijk om tegenstand te bieden 
aan het tevoren veelvuldig opgetreden euvel, 
dat kleine middenstandsbedrijven ontston
den, welke, hetzij wegens gemis aan vakbe
kwaamheid of handelskennis bij 'den beheer
der, hetzij tengevolge van onvoldoende cre
dietwaardigheid van den ondernemer, niet 
de noodige levensvatbaarheid bezaten en 
waarvan dus te voorzien was, dat zij door 
een innerlijke, bij den ondernemer of beheer
der zelf gelegen oorzaak spoedig te gronde 
zouden gaan, doch geenszins om aan het 
voortbestaan van winkels als deze, welker 
jaarlijks bij het einde van het seizoen weder
keerende tijdelijke bedrijfs-stilstand met 
dergelijke innerlijke oorzaken niets te maken 
heeft, bezwaren in den weg te leggen; 

0. dat derhalve de gewezen vrijspraak is 
een vrijspraak in den zin van art. 430 Sv. en 
requirant in zijn beroep niet kan worden 
ontvangen; 

Verklaart requirant niet-ontvankelijk in 
zijn beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Holsteyn.] 

(N. J.) 

9 November z939. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 1) . 

In tegenstelling tot den eersten rech
ter is de Centrale Raad van Beroep van 
oordeel, dat het besluit, waarbij eischer 
is benoemd tot uitvoerder bij de werk
verschaffing in de gemeente P., niet 
anders kan worden verstaan dan als een 
besluit, waarbij hij tot ambtenaar van 
die gemeente is aangesteld. 

Uit den loop der gebeurtenissen kan 
worden afgeleid, dat het in de bedoe
ling heeft gelegen eischer m.i . v. 28 
April x933 als aznbtenaar te ontslaan en 
op arbeidscontract in dienst te nemen. 
Vermits evenwel aan de toen gesloten 
arbeidsovereenkomst, op grond van de 
daaromtrent in de gemeente P . geldende 
regelen, rechtsgeldigheid moet worden 
ontzegd, is eischer, die zijn werk ten 
behoeve van de gemeente P . ook m.i.v . 
28 April 1933 heeft voortgezet, ambte
naar gebleven (vgl. C. R. v. B . 4 Jan. 
1937, A. B. 1937, 321), en was hij dit 
ook nog op den dag, waarop het thans 
beroepen besluit is genomen. H ij is ten 

. 29 
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onrechte in zijn beroep tegen dat besluit 
niet-ontvankelijk verklaard. jf erugwij
zing naar het Ambtenarengerecht. 

N. B. bij uitspraak van gelijken da
tum (1939 B. 23) heeft de c l R. v. B. 
een juridice gelijke uitspraak ~egeven in 

~~~e 3!:eeJ~~=n ;_ï~t:: ~~~t~~~r~~:~ 
recht had beide beroepen inl één uit
spraak behandeld. 

Uitspraak in zake : 
W . Advocaat, wonende te P rmerend, 

eischer in hooger beroep, in pe\:soon ter 
openbare terechtzitting verscheneî

1

, 

t egen : 
het College van Burgemeester en Wethou
ders van Purmerend, gedaagde in l::t

1
ooger be

roep, vertegenwoordigd door der Burge
meester, niet verschen en. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den eischer ; 
Wat aangaat de feiten van het tw{stgeding: 
0. dat gedaagde bij brief van p Maart 

1939 aan eischer heeft medegedeeld, dat het 
College van B . en W . der gemeentb Purme
rend, in verband met het overgaah van de 
dagelijksche leiding van de gemeentelijke 
werkverschaffing naar de N edeflandsche 
Heide-Maatschappij, d e met eischer aange
gane arbeidsovereenkomst, behoudèns goed
keuring van den Raad dier gemeente, opzegt 
met ingang van 24 April 1939, zdodat zijn 
werkzaamheden als uitvoerder bij de ge
meentelijke werkverschaffing aldmir op dien 
datum zijn geëindigd ; 1 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van II Juli 1939 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - 1 
eischer, destijds klager, niet-ontivankelijk 
heeft verklaard in zijn beroep; 1 

0 . dat eischer van die u itspraalf tijdig is 
gekomen in hooger beroep, en bij beroep
schrift, op de daarin gestelde gro~den , ver
zoekt de beroepen uitspraak en het bestre-
den besluit te vernietigen; 1 

In rechte : 
0. dat de bij de uitspraak, waarvan hooger 

beroep, uitgesproken niet-ontvankelijkheid 
van eischers beroep t egen het bef luit van 
gedaagde, vervat in den bovenvermelden 
brief van 22 Maart :1939, b e rus t p p deze n 
grond, dat e ischer niet zou zijn ambtenaar 
in den zin der Ambtenarenwet 1929, omdat 
hij valt onder de in het derde lid 1 an art. 1 

der Ambtenarenwet 1929 van dat bfgrip uit
gezonderde categorie der "arbeidscontrac-
ters"; 1 

0. dat de eerste rechter tot die i ienswijze 
is gekomen, omdat eischer, bij besluit van 
den Raad der gemeente Purmererid dd. 16 
Febr. 1932 benoemd t ot uitvoerdf r bij de 
werkverschaffing in die gemeente, op 28 
April 1933 met die gemeente, vert~

1 

enwoor
digd door haar Burgemeester, ee arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht heeft ge
sloten met betrekking tot de dool hem als 

1 A. B . 1939 blz. 1091. 

uitvoerder bij de werkverschaffing dier ge
meente te verrichten werkzaamheden, en 
omdat eischer op grond van het vorenstaan
de, mede in aanmerking genomen, dat de 
administratieve organen der gemeente Pur
merend nimmer redelijkerwijs bij hem de 
verwachting kunnen hebben opgewekt, dat 
hij benoemd was tot ambtenaar van die ge
meente, geacht moet worden nimmer te zijn 
geweest ambtenaar in dienst der gemeente 
Purmerend, doch steeds uit hoofde van een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
zijn arbeid t en behoeve van die gemeente te 
hebben verricht ; 

0 . dat deze Raad dit standpunt niet kan 
aanvaarden , vermits een benoeming, als de 
bovenvermelde dd. 16 Februari 1932, redelij
kerwijs niet anders kan worden beschouwd 
dan als een aanstelling van eischer in open
baren dienst om hier te lande werkzaam te 
zijn, zoodat hij met ingang van dien dag was 
geworden ambtenaar in den zin der Ambte
narenwet 1929; 

0 . dat als openbare dienst, waarin eischer 
was aangesteld, geen andere in aanmerking 
kan worden genomen dan de dienst van de 
gemeente Purmerend, zoodat hij ook als 
ambtenaar in dienst dier gemeente behoorde 
te gelden en op hem van toepassing was ge
worden - gelet ook op de omschrijving van 
"ambtenaren" in art. r, eerste lid, van deze 
verordening de "Ambtenarenverorde
ning" van Purmerend; · 

0. dat het uit den aard der zaak onmoge
lijk is, iemand, die reeds ambtenaar is in 
dienst van een publiekrechtelijk lichaam tot 
het v ervullen van eenige bepaalde taak, te
vens op arbeidsovereenkomst in dienst van 
datzelfde lichaam aan te nemen tot het ver
vullen van diezelfde taak; 

0 . dat eenige redelijke zin slechts dan kan 
worden gegeven aan de bovengenoemde ar
beidsovereenkomst dd. 28 April 1933, indien 
mocht worden aangenomen , dat eischer, die 
zijn werkzaamheden als uitvoerder bij de 
werkverschaffing van Purmerend sinds den 
dag van zijn benoeming doorloopend is blij
ven verrichten, met ingang van dien datum, 
28 April 1933, is ontslagen als ambtenaar; 

0 . dat van het bestaan van zoodanig ont
slagbesluit niet is gebleken, doch aanneme
lijk is, dat uit den loop der b o v e ngeschetste 
feiten volgt, dat het de bedoeling van het 
publiekrechtelijk lichaam, de gemeente Pur
merend, is geweest eischer met ingang van 
dien dag te ontslaan om een arbeidsovereen
komst met hem te kunnen aangaan; 

0 . evenwel, dat tegen de rechtsgeldigheid 
van de arbeidsovereenkomst een bedenking 
rijst , ontleend aan het bepaalde bij de ver
ordening der gemeente Purmerend dd. 4 
N ov. 1932, houdende bepalingen betreffende 
de gevallen, waarin en devoorwaarden, waar
onder indienstneming op arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht kan plaats heb
ben door of vanwege genoemde gemeente; 

0. toch dat het eerste lid van art. 1 dier 
verordening zoodanige indienstnemingslechts 
toelaat : 
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"1. van personen voor de uitvoering van 
een bepaald werk. 

2. van personen ter vervanging van tijde
lijk afwezig personeel. 

3. van personen beneden den leeftijd van 
18 jaar. 

4. van personen, die slechts een zeer gec 
deeltelijke dagtaak in rechtstreekschen of 
zijdelingschen dienst der gemeente vervul
len."; 

0. dat in casu geen dezer vier gevallen 
aanwezig is, weshalve de arbeidsovereen
komst dd. 28 April 1933 strijdt met boven
vermelde verordening, zoodat daaraan rechts
geldigheid moet worden ontzegd; 

0 . dat onder deze omstandigheden - gelet 
nog op het feit, dat eischer ook met ingang 
van 28 April 1933 zijn werkzaamheden als 
uitvoerder bij de werkverschaffing van Pur
merend is blijven verrichten en tot die ge
meente in dienstbetrekking is blijven staan 
- eischer's dienstverband, zooals dat in het 
leven is geroepen bij het voormelde besluit 
dd. 16 Febr. 1932, geacht moet worden te 
hebben voortgeduurd, en te hebben bestaan 
ook nog op 22 Maart 1939, den dag, waarop 
te zijnen aanzien het thans beroepen besluit 
is genomen; 

0 . dat hij mitsdien ten tijde van het nemen 
van dat besluit was ambtenaar in den zin 
der Ambtenarenwet 1929, weshalve hij niet 
op den door den eersten rechter aangevoer
den grond niet-ontvankelijk mocht worden 
verklaard in zijn beroep; 

0. dat, nu ook overigens niet is gebleken 
van het bestaan van eenigen grond tot niet
ontvankelijkverklaring van het beroep, met 
vernietiging van de beroepen uitspraak 
eischer alsnog ontvankelijk behoort te wor
den verklaard in zijn beroep en de zaak be
hoort te worden teruggewezen naar het Amb
tenarengerecht te Amsterdam om te worden 
hervat in den stand, waarin zij zich bevond; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep; 
Verklaart eischer ontvankelijk in zijn be

roep; 
Wijst de zaak terug naar het Ambtenaren

gerecht te Amsterdam om te worden hervat 
in den stand, waarin zij zich bevond. 

(A.B.) 

9 November z939. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101ter). 

Terecht heeft de Minister de vergoe
ding, bedoeld in art. 101, over 1939 met 
toepassing van art. 101 ter bepaald op 
een hooger bedrag t eneinde het school
bestuur in staat te stellen over dat jaar, 
evenals over het voorafgaande, een be
drag af te lossen op de door dit bestuur 
aangegane geldleening ten behoeve van 
herstellingen aan de centrale verwar
ming. 

Wij WILHELMINA, enz.; 1 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Dongen tegen 
de beschikking van Onzen Minister van On
derwijs , Kunsten en Wetenschappen van 30 
Juni 1939, n °. 6644, Afdeeling L. 0., waarbij 
overeenkomstig art. 101ter der Lager-Onder
wijswet 1920 ten behoeve van de bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs, Gast
huisstraat 2 1 te Dongen, de vergoeding, be
doeld in art. 101 dier wet, over het jaar 1939 
is vastgesteld op f 11 per leerling; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Oct. 1939, n °. 599; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 Nov. 1939, n °. II640, Afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zijne evenvermel
de beschikking naar aanleiding van het ver
zoek van het bestuur van de Vereeniging tot 
bevordering van het Katholiek bijzonder on
derwijs te Donge_n om overeenkomstig art. 
101ter, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, ten behoeve van zijne bijzondere lagere 
school aldaar, de vergoeding, bedoeld in art. 
101 der Lager-Onderwijswet 1920, ovct het 
jaar 1939 op een hooger bedrag per leerling 
vast te stellen, voor deze school de vergoe
ding, bedoeld in art. 101 der wet, over het 
jaar 1939, vastgesteld heeft op f 11 per leer
ling; 

dat Onze Minister daarbij heeft overwo
gen, dat de begroeting van uitgaven voor 
deze school over 1939, evenals dit in 1938 
het geval was, wordt bezwaard met de kos
ten, voortvloeiende uit de financiering van 
een aangegane geldleening van f 4000 we
gens herstelwerkzaamheden aan de centrale 
verwarming, waarop het schoolbestuur in 
1938 f 1600 heeft kunnen aflossen; dat, ten 
einde het schoolbestuur in de gelegenheid te 
stellen ook in 1939 weder ten minste f 1600 
af te lossen , er aanleiding bestaat overeen
komstig de bij Ons besluit van 23 Juni 1939, 
n °. 26, genomen beslissing, de vergoeding in 
gelijke mate te verhoogen, als bij beschik
king van 30 Juni 1938, n °. 7816, Afdeeling 
Lager Onderwijs, voor het jaar 1938 is be
paald; dat het echter niet aannemelijk is, 
dat de voor 1938 vastgestelde vergoeding 
van f 7 per leerling voor een school met on
geveer 400 leerlingen "nauwelijks toereikend 
is om daaruit de loopende uitgaven te be
strijden", zoodat hetnietonmogelijkmoetzijn 
bij zuinig beheer het restant van de aflos
sing uit de vergoedingen over de nog komen
de jaren van het loopende 5- jarig tijdvak te 
vinden; 

dat de raad der gemeente Dongen in be
roep aanvoert, dat ir, de ministerieele be
schikking bij de motiveering van de verhoo
ging van de vergoeding per leerling voor 
1939 tot f II ten onrechte een beroep wordt 
gedaan op Ons besluit van 23 Juni 1939, n °. 
26; dat toch blijkens de bewoordingen van 
dat besluit, de verhooging van de vergoe
ding per leerling voor het jaar 1938, alleen 
toelaatbaar wordt geacht, omdat de werk
zaamheden, gedaan in 193 7, voor herstelling 
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der centrale verwarming, welke dat jaar 
f 3444.72 vorderden, konden worden be
schouwd als te vormen "een eenheid" met 
die werkzaamheden voor gelijk doel verricht 
in 1938, ten bedrage van f 555.78; dat deze 
uitgaven van in totaal f 4000, blijkens Ons 
aangehaald besluit, alzoo verklaard zijn uit
sluitend deel uit te maken van de kosten 
dier school, als bedoeld in art. 101 der wet, 
gemaakt in het jaar 1938; dat dientenge
volge met het oog op die verbeteringskos
ten de vergoeding per leerling over 1939, 
met hanteering van art. 101ter der wet door 
Onzen Minister niet op een hooger bedrag 
dan door den raad vastgesteld, kan worden 
gebracht, vermits - hetgeen ook zijne er
kenning vindt in Ons meergenoemd besluit 
- art. 101, 1e lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, in bewoordingen omtrent welker dui
delijkheid geen twijfel heerscht, imperatief 
bepaalt, dat de telken jare te verleenen ver
goeding uitsluitend betreft de kosten, ge
maakt in het jaar waarvoor de vergoeding 
wordt gevraagd en art. 101ter, 1e lid, der 
wet, onbetwistbaar aangeeft, dat ook ver
hooging van de vergoeding per leerling al
leen 1can worden v-erleend voor dekking van 
kosten, gemaakt in het jaar, waarop de ver
goeding betrekking heeft; dat ook Onze Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen voor zijne beschikking van 30 Juni 
1938, n° . 7816, Afdeeling L. 0., - de ver
hooging van de vergoeding per leerling over 
1938 betreffende - blijkens de tweede daar
aan ten grondslag liggende overweging, deze 
lezing heeft gehuldigd, waar hierin toch 
wordt gelezen, dat "de omstandigheid, dat 
de uitgaven gedeeltelijk in 1937 zijn gedaan, 
geen voldoenden grond oplevert om niet met 
het werk als een geheel voor de toepassing 
van art. 101ter, der wet over 1938 rekening 
te houden", m.a. w., indien de uitgaven in 
1937 voor het betrokken werk niet hadden 
beschouwd kunnen worden als te vormen 
"één geheel" met de uitgaven van de rest van 
dat werk in 1938 gemaakt, Onze Minister 
een verhooging van de vergoeding over 1938, 
op grond van bedoelde uitgaven in 1937 dan 
zou hebben geweigerd, vanwege de omstan
digheid, dat zij niet hadden plaats gehad in 
het jaar, waarvoor de verhooging werd ge
vraagd; weshalve d e raad verzoekt : :re. de 
ministerieele beschikking van 30 Juni 1939, 
N °. 6644, Afdeeling L. 0., wegens strijd met 
de wet te willen vernietigen, met handh_a
ving van de vergoeding voor 1939 op f 7 
per leerling; 2e. indien voor inwilliging van 
het onder 1e. gevraagde geen termen aan
wezig zouden worden geacht, wel te willen 
bepalen, dat de vergoeding op f 7 per leer
ling blijft gehandhaafd, op grond van de 
overweging, dat, waar de levensduur van 
centrale verwarmingsketels met leidingskra
nen, enz., zeer veilig op tien jaar kan worden 
gesteld, het - inzonderheid in deze tijden, 
nu het sluitend maken van de begrooting 
der gemeente Dongen telken jare slechts kan 
geschieden met verzwaring van den belas
tingdruk - zich niet verdraagt met een 

goed financieel beleid, de daarvoor geleende 
gelden in drie jaren tijds af te lossen, waar
toe handhaving van een uitkeering van f II 
per leerling leidt; dat in verband met het 
bovenstaande, bij de beoordeeling van de 
vraag of verhooging van de uitkeering per 
leerling over 1939 noodig is, met eene ge
lijke aflossing in tien jaren van het geleende 
bedrag van f 4000 moet worden rekening ge
houden; dat, waar reeds blijkens mededee
ling van het schoolbestuur met behulp van 
de verhoogde uitkeering over 1938 f 1600 
werd afgelost, in de negen resteerende jaren 
kan worden volstaan met een jaarlijksche 
aflossing van (f 4000 - f 1600) : 9 off 267; 
dàt deze uitgave geen verhooging van de 
uitkeering voor 1939 en volgende jaren noo
dig maakt, vermits door de onderhavige ver
betering der centrale verwarmingsinstallatie 
op de jaarlijksche uitgaven wegens vermin
derd kolenverbruik en onderhoud respectie
velijk wordt bespaard f 105 en f 160, in totaal 
f 265, welk bedrag opweegt tegen de jaarlijk
sche aflossingskosten van f 267, vermeerderd 
met de rente, welke voor 1938 f 75 zou be-
dragen; · 

0 . dat Wij met Onzen Minister van oor
deel zijn, dat de vergoeding bedoeld in art. 
101 der Lager Onderwijswet 1920, met toe
passing van art. 101ter dier wet, voor het 
jaar 1939 behoort te worden bepaald op f II 
per leerling, ten einde het betrokken school
bestuur in staat te stellen om over 1939, 
evenals over het daaraanvoorafgaande jaar, 
f 1600 af te lossen op de door dit schoolbe
stuur aangegane geldleening ten behoeve 
van herstellingen aan de centrale verwar
ming; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond _te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A. B.) 

II November 1939. KONINKLIJK BE
sluit. (Lager Onderwijswet r920 art. 
101ter). 

Terecht heeft de Minister afgewezen 
een verzoek om toepassing van a rt. 
101ter i. v. m . de aanwezigheid van een 
vakonderwijzeres voor nuttige handwer
ken, op grond dat ten tijde van haar 
aanstelling wel een vrouwelijke leer
kracht met akte k te verkrijgen zou zijn 
geweest, en het schqolbestuur, door een 
mannelijk'e leerkracht aan te stellen een 
risico op zich nam. waarvan het de ge
volgen heeft te dragen. - Evenmin be
staat grond tot toepassing van art. 101ter 
wegens kosten van vernieuwing van 
vloeren, daar de kosten van dergelijke 
werken aan de openbare school bij de 
vaststelling der vergoeding ex art. 101 
zijn medegerekend en het niet onmoge
lijk is, deze kosten over eenige jaren te 
verdeelen. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel, 
te Hemelum, gemeente Hemelumer Olde
phaert en Noordwolde, tegen de beschikking 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 17 Juni 1939, N°. 
5972, Afdeeling L.O., houdende afwijzing van 
het verzoek van den appellant om toepassing 
van art. 101ter, eerste lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 ten aanzien van zijn bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs, aldaar, 
voor het jaar 1939; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 October 1939, N °. 596; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 Nov. 1939, N °. n638, afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat de evenvermelde beschikking van 
Onzen Minister steunt op de overweging, dat 
het schoolbestuur zijn verzoek motiveert met 
een beroep op de noodzakelijkheid van de 
aanwezigheid van een vakonderwijzeres voor 
het vak nuttige handwerken, voor wier salaris 
het geen vergoeding ontvangt ingevolge art. 
101bis der wet, alsmede op de omstandigheid, 
dat in 1939 verschillende buitengewone voor
zieningen moeten worden getroffen ( vemie
wing van de vloeren in de lokalen en het ver
ven van de lokalen); dat echter het school
bestuur de uitgaven voor het salaris der vak
onderwijzeres zich had kunnen besparen, in
dien het in de voor enkele jaren aan deze 
tweemansschool ontstane vacature had voor
zien door de benoeming van een vrouwelijke 
in plaats van een mannelijke leerkracht; dat, 
wat betreft de kosten wegens extra onder
houdswerkzaamheden, het mogelijk moet zijn 
deze kosten over enkele jaren te verdeelen, 
waarbij het bovendien niet denkbeeldig is, 
dat door het stelsel van een 5-jaarlijksche 
verrekening van de vergoeding soortgelijke 
ook voor de openbare scholen periodiek te
rugkeerende buitengewone werkzaamheden 
het vergoedingsbedrag per leerling in eenig 
jaar van het loopende tijdvak zullen opvoe
ren; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat de overweging van Onzen Minister uit
gaat van de niet bewezen veronderstelling, 
dat er destijds voor de school een geschikte 
onderwijzeres met de bevoegdheid voor de 
nuttige handwerken was te verkrijgen; dat 
zij in de tweede plaats niet rekent met het 
feit, dat de bedoelde vacature was ontstaan 
door het vertrek van een onderwijzer, zoodat 
er door de aanstelling van een onderwijzer in 
die vacature geen ongunstige wijziging kwam 
in de personeelsbezetting; dat Onze Minister 
in de derde plaats ten onrechte buiten be
schouwing laat, dat ten tijde van het ont
staan en de vervulling der bedoelde vacature 
voor de school aanspraak bestond op de af
zonderlijke vakonderwijsvergoeding uit de 
gemeentekas overeenkomstig art. 101, lid 9 
(oud) der Lager-Onderwijswet 1920; dat on-

der die omstandigheden er dus voor het vak
onderwijs in vak k gezorgd was en thans niet 
redelijkerwijs aan het bestuur de eisch kan 
worden gesteld, dat het destijds zich had 
moeten aanpassen aan een toekomstig verlies 
van het recht op de vakonderwijsvergoeding, 
waarvoor toentertijd nog geen enkele aan
wijzing aanwezig was; dat, wat betreft de 
door het schoolbestuur in zijn verzoekschrift 
aan Onzen Minister genoemde buitengewone 
onderhoudswerken, welke in 1939 aan het 
schoolgebouw moesten geschieden, zij opge
merkt: dat de nieuwe vloeren in de lokalen 
dit jaar reeds werden aangebracht, omdat 
naar het oordeel van den geraadpleegden des
kundige de toestand der oude vloeren en der 
liggers verder uitstel niet gedoogde; dat de 
kosten hiervan f 303.54 bedroegen; dat voorts 
het binnenverfwerk der lokalen dermate ha
veloos is, dat behoorlijk onderhoud nog dit 
jaar een voorziening vergt; dat de kosten 
daarvan zijn te ramen op f 300; dat het niet 
mogelijk is de bovenvermelde uitgaven boven 
de gewone exploitatiekosten uit de vergoe
ding volgens art. 101 over 1939 te bestrijden; 
dat, aangezien de wet in art. 101ter voor 
dezen stand van zaken een uitweg biedt, het 
schoolbestuur gemeend heeft op grond van 
dit artikel aanspraak te mogen maken op een 
verhooging der vergoeding, die het bestuur 
in staat stelt aan de noodige extra-uitgaven 
het hoofd te bieden; weshalve het schoolbe
stuur heeft verzocht met vernietiging van de 
bestreden beschikking van Onzen Minister 
de over het jaar 1939 aan zijne school toe
komende vergoeding, bedoeld in art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 overeenkomstig het 
door hem gedaan verzoek alsnog te verhoo
gen tot f 21.64 per leerling; 

0. dat Onze Minister bij zijn bestreden 
beschikking terecht rekening heeft gehouden 
met de omstandigheid, dat het schoolbestuur 
de uitgaven voor het salaris van een vakon
derwijzeres zich had kunnen besparen door 
in de in het begin van 1933 ontstane vacature 
van onderwijzer van bijstand aan zijne school 
eene vrouwelijke leerkracht met akte k te 
benoemen; 

dat het schoolbestuur nu wel aanvoert, dat 
niet is aangetoond, dat toen ter tijde eene 
zoodanige geschikte onderwijzeres te krijgen 
zou zijn geweest, doch dat als vaststaande 
mag worden aangenomen, dat er destijds vol
doende onderwijzeressen als bovenbedoeld 
beschikbaar war'i!n; 

dat het schoolbestuur uiteraard gerechtigd 
was e e n mannelijke leerkracht aan te stellen, 
doch dat het rekening had behooren te hou
den met de mogelijkheid van het verlies van 
de vergoeding voor de belooning van de aan 
de school verbonden vakonderwijzeres, welke 
vergoeding afhankelijk was van de continu
eering van vakonderwijzers aan de openbare 
scholen; 

dat het, door niettemin een mannelijke 
leerkracht aan te stellen, een risico op zich 
nam, waarvan het de gevolgen heeft te dra
gen; 

0. wat betreft de door het schoolbestuur 
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bedoelde kosten voor vernieuwing van de 
vloeren, dat, daargelaten, dat het daarvoor 
uitgetrokken bedrag van f 303.54 Ons vrij 
hoog voorkomt, de kosten van dergelijke wer
ken aan de openbare lagere school te Kou
dum bij de vaststelling van de in art. IDI der 
wet bedoelde vergoeding zijn medegerekend; 

dat er geen grond bestaat, langs den weg 
van art. zozter der wet, het schoolbestuur ter 
zake van de bedoelde vloervernieuwing eene 
extra vergoeding toe te kennen, te minder, 
daar het geenszins onmogelijk moet worden 
geacht, de meerbedoelde kosten over eenige 
jaren te verdeelen; 

dat dit laatste mede geldt met betrekking 
tot de kosten van het verven van de lesloka
len, welke, blijkens de ingewonnen ambtsbe
richten, trouwens geenszins in zoodanigen 
staat verkeeren, dat de hierbedoelde werk
zaamheden redelijkerwijze nog dit jaar zou
den moeten plaats vinden; 

dat Onze Minister mitsdien terecht op het 
verzoek afwijzend heeft beschikt; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

z3 November 1939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 430; R. 0. art. 99; 
Arb.wet 1919 art. x.) 

Nu het beroep gericht is tegen eene 
vrijspraak, gegeven bij een met opene 
deuren uitgesproken vonnis van een 
Kantonger., dat tot het instellen van een 
onderzoek naar het al of niet bewezene 
der telastelegging gerechtigd was, kan 
het beroep nimmer tot vernietiging van 
het bestreden vonnis leiden, zoodat de 
vraag, of het beroep ontvankelijk is , on
beslist kan blijven en het beroep moet 
worden afgewezen. [Adv.-Gen. Rom
bach: Het beroep is ontvankelijk, om
dat de vrijspraak niet op den grondslag 
der telastelegging is gegeven, doch het 
moet worden verworpen, omdat bedoeld 
vormverzuim, ingevolge art. 99 lid 2 
R. 0., niet tot vernietiging kan leiden]. 

[Kantongerecht: Vrijspraak, omdat 
het hier betreft werkzaamheden in eene 
veehouderij, immers in eene pluimvee
houderij, en niet werkzaamheden in eene 
fabriek in den zin van art. x, lid 2, on
der a. 

Adv.-Gen. Rombach: De opvatting, 
dat eene pluimveehouderij is eene vee
houderij in den zin van art. I, lid I, on
der a, is juist. De onderhavige werk
zaamheden zijn echter niet werkzaam
heden in eene pluimveehouderij. De 
Kantonrechter is dus uitgegaan van eene 
onjuiste opvatting van het woord "ar
beid" in de telastelegging.] 

Op het beroep van den Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht 

te Roermond, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van dat Kantongerecht van 17 
Mei 1939, waarbij J. M. H. B., geboren te 
Neer den 7den Juli 1883, Directeur der Co
operatieve Roermondsche Eiermijn G. A., 
wonende te Roermond, is vrijgesproken van 
het hem bij dagvaarding te laste gelegde; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Kantonrechter te Roermond heeft bij 
vonnis van 17 Mei 1939, waartegen dit cas
satieberoep is gericht, den gerequireerde vrij
gesproken van het hem te laste gelegde feit 
te weten : dat hij den 25sten Januari 1939 
des voormiddags circa 10.45 uur te Roermond 
als hoofd en bestuurder van een aldaar ge
vestigde coöperatieve Roermondsche eier
mijn-onderneming heeft toegelaten, althans 
niet verhinderd, dat alstoen aldaar in een 
besloten ruimte dier onderneming, waar an
ders dan uitsluitend ten behoeve eener al
daar gevestigde huishouding placht gewerkt 
te worden aan het tot verkoop en gebruik ge
schikt of meer geschikt maken van eieren 
door het schouwen, stempelen en inpakken 
der eieren, door de arbeiders J. S. en L. A. C . 
ten behoeve van voormelde onderneming ar
beid werd verricht, bestaande in het inpakken 
van eieren, zulks terwijl hij verdachte niet 
gezorgd had, dat op een plaats, die vrij toe
gankelijk was voor alle arbeiders in die on
derneming werkzaam een arbeidslijst als be
doeld in art. 68 der Arbeidswet 1919 S . 624 
opgehangen was. 

De Ambtenaar van het Openbaar Ministe
rie bij voormeld Kantongerecht heeft tijdig 
een schriftuur van cassatie ingediend, waarbij 
hij als middelen stelt: 

I. S . of v. t. van artt. 1 lid I sub a jis. 68 
en 83 Arbeidswet 1919, 348 en 352 Sv. door 
te beslissen dat verdachte's onderneming valt 
onder het begrip veehouderij-onderneming. 

II. S . of v . t. van artt. x lid I sub a jis. 
lid 2 sub a en 68 en 83 Arbeidswet 1919 door 
te beslissen dat art. 1 lid 2 sub a dier wet niet 
op verdachte's onderneming van toepas
sing is. 

Wij moeten beginnen met te onderzoeken 
of het cassatieberoep tegen het vrijsprekend 
vonnis ontvankelijk is. 

D e Kantonrechter heeft blijkbaar voor
melde telastelegging aldus opgevat dat telas
tegelegd was dat door de arbeiders J. S . en 
L. A. C . arbeid werd verricht in den zin van 
art. I der Arbeidswet 1919 bestaande in het 
inpakken van eieren. Van deze, in cassatie 
onaantastbare uitlegging der dagvaarding 
uitgaande, kwam hij tot een niet-bewezen
verklaring op grond der volgende overwegin
gen: 

0. dat verdachte en diens raadsman heb
ben betwist dat de werkzaamheden die door 
genoemde arbeiders werd verricht "arbeid" 
zou zijn in den zin van art. I Arbeidswet. 

0 . dat verdachte's raadsman daartoe heeft 
betoogd, dat de Coöperatieve Roermondsche 
Eiermijnonderneming - verder te noemen 
C. R. E. - een vereeniging is, waarvan de 
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deelgenooten gevormd worden door rechts
persoonlijkheid bezittende vereenigingen van 
pluimveehouders, die georganiseerd zijn in 
de pluimveehoudersbonden van den Lim
burgschen Land- en Tuinbouwbond - L. L. 
T. B. - en van den Noord-Brabantschen 
Christelijken Boerenbond - N. C. B. -; 

dat de pluimveehouders via hun vereeni
gingen de eieren van hun bedrijf doen afleve
ren aan de C. R. E. die vervolgens die eieren, 
nadat deze geschouwd, gesorteerd, gestem
peld en gepakt zijn, verkoopt en expedieert, 
terwijl de opbrengst dier eieren, na aftrek 
van kosten, via de vereenigingen aan de 
pluimveehouders wordt afgedragen naar rato 
van het aantal eieren, dat door hen geleverd 
is geworden; dat de C. R . E. derhalve via de 
vereenigingen, waarbij de pluimveehouders 
zijn aangesloten, van dezen een deel hunner 
bedrijfswerkzaamheden overneemt n.m. het 
verkoopen der eieren, als hoedanig de C. R. 
E. een voortzetting is van het bedrijf der 
pluimveehouders; dat de werkzaamheden in 
de C. R. E. verricht dan ook zijn werkzaam
heden in de pluimveehouderij, zoodat deze 
werkzaamheden niet zijn "arbeid" in den zin 
der Arbeidswet, omdat krachtens art. 1 lid 1 

dier Wet, werkzaamheden in een onderne
ming van landbouw, tuinbouw, boschbouw of 
in een veehouderij (- waarmede lees) -
waaronder, aldus verdachte's raadsman, ook 
de pluimveehouderij begrepen is - niet als 
arbeid in den zin der Arbeidswet zijn aan te 
merken. 

0. dat in verband met de gevoerde verde
diging allereerst dient te worden vastgesteld, 
of onder een onderneming van veehouderij 
als bedoeld in art. 1 lid 1 sub a ook valt een 
onderneming van pluimveehouderij. 

0. dat deze vraag bevestigend is te beant
woorden, omdat pluimvee als gevederd vee 
is aan te merken en dus een species is van 
het genus vee. 

0. dat Wij overigens, indien deze opvat
ting niet juist ware, toch niet zouden aar
zelen om onder veehouderij in voormeld lid a 
tevens te begrijpen pluimveehouderij, gelet 
op het feit dat het bedrijf van den pluimvee
houder zoo nauw verwant is aan de in voor
meld artikel uitgezonderde ondernemingen 
o. a. van landbouw en veehouderij en gezien 
de gelijke ratio, die geldt om evenzeer als de 
onderneming van den veehouder ook de on
derneming van den pluimveehouder uit te 
zonderen bij de vaststelling van het begrip 
arbeid in art. 1 der Arbeidswet. 

0 . dat de werkzaamheden die ten doel heb
ben om de producten van dit pluimvee te 
verkoopen, behooren tot de werkzaamheden 
in het pluimveehouderijbedrijf voor zoover 
de wijze van verkoop en aflevering niet valt 
buiten den aard van het bedrijf. 

0. dat wanneer pluimveehouders teneinde 
de verkoop van de van hun bedrijf afkom
stige eieren op doeltreffende wijze te bewerk
stelligen, zich vereenigen in een coöperatieve 
vereeniging, die van hen deze bedrijfstaak 
overneemt en voor hen uitoefent, dit een 
wijze van verkoop en aflevering betreft, die 

veelvuldig in dergelijke bedrijven voorkomt 
en niet valt buiten den aard van dat bedrijf; 
dat hierin in wezen geen verandering wordt 
gebracht, indien, gelijk in casu, niet de pluim
veehouders onderling zich daartoe in een 

coöperatie v ereenigen maar dit geschiedt door 
zelfstandige vereenigingen van pluimvee
houders. 

0. dat waar een en ander van toepassing is 
op het bedrijf der C. R. E. dit bedrijf dan 
ook moet gezien worden als een voortzetting 
van het bedrijf van de in bonden vereenigde 
pluimveehouders en de werkzaamheden in 
het bedrijf der C. R. E. bestaande in het aan 
de markt brengen van de producten der 
pluimveehouderij-ondernemingen, zonder dat 
deze producten daartoe op eenigerlei wijze 
verwerkt worden of van aard en zelfstandig
heid veranderen, te beschouwen zijn als werk
zaamheden in een pluimveehouderij. 

0. dat deze strafzaak dan ook gelijkvormig 
is aan die, waarin de voorzitter van een vei
lingsvereeniging van groenten en fruit ver
volgd werd voor eenzelfde overtreding als 
thans aan verdachte is telastegelegd, in welke 
zaak werd beslist dat die vereeniging be
hoorde tot een onderneming van tuinbouw 
en waarin vrijspraak volgde, terwijl het cas
satieberoep tegen de uitspraak werd verwor
pen bij arrest van den H.R. dd. 26 Mei 1930 
N. J. 1930, 1237. 

0. dat door den vertegenwoordiger van 
het 0. M. bij de behandeling dezer zaak ter 
terechtzitting is opgemerkt, dat, al moge, 
gelijk is vastgesteld, de werkzaamheden der 
C. R. E . beschouwd worden als te zijn werk
zaamheden in een onderneming van vee
houderij, alsdan die werkzaamheden toch 
weer als arbeid in den zin der wet zijn aan 
te merken en wel krachtens lid 2 sub a van 
art. 1 der Arbeidswet. 

0. dat dit 2e lid sub a van art. 1 Arbeids
wet luidt als volgt: arbeid in den zin dezer 
wet zijn nochtans: werkzaamheden in fabrie
ken waarin voortbrengselen van de bedrijven 
van landbouw, tuinbouw, boschbouw of vee
houderij, worden verwerkt, zooals in fabrie
ken van zuivelproducten enz. 

0. dat de Ambtenaar van het 0. M. heeft 
betoogd, dat dit lid ruim dient te worden ge
ïnterpreteerd en dat al vindt in een onderne
ming van landbouw enz. geen verwerking 
plaats van de voortbrengselen van dat be
drijf, dan niettemin de daarin verrichte werk
zaamheden toch als arbeid in den zin der 
wet zijn aan te merken, mits de behandeling 
dier voortbrengselen slechts fabriekmatig 
geschiedt, hetgeen in het bedrijf der C. R. E. 
het geval is, gezien de machinale wijze, waar
op de eieren naar gewicht worden gesorteerd 
en gelet op de grootte van het bedrijf, waar
van de jaarlijksche omzet circa 250 millioen 
eieren bedraagt en waarin circa 100 menschen 
werkzaam zijn. 

0. dat deze opvatting van het 0. M. in 
strijd is met de duidelijke bewoordingen 
waarin de bepaling van dit 2e lid sub a is 
vervat en op dien grond niet aanvaardbaar 
is; dat deze bepaling immers als eisch stelt, 
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dat de werkzaamheden verricht worden in 
fabrieken, waarin een verwerking plaats 
heeft van de voortbrengselen van de bedrij
ven van landbouw enz.; dat "fabriek" hier 
in tegenstelling met de beteekenis die daar
aan in art. 2 der Wet door wetsduiding wordt 
toegekend, verstaan dient te worden in de 
beteekenis, die het spraakgebruik daaraan 
toekent. 

0 . dat in het gewone spraakgebruik als 
hoofdkenmerk voor de vraag, of een inrich
ting een fabriek is, geldt, of in die inrichting 
iets wordt geproduceerd; dat van Dale het 
begrip fabriek omschrijft, als een inrichting, 
waarin door samenwerking van talrijke ar
beidskrachten, onder uitgebreide toepassing 
van verdeeling van arbeid en in den regel 
ook door middel van machines, voorwerpen 
enz. gemaakt worden. 

0. dat derhalve als criterium voor de vraag 
of een inrichting een fabriek is op de eerste 
plaats geldt of in die inrichting grondstoffen 
worden verwerkt tot halffabrikaten of ge
bruiksartikelen. 

0. dat aangezien in de onderneming der 
C. R. E. uitsluitend eieren in hun natuurlij
ken staat worden verkocht, die inrichting 
geen fabriek is in den zin van art. I lid 2, 
sub a der Arbeidswet, zoodat die bepaling 
dan ook op dezen grond niet van toepassing 
is op de ondern~ming der C. R . E. 

0 . dat aangezien ook niet op andere gron
den gebleken is, dat de werkzaamheden in 
de C. R. E. ondanks de bepaling van art. I 
lid I, sub ader wet toch als arbeid in den zin 
der wet zijn aan te merken, mitsdien niet 
bewezen is, dat door de bij dagvaarding ge
noemde personen, ,,arbeid" is verricht in den 
zin der arbeidswet, zoodat de verdachte van 
het hem telastegelegde moet worden vrijge
sproken. 

D e vraag rijst nu of de Kantonrechter blij
kens deze overwegingen_is uitgegaan van een 
onjuiste opvatting der telastelegging of wat 
hetzelfde is van een onjuist begrip van ar
beid in den zin van art. I der Arbeidswet 
I9I9, 

Met den Kantonrechter wil ik aannemen 
dat een pluimveehouderij beschouwd moet 
worden als een veehouderij in den zin van 
art. 1 der Arbeidswet. Naar aanleiding van 
die wet is hierover, voor 'zoover ik kan zien, 
door Uwen Raad nimmer een beslissing ge
geven. Eenmaal is de vraag ter sprake ge
komen, maar Uw Raad heeft haar toen in 
het midden gelaten (arrest van 16 Nov. 1931 
W . 12445). Naar aanleiding van een andere 
wet (die van 31 December 1920 S. 957) 
moest kort geleden beslist worden of onder 
veevoeder ook pluimveevoeder was te ver
staan. Uw R aad heeft toen uitgemaakt dat 
dit niet het geval was en daarbij overwogen 
dat het gewone spraakgebruik niet mee
brengt dat onder vee ook pluimvee wordt 
verstaan (arrest van .8 Nov. 1937 N . J. 1938 
n°. 632) . Voor de uitlegging van art . 1 der 
Arbeidswet zou ik meenen dat meer dan op 
het spraakgebruik moet worden afgegaan op 
de ratio der bepaling en dan zou ik met den 

Kantonrechter oordeelen dat de strekking 
der uitzondering voor ondernemingen van 
landbouw enz. en voor veehouderijen even
zeer geldt voor pluimveehouderijen. 

Kan men echter zeggen dat de werkzaam
heden in de onderneming, waarover het 
thans gaat, werkzaamheden in een veehou
derij zijn. Wij moeten hier weder zooals tal
looze malen sedert de totstandkoming van 
de Arbeidswet in 1889 door de jurispruden
tie is geschied, de grens trekken tusschen on
dernemingen van landbouw, veehouderij enz. 
eenerzijds en ondernemingen op het gebied 
van handel en industrie anderzijds. M. i. kan 
men zeggen dat die grenslijn in het algemeen, 
niettegenstaande de wijzigingen die de ar
beidswetgeving heeft ondergaan, niet ver
anderd is. In het bijzonder is die grenslijn 
niet gewijzigd door art. 1, 2e lid der Arbeids
wet. Die bepaling heeft geen anderi; strek
king dan twijfelpunten op te lossen en kan 
dus alleen als richtlijn worden gebezigd. Te
recht heeft de jurisprudentie van Uwen Raad 
beslist dat niet alle werkzaamheden ten aan
zien van producten van landbouw enz. die 
niet onder art. 1, 2e lid der Arbeidswet kun
nen worden gebracht daarom werkzaamhe
den in een onderneming van landbouw enz. 
zouden zijn en derhalve buiten het begrip 
arbeid der wet zouden vallen (bijv. de graan
handel arrest H. R . van 22 Nov. 1937 N . J. 
1938 n °. 406, de eierhandel arrest H. R . van 
16 Nov. 1931 W. 12445 en het bananenbe
drijf arrest H. R. van 7 Januari 1935 W. 
12891 (N. J. 1935, 612 Red.). Omgekeerd 
valt echter niet ieder andere bewerking der 
producten van landbouw enz. dan het telen 
en oogsten daarvan en iedere handel in die 
producten buiten het begrip van werkzaam
heden in een onderneming van landbouw enz. 
(arrest H . R. van 18 Febr. 1918 W. 10246 (N. 
J. 1918, 375 Red.) over het ontstelen van 
kersen en ·arrest 26 Mei 1930 W. 12161 (N. 
J. 1930, I237 Red.) over de werkzaamheden 
voor een veilingsvereeniging van tuinbouw
producten. 

Uit bovenstaande jurisprudentie blijkt wel 
dat het niet mogelijk is de grenslijn vast te 
stellen in verband met den aard der werk
zaamheden. Geheel dezelfde werkzaamheden 
behooren somtijds tot een onderneming van 
landbouw somtijds tot een onderneming van 
handel of industrie. Om bij ons geval te blij
ven kan men dit zeggen van het schouwen, 
stempelen en inpakken der eieren die zoowel 
werkzaamheden zijn die in een pluimveehou
derij plegen voor te komen als werkzaamhe
den die in een eierhandel worden verricht. 

Wij moeten m. i. het oog richten op den 
aard van de onderneming waarin de werk
zaamheden geschieden. Als wij zien wat 
daaromtrent feitelijk vaststaat_n.l. dat pluim
veehouders over een groot gebied in twee 
provincies van ons land gezamenlijk een on
derneming hebben tot stand gebracht uit
sluitend voor den verkoop van hunne eieren 
van zoodanigen omvang dat de jaarlijksche 
omzet circa 250 millioen stuks bedraagt en 
dat daarin circa 100 menschen werkzaam 
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zijn, moet men m. i. wel tot de conclusie ko
men dat de werkzaamheden in die onderne
ming niet meer zijn werkzaamheden in een 
pluimveehouderij. Tot deze slotsom omtrent 
het recht in een bijzonder geval ben ik der
halve gekomen op grond van den aard en de 
grootte der onderneming zelf. Tot richtsnoer 
heb ik daarbij genomen de bedoeling die de 
wetgever heeft uitgesproken bij het vaststel
len van de bepaling van art. 1, 2e lid der 
Arbeidswet 1919. 

Het resultaat van het bovenstaande moet 
m. i. zijn dat d_e Kantonrechter, uitgaande 
van een onjuiste opvatting van het woord 
,,arbeid" in de telastelegging voorkomende, 
niet bewezen heeft verklaard dat gerequi
reerde arbeid in den zin der Arbeidswet heeft 
verricht. Hij heeft dus zijn vrijspraak niet 
gegeven op den grondslag der telastelegging 
en die beslissing kan dus niet als een zuivere 
vrijspraak worden beschouwd. 

Het cassatieberoep is mitsdien ontvanke
lijk. Aangezien echter het geven van een be
slissing niet op den grondslag van de telas
telegging als een vormverzuim moet worden 
beschouwd en blijkens art. 99 2e lid R. 0. 
vonnissen van den Kantonrechter wegens 
zoodanig vormverzuim niet kunnen worden 
vernietigd, zal het cassatieberoep moeten 
worden verworpen waartoe ik de eer heb te 
concludeeren. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur; 

Ten aanzien van het ingestelde beroep: 
0. dat, waar dit is gericht tegen eene vrij

spraak, gegeven bij een met opene deuren 
uitgesproken vonnis van een kantongerecht, 
dat tot het instellen van een onderzoek naar 
het al of niet bewezene der telastelegging 
gerechtigd was, het beroep nimmer tot ver
nietiging van het bestreden vonnis kan lei
den, zoodat de vraag, of het beroep ontvan
kelijk is, onbeslist kan blijven en het beroep 
moet worden afgewezen; 

Wijst het beroep af. (N. J.) 

z3 November z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sr. art. 436; Wet bevoegd
heid tandheelkunst (Wet van 24 Juni 
,876, S. u 7) , art. 7 . ) 

· Uit het geheel van de bepalingen van 
het eerste en tweede lid van art. 7 der 
Wet van 24 Juni 1876, S. u7 - waar
van die in het tweede lid zijn te be
schouwen als een uitvloeisel en aanvul
ling van die van het eerste lid - volgt, 
dat onder "algemeen gevoelloos maken
de middelen" in het tweede lid zijn te 
verstaan "middelen, welke op het ge
heele lichaam inwerken", in tegenstel
ling met middelen die slechts ter plaat
se van de in het eerste lid bedoelde be-

handelingen hun werking doen gevoe
len. 

Op grond van de verklaringen der 
door haar gehoorde deskundigen neemt 
de Rechtb. feitelijk aan, dat lachgas -
ook bij het gebruik van Minnit's lach
gasapparaat - niet plaatselijk, maar 
over het geheele lichaam gevoelloosheid 
veroorzaakt, zoodat het gebruik daar
van op de door req. gevolgde wijze den 
tandarts verboden is. Zij heeft derhalve 
het bewezenverklaarde terecht strafbaar 
geoordeeld. 

Op het beroep van G. F. M. S., tandarts, 
te Bloemendaal, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Haar
lem van 4 Mei 1939, waarbij in hooger be
roep - met vernietiging van een vonnis van 
het Kantongerecht aldaar op 27 Febr. 1939 
in deze zaak gewezen - requirant ter zake 
van: ,,toegelaten zijnde tot de uitoefening 
van een beroep, waartoe de wet eene toela
ting vordert, buiten noodzaak in de uitoefe
ning van dat beroep de grenzen zijner be
voegdheid overschrijden", met aanhaling van 
de artt. 23 en 436 lid 2 Sr. in verband met 
art. 7 lid 2 der Wet van 24 Juni 1876, S . u7, 
houdende regeling van de voorwaarden tot 
verkrijging der afzonderlijke bevoegdheid tot 
uitoefening der tandheelkunst en van de uit
oefening dier kunst, is veroordeeld tot eene 
geldboete van zes gulden, subsidiair een dag 
hechtenis; (Gepleit door Mr. S. van Oven) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. R ombach. 

De Rechtbank te Haarlem heeft b ij vonnis 
van 4 Mei 1939, waartegen dit cassatieberoep 
is gericht, rechtsprekende in hooger beroep 
van een vonnis van den Kantonrechter te 
Haarlem van 27 Febr. 1939, genoemd vonnis 
vernietigd en ten laste van den requirant 
bewezen verklaard dat hij op 9 Mei 1938 in 
de gemeente Bloemendaal, toegelaten zijnde 
tot de uitoefening der tandheelkunst, doch 
niet tot die der geneeskunst, tot de uitoefe
ning van welke beroepen de Wet een toela
ting vorderde, in een vertrek van perceel 
Bloemendaalscheweg III, alwaar verdachte 
zijn tandartspraktijk placht uit te oefenen, 
buiten noodzaak in de uitoefening van zijn 
beroep als tandarts bij een zekere M. H. D., 
bij welke patiente hij alstoen voornemens 
was een of meer kiezen t e trekken,een rubber 
kapje over den neus heeft geplaatst welk 
rubber kapje door middel van een slang was 
verbonden met een tot het gebruik gereed
staand z.g. ,,Minnitts lachgasapparaat" daar
bij genoemde D . den raad gevende om flink 
door den neus adem te halen, zulks teneinde 
te bevorderen dat de patiënte geen pijn zou 
ondervinden bij het trekken van kiezen als 
bovenbedoeld, hebbende genoemde D . daar
op door haar neus overeenkomstig verdach
te's bedoeling een mengsel van lachgas en 
lucht ingeademd in een volumeverhouding 
van ongeveer 35 deelen lachgas op 65 deelen 
lucht, waarna verdachte eenige kiezen van 
meergenoemde D . trok. 
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De Rechtbank enz. 
Ter zitting van Uwen Raad van 2 October 

j.1. heeft requirants raadsman de volgende 
middelen van cassatie voorgesteld en toege
licht : 

I. S., althans v. t. van de artt. 350, 351, 
359, 425 Sv., 436 Sr. , 7 der Wet van 24 Juni 
1876, S. u7, door het bewezenverklaarde 
strafbaar te oordeelen, hoewel requirant noch 
de in art. 7 lid 1, genoemde bevoegdheid 
heeft overschreden, noch een algemeen ge
voelloosmakend middel heeft aangewend. 

II . S., althans v. t . der artikelen voor
noemd en van art. 359 Sv., omdat uit rle ge
bezigde bewijsmiddelen het bewijs van de in 
het eerste middel vermelde feiten niet kan 
volgen. 

Het eerste middel is tegen de strafbaar
verklaring van het bewezene, het tweede 
middel tegen de bewezenverklaring van het 
telastegelegde gericht. 

Dit tweede middel is m . i. ondeugdelijk. 
Requirants verklaring ter zitting, die als 

bewijsmiddel gebezigd is, bevat een volledige 
bekentenis der hem te laste gelegde feiten, 
die eveneens gerelateerd zijn in het als be
wijsmiddel gebruikte procesverbaal van den 
Rijksveldwachter A. B., die blijkbaar met 
de bedoeling om de feiten vast te stellen en 
een strafvervolging mogelijk te maken de 
behandeling met het lachgasapparaat heeft 
b ijgewoond. De verbalisant relateerde in zijn 
procesverbaal bovendien dat de patiënte bij 
het trekken van de kiezen zoo goed als geen 
aanduiding van pijn gaf. Ook dat de patiënte 
zestien maal flink door haar neus ademhaal
de, terwijl het kapje daarop was geplaatst. 

Wat nu de strafbaarheid van het bewezene 
betreft, deze was blijkens het vonnis ook 
reeds ter zitting van de Rechtbank door re
quirant en zijn raadsman betwist. De raads
man had ter zitting aangevoerd, dat de wet
gever met de uitdrukking "algemeen gevoel
loos makende middelen" welker aanwending 
den tandarts bij art. 7, 2e lid der Wet van 
24 Juni 1876 S . u7 is verboden, slechts het 
oog heeft gehad op die algemeen op het 
lichaam inwerkende middelen, welke ee:n 
algeheele gevoellonsheid teweegbreng~n (de 
z.g.n. ,.anaesthetica") ; dat met het zgn. 
,,Minnitt's lachgasapparaat" krachtens zijn 
constructie uitsluitend een gedeeltelijke ge
voelloosheid, te weten een opheffing van het 
pijngevoel of zgn. ,,analgesie" kan worden 
bereikt; dat daar onder "aanwenden van een 
middel" in den zin der wet dient te worden 
verstaan het "volgens zijn doelstelling aan
wenden van dat middel", verdachte, die het 
apparaat heeft gebruikt slechts binnen de 
door deszelfs bestemming en constructie aan
gegeven grenzen, niet heeft aangewend een 
algemeen gevoelloosmakend middel. 

De Rechtbank kon zich met dit verweer 
niet vereenigen. Zij overwoog "dat uit de 
voorgeschiedenis van de Wet van 24 Juni 
1876 S. u7, houdende regeling van de voor
waarden ter verkrijging der afzonderlijke be
voegdheid tot uitoefening der tandheelkunde 
en van de uitoefening dier kunst, blijkt dat 

de wetgever het begrip "algemeen gevoelloos 
makende middelen" heeft gebezigd in tegen
stelling tot het begrip "plaatselijk gevoelloos 
makende middelen"; dat derhalve onder de 
(verboden) ,.aanwending van algemeen ge
voelloos makende middelen" in den zin der 
wet is te verstaan: aanwending van gevoel
loosmakende middelen op een dusdanige 
wijze, dat zij over het geheele lichaam een 
gevoelloosheid teweegbrengen" zulks in te
genstelling tot de (veroorloofde) ,,aanwen
ding van gevoelloos makende middelen op 
een dusdanige wijze, dat zij slechts op een 
bepaald deel van het lichaam een gevoelloos
heid teweegbrengen"; dat het verbod van 
aanwending van algemeen gevoelloos maken
de middelen is gegeven zonder eenige beper
king en in het wettelijk systeem voor een 
onderscheiding der gevoelloos makende mid
delen naar graden of stadia der op te wekken 
of opgewekte gevoelloosheid (als daar bij
voorbeeld zijn de "analgesi" of opheffing 
van het pijngevoel tegenover "anaesthasie" 
of opheffing van het bewust-zijn) geen plaats 
is; dat blijkens de verklaringen der deskun
digen Prof. Dr. U. G. Bijlsma, Th. Hammes, 
Dr . .N. M. Josephus Jitta en Dr. J . R . Jansma 
- die door de verklaringen van den deskun
dige Dr. A. L. J. C. van Hasselt en der des
kundigen à décharge Tj. Wieberdink en J . J . 
van Luin niet zijn ontzenuwd - lachgas (of 
een mengsel daarvan) bij inademing wordt 
opgenomen in de bloedbaan en werkte op 
het centrale zenuwstelsel en zoodoende te
weegbrengt een (algeheele of gedeeltelijke) 
gevoelloosheid over het geheele lichaam, als
mede dat bij toepassing van het Minnitt's 
lachtgasapparaat op de wijze, als in de be
wezenverklaring omschreven, wordt veroor
zaakt een opheffing van het pijngevoel, die 
niet plaatselijk, doch eveneens algemeen 
(over het geheele lichaam) werkt; dat mits
dien - zonder dat het nog noodig is na te 
gaan, of al dan niet onder alle omstandig
heden en tegenover een ieder de werking van 
bedoeld apparaat tot de opheffing van het 
pijngevoel beperkt blijft - uit het voren
staande voortvloeit, dat verdachte, door een 
mengsel van lachgas door middel van inade
ming toe te dienen aan een zekere M. H. D . 
bij deze D. een algemeen gevoelloos makend 
middel heeft aangewend." 

Deze overwegingen der Rechtbank, waar
uit voortvloeit dat requirant de grens, die 
art. 7, 2e lid der Wet van 24 Juni 1876 S. u7 
heeft overschreden, acht ik juist. 

Wellicht zou m en nog de tegenwerping 
kunnen maken, dat een gedeeltelijke gevoel
loosheid een contradictio in terminis is en dat 
daarom overtreding van art. 7, 2e lid in dit 
geval niet volkomen duidelijk zou zijn. Daar
om merk ik nog het volgende op. 

M.i. volgt ook uit art. 7, xe lid der Wet dat 
requirant zijn bevoegdheid te buiten is ge
gaan. Uitoefening der geneeskunst is alleen 
geoorloofd aan degenen aan wie de bevoegd
heid daartoe volgens de Wet is toegekend 
(art. 1 der Wet van 1 Juni 1865 S. 60). 

Uitoefening der tandheelkunst valt zonder 
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twijfel daaronder. Tot uitoefening dier kunst 
is krachtens de wet van x876 S. u7 bevoegd 
de tandarts. Deze is daarbij evenwel niet be
voegd verklaard tot de aanwending van alle 
middelen om tanden enz. te genezen. Blij
kens art. 7 xe lid slechts tot de plaatselijke 
behandeling der ziekten daarvan. Het is m.i. 
volkomen duidelijk dat daarmee bedoeld 
wordt een behandeling van die ziekten door 
aanwending van middelen ( ook gevoelloos
makende na verwerping van het amendement 
Idzerda) op de tanden zelf en niet door aan
wending van middelen die op het geheele 
lichaam werken en die alleen om die reden 
indirect ook invloed hebben op de tanden. 

Dit blijkt ook uit de geschiedenis der be
paling in haar oorspronkelijke redactie en 
tevens uit de geschiedenis der tegenwoordige 
redactie die ontstaan is door de wijziging bij 
de wet van 28 April xgx3 S. x67. (Men zie 
de Memorie van Antwoord bij de Wet van 
x876 Bijlagen Handelingen x875-x876 n° . 
26 en de mondelinge gedachtenwisseling in 
de 2e Kamer Handelingen x875-x876, pag. 
x479 e.v. en omtrent de Wet van xgx3, Bij
lagen Handelingen rgro- rgu n °. 218). 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende : (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld 
- overeenkomstig het aan requirant telaste
gelegde is bewezen verklaard, dat hij enz. 
(zie conclusie); 

0. dat de Rechtbank daarbij onder meer 
heeft oven,ogen: 

"dat verdachte en zijn raadsman hebben 
betoogd, dat het bewezene niet oplevert een 
strafbaar feit, daar verdachte niet heeft aan
gewend een algemeen gevoelloos makend 
middel en hij derhalve zich niet heeft schul
dig gemaakt aan een overtreding van de ver
bodsbepaling van art. 7 lid 2 der Wet van 
24 Juni 1876 S. 117; 

,,dat de raadsman van verdachte ter toe
lichting dezer stelling hteft aangevoerd, dat 
de wetgever met "algemeen gevoelloos ma
kende middelen" slechts het oog heeft gehad 
op die algemeen op het lichaam inwerkende 
middelen , welke een algeheele gevoelloosheid 
teweeg brengen (de zgn . ,,anaesthetica"); dat 
met het zgn. ,,Minnitts lachgasapparaat" 
krachtens zijn constructie uitsluitend een ge
deeltelijke gevoelloosheid, te weten een op
heffing van het pijngevoel of zgn. ,,anal
gesie", kan worden bereikt; dat, daar onder 
" aanwenden van een middel" in den zin der 
wet dient te worden verstaan het "volgens 
zijn doelstelling aanwenden van dat middel", 
verdachte, die het apparaat heeft gebruikt 
slechts binnen de door deszelfs bestemming 
en constructie aangegeven grenzen, niet heeft 

aangewend een algemeen gevoelloos makend 
middel; 

"dat de Rechtbank zich met dit betoog 
evenwel niet kan vereenigen; 

,,dat immers uit de voorgeschiedenis enz. 
(zie conclusie); 

Wat de middelen betreft: 
0. dat tegen de hiervoor aangehaalde over

wegingen het eerste middel gericht is, het
welk berust op de opvatting, dat in bedoeld 
art. 7, 2de lid, met de woorden "algemeen 
gevoelloos makende middelen" bedoeld zijn 
middelen, welke volslagen bewusteloosheid 
te weeg brengen, in tegenstelling met mid
delen, welke slechts ongevoelig maken voor 
pijn, m . a . w. slechts eene beperkte intensiteit 
hebben ; 

0. dat voorzoover ten deze van belang het 
eerste lid van art. 7 der Wet van 24 Juni 
x876, S. 117, den tandarts slechts de bevoegd
heid toekent tot plaatselijke behandeling van 
de daar onder 1- 3 genoemde tandaandoe
ningen, terwijl het tweede lid van dit artikel 
verbiedt naast het voorschrijven van inwen
dige middelen, het aanwenden van algemeen 
gevoelloosmakende middelen; 

0. dat uit het geheel van deze bepalingen, 
- waarvan die in het tweede lid zijn te be
schouwen als een uitvloeisel en aanvulling 
van die van het eerste lid, - volgt, dat on
der "algemeen gevoelloos makende midde
len" in het tweede lid zijn te verstaan "mid
delen, welke op het geheele lichaam inwer
ken", in tegenstelling .met middelen, die 
slechts ter plaatse van de in het eerste lid 
bedoelde behandelingen hun werking doen 
gevoelen; 

0. dat de Rechtbank op grond van de ver
klaringen der door haar gehoorde deskun
digen feitelijk aanneemt, dat lachgas - ook 
bij het gebruik van Minnitt's lachgasappa
raat - niet plaatselijk, maar over het ge
heele lichaam gevoelloosheid veroorzaakt, 
zoodat het gebruik daarvan op de door requi
rant gevolgde wijze den tandarts verboden is; 

0. dat de Rechtbank derhalve het bewezen 
verklaarde terecht strafbaar heeft geoordeeld 
en het eerste middel dus ongegrond is; 

0 . ten aanzien van het tweede middel: 
dat dit blijkens de toelichting berust op 

dezelfde onjuiste opvatting van de woorden 
"algemeen gevoelloos makende middelen" in 
art. 7, als ook aan het eerste middel ten 
grondslag ligt, zoodat ook dit middel faalt ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

13 November 1939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Motorrijtuigenbelastingwet 
art. 17.) 

Uit de verklaringen van verd. en den 
get. heeft de Politierechter kunnen af
leiden, dat reg. met het motorrijtuig in
gericht voor het aanbrengen van een 
aantal extra zitplaatsen, heeft "doen rij 
den" in den zin, waarin die uitdrukking 
in art. 17, lid 1 der Motorrijtuigenbelas-
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tingwet is gebezigd. Reg. had immers de 
extra zitbankjes bepaaldelijk voor dit 
motorrijtuig doen vervaardigen en moet 
er wel op bedacht zijn geweest, dat zijn 
chauffeur, reg.'s opdracht tot het rijden 
met dat motorrijtuig uitvoerende, bij 
gebleken behoefte daaraan die extra zit
bankjes ter bestemder plsiatse zou aan
brengen, zoodat, nu reg. dat aanbrengen 
niet heeft verboden, en de chauffeur 
bij de uitvoering van reg.'s opdracht is 
gaan rijden met het motorrijtuig, terwijl 
dit was ingericht als in de get.verklaring 
is omschreven, de Politierechter heeft 
kunnen aannemen, dat reg. zoodanig 
rijden willens en wetens heeft toegela
ten, hetgeen terecht als vallende onder 
"doen rijden" is aangemerkt. [Aldus ook 
Adv.-Gen. Rombach; deze nog over een 
z. i. betere formuleering der dagv.] 

Op het beroep van G. B. te Vroomshoop, 
gemeente den Ham, reguirant van cassatie 
tegen een mondeling vonnis van den Politie
rechter bij de Arr.-Rechtb. te Almelo van II 
Mei 1939, waarbij requirant ter zake van "als 
houder van een motorrijtuig daarmede op 
den openbaren weg doen rijden, zonder dat 
daarvoor de verschuldigde belasting is vol
daan", met aanhaling van de artt. 17 der Mo
torrijtuigenbelastingwet, 23 en 91 Sr. , is ver
oordeeld tot een geldboete van twintig gul
den en een vervangende hechtenis van twin
tig dagen; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Reguirant heeft zich tijdig in cassatie voor
zien tegen een vonnis van den Politierechter 
te Almelo van II Mei 1939, waarbij te zijnen 
laste bewezen was verklaard dat hij op of om
streeks 13 Jan. 1939 te Almelo heeft doen rij
den op de Tyhofslaan, zijnde openbare weg, 
door het te doen besturen door G. K ., een 
motorrijtuig op meer dan drie wielen en inge
richt voor het vervoer van meer dan 20 per
sonen, fabrieksmerk Steward provinciaal let
ter en nummer E 4512 motornummer St. 
68004, waarin 27 zitplaatsen, van welk mo
torrijtuig verdachte de houder was, zonder 
dat daarvoor de verschuldigde motorrijtui
genbelasting betaald was, aangezien door ver
dachte slechts motorrijtuigenbelasting be
taald was voor dat motorrijtuig hebbende 22 

zitplaatsen ; 
Met toepassing van art. 1 7 der Motorrij 

tuigenbelastingwet van 30 December 1926, 
S . 464 werd hij tot een geldboete veroor
deeld. Hij heeft bij memorie twee middelen 
van cassatie voorgesteld en toegelicht, lui
dende: 

r. S., althans v. t. van de artt. 367 j 0
• 350 

Sv. en van art. 19 der M otorrijtuigenbelas
tingwet. 

Toelichting: 
Bij zijn beslissing, dat ·bewezen is, dat re

guirant tot cassatie heeft doen rij den met een 
motorrijtuig, waarin 2 7 zitplaatsen, heeft de 
P olitierechter niet op den grondslag der te
lastelegging beraadslaagd. De term "doen 

rijden" in de telastelegging moet geacht wor
den dezelfde beteekenis te hebben als deze 
uitdrukking in art. 1 7 der Motorrijtuigen
belastingwet heeft. In deze bepaling stelt de 
term "doen rijden" het vereischte van een 
zekeren graad van opzet bij den houder, dat 
gericht moet zijn op de omstandigheden, 
waaruit volgt, dat de bestuurder heeft gere
den zonder dat de verschuldigde belasting is 
voldaan. Deze graad van opzet wordt in het 
arrest van Uwen Hoogen Raad d.d. 24 Juni. 
1929, N . J. 1929 blz. 1524 omschreven als 
,,door toedoen of met voorkennis en goedvin
den" van den houder en in het arrest van 15 
Februari 1932, N. J. 1932 blz. 637 als "wil
lens en wetens toelaten". 

De P olitierechter heeft evenwel niet on
derzocht, of de chauffeur "door toedoen of 
met voorkennis" van reguirant de extra zit
plaatsen heeft aangebracht dan wel of regui
rant zulks "willens en wetens heeft toege
laten". 

2. S., althans v . t. van de artt. 367 j 0
• 

359 Sr. en van art. 17 der Motorrijtuigen
belastingwet. 

Toelichting: 
T en onrechte heeft de Politierechter het 

onderdeel van de telastelegging bewezen ver
klaard, dat reguirant tot cassatie heeft doen 
rijden met een motorrijtuig, waarin 2 7 zit
plaatsen waren. 

De aansprakelijkheid van reguirant voor 
de omstandigheid, dat bij den rit op 13 Jan. 
1939 27 zitplaatsen in de autobus aanwezig 
waren, wordt afgeleid uit zijn verklaringen: 
,,Ik had wel extra bankjes voor dat motor
rijtuig doen vervaardigen" en "Ik had den 
chauffeur niet verboden die extra plaatsen 
in de bus aan te brengen". Hier is nog geen 
sprake van het rijden met 27 zitplaatsen 
,,door toedoen of met voorkennis en goed
vinden" van reguirant (Arrest van Uwen 
Hoogen Raad d .d. 24 Juni 1929, N. J. 1929, 
blz. 1524) of van "willens en wetens toela
ten", dat met 27 zitplaatsen werd gereden 
(Arrest van Uwen Hoogen Raad de dato 15 
Februari 1932, N . J. 1932, blz. 637). 

Om als bewezen te kunnen aannemen, dat 
reguirant in den zin van art. 1 7 der Motor
rijtuigen b elastingwet heeft "doen rijden", 
moet bij hem een zekere graad van opzet 
gebleken zijn, gericht ook op de omstandig
heid, dat met 2 7 zitplaatsen werd gereden. 
Voor deze bewezenverklaring bevatten de 
gebezigde bewijsmiddelen niet voldoenden 
grond volgens reguirant. 

Bij het eerste middel wordt de grief geuit, 
dat de politierechter niet op den grondslag 
der telastelegging zou hebben beslist, omdat 
hij niet heeft onderzocht of de chauffeur door 
toedoen of met voorkennis van reguirant de 
in het motorrijtuig aangetroffen extra zit
plaatsen heeft aangebracht dan wel of regui
rant dit aanbrengen willens en wetens heeft 
toegelaten. 

De grief is m . i. ongegrond omdat deze 
omstandigheden niet in de telastelegging zijn 
vermeld. De vraag wie extra zitplaatsen (wat 
daarmee precies bedoeld wordt zal straks 
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blijken) heeft aangebracht, gaat geheel bui
ten de telastelegging om, zoodat het eerste 
middel ondeugdelijk moet zijn. 

De werkelijke bezwaren van requirant blij
ken uit het tweede middel. De politierechter 
kon, volgens hem, op grond van de gebezigde 
bewijsmiddelen niet bewezenverklaren dat 
requirant met het motorrijtuig waarin 2 7 
zitplaatsen, heeft doen rijden in den zin van 
art. 1 7 der voornoemde wet, indien n.l. de 
uitdrukking "doen rijden" der telastelegging, 
zooals requirant zeer terecht opmerkt in de 
telastelegging in den zelfden zin wordt gebe
zigd, waarin die uitdrukking in art. 1 7 der 
wet voorkomt. 

Verdachte verklaarde: 
Ik heb een autobusonderneming te den 

Ham en op 13 Januari 1939 heb ik te Almelo 
een motorrijtuig op meer dan drie wielen en 
ingericht voor het vervoer van meer dan 20 
personen, fabrieksmerk Stewart provinciaal 
letter en nummer E. 4512 motornummer 
St. 68004, van welk motorrijtuig ik de hou
der was, doen rijden door het te doen bestu
ren door den in mijn dienst zijnden bestuur
der G . K. Met dit motorrijtuig werden fa
brieksmeisjes naar en van haar fabriek ver
voerd. Voor dit motorrijtuig was door mij 
motorrijtuigenbelasting betaald voor 22 zit
plaatsen. Ik had wel extra bankjes voor dat 
motorrijtuig doen vervaardigen. Ik had den 
chauffeur niet verboden die extra zitplaatsen 
in de bus aan te brengen. 

Tot zoover is zijn verklaring als bewijs
middel gebruikt. Om zijn standpunt duidelijk 
te maken voeg ik hier nog zijn nadere ver
klaring aan toe dat hem niet bekend was dat 
er op gemelden datum extra zitplaatsen in 
die autobus waren aangebracht; dat hij in 
de meening verkeerde dat de extra zitplaat
sen op 13 Januari 1939 niet in de bus. doch 
in zijn garage waren. Voorts dat hij de extra 
bankjes had doen vervaardigen voor het ver
voer van schoolkinderen. 

De getuige G. verklaarde: Ik heb op 13 
Januari 1939 in mijn hoedanigheid vanRijks
controleur voor het verkeer, een door G. K . 
bestuurd vierwielig motorrijtuig, waarmede 
deze op den openbaren weg, de Tyhofslaan, 
te Almelo, reed, doen stilhouden. Ik heb van 
dien bestuurder vertooning gevorderd van de 
bij dat motorrijtuig behoorende belasting
kaart. De bestuurder vertoonde daarop een 
bij dat motorrijtuig behoorende ten name 
van verdachte staande belastingkaart, waar
uit bleek, dat voor dat motorrijtuig voor het 
tijdvak van I Nov. 1938-3x Jan. x939motor
rijtuigenbelasting was betaald als had het 
motorrijtuig 22 zitplaatsen. De bestuurder 
verklaarde, dat hij het motorrijtuig bestuurde 
in opdracht en in dienst van verd. en dat ver
dachte de houder van het- motorrijtuig was. 
Het motorrijtuig was ingericht voor het ver
voer van meer dan 20 personen en had als 
fabrieksmerk Steward provinciaal letter en 
nummer E. 4512 motornummer St. 68004. 
In het motorrijtuig was zitplaats voor 28 per
sonen, daar er behalve de vaste banken, 
waarop voor 22 personen zitplaats was, nog 

een los klapstoeltje naast de chauffeursplaats 
stond en voorts nog 5 extra zitplaatsen waren 
aangebracht, doordat' over de twee achter
banken, welke zich aan weerszijden van de 
achterdeur bevonden en waarvan de zitkus
sens waren verwijderd, een passende losse 
bank, voorzien van zeildoek was gelegd over 
de volle breedte van de bus voor de achter
deur, waardoor één persoon extra voor de 
achterdeur kon zitten en voorts vier losse 
met zeildoek bekleede bankjes, elk voor één 
persoon zitplaats biedend, over het midden
pad tuschen de vaste banken waren beves
tigd met ijzers, welke aan weerszijden van 
die bankjes waren aangebracht en passend 
in de vaste banken staken. 

Uit deze bewijsmiddelen kon m. i. de rech
ter afleiden, zooals hij gedaan heeft, dat re
quirant heeft doen rijden met een motorrij
tuig op meer dan drie wielen en ingericht 
voor het vervoer van meer dan 20 personen, 
waarin 27 zitplaatsen. 

Het ware m.i. duidelijker geweest te laste 
te leggen dat hij heeft doen rijden met een 
motorrijtuig ingericht voor het vervoer van 
28 althans 27 personen, den bestuurder daar
onder niet begrepen. Deze formuleering ware 
meer in overeenstemming geweest met de 
bepaling van art. 3 omtrent het bedrag der 
belasting. 

Aldus heeft de rechter de telastelegging 
blijkbaar opgevat en omdat hij van meening 
was dat het losse klapstoeltje niet tot de 
inrichting behoorde, achtte hij slechts het 
bestaan van 27 zitplaatsen in de auto be
wezen. 

Als de telastelegging zoo geformuleerd 
was, zou ook beter aan het licht zijn gekomen 
dat de vraag of requirant wist dat er op dien 
bepaalden datum extra zitplaatsen in de auto 
waren aangebracht in het geheel niet ter 
zake deed. De eenige wijze waarop requirant 
zich zou hebben kunnen disculpeercn ware 
dan ook geweest aan te toonen dat hem niet 
bekend was geweest dat de auto voor vijf 
extra zitplaatsen boven de 22, waarvoor hij 
belasting betaald had, was ingericht. Het 
tegendeel echter is uit zijn bovenvermelde 
verklaring en ook uit de verklaring van den 
getuige omtrent den aard der extra banken 
gebleken. Ik ben van meening dat, zelfs al 
waren op dien 13en Januari 1939 de extra 
zitplaatsen niet aangebracht geweest, de re
quirant als houder van het motorrijtuig zich 
aan het telastegelegde zou hebben schuldig 
gemaakt. Geheel in overeenstemming met de 
bestaande jurisprudentie, die door requirant 
in zijn bovenvermelde memorie is aange
haald, kon de rechter beslissen dat requirant 
met het motorrijtuig, waarin 27 zitplaatsen, 
heeft doen rijden in den zin van artikel 17 
der wet. 

De cassatiemiddelen mitsdien ongegrond 
achtende, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
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Gelet op de middelen van cassatie, door 
den requirant voorgesteld bij schriftuur, en 
luidende: (zie Conclusie) ; 

een en ander zooals bij toelichting nader 
uiteengezet; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
hij op of omstreeks enz. (zie Conclusie); 

0. dat, blijkens de toelichting, het eerste 
middel berust op de stelling, dat de Politie
rechter niet zou hebben onderzocht, of de 
chauffeur " door toedoen of met voorkennis" 
van requirant de extra zitplaatsen heeft aan
gebracht, dan wel of requirant zulks "willens 
en wetens heeft toegelaten", hoewel " doen 
rijden" in den zin van art. 17 der Motor
rijtuigenbelastingwet, en dienovereenkomstig 
van de telastelegging, bij den houder een 
zekere graad van opzet vereischt, zoodat de 
Politierechter niet zou hebben beraadslaagd 
op den grondslag der telastelegging, terwijl 
het tweede middel bedoelt erover te klagen, 
dat in ieder geval uit de gebezigde bewijs
middelen de vereischte graad van opzet bij 
requirant, gericht op de omstandigheid dat 
met 27 zitplaatsen werd gereden, niet zou 
blijken; 

0. dienaangaande: 
dat de P olitierechter de bewezenverklaring 

heeft doen steunen op in het proces-verbaal 
der terechtzitting vermelde verklaringen van 
getuige Goor en van requirant, inhoudende, 
voorzooveel hier van belang: (zie Conclusie); 

dat de Politierechter daaruit heeft kunnen 
afleiden, dat requirant met het motorrijtuig, 
ingericht als in vorenaangehaalde getuigen
verklaring omschreven, heeft "doen rijden" 
in den zin, waarin die uitdrukking is gebe
zigd in art. 17, lid 1 der Motorrijtuigenbe
lastingwet, waarop inderdaad de telasteleg
ging klaarblijkelijk doelt, en in welken zin 
die woorden dus ook in de telastelegging 
moeten worden verstaan; 

dat immers requirant, die de extra zit
bankjes bepaaldelijk voor dit motorrijtuig 
had doen vervaardigen, er wel op bedacht 
moet zijn geweest, dat zijn chauffeur, requi
rants opdracht tot het rijden met dat motor
rijtuig uitvoerende, bij gebleken behoefte 
daaraan die extra zitbankjes ter bestemder 
plaatse zou aanbrengen, zoodat, nu requirant 
dat aanbrengen niet heeft verboden, en de 
chauffeur bij de uitvoering van requirants 
opdracht is gaan rijden met het motorrijtuig, 
terwijl dit was ingericht als in voormelde ge
tuigenverklaring omschreven, de Politierech
ter heeft kunnen aannemen, - zooals hij 
kennelijk heeft gedaan - , dat requirant zoo
danig rijden willens en wetens heeft toege
laten, hetgeen terecht is aangemerkt als val
lende onder "doen rijden" in den zin als 
boven vermeld ; 

dat uit het vorenstaande volgt, dat geen 
van beide middelen kan slagen; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J,) 

13 November 1939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Arbeidswet 1919 art. 1). 

Onder werkzaamheden in een onder
neming van landbouw in den zin van 
art. 1 der Arbeidswet 1919 zijn niet al
leen te verstaan het bewerken van den 
grond en het telen en oogsten der vruch
ten, maar ook het voor eigen gebruik of 
voor verkoop bewerken en het ten ver
koop afleveren van deze, voorzoover de 
wijze van bewerking niet valt buiten 
den aard van het landbouwbedrijf. 

In de onderhavige aardappel-sorteer
onderneming placht gewerkt te worden 
aan en ten behoeve van het tot verkoop 
en gebruik meer geschikt maken van 
aardappelen, terwijl het hier gaat om 
aardappelen, welke voor rekening van 
verbouwers worden gesorteerd om aldus 
voor eigen gebruik of voor verkoop ge
reed te worden gemaakt. Deze werk
zaamheden vormen dus een onderdeel 
van voornoemde reeks van werkzaam
heden in een onderneming van land
bouw. 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Leeuwarden, requirant van cas
satie tegen een vonnis van genoemde Recht
bank van 31 Mei 1939, waarbij in hooger 
beroep J . S ., aardappelsorteerder te Ferwerd, 
ontslagen is van alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Rechtbank te Leeuwarden heeft, recht
sprekende in hooger beroep van een vonnis 
van den Kantonrechter te Leeuwarden van 
5 Januari 1939, bij vonnis van 31 Mei 1939, 
waartegen dit cassatieberoep is gericht, dit 
vonnis vernietigd en na ten laste van den ge
requireerde bewezen te hebben verklaard, 
dat hij op 8 Nov. 1938 des voormiddags om
streeks II uur in de gemeente Ferwerdera
deel te Ferwerd, terwijl hij ingevolge art. 94 
lid 2 der Arbeidswet 1919 S. 624 als hoofd 
en bestuurder van een aardappelsorteeron
derneming moest worden aangemerkt, in 
welke onderneming op dat tijdstip in een 
aldaar aan de Hoofdstraat gelegen besloten 
ruimte, waar, anders dan uitsluitend ten be
hoeve eener aldaar gevestigde huishouding, 
placht gewerkt te worden aan en ten behoeve 
van het tot verkoop en gebruik meer geschikt 
maken van aardappelen door J. S., D.P., M. 
P ., D . Z., R. D ., A. P., A. K . en W. R., niet 
heeft gezorgd dat in die inrichting op een 
plaats die vrij toegankelijk was voor alle 
arbeiders in die inrichting werkzaam, een 
gedagteekende en door hem onderteekende 
arbeidslijst voldoende aan de in art. 68 der 
Arbeidswet gegeven voorschriften, was opge
hangen zoodanig dat daarvan gemakkelijk 
kon worden kennis genomen en niet heeft 
ge20rgd, dat in die inrichting een arbeids
register aanwezig was, dat voldeed aan de in 
art. 68 der Arbeidswet gegeven voorschriften, 
geoordeeld dat dit bewezene niet strafbaar is 
en den gerequireerde ontslagen van alle 
rechtsvervolging. 
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Bij tijdig ingediende schriftuur heeft de 
Officier van Justitie bij voormelde Recht
bank het volgende cassatiemiddel voorge
steld en toegelicht: 

"S., althans v . t . van artt. 1, 68, 74 en 83 
der Arbeidswet 1919 en de artt. 351 en 352 
Sv., doordat de Rechtbank ten onrechte het 
telastegelegde en bewezenverklaarde heeft 
geacht niet te zijn strafbare feiten". 

De raadsman van gerequireerde, die zij
nerzijds geen beroep in cassatie heeft inge
steld, heeft een schriftelijke memorie bij 
Uwen Raad ingediend, waarbij hij de gron
den u iteenzet, waarom naar zijn meening het 
cassatieberoep behoort te worden verworpen. 
Aangezien de wet een zoodanige schriftuur 
niet kent, kan op dit stuk door Uwen Raad 
geen acht worden geslagen. (Arrest van zo 
Oct. 1931, W. 12240). 

Op welke gronden is de Rechtbank tot 
haar ontslag van rechtsvervolging gekomen? 

Zij overwoog dat de verrichte werkzaam
heden volgens de verklaringen van een ge
hoorden deskundige en van den verdachte 
enkel bestonden in het sorteeren van de 
aardappelen in verschillende maten, een be
werking die de aardappelen noodzakelijker
wijs moeten ondergaan, willen zij gereed 
worden gemaakt voor eigen gebruik of voor 
verkoop; dat door dien deskundige wel is 
verklaard, dat het sorteeren tegenwoordig 
veelal niet meer geschiedt door den verbou
wer zelf en niet meer op de plaats waar de 
vrucht geteeld is, doch voor rekening en 
risico van den verbouwer, door aardappel
sorteerders, die, hetzij met hun aardappel
sorteermachine rondtrekken van het eene be
drijf naar het andere, hetzij in een centrum 
van bedrijven, waar aardappelen verbouwd 
worden, een schuur huren en aldaar hun 
sorteermachine plaatsen om te werken voor 
de verbouwers - welk laatstgenoemd geval 
zich volgens den verdachte in casu voordoet 
- doch de Rechtbank van meening is dat 
dit aan vorenstaand oordeel van de Recht
bank niets afdoet, daar de Rechtbank de be
wuste handelingen beschouwt als de nood
zakelijke voortzetting van een landbouwbe
drijf en hiermee een geheel vormende. 

Het komt mij voor dat het vonnis juist is 
gewezen en dat het cassatiemiddel ondeug
delijk is. 

Feitelijk kan geacht worden vast te staan 
dat wij te doen hebben met werkzaamheden 
in een op zichzelf staande aardappelsorteer
onderneming, waarin in een besloten ruimte 
placht gewerkt te worden aan het tot ver
koop en gebruik geschikt maken van aard
appelen. Dat die werkzaamheden uit iets 
anders bestonden dan uit het sorteeren van 
aardappelen, blijkt niet. Integendeel wordt 
in bovengenoemde overweging der Recht
bank uitdrukkelijk vastgesteld dat dit niet 
het geval is . Dat wij dus te doen hebben met 
werkzaamheden in een fabriek, waarin voort
brengselen van de bedrijven van landbouw 
enz. worden verwerkt of met werkzaamheden 
in een winkel, waar die voortbrengselen wor
den verkocht, blijkt niet. 

Art. 1, ze lid, sub a der Arbeidswet, waar
bij werkzaamheden in een fabriek of winkel 
onder het begrip arbeid in den zin der Ar
beidswet worden gebracht, mist derhalve 
toepassing. 

Vallen werkzaamheden in een op zich zelf 
staande aardappelsorteeronderneming uit 
haren aard buiten het begrip werkzaamheden 
in een onderneming van landbouw of tuin
bouw? Dit is naar mijn meening de vraag die 
beantwoord moest worden en die ook de 
Rechtbank zich gesteld heeft en terecht ont
kennend heeft beantwoord. Voor dit ontken
nend antwoord kan een beroep gedaan wor
den op een arrest van Uwen Raad gewezen 
op 18 Februari 1918, W . 10246. Dit arrest, 
dat vermoedelijk ook de Rechtbank voor 
oogen heeft gestaan, is weliswaar gewezen 
tijdens de werking van de Arbeidswet van 
1911, maar deze wet bevatte reeds een ge
lijke bepaling en de onderscheiding tusschen 
ondernemingen van landbouw enz. eenerzijds 
en ondernemingen van handel en nijverheid 
in engeren zin anderzijds is voor de toepas
sing der arbeidswet dezelfde gebleven. Ook 
een op zichzelf staande aardappelsorteeron
derneming, een onderneming dus waarin de 
werkzaamheden niet ter plaatse van de teelt 
en niet ten aanzien van eigen verbouwde 
aardappelen worden verricht (ik citeer m.m. 
uit het arrest) kan beschouwd worden als de 
voortzetting van een elders of door een ander 
aangevangen landbouwbedrijf. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier ; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luiden
de : (zie conclusie); 

welk middel requirant aldus heeft toege
licht, dat de opvatting, dat een aardappel
sorteerinrichting een onderneming van land
bouw is, onjuist is, immers : 

1 °. het sorteeren van aardappelen aller
minst een bewerking is, die de aardappelen 
noodzakelijkerwijze moeten ondergaan, wil
len zij gereed worden gemaakt voor eigen 
gebruik of verkoop, zijnde alleen voor poot
aardappelen dit sorteeren van belang voor 
een rendabel verhandelen; 

z O • ook al zou worden aangenomen, dat 
pootaardappelen ongesorteerd niet bruikbaar 
zijn, zij toch zeker verkoopbaar zijn, zij het 
tegen !ageren prijs; dat toch in Noord-Fries
land verschillende aardappelsorteerinrichtin
gen in exploitatie zijn bij aardappelhande
laren, tevens exporteurs, die allen ongesor
teerde aardappelen opkoopen en bovendien 
de bedrijven van deze handelaren en expor
teurs niet als ondernemingen van landbouw 
zijn aan te merken; 

0. dat de gerequireerde een contramemo
rie tegen het beroep in cassatie heeft inge
diend, doch op den inhoud van dat stuk niet 
kan worden gelet, daar de gerequireerde geen 
beroep in cassatie heeft ingesteld; 
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0. dat bij het bestreden vonnis in overeen
stemming met de dagvaarding bewezen is 
verklaard, dat de gerequireerde op 8 Nov. 
1938 enz. (zie conclusie) ; 

dat de Rechtbank dit bewezen verklaarde 
niet strafbaar heeft geacht, daar naar haar 
oordeel een aardappelsorteeronderneming is 
een onderneming van landbouw, waarvoor 
blijkens art. 1 sub a van de Arbeidswet 1919 
die wet niet van toepassing is; 

0. ten aanzien van het middel: 
dat onder werkzaamheden in een onder

neming van landbouw in den zin van art. 1 
der Arbeidswet 1919 niet alleen zijn te ver
staan het bewerken van den grond en het 
telen en oogsten der vruchten, maar ook het 
voor eigen gebruik of voor verkoop bewer
ken en het ten verkoop afleveren van deze, 
voor zoover de wijze van bewerking niet valt 
buiten den aard van het landbouwbedrijf; 

dat de bewezenverklaring geen andere 
werkzaamheden noemt, welke in de onder
neming werden verricht, dan dat daarin 
placht gewerkt te worden aan en t en be
hoeve van het tot verkoop en gebruik meer 
geschikt maken van aardappelen, terwijl uit 
de toelichting welke de Rechtbank voor haar 
oordeel geeft, blijkt, dat het hier gaat om 
aardappelen, welke voor rekening der ver
bouwers worden gesorteerd om aldus voor 
eigen gebruik of voor verkoop gereed te wor
den gemaakt; 

dat deze werkzaamheden dus vormen een 
onderdeel en niet het laatste van de hier
voren genoemde reeks van werkzaamheden 
in een onderneming van landbouw en waar 
de bewezenverklaring niet inhoudt, dat de 
onderneming was een fabriek als bedoeld in 
artikel 1 lid 2 der meergenoemde wet, de 
Rechtbank het begrip onderneming van 
landbouw in genoemd art. 1 niet onjuist 
heeft opgevat, door de in de bewezenverkla
ring bedoelde onderneming daaronder te doen 
vallen; 

dat dus het middel is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

IJ November I939· ARREST van den Hoc
gen Raad. (Drankwet art. 58). 

Uit de bewijsmiddelen heeft de R echt
bank kunnen afleiden, dat req. de vrouw 
Q gedurende de uitoefening van het be
drijf in de vergunningslokaliteit van zij
nentwege aanweûg heeft doen zijn. 

Art. 58, lid 1 der Drankwet maakt 
voor vrouwen, die als vervangster van 
den vergunninghouder optreden, geen 
uitzondering, terwijl een daartoe strek
kende bedoeling van den wetgever ook 
geenszins is af te leiden uit de artt. 12, 
lid 1 aanhef en onder II aan het slot, 
26 en 32, lid 1 aanhef en onder 1° aan
hef en onder a der wet. 

Het betoog, dat de vervangster tegen
over de autoriteiten optrad als degene, 
die in feite het bedrijf voerde en dat zij 
huurster was van de betrokken lokali-

teit, bevat feitelijke beweringen waar
van de juistheid uit het bestreden von
nis niet blijkt, terwijl bovendien de ver
melde omstandigheden niet ter zake 
doen. 

Al was de vrouw ter uitoefening van 
· het bedrijf in de lokaliteit, zij was daar 
eveneens gedurende de uitoefening van 
het bedrijf. 

Ambtshalve de qualificatie verbeterd. 
[Anders Adv.-Gen. Rombach, die 

meent, dat in de bewijsmiddelen niets is 
te vinden, dat de bewezenverklaring vol
gens welke req. de vrouw in de lokali
teit aanwezig heeft doen zijn, wettigt]. 

Op het beroep van H. J . H., café-houder 
te Tilburg, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtb. te Middelburg 
van 5 Juni 1939, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een mondeling vonnis 
van het Kantong. te Middelburg van 22 
Maart 1939, requirant ter zake van het "in 
de gemeente Vlissingen in eene localiteit 
waarvoor burgemeester en wethouders eene 
vergunning hebben verleend, zonder toestem
ming van den burgemeester vrouwelijke per
sonen gedurende de uitoefening van het be
drijf van wege den houder van de vergunning 
aanwezig doen zijn", met aanhaling van de 
artt. 1, 58 lid 1, 60 lid 1 en 84 der Drankwet 
S. 1931 n °. 476 en 23 en 91 Sr en het K . B. 
van 26 Juni 1937 n ° . 41, is veroordeeld tot 
betaling eener geldboete van een gulden en 
vervangende hechtenis van een dag; 

Conclusie van den Adv.- Gen. Rombach. 

De R echtb. te Middelburg heeft, rechtspre
kende in hooger beroep van een vrijsprekend 
vonnis van den Kantonr. te Middelburg van 
22 Maart 1939, bij vonnis van 5 Juni 1939, 
waartegen dit cassatieberoep is gericht, ge
noemd vonnis vernietigd en opnieuw recht
doende ten laste van den requirant bewezen 
verklaard : dat hij op 30 Dec. 1938 des na
middags circa 14 uur te Vlissingen als hou
der van de vergunning krachtens de Drank
wet 1931 S . 476 door B. en W. der gemeente 
Vlissingen verleend voor de beneden voor
localiteit van het perceel Walstraat 3 aldaar, 
zonder daartoe strekkende toestemming van 
den Burgemeester van Vlissingen een vrou
welijk persoon, C. S. Q., welke alstoen op
trad als zijn, verdachtes vervanger in de uit
oefening van bovenbedoelde vergunning, tij
dens de uitoefening van het bedrijf van zij
nentwege alstoen aldaar heeft aanwezig doen 
zijn. 

De Rechtb. enz. 
Requirant heeft het volgende middel van 

cassatie, als volgt toegelicht, voorgesteld: 
Volgens zijn meening zijn de artt. 351 en 

352 Sv. en 58 der Drankwet geschonden, al
thans verkeerd toegepast. 

Feitelijk staat vast dat genoemde C. S . Q . 
den requirant, vergunninghouder, bij de uit
oefening van het bedrijf, verving. Volgens re
quirant mocht de Rechtb. daaruit niet de 
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gevolgtrekking maken, dat bedoelde persoon 
nu tijdens de uitoefening van het bedrijf van
wege requirant in de vergunningslocaliteit is 
eanwezig geweest in den zin als art. 58 der 
Drankwet dit bedoelt. Dit artikel bedoelt al
leen te treffen de dusgenaamde "animirda
men" het vrouwelijk personeel dat, hetzij als 
buffetjuffrouw of kellnerinnen, dan wel als in 
schijn toevallige bezoeksters voor de klanten 
der localiteit een aantrekkelijkheid kunnen 
vormen. Art. 58 is, volgens requirant, een 
wetsbepaling, die geschreven is ter bescher
ming der goede zeden, doch treft niet de 
vraag of in een vergunnings- of verlofsloca
liteit een (manneli_ike of vrouwelijke) ver
vanger mag werken. Requirant merkt voorts 
op dat genoemde C . S. Q. bijvoorbeeld een 
dansvergunning heeft te haren name en eigen 
verantwoordelijkheid draagt (cf. art. 59 slot 
Drankwet). Zij was in de localiteit aanwezig 
krachtens eigen recht en niet vanwege den 
vergunninghouder, zooals dit met zooge
naamde "animirdamen" het geval is. In elk 
geval was zij, volgens hem, niet gelijk de Wet 
bedoelt, gedurende de uitoefening van het 
bedrij f aanwezig, doch ter uitoefening van 
het bedrijf. De wet laat vervanging van den 
vergunninghouder toe en stelt deswege in 
hare bepalingen (artt. 12, 26, 32) als eisch, 
dat op naam en voor rekening van den ver
gunninghouder wordt gehandeld. 

Beoordeeling van voldoening aan den eisch 
is in handen gelegd van het College van B . 
en W . Bij de opvatting die de Rechtb. hul
digde ten aanzien van art. 58 der Drankwet, 
zou nu, ten aanzien van de toelaatbaarheid 
eener vrouwelijke vervangster, nog daarne
vens goedkeuring van den Burgemeester al
leen worden gevergd. Dit kan, volgens requi
rant, niet de bedoeling der Wet zijn geweest. 

Geheel daargelaten de vraag, die in het 
cassatiemiddel wordt behandeld, of art. 58 
_der Drankwet ooit toepasselijk kan zijn op 
een zetkasteleines, een vraag die ik niet in 
het algemeen ontkennend zou durven te be
antwoorden, omdat m. i . het antwoord van 
de concrete verhouding afhankelijk is, ben 
ik van oordeel dat het vonnî.s, waartegen het 
beroep is gericht, niet in stand kan blijven. 

De Rechtb. verklaarde met vrijspraak van 
het primair telastegelegde "dienst laten doen 
in de localiteit" in hoofdzaak bewezen dat 
requirnnt op 30 Dec. 1938 des namiddags 
circa 14 uur C.S. Q. (een vrouwelijk persoon) 
tijdens de uitoefening van het bedrijf van zij
nentwege aldaar (d. w.z. in de benedenvoor
localiteit van het perceel Walstraat 3 te Vlis
singen) aanwezig heeft doen zijn. 

Er is echter m. i. in de bewijsmiddelen 
niet, te vinden, dat deze bewezenverklaring 
wettigt. Zeker zij wàs in die localiteit, waar
voor een vergunning aan hem requirant was 
verleend, aanwezig en deed zelfs gedurende 
de uitoefening van het bedrijf aldaar dienst, 
maar evenmin als van den requirant gezegd 
kan worden (zooals de Rechtb. blijkens haar 
gedeeltelijke vrijspraak ook meende) dat hij 
die vrouw daar toen dienst heeft laten doen, 
kan van hem gezegd worden dat hij haar 

L. 1939. 

daar toen aanwezig heeft doen zijn. De Rb. 
leidt dit bewezenverklaarde af uit de vervan
gersovereenkomst, die requirant met C. S. Q. 
heeft gesloten, maar naar mijn meening ten 
onrechte. Als feitelijk vaststaande kon de 
Rechtb. aannemen dat requirant met C. S. 
Q. was overeengekomen dat zij op zijn naam 
en voor zijn rekening het bedrijf zou uitoefe
nen en ook dat zij dat werkelijk deed, maar 
hieruit kon de Rechtb. niet, zooals zij gedaan 
heeft, de conclusie trekken dat hij haar ten 
tijde in de telastelegging genoemd in de loca
liteit, waarvoor de vergunning was verleend, 
aanwezig heeft doen zijn. 

Voorzoover wij het vervangerscontract ken
nen, bevat dit zelfs niet de verplichting om 
gedurende de uitoefening van het bedrijf in 
de vergunningslocaliteit aanwezig te zijn. Ik 
merk hierbij nog op dat de Drankwet niet, 
zooals bijv. de Arbeidswet in art. 74, 2e lid 
ten aanzien van het hoofd of de bestuurder 
van een onderneming met betrekking tot zijn 
werkplaatsen bepaalt, op den vergunninghou
der de verplichting legt om te zorgen dat in 
de vergunningslocaliteit geen dienst wordt 
verricht in strijd met het bij de wet bepaalde 
of dat geen personen in strijd met het bij de 
wet bepaalde aldaar verblijven. 

Aangezien derhalve de bewezenverklaring 
niet met redenen is omkleed, concludeer ik 
tot vernietiging van het vonnis en tot verwij
zing der zaak naar het Gerechtshof te 's-Gra
venhage teneinde haar op het bestaande hoo
ger beroep te berechten. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, waarbij 
wordt gesteld : ,,s., althans v. t. van de artt. 
351 en 352 Sv. en art. 58 der Drankwet (S. 
1931 n ° . 476), daar de Rechtb. ten onrechte 
als bewezen heeft aangenomen, dat requi 
rant genoemde C. S. Q. tijdens de uitoefe
ning van het bedrijf van zijnentwege in de 
voormelde localiteit aanwezig heeft doen 
zijn"; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de telastlegging is bewezen ver
klaard, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, dat requirant op 30 Dec. 1938 enz. 
(zie Conclusie.) 

0. ten aanzien van het middel van cassa
tie: 

dat onder de bewijsmiddelen, waarop de 
Rechtbank de voormelde bewezenverklaring 
heeft doen steunen, voorkomen: I. de verkla
ring door requirant afgelegd te harer terecht
zitting, dat hij , houder zijnde van een ver
gunning door B . en W. der gemeente Vlis
singen krachtens de Drankwet S. 1931 n °. 
476 verleend voor de beneden-voorlocaliteit 
van het perceel Walstraat 3 aldaar, met ge
tuige C. S. Q. een zoogenaamde vervangers
overeenkomst heeft aangegaan en deze ge
tuige destijds, d. i. op 30 Dec. 1938, op zijn 
naam en voor zijn rekening het bedrijf in dat 
perceel uitoefende; 2. de verklaring van ge-

30 
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noemde getuige, dat zij ten tijde en ter plaat
se in de telastlegging vermeld als caféhoud
ster het bedrijf heeft uitgeoefend in de bene
den-voorlocaliteit van het perceel Walstraat 
3; dat zij met requirant een zoogenaamde 
vervangersovereenkomst heeft gesloten; en 
dat zij op 30 D ec. 1938 des namiddags te om
streeks 2 uur in dat perceel aan den contro
leur der Volksgezondheid van den Baar op 
diens verzoek een consumptie heeft verstrekt; 
en 3. een procesverbaal, op ambtseed opge
maakt door P. J . van den Baar, controleur 
der Volksgezondheid en onbezoldigd rijks
veldwachter en W. J. Petiet, agent van po
litie en onbezoldigd veldwachter der gemeen
te Vlissingen, inhoudende dat de verbalisan
ten zich op 30 Dec. 1938 omstreeks 14 uur 
hebben bevonden in de vergunningslocaliteit 
van het perceel Walstraat 3 te Vlissingen en 
toen aldaar aan van den Baar door een in 
deze localiteit aanwezige vrouw, die opgaf 
te zijn genaamd C . S . Q . en die zich voordeed, 
alsof zij daar ter bediening aanwezig was, op 
zijn verzoek een consumptie is verstrekt; 

dat de Rechtb. hieruit heeft kunnen aflei
den, dat requirant C . S. Q. gedurende de uit
oefening van het bedrijf in de vergunningslo
caliteit van zijnentwege aanwezig heeft doen 
zijn, immers door met haar het vervangers
contract te sluiten heeft teweeggebracht, dat 
zij aldaar van zijnentwege, nl. om als zijn ver
vangster op zijn naam en voor zijn rekening 
sterken drank te verkoopen of te doen ver
koopen, aanwezig was, terwijl de vraag, of de 
Rechtb. dit terecht heeft gedaan, in cassatie 
niet kan worden onderzocht; 

dat requirant in de toelichting tot het mid
del nog heeft aangevoerd: 

1. dat art. 58 lid 1 der Drankwet S . 1931 
n °. 4 76 niet zou doelen op vrouwen, die in
gevolge een zoodanig vervangerscontract in 
de vergunningslocaliteit werkzaam zijn en die 
volgens art. 59 slot dezer wet eigen verant
woordelijkheid dragen; 

2. dat de wet, die vervanging van den 
vergunninghouder toelaat en die aan B. en 
W . overlaat te beoordeelen of aan den eisch 
dat op naam en voor rekening van den ver
gunninghouder moet worden gehandeld, 
wordt voldaan, niet kan bedoelen, dat naast 
deze door B. en W. uit te oefenen controle 
bovendien nog voor het optreden van een 
vrouwelijke vervangster de goedkeuring noo
dig zou zijn van den burgemeester; 

3. dat Q. ook tegenover de plaatselijke 
autoriteiten optrad als degene, die in feite 
het bedrijf voerde, en bijvoorbeeld een dans
vergunning had te haren name; 

4. dat Q. reeds voordat zij als vervangster 
van requirant optrad, de localiteit had ge
huurd en ook daarna huurster daarvan was 
gebleven, zoodat zij aldaa r aanwezig was 
krachtens eigen recht, en 

5. dat zij daar aanwezig was, niet gedu
rende de uitoefening, maar ter uitoefening 
van het bedrijf; 

dat echter deze tegenwerpingen niet op
gaan, 

de eerste en de tweede niet, omdat art. 58 

lid 1 voor vrouwelijke personen, die als ver
vangster van den vergunninghouder optre
den, geen uitzondering maakt en een daartoe 
strekkende bedoeling van den wetgever ook 
geenszins is af te leiden uit de bepalingen 
van art. 12 lid 1 aanhef en onder Il 0

• aan het 
slot, 26 en 32 lid 1 aanhef en onder 1 °. aanhef 
en onder ader wet; 

de derde en de vierde niet, omdat de juist
heid der daarin vervatte feitelijke beweringen 
uit het bestreden vonnis niet blijkt en boven
dien de vermelde omstandigheden niet ter 
zake doen en 

de vijfde niet omdat, al was Q . ter uitoefe
ning van het bedrijf in de localiteit aanwe
zig, zij daar eveneens was gedurende de uit
oefening van het bedrijf; 

0. ambtshalve dat de door de Rechtb. aan 
het bewezenverklaarde gegeven qualificatie 
niet geheel juist is, behoorende dit te worden 
gequalificeerd als hieronder zal worden ver
meld; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voorzoover betreft de aan het feit ge
geven qualificatie; 

en in zoover rechtdoende krachtens art. 
105 R . 0.: 

Qualificeert het bewezen verklaarde als: 
"het in een overeenkomstig art. 58 lid 1 der 
Drankwet 1931 S. n°. 476 aangewezen ge
meente in een localiteit, waarvoor B. en W . 
eene vergunning hebben verleend, zonder toe
stemming van den burgemeester vrouwelijke 
personen gedurende de uitoefening van het 
bedrijf van wege den houder van de vergun
ning aanwezig doen zijn"; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

13 November 1939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Mot. en Rijw.Regl. art. 5; 
Sv. art. 342). 

Req. betwist, dat hij met zijn motor
rijtuig aan den van rechts komenden be
stuurder van motor met zijspan daad
werkelijk den weg zou hebben versperd, 
m.n. dat dit niet uit de bewijsmiddelen 
zou kunnen worden afgeleid. Daaruit 
zou n.l. blijken, dat req. ,,ten slotte zijn 
motorrijtuig tot stilstand heeft gebracht 
onmiddellijk vóór het voorwiel van het 
andere motorrijtuig en wel aldus, dat de 
voorwielen met een hoek van 60 ° tegen 
elkander stonden met een onderlingen 
afstand van 30 cm". Inderdaad heeft 
get. S. dit verklaard, doch hij deed 
daaraan voorafgaan, dat de bestuurder 
van den motor slechts door sterk rem
men en het stuur naar rechts te draaien 
een aanrijding met verd. wist te voor
komen. Daaruit heeft de Rechtb., i.v.m. 
met den onderlingen stand der motor
rijtuigen kunnen afleiden, dat req. niet 
heeft voldaan aan den wettelijken plicht 
om voor den ander den doorgang vrij 
te laten. 

Get. S., die in het zijspan van den 
motor zat, heeft zeer goed kunnen waar-
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nemen, dat de motorrijtuigen zich ten 
opzichte van elkander op zoodanige 
wijze voortbewogen, dat, indien de be
stuurder voormelde handelingen had na
gelaten, een aanrijding zou zijn gevolgd. 

Op het beroep van Mr. J. E . P., advocaat 
en procureur te Amsterdam, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Amsterdam van 6 Juni 1939, waarbij 
in hooger beroep, met vernietiging van een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 
Amsterdam van 30 Nov. 1938, requirant ter 
zake van : ,,als bestuurder van een motor
rijtuig een weg berijdende, welke door een 
anderen weg wordt gekruist, de kruising van 
die wegen naderende nagenoeg gelijktijdig 
met een bestuurder van een motorrijtuig, die 
den anderen weg berijdt, niet met hetgeen 
door hem wordt bestuurd voor dien ander, 
dien hij aan zijn rechterhand heeft, den door
gang vrijlaten", met aanhaling van de artt. 
5 en 73 van het Motor- en Rijwielreglement, 
23 Sr., is veroordeeld tot een geldboete van 
dertig gulden en een vervangende hechtenis 
van vijftien dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, en 
luidende: 

,,I. S . en v. t. van art. 5 van het Motor
en Rijwielreglement, door het ten laste ge
legde bewezen te verklaren en op grond daar
van de bovenvermelde straf op te leggen, 
hoewel de door de Rechtbank gebezigde be
wijsmiddelen niets inhouden waaruit het be
wijs van het te laste gelegde kan worden af
geleid; 

II. S . en v . t. van de artt. 338 en 342 Sv., 
door zonder voorbehoud tot het bewijs te 
doen medewerken de verklaring van den ge
tuige Schoeman : ,,dat Visser slechts door 
sterk te remmen en het stuur van zijn motor 
naar rechts te draaien een aanrijding met 
verdachte wist te voorkomen" , zijnde deze 
verklaring niet de mededeeling van feiten of 
omstandigheden welke hij zelf heeft waarge
nomen of ondervonden;" 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
hij te Amsterdam op 29 Aug. 1938 des mor
gens omstreeks 9 uur 50 als bestuurder ge
zeten op een tweewielig motorrijtuig, daar
mede voortrijdende over den voor het open
baar verkeer openstaanden rijweg Balthazar 
Floriszstraat komend uit de richting Roelof 
Hartplein en gaande in de richting Hobbe
makade en het kruispunt van de voor het 
openbaar verkeer openstaande rijwegen de 
Balthazar Floriszstraat en de Pieter Bast
straat naderend nagenoeg gelijktij dig met een 
persoon, die als bestuurder gezeten op een 
driewielig motorrijtuig daarmede voort reed 
over de Pieter Baststraat komende uit de 
richting Roelof Hartstraat en gaande in de 

richting Johannes Vermeerstraat, voor dezen, 
dien hij, verdachte, aan zijn rechterhand had, 
den doorgang niet heeft vrijgelaten, doch zoo
danig is doorgereden, dat de bestuurder van 
het motorrijwiel met zijspan krachtig moest 
remmen om een aanrijding te voorkomen, 
terwijl geen der rijwegen voornoemd uit 
eenigerlei hoofde voorrangsweg was ten op
zichte van één der andere rijwegen; 

0 . omtrent de middelen : 
dat blijkens de bij de schriftuur gegeven 

toelichting requirant, - vooropstellend~ dat, 
nu een aanrijding niet heeft plaats gehad, 
voor een veroordeeling zou moeten vaststaan 
dat, indien niet de van rechts komende be
stuurder de noodige maatregelen had geno
men, een aanrijding onvermijdelijk ware ge
weest, met andere woorden dat de van links 
komende bestuurder zich heeft bevonden in 
de baan, die de van rechts komende bestuur
der bij normaal rijden zou hebben gevolgd, 
en dezen dus daadwerkelijk den weg heeft 
versperd - , inzonderheid bedoelt te betwis
t en dat dit laatste uit de gebezigde bewijs
middelen zou kunnen worden afgeleid, im
mers daaruit blijkt, dat requirant "ten slotte 
zijn motorrijtuig tot stilstand heeft gebracht 
onmiddellijk vóór het voorwiel van het an
dere motorrijtuig, en wel . aldus, dat de voor
wielen met een hoek van ongeveer 60° tegen 
elkander stonden met een onderlingen af
stand van 30 c.M."; 

dat inderdaad getuige Schoeman in zijn 
mede tot bewijs gebezigde getuigenis het vo
renaangehaalde heeft verklaard, doch daar
aan in die getuigenis voorafgaàt: ,,dat Visser" 
- de bestuurder van het van rechts komende 
motorrijtuig -, ,,slechts door sterk te rem
m en en het stuur van zijn motor naar rechts 
te draaien een aanrijding met verdachte wist 
te voorkomen", waaruit, in verband met 
voormelden onderlingen stand der motorrij
tuigen na het stoppen, de Rechtbank heeft 
kunnen afleiden, dat requirant niet heeft vol
daan aan den voor hem onder de hier aan
wezige omstandigheden bestaanden wette
lijken plicht om voor den ander den doorgang 
vrij te laten; 

dat nu wel requirant betwist dat die, - in 
het tweede middel aangehaalde -, verkla
ring van getuige Schoeman zou zijn een me
dedeeling van feiten of omstandigheden, 
welke hij zelf heeft waargenomen of onder
vonden, doch ten onrechte, daar genoemde 
getuige, die blijkens zijn verklaring in het 
zijspan van het door Visser bestuurde motor
rijtuig zat, zeer goed kon waarnemen, dat de 
motorrijtuigen zich ten opzichte van elkander 
op zoodanige wijze voortbewogen, dat, bijal
dien Visser voormelde handelingen had nage
laten, een aanrijding zou zijn gevolgd; 

dat dus de middelen niet tot cassatie kun
nen leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Rombach.] 

(N. J.) 
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I4 November I939· KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 38). 

Uit de omstandigheid, dat het perceel 
van appellante onmiddellijk grenst aan 
het terrein, waarop het uitbreidingsplan 
betrekking heeft, en het voor haar der
halve van belang is, hoedanige bestem
ming aan het aangrenzend gedeelte van 
dit terrein wordt gegeven, volgt, dat ap
pellante als belanghebbende in d_en zin 
van art. 38 is aan te merken. 

Wi] WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de N. V. Maatschappij tot Exploitatie van 
Onroerende Goederen " de Volharding", te 
Rotterdam, tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Zuid-Holland van 22 Maart 1939, 
G.S. n °. 14/1, waarbij het uitbreidingsplan 
"Diergaarde" c. a. der gemeente Rotterdam 
is goedgekeurd; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 October 1939, n ° . 583; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 Nov. 1939, n °. 
u750 M .P .B .R., afd. Volkshuisvesting; 

0 . dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij _ 
hun besluit van 22 Maart 1939, G. S. n°. 14/1, 
het door de·n raad der gemeente Rotterdam 
op 23 December 1938 vastgestelde uitbrei
dingsplan "D iergaarde" met bebouwings
voorschriften hebben goedgekeurd, met niet
ontvankelijkverklaring van de N . V. Maat
schappij tot Exploitatie van Onroerende Goe
deren "de Volharding" in haar ingediend be
zwaar, zulks uit overweging, dat, aangezien 
deze N. V. klaarblijkelijk geen eigenares of 
mede-eigenares is van grond, begrepen in het 
genoemde uitbreidingsplan, zij geen belang
hebbende is in den zin, dien de Kroon ten 
aanzien van art. 37, lid 3, der Woningwet aan 
dien term pleegt te hechten en zij derhalve 
in haar bezwaar niet-ontvankelijk kan wor
den geacht; dat, ware de N . V. nochtans wel 
ontvankelijk, het bezwaar dan ongegrond zou 
moeten worden verklaard; dat toch volgens 
van burgemeester en wethouders van Rotter
dam ontvangen inlichtingen uit de desbetref
fende openbare registers niet blijkt van het 
bestaan van eenig servituut ten laste van het 
Diergaardeterrein, als door de N.V. bedoeld; 
<lat ook, al zou trouwens een dergelijk servi
tuut bestaan, dan nog het uitbreidingsplan 
als zoodanig in verband met het daara an door 
<le Woningwet gegeven rechtskarakter dat 
servituut niet zou kunnen aantasten; 

dat de N . V . Maatschappij tot Exploitatie 
van Onroerende Goederen "de Volharding" 
in beroep aanvoert, dat zij naar haar beschei
den meening wel ontvankelijk is; dat immers, 
alhoewel toegegeven moet worden, dat zij 
niet eigenares of mede-eigenares is van grond, 
begrepen in het genoemde uitbreidingsplan, 
zij wel degelijk moet worden beschouwd als 
belanghebbende in den zin der wet, omdat 
<loor hare rechten van servituut de eigen
domsrechten van de eigenaren, wel in het 
plan begrepen, zoodanig worden beknot, dat 

juridisch bekeken daardoor een gedeelte van 
die eigendomsrechten zijn overgegaan op 
haar, appellante; dat het niet blijken uit de 
registers van het hebben van een servituut 
aan den feitelijken toestand, zooals die ter 
plaatse is, geen afbreuk vermag te doen; dat, 
alhoewel vast moge staan, dat door goed
keuring van een uitbreidingsplan bestaande 
servituten niet kunnen worden aangetast, 
door deze goedkeuring toch een recht van 
servituut, zooals zij dit heeft, met voeten zou 
worden getreden; 

0. dat naar Ons oordeel uit de omstandig
heid, dat het perceel van de appellante on
middellijk grenst aan het terrein, waarop het 
onderwerpelijke uitbreidingsplan betrekking 
heeft, en het voor haar derhalve van belang 
is, hoedanige bestemming aan het aangren
zende gedeelte van dit terrein wordt gege
ven, moet volgen, dat de appellante als be
langhebbende in den zin van art. 38 der Wo
ningwet is aan te merken; 

dat, wat de hoofdzaak betreft, op grond 
van de ter zake ontvangen ambtsberichten 
moet worden aangenomen, dat de appellante 
t engevolge van de, ten zuiden van haar per
ceel geprojecteerde bebouwing, waardoor dit 
perceel van een vrijstaand hoekhuis zou wor
den tot een ingebouwd huis in een gesloten 
bouwblok, ernstig zou worden benadeeld; 

dat Wij voorts met den Hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid (Volkshuisvestirtg) 
van oordeel zijn, dat ook uit stedebouwkun
dig oogpunt tegen de hierbedoelde geprojec
teerde bebouwing bezwaar moet bestaan, aan
gezien haar hoogte volgens de bij het plan 
behoorende profielkaart niet minder dan 12 
m bedraagt, terwijl de breedte van het ter
rein ter hoogte van den tuin van de appel
lante niet breeder is dan 4 m; 

dat deze geringe breedte ook medebrengt, 
dat de ontworpen bebouwing slechts tot 
stand zou kunnen komen, indien vrijstelling 
werd verleend van het voorschrift van art. 12 
der Bouwverordening voor de gemeente Rot
terdam, bepalende, dat bij elk gebouw een 
afzonderlijke ruimte (plaats, tuin of erf) 
moet worden opengelaten, waarvan de opper
vlakte ten minste l/3 gedeelte moet bedragen 
van de oppervlakte van het gebouw, met dien 
verstande, dat deze ruimte gelegen moet zijn 
aan de achterzij de van het gebouw e n overal 
gemeten uit de gevels van het gebouw zich 
tot ten minste 3 meter moet uitstrekke!); 

dat met het oog op een en ander moet wor
den geoordeeld, dat Ged. Staten, wat het on
derwerpelijke terrein betreft, het uitbrei
dingsplan ten onrechte hebben goedgekeurd; 

dat evenwel het besluit van Ged. Staten, 
voorzooveel het overige gedeelte van het plan 
aangaat, behoort te worden gehandhaaf:l, 
aangezien van bezwaren ten aanzien van dat 
gedeelte niet is gebleken ; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Zuid
Ho!land, het hierboven vermelde uitbrei
dingsplan van de gemeente Rotterdam met 
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bebouwingsvoorschriften niet goed te keuren 
voorzoover betreft het voor bebouwing be
stemde terrein, gelegen ten zuiden van het 
perceel kadastraal bekend gemeente Rotter
dam, sectie S, n °. 3124, voorzoover het ter
rein aan het genoemde kadastrale perceel 
grenst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. (A.B.) 

15 November 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101 ter). 

Ten onrechte heeft de Minister toe
passing van art. 101ter geweigerd op 
grond dat het schoolbestuur had kunnen 
ontkomen aan de kosten van salarieering 
van een vakonderwijzeres voor nuttige 
handwerken, aangezien het bestuur, toen 
het aantal leerkrachten met één moest 
worden verminderd, terecht de aan de 
school verbonden onderwijzeres heeft 
ontslagen en den onderwijzer heeft ge
handhaafd, omdat de onderwijzeres min
der dienstjaren had dan de onderwijzer 
en deze laatste daarenboven een gezin 
had met 4 kinderen. 

Kosten van verfwerk behooren te wor
den gebracht ten laste van het vijfjarig 
tijdvak, bedoeld in art. 101 Be lid. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging tot stich
ting en instandhouding eener Christelijke 
school in de Groote Lindt, gemeente Zwijn
drecht, tegen de beschikking van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 30 Juni 1939, n °. 6527, Afdee
ling L. 0., houdende afwijzing van het ver
zoek van den appellant om toepassing van 
art. 101 ter, eerste Jid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 ten aanzien van zijne bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs, Lindt
sche Dijk 26, aldaar, over het jaar 1939; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Nov. 1939, n °. 597; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
II Nov. 1939, n °. n901, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zijne evcnver
melde beschikking afwijzend heeft beschikt 
op het verzoek van het bestuur der Vereeni
ging tot stichting en instandhouding eener 
Christelijke school in de Groote Lindt, ge
meente Zwijndrecht, om overeenkomstig art. 
101ter, eerste lid, der Lager-OnderwijsV1.et 
1920, ten behoeve van zijn bijzondere lagere 
school, Lindtsche Dijk 26, aldaar, de vergoe
ding, bedoeld in art. 101 der Lager-Onder
wijswet 1920, over het jaar 1939 op een hoo
ger bedrag per leerling vast te stellen; 

dat Onze Minister daarbij heeft overwo
gen, dat de raad der gemeente Zwijndrecht 
ingevolge art. 55bis der Lager-Onderwijswet 

1920 het per leerling beschikbaar te stellen 
bedrag voor 1939 heeft vastgesteld op frn.64; 
dat dit bedrag, mede in verband met hetgeen 
gelijksoortige gemeenten aan vergoeding uit
keeren, voor de redelijke behoeften van deze 
school met gemiddeld over 1938: 63 leer
lingen, niet ontoereikend kan worden ge
acht; dat het schoolbestuur het tegendeel 
niet aannemelijk heeft gemaakt; dat de om
standigheid, dat de huidige personeelsbezet
ting de aanwezigheid van een vakonderwij
zeres voor nuttige handwerken noodzakelijk 
maakt, niet bewijst, dat het schoolbestuur 
hieraan niet had kunnen ontkomen; dat, ook 
al neemt men dit laatste aan, bij halveering 
van de kosten, uitgetrckken voor verlichting, 
verwarming en schoonhouden, welke moge
lijk is, aangezien voor een aantal van 63 
leerlingen met 2 lokalen kan worden volstaan, 
alsmede door een vermindering van de pos
ten der begrooting voor instandhouding van 
het schoolgebouw, ,·oor geringe en dagelijk
sche reparaties en voor "andere uitgaven", 
en met een verdeeling van de kosten van het 
verven over enkele jaren, het niet onmoge
lijk moet worden geacht bij zuinig beheer 
tot een sluitende begrooting te geraken; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat Onze Minister de omstandigheid, dat 
het schoolbestuur genoodzaakt is in verband 
met het ontbreken van een onderwijzeres 
met bevoegdheid voor het vak nuttige hand
werken aan de school de kosten van een vak
onderwijzeres voor dit vak mede uit de ex
ploitatievergoeding volgens art. 101 te be
talen, geen voldoende reden acht voor het 
verleenen van de gevraagde verhooging, om
dat niet bewezen zou zijn, dat het schoolbe
stuur indertijd deze omstandigheid niet had 
kunnen voorkomen; dat naar zijne meening 
deze opvatting onjuist is, omdat volgens art. 
1oxter ten deze alleen van belang is de vraag, 
of de betrokken school in bijzondere omstan
digheden "verkeert" en niet de vraag, hoe 
zij in het verleden in die bijzondere omstan
digheden is geraakt; dat immers vrij zeker 
van elke school, die in bijzondere omstan
digheden verkeert, gezegd kan worden, dat 
die omstandigheid in het verleden wel had
den kunnen voorkomen worden, indien voor
af eenige maatregel was genomen of nage
laten; dat te dien opzichte wellicht alleen 
van belang zou kunnen zijn de vraag, of in 
het verleden het betrokken schoolbestuur 
naar redelijke opvatting en naar eisch van 
behoorlijk beleid dien maatregel had behoo
ren te treffen of na te laten; dat---, wat hier
van moge zijn - in het onderhavige geval 
die vraag niet bevestigend kan worden be
antwoord; dat met ingang van 1 Jan. 1937 
de eenige onderwijzeres aan deze school we
gens inkrimping van personeel in verband 
met de daling van het aantal leerlingen moest 
afvloeien; dat het bestuur bij de keuze van 
de leerkracht, die voor dit ontslag wegens 
opheffing der betrekking in aanmerking 
moest komen, moest kiezen tusschen de on
derwijzeres E . Los en den onderwijzer Krij
ger; dat de onderwijzeres Los minder dienst-
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jaren had dan de onderwijzer Krijger, ter
wijl bovendien deze laatste een gezin met 4 
kinderen had; dat het derhalve onbehoorlijk 
zou zijn geweest den onderwijzer Krijger te 
ontslaan; dat het bestuur voorts geen kans 
ziet op de kosten van verlichting, verwar
ming en schoonhouden, alsmede op de ge
ringe en dagelijksche reparaties nog sterker 
te bezuinigen; dat ten gevolge van het be
trekkelijk gering aantal leerlingen der school 
het bedrag der exploitatie-uitgaven nu een
maal niet anders dan relatief hoog kan zijn; 
dat blijkens de overwegingen der bestreden 
beslissing Onze Minister van oordeel is, dat 
art. 101ter der wet niet de bedoeling heeft 
de buitengewone onderhoudskosten, welke 
het schoolbestuur voor het buitenverfwerk 
aan het gebouw in 1939 moet maken, geheel 
of gedeeltelijk onder de uitgaven over een 
enkel schooljaar op te nemen, aangezien de 
bedoelde kosten bij een verdeeling over ver
schillende jaren uit de vergoedingen over het 
loopende 5-jarig tijdvak zouden kunnen wor
den gedekt; dat het schoolbestuur echter 
ook deze stelling onjuist acht; dat immers 
art. 101ter duidelijk het criterium stelt, dat 
verhooging kan worden aangevraagd, indien 
de normale vergoeding voor de redelijke be
hoeften der school niet toereikend is; dat 
Onze Minister niet betwist en ook bezwaar
lijk zal kunnen betwisten, dat het verven 
van het schoolgebouw, in verband waarmede 
ook dit verzoek om toepassing van artikel 
101ter voor het jaar 1939 werd gedaan, be
hoort tot de redelijke behoeften der school; 
dat eveneens vaststaat, dat deze voorzie
ning in het jaar 1939 moet worden getroffen, 
zoodat de kosten daarvan drukken op de 
exploitatierekening der school over 19.39; 
dat het aan het schoolbestuur ontgaat, waar
om - naar de overwegingen van Onzen Mi
nister - het in strijd zou zijn met de strek
king van art. 101ter een eenmaal voorko
mende buitengewone uitgave geheel op te 
nemen onder de exploitatiekosten over het 
jaar, waarin die uitgave moet worden ge
maakt, en tot dekking van welke kosten de 
over hetzelfde jaar te verkrijgen exploitatie
vergoeding moet dienen; dat het trouwens 
onmogelijk is de hier in het geding zijnde 
voorziening te doen uitvoeren in gedeelten, 
zoodat de kosten daarvan noodzakelijkerwijs 
moeten drukken op de rekening van het jaar 
waarin zij worden uitgevoerd; dat het niet 
juist is het buitengewoon karakter dezer 
voorziening te ontkennen door te wijzen op 
de mogelijkheid, dat het schoolbestuur een 
overschrijding van de vergoeding over een 
bepaald dienstjaar kan dekken met een 
eventueel overschot op die vergoeding over 
een of meer andere tot hetzelfde vijfjarig 
tijdvak behoorende dienstjaren; dat immers 
deze mogelijkheid de bedoelde extra-uitga
ven niet vermag te stempelen tot normalt: 
uitgaven; dat trouwens deze redeneering ook 
hierom niet steekhoudend kan zijn, omdat 
het op die wijze noodig zou worden een be
langrijk gedeelte van de voor de normale 
exploitatie-uitgaven bestemde en ook be
noodigde vergoeding te besteden voor de 

buitengewone kosten; dat het naar de mce
ning van het schoolbestuur juist de strekking 
is van art. 101ter om te voorkomen, dat 
noodzakelijke buitengewone uitgaven als de 
onderhavige gedekt zouden moeten worden 
uit de normale exploitatievergoeding; 

0. dat naar Ons oordeel het door den raad 
der gemeente Zwijndrecht ingevolge artikel 
55bis der L ager Onderwijswet 1920 voor 1939 
vastgestelde bedrag van f 10.64 per leerling 
voor de redelijke behoeften van de onder
werpelijke school ontoereikend moet worden 
geacht; 

dat zulks blijkens de stukken zijn oorzaak 
vindt in de omstandigheid, dat in verband 
met de huidige personeelsbezetting van deze 
school een bedrag van f 180 moet worden 
uitgegeven voor het salaris van een vak
onderwijzeres voor nuttige handwerken; 

dat Onze Minister van meening blijkt te 
zijn, dat het schoolbestuur aan deze uitgave 
had kunnen ontkomen, doch dat Wij in deze 
opvatting niet deelen; 

dat deze uitgave voor vakonderwijs welis
waar niet noodig zou zijn geweest, indien 
het schoolbestuur op 1 Jan. 1937, toen het 
aantal leerkrachten met één moest worden 
verminderd , de aan de school verbonden on
derwijzeres had gehandhaa fd en den onder
zer had ontslagen, doch dat het schoolbe
stuur zulks terecht niet heeft gedaan, daar 
de bedoelde onderwijzeres minder dienstja
ren had dan de aan de school verbonden 
onderwijzer, en deze laa tst e daarenboven een 
gezin heeft met vier kinderen; 

dat het appelleerend schoolbestuur ook 
nog wijst op de over 1939 te maken kosten 
voor verfwerk, doch dat \,Vij , wat deze uit
gave betreft, met Onzen Minister van oor
deel zijn, dat zij niet uitsluitend ten laste 
behoort te worden gebracht van het jaar 
1939, maar ten Jaste van het vijfjarig tijd
vak, bedoeld in het achtste lid van art. 101 
der wet; 

dat, gezien het vorenstaande, de vergoe
ding voor de onderwerpelijke school op een 
hooger bedrag dan het vorengenoemde van 
f 10.64 behoort te worden vastgesteld; 

dat, gelet op het feit, dat voor het vak
onderwijs een bedrag van f 180 moet worden 
besteed en het gemiddeld aantal leerlingen 
dezer school over :r938 63 was, de verhoo
ging f 180 : 63 of f 2.86 per leerling behoort 
te bedragen, zoodat de vergoeding uiteinde
lijk behoort te worden bepaald op f 10.64 + 
f 2.86 = f 13.50 per leerling ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden be
schikking van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, het bedrag 
der vergoeding, bedoeld in art. 101 der La
ger Onderwijswet 1920, t en behoeve van de 
van het appelleerend schoolbestuur uitgaan
de bijzondere school voor gewoon lager on
derwijs, Lindtsche Dijk 26, vast te stellen 
op f 13.50 per leerling. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A.B.) 
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zo November z939. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Brandgev_aarbesluit art. 
1). 

Door te beslissen, dat bij een soldeer
kachel, waarvan de vlam is afgeschermd 
als in de bewezenverklaring omschreven 
[metalen kap met een horizontale ope
ning van 5½ bij 13 cm aan den zijkant 
en aan den bovenkant 22 gaatjes door 
sommigen waaraan zich een kleine vlam 
af en toe vertoonde ; om h et toestel heen 
een cylindervormigen m etalen mantel 
met verticale openingen v an 4½ bij 12 
cm.] een open vlam in den zin van art. 
1, sub b van het K. B. van 30 Dec. 1924 
S. 620 niet aanwezig is, heeft de Rechtb. 
niet blijk gegeven aan het begrip "open 
vlam" eene andere beteek enis te hebben 
gehecht dan daaraan in voormeld voor
schrift - dat niet is gericht tegen ont
ploffingen , doch tegen het vlam vatten 
van materiaal door aanraking m et een 
vlam - moet worden toegekend . 

Terecht overwoog d e Rechtb., dat de 
duidelijke woorden van art. 1 aanhef en 
sub d van voormeld K . B . geen anderen 
uitleg toelaten, dan dat dit bevat een 
onbeperkt verbod : 1 ° . om ten behoeve 
van de in den aanhef omschreven werk
zaamheden de soldeerbouten anders te 
verwarmen dan in de open lucht, op den 
beganen grond, buiten het gebouw, en 
2 °. om de verwarmde soldeerbouten an
ders dan op de voorgeschreven wijze 
naar de plaats van bestemming te bren
gen. 

Op het beroep van: 1° . den 0. v . J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Middelburg; en 2° . P. K., 
loodgieter te Middelburg, requiranten van 
cassatie tegen een vonnis van genoemde 
Rechtbank v an 26 Mei 1939, waarbij in hoo
ger beroep, met vernietiging van een op 1 
Februari 1939 door het Kantongerecht te 
Middelburg gewezen vonnis, requirant K . ter 
zake van : ,,als werkgever, die loodgieters
werkzaamheden aan een gebouw doet ver
richten, niet zorg dragen , dat die werkzaam
heden worden verricht met inachtneming van 
het b epaalde in art. 1 van het K. B. van 30 
December 1924, S . 620", met aanhaling van 
de artt. 1 aanhef en sub 1° , 2, 3 en 4 der wet 
van 13 Januari 1923, S. 9, houdende nadere 
voorzieningen ter voorkoming van brandge
vaar voor gebouwen en getimmerten, 1 aan
hef en sub d, 3, 9 en 10 van voormeld K. B ., 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete 
van zes gulden en een vervangende hechtenis 
van één dag; (voor req. sub 2 ° gepleit door 
Mr. K. A. Jansonius). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Met vernietiging van een door den Kan
tonrechter te Middelburg op 1 Febr. 1939 
gewezen vonnis, heeft in hooger beroep de 
Arr.-Rechtbank te Middelburg bij vonnis van 
26 Mei 1939 den verdachte ter zake van "als 
werkgever, die loodgieterswerkzaamheden 

aan een gebouw doet verrichten, niet zorg 
dragen, dat d ie werkzaamheden worden ver
richt met inachtneming van het bepaalde in 
art. 1 van het K. B. van 30 Dec. 1924, S . 620", 
met toepassing van de artt. 23 en 91 Sr., de 
artt. 1 (aanhef en sub 1° ) , 2, 3 en 4 der Wet 
van 13 Jan. 1923 S. 9, houdende nadere voor
zieningen ter voorkoming van brandgevaar 
voor gebouwen en getimmerten, en de artt. 
1 (aanhef en sub d) , 3, 9 en 10 van het K . B . 
van 30 Dec. 1924 S . 620, veroordeeld tot eene 
geldboete van zes gulden , bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door hech
t enis van één dag. 

Tegen dat vonnis van de Rechtbank heb
ben zoowel de Officier van Justitie bij die 
R echtbank als de verdachte beroep in cas
satie ingesteld. 

Door eerstgenoemden requirant is bij 
schriftuur voorgesteld en toegelicht een mid
del van cassatie, luidende : 

S ., a lthans v . t. der artt. 350 en 351 Sv., en 
1 en 3 van het K . B . van 30 Dec. 1924, S. 620, 

vermits de Rechtbank, na het vonnis van 
het Kantongerecht te Middelburg van 1 Febr. 
1939 rol n °. 194 te hebben vernietigd, op
nieuw rechtdoende, den verdachte heeft ver
oordeeld met toepassing van de artt. 1 en 3 
van voormeld K . B . door, voor zoover be
doeld art. 1 b etreft, uitsluitend als overtreden 
voorschrift bewezen te verklaren het aldaar 
in het eerste lid aanhef en onder d gestelde 
,,Het ten behoeve van loodgieterswerkzaam
heden op daken enz., verwarmen van soldeer
bouten anders dan in de open lucht, op den 
beganen grond, buiten het gebouw", in plaats 
van t evens als overtreden voorschrift bewe
zen te verklaren het in bedoeld art. 1, eerste 
lid aanhef en onder b gestelde "Het ten be
hoeve van loodgicterswerkzaamheden op da
ken enz. aldaar aanwezig hebben van eenige 
open vlam"; zulks op grond van een door de 
Rechtbank gegeven onjuisten uitleg van het 
begrip "open vlam", zooals deze uitdrukking 
in art. 1 van voormeld K . B. voorkomt, zoo
dat de Rechtbank, na het telaste gelegde met 
uitschakeling van enkele alternatieven in zijn 
geheel te hebben bewezen verklaard, geen 
recht heeft gedaan op den grondslag der te
lastlegging, althans haar vonnis niet behoor
lijk met redenen heeft omkleed. 

Namens den anderen requirant is bij plei
dooi voorgesteld en toegelicht een middel 
van cassatie luidende : 

S . en/of v . t . van de artt. 1, 2, 3 en 9 van 
het K . B . van 30 D ec. 1924, S. 620, tot vast
stelling van den A . M . v . B ., bedoeld in art. 
1 der Wet van 13 Jan. 1923, S. g, houdende 
nadere voorzieningen ter voorkoming van 
brandgevaar voor gebouwen en getimmerten, 
alsmede van de artt. 1 en 2 van voormelde 
Wet, en de artt. 350 en 351 Sv., 

door te overwegen dat de duidelijke tekst 
van art. 1 sub d van voormeld K . B . geen 
anderen uitleg toelaat dan dat verboden is 
soldeerbouten te verwarmen anders dan in 
de open lucht, op den beganen grond, buiten 
het gebouw, en requirant op grond van dat 
verbod te veroordeelen, 
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ten onrechte, omdat een dergelijk algemeen 
verbod in art. 1 sub d niet mag worden ge
lezen. 

Requirant, de Officier van Justitie, onder
steunt zijn middel, blijkens de toelichting 
ervan, hiermede, dat niet wel is in te zien 
waarom tegenover het begrip "open vlam" 
in art. 1 sub b van het onderhavige K. B. niet 
zoude staan het begrip "gesloten vlam", zoo
als toch niet alleen een redelijk spraakge
bruik met zich medebrengt, doch tevens kan 
blij ken uit de tegenstelling "gesloten" tegen
over "open" in genoemd art. 1, sub a, met be
trekking tot een vuur, en dat, zooals door 
den Kantonrechter is geoordeeld, onder 
"open vlam" dient te worden verstaan een 
vlam, welke in open verbinding met de open 
lucht staat, al is de vlam niet een geheel 
open, onbeschermde vlam. De Rechtbank 
heeft overwogen dat zij met den getuige-des
kundige à décharge van der Tas van oordeel 
is, dat in casu niet gesproken kan worden van 
een open vlam, doch dat de vlam van de 
onderhavige soldeerkachel is een beschermde 
vlam, welke bescherming bestaat in den me
t a len kop van bedoelde kachel, terwij l de 
"vlammetjes" die door de openingen in dien 
kop speelden, niet zijn aan te merken als 
zelfstandige "vlammen", doch als "tongen" 
van de groote vlam. G enoemde getuige-des
kundige heeft ter terechtzitting van de 
Rechtbank onder meer verklaard, dat hij 
onder "open vlam" verstaat een vlam, die 
vrij in de open lucht brandt; 

dat hij een "gesloten vlam" niet kent; dat 
hij wel een beschermde vlam kent; dat men 
de vlam van de onderhavige soldeerkachel 
(z.gn. karweikachel) zou kunnen noemen een 
beschermde vlam, omdat op het toestel een 
beschermende kap zit; dat de vlam van de 
karwei kachel voor het grootste deel beschermd 
is en dat de kleine vlammetjes die uit de kap 
komen, zijn tongen van de groote vlam, der
halve een deel van de vlam. Het wil mij voor
komen dat deze verklaringen van genoemde 
getuige-deskundige in den weg staan aan het 
door requi rant ter ondersteuning van zijn 
middel aangevoerde en dat, gelet op die ver
klaringen, het oordeel der R echtbank aldus 
is te verstaan, dat de onderhavige soldeer
kachel slechts één vlam heeft en deze vlam 
zoodanig beschermd, d.w.z. zoo weinig vrij 
en onbelemmerd brandt, dat niet meer ge
sproken kan worden van een open vlam. Bij 
deze opvatting van het oordeel der R echt
bank ka n ik niet inzien, dat de Rechtbank 
een onjuisten uitleg van het begrip open 
vlam in meergenoemd art. 1 sub b heeft ge
geven en kan ik het middel niet deugdelijk 
achten. 

Het namens den verdachte voorgestelde 
middel is gericht tegen het - ter motivee
ring van de verwerping van een namens ver
dachte voor de Rechtbank gehouden desbe
treffend betoog - in een overweging van het 
bestreden vonnis neergelegde oordeel van de 
Rechtbank, dat de duidelijke tekst van art. 
1 sub d van het onderhavige K. B. geen an
deren uitleg toelaat dan dat verboden is sol-

deerbouten te verwarmen anders dan in de 
open lucht, op den beganen grond, buiten het 
gebouw en dat het voorts verboden is sol
deerbouten d.w.z. verwarmde soldeerbouten, 
anders dan in een aan de binnenzijde met 
asbest bekleeden, gesloten metalen koker 
naar de plaats van bestemming te brengen. 
Namens requirant is nu wel uitvoerig be
toogd, dat genoemd art. 1 sub d moet worden 
gelezen alsof er stond "in de gevallen dat de 
soldeerbout niet op geoorloofde wijze op het 
dak kan worden verwarmd, moet de verwar
ming geschieden op den beganen grond en 
moet het transport van de soldeerbouten 
naar het dak in ·gesloten metalen kokers 
plaats vinden", en voorts dat de redactie van 
het artikel zelfs niet toelaat, als men het 
strikt neemt, aan het verbod toe te komen in 
die gevallen waarin van transport der sol
deerbouten geen sprake is, dus als de soldeer
bout op het dak verwarmd wordt, maar naar 
mijne meening is dit een en ander onver
eenigbaar met den duidelijken tekst der ver
bodsbepaling, aan welke verbodsbepaling 
slechts door een ontheffing ingevolge art. 2 

van het K . B. is te ontkomen t en aanzien van 
den in dat Besluit genoemden vuurpot, zooals 
duidelijk blijkt uit dat art. 2 sub c. Ook dit 
middel kan ik dus niet deugdelijk achten . 

Geen grond tot cassatie aanwezig oordee
lende concludeer ik tot verwerping van beide 
beroepen. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, a: door 

den requirant sub 1° voorgesteld bij schrif
tuur, en luidende : (zie conclusie); 

b. namens den requirant sub 2 ° voorge
steld bij pleidooi, en luidende : (zie conclu
sie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant Kooman is bewezen verklaard, 
met qualificatie en strafoplegging als voor
meld: dat op 7 Nov. 1938 te Middelburg de 
alstoen in verdachtes dienst werkzame lood
gietersknecht Willem Ouwerkerk ten behoeve 
van loodgieterswerkzaamheden aan een goot 
van het gebouw, plaatselijk gemerkt Noord
bolwerk 19, niet zijnde een in aanbouw zijnd 
gebouw, heeft aanwezig gehad in een goot 
van dat gebouw en elders dan op den beganen 
grond buiten dat gebouw de hieronder nader 
omschreven brandende petroleum-soldeer
kachel en alstoen aldaar in of op dien kachel, 
anders dan op den beganen grond buiten dat 
gebouw, soldeerbouten heeft verwarmd op 
de hieronder nader omschreven wijze, zulks 
terwij l verdachte, die die loodgieterswerk
zaamheden als de werkgever van voornoem
den Willem Ouwerkerk door dezen aan dat 
gebouw deed verrichten, alstoen aldaar niet 
had zorg gedragen, dat die werkzaamheden 
op bovenbedoelde wijze niet werden verricht. 
Bovenbedoelde petroleum-soldeerkachel, die 
ongeveer twee liter petroleum kon bevatten, 
bestond uit een petroleumbrander, die een 
groote vlam gaf, waarop was aangebracht een 
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metalen kap, in welks zijkant zich een hori
zontale opening van s½ bij 13 cm bevond, 
terwijl zich in den bovenkant van dien kap 
22 gaatjes bevonden, door sommige waarvan 
zich een kleine vlam af en toe vertoonde, 
deel uitmakende van de groote vlam; om dit 
toestel heen stond een van onderen en van 
boven geheel opene cylindervormige metalen 
huls of mantel, waarin zich naast elkaar twee 
verticale openingen van 4½ bij 12 cm bevon
den terzelfder hoogte als de opening in den 
metalen kap; de soldeerbouten, die verwarmd 
moesten worden, werden door voornoemden 
Willem Ouwerkerk door die openingen in den 
metalen huls of mantel en in den metalen 
kap tot in of nabij de groote vlam van den 
petroleumbrander gestoken; 

0. dat na deze bewezenverklaring de 
Rechtbank onder meer nog heeft overwogen: 

,,dat de Rechtbank met den getuige-des
kundige à décharge van der Tas van oordeel 
is, dat in casu niet gesproken kan worden 
van een open vlam, doch dat de vlam van 
den onderhavigen soldeerkachel is eene be
schermde vlam, welke bescherming bestaat 
in den metalen kop van bedoelden kachel, 
terwijl de "vlammetjes" die door de openin
gen in dien kop speelden, niet zijn aan te 
merken als zelfstandige "vlammen", doch als 
,,tongen" van de groote vlam; 

,,dat het telastegelegde en bewezen ver
klaarde echter wel valt onder art. 1 sub d 
van meergenoemd K . B.; 

"dat de verdachte immers door zijn knecht 
Willem Ouwerkerk soldeerbouten heeft doen 
verwarmen anders dan in de open lucht, op 
den beganen grond, buiten het gebouw plaat
selijk gemerkt Noordbolwerk 19 namelijk in 
de dakgoot van dat gebouw; 

"dat, voorzoover verdachte's raadsman ter 
audiëntie in hooger beroep heeft betoogd als 
zoude het sub d van art. 1 van voormeld K. B. 
bepaalde slechts gelden in die gevallen waar 
de verwarming der soldeerbouten geschiedt 
elders dan ter plaatse van het soldeeren, de 
Rechtbank dit verweer verwerpt; 

"dat de duidelijke tekst van art. 1 sub d 
van het K. B. van 30 Dec. 1924, S. 620, geen 
anderen uitleg toelaat dan dat verboden is 
soldeerbouten te verwarrp.en anders dan in 
de open lucht, op den beganen grond, buiten 
het gebouw en dat het voorts verboden is 
soldeerbouten d. w. z. verwarmde soldeer
bouten, anders dan in een aan de binnenzijde 
met asbest bekleeden, gesloten metalen koker 
naar de plaats van bestemming te brengen;" 

0 . dat door den eersten requirant ter toe
lichting van het door hem voorgestelde mid
del is betoogd, dat de Rechtbank in haar bo
venaangehaalde overweging ten onrechte te
genover "open vlam", bedoeld in art. 1 sub b 
van bovengenoemd K. B ., stelt "beschermde 
vlam", daar tegenover "open vlam" moet 
worden gesteld "gesloten vlam", en het be
grip "open vlam" moet worden opgevat ge
lijk de Kantonrechter deed in het door de 
Rechtbank vernietigde vonnis, waaruit in de 
schriftuur het desbetreffende gedeelte is aan
gehaald, zakelijk hierop neerkomende, dat 

onder "open vlam" moet worden verstaan een 
vlam, welke in open verbinding met de open 
lucht staat, dat de vlam van den bij dagvaar
ding omschreven soldeerkachel door de ope
ning in den metalen kap en de openingen in 
de metalen huls met de open lucht in open 
verbinding stond, en derhalve was een open 
vlam in den zin van voormeld art. 1, sub b; 

0. dienaangaande: 
dat de Rechtbank, - door te beslissen dat 

bij een soldeerkachel, waarvan de vlam is af
geschermd op de wijze als in de bewezenver
klaring omschreven, niet aanwezig is een 
open vlam in den zin van art. 1, sub b van 
voormeld K . B. van 30 Dec. 1924, S . 620, -
niet heeft blijk gegeven aan het begrip "open 
vlam" een andere beteekenis te hebben ge
hecht dan daaraan in voormeld voorschrift, 
- dat niet is gericht tegen mogelijke ont
ploffingen, maar tegen het vlam vatten van 
materiaal door aanraking met een vlam -, 
moet worden toegekend, en dus het middel 
niet kan slagen; 

0 . omtrent het middel, voorgesteld namens 
den tweeden requirant: 

dat art. 1, aanhef en sub d, van voormeld 
K . B. van 30 Dec. 1924, S. 620, luidt: ,,Het 
is verboden ten behoeve van loodgieterswerk
zaamheden op ',orens, daken, goten, of zalin-

. gen van gebouwen, daaronder begrepen ge
timmerten, de soldeerbouten anders dan in 
de open lucht, op den beganen grond, buiten 
het gebouw te verwarmen en anders dan in 
een aan de binnenzijde met asbest bekleeden, 
gesloten metalen koker naar de plaats van 
bestemming te brengen; het naar boven bren
gen mag alleen geschieden buiten het ge
bouw;" 

dat de Rechtbank terecht heeft overwogen, 
dat de duidelijke woorden van dit voorschrift 
geen anderen uitleg toelaten, dan dat dit be
vat een onbeperkt verbod: 1°. om ten be
hoeve van de in den aanhef omschreven 
werkzaamheden de soldeerbouten anders te 
verwarmen dan in de open lucht, op den be
ganen grond, buiten het gebouw, en 2° . om 
de verwarmde soldeerbouten anders dan op 
de voorgeschreven wijze naar de plaats van 
bestemming te brengen; 

dat dus ook dit middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt beide beroepen. (N. J.) 

20 November z939. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Zondagswet art. 4) . 

Dat de wetgever in art. 4 der wet van 
1 Maart 1815 S. 21 aan het begrip "ver
makelijkheid" eene beteekenis heeft toe
gekend, afwijkende van die in het ge
wone spraakgebruik n.l. die van "een 
genoegen, een onderhoudende ontspan
ning", blijkt niet. 

Ook al is een voetbalwedstrijd niet te 
beschouwen als eene vermakelijkheid 
voor de spelers - gelijk dit ook veelal 
niet voor de orkestleden bij een concert 
en voor de acteurs bij eene tooneelvoor-
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stelling het geval zal zijn - schept het 
publiek toch ongetwijfeld in het bijwo
nen van een dergelijken wedstrijd ge
noegen en beschouwt het dit als eene 
onderhoudende ontspanning. Dit wordt 
niet anders door de omstandigheid, dat 
dit genoegen, die ontspanning bestaat in 
het belangstellend volgen van de spor
tieve praestaties van de spelers. 

De voetbalwedstrijd in kwestie is dus 
te beschouwen als eene vermakelijkheid 
in den zin van genoemde wet, en wel als 
eene openbare vermakelijkheid, nu het 
publiek daarbij tegen betaling wordt 
toegelaten. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M . 
bij het Kantongerecht te Leeuwarden, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van dat 
Kantongerecht van 25 Mei 1939, gewezen 
tegen D . B ., koopman, en 6 anderen. allen 
wonende te Zwaagwesteinde, waarbij deze 
verdachten van alle rechtsvervolging ter zake 
van het hun telaste gelegde zijn ontslagen; 
(voor gerequireerden gepleit door Mr. van 
der Wilde). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
De Ambtenaar van het 0 . M. bij het Kan

tongerecht te Leeuwarden heeft tegen dat 
vonnis beroep in cassatie ingesteld. Requi
rant heeft bij schriftuur voorgesteld en toe
gelicht een middel van cassatie, luidende : 

S., althans v. t. van de artt. 4 en 6 der 
Zondagswet (Wet van 1 Maart 1815, S. 21) 
en van de artt. 351 en 352 Sv., doordat de 
Kantonrechter ten onrechte het bewezen ver
klaarde telastegelegde heeft geacht niet te 
zijn een strafbaar feit . 

D e Kantonrechter heeft een strafbaarstel
ling van het bewezenverklaarde niet gevon
den in art. 4 der voornoemde Wet, de z.g.n. 
Zondagswet, omdat naar zijn oordeel de on
derhavige voetbalwedstrijd niet is een open
bare vermakelijkheid, welk oordeel de Kan
tonrechter heeft gemotiveerd met deze over
wegingen: 

,,0. toch, dat, zooals Ons uit de ter terecht
zitting door en namens de verdachten afge
legde verklaringen duidelijk is geworden, het 
publiek dezen voetbalwedstrijd niet bezocht 
om zich te vermaken in den gewonen zin des 
woords, doch om met belangstelling te volgen 
de zuiver sportieve praestaties der spelers; 

0 . dat dit bij een wedstrijd als de onder
havige wel heel sterk het geval is, doordat 
het publiek, dat voor het overgroote deel be
staat uit bezoekers uit Zwaagwesteinde of uit 
de naaste omgeving, de spelers, die voor de 
voetbalvereeniging "Zwaagwesteinde" uit
komen, persoonlijk kent; 

0. dat voorts uit de bovengenoemde ver
klaringen blijkt, dat, ook van den kant van 
de spelers bezien, bij een wedstrijd, als de 
onderhavige, niet van een vermakelijkheid 
de rede kan zijn; 

0. dat toch bij dezen wedstrijd alleen de 

bedoeling voorzat elkanders krachten te 
meten; 

0. dat hieraan niet afdoet het feit, dat 
voor dezen wedstrijd reclame is gemaakt, en 
dat tegen betaling toegang aan het publiek 
werd gegeven, daar deze maatregelen alleen 
werden genomen ter bestrijding van de nood
zakelijke onkosten; 

0 . dat dus bij den hier bedoelden wedstrijd 
het element "vermaak". opgevat in de gang
bare beteekenis van dit woord, zoozeer op 
den achtergrond komt te staan, dat noch bij 
de spelers noch bij de toeschouwers van een 
zich vermaken kan worden gesproken." 

Als grond van het voorgestelde middel is, 
blijkens de toelichting ervan, onder meer 
aangevoerd, dat, al moge het publiek, dat de 
voetbalwedstrij den van de vereeniging 
,,Zwaagwesteinde" met zijne tegenwoordig
heid opluistert, hoofdzakelijk uit belangstel
lenden of supporters bestaan, de omstandig
heid dat de bedoelde vereeniging voor deze 
en soortgelijke wedstrijden op ruime schaal 
reclame maakt en practisch gesproken ieder 
tegen betaling van een gering bedrag als 
entrée daarbij toelaat, deze "vermakelijk
heid", als zijnde voor ieder toegankelijk, tot 
een openbare vermakelijkheid stempelt, te
meer waar de toeschouwers in het aanzien 
van een wedstrijd een ontspanning plegen te 
zoeken, die naar gelang de wedstrijd meer of 
minder spannend verloopt voor hen meer of 
minder onderhoudend zal zijn. 

Naar mij voorkomt is deze grond van het 
middel gericht tegen het, als voormeld, door 
den Kantonrechter overwogene in de eerste, 
de tweede en de laatste overweging, hierop 
neerkomende, dat bij den onderhavigen wed
strijd het element "vermaak", opgevat in de 
gangbare beteekenis van dit woord, zoozeer 
op den achtergrond komt te staan, dat niet 
bij de toeschouwers van een zich vermaken 
kan worden gesproken, omdat het publiek 
dezen voetbalwedstrij d niet bezocht om zich 
te vermaken in den gewonen zin des woords, 
doch om met belangstelling te volgen de zui
ver sportieve praestaties der spelers. Voor
melden grond van het middel acht ik in zoo
verre deugdelij k, dat naar mijne meening de 
door den Kantonrechter als vaststaand aan
genomen feiten of omstandigheden, dat het 
publiek dezen voetbalwedstrijd bezocht om 
met belangstelling te volgen de zuiver spor
tieve praestaties der spelers en dat dit bij 
een wedstrijd als de onderhavige wel heel 
sterk het geval is, doordat het publiek, dat 
voor het overgroote deel bestaat uit bezoe
kers uit Zwaagwesteinde of uit de naaste 
omgeving, de spelers, die voor de voetbal
vereeniging " Zwaagwesteinde" uitkomen, 
persoonlijk kent, zonder meer niet mede
brengen dat het publiek dezen voetbalwed
strijd niet bezocht om zich te vermaken in 
den gewonen zin des woords, terwijl voorts 
mijns inziens hierbij geheel toepasselijk is het 
in het arrest van den Hoogen Raad van 3 
October 1921 N . J . 1921 blz. 1257 overwo
gene, n.l. : 

"dat een sportieve wedstrijd als hier plaats 



475 20 NOVEMBBR 1939 

had, waartoe, gelijk werd beslist, het publiek 
tegen betaling toegang heeft en daar komt uit 
belangstelling, dat is om onder andere de 
door de deelnemers aan te wenden behendig
heid en onderlinge krachtmeting, alsmede 
hunne kunst bij het voetbalspel te aanschou
wen en den gang en den uitslag van den strijd 
na te gaan, in den zin van art. 4 der Wet van 
1 Maart 1815, S. 21, als openbare vermake
lijkheid is aan te merken; 

dat immers in de kenmerken van dien wed
strijd zoodànige overeenkomst op sportief ge
bied is gelegen met die van den wedstrijd in 
genoemd artikel vermeld en als "harddrave
rijen" aangeduid, dat moet worden aangeno
men, dat de wet, ,,Openbare Vermakelijkhe
den zooals ..... harddraverijen" op de Zon
dagen en algemeene feestdagen niet gedoo
gende, behoudens de toegelaten uitzondering, 
haar verbod ook tot een aldus aangelegde 
voetbalwedstrijd uitstrekt". 

Gezien het arrest van den Hoogen Raad 
van 15 October 1923 N . J. 1923 blz. 1332, 
doet hieraan niet af, dat, wat de spelers be
treft, bij den onderhavigen wedstrijd alleen 
de bedoeling zou hebben voorgezeten elkan
ders krachten te meten. Tenslotte acht ik nog 
van belang het arrest van den Hoogen Raad 
van 2 Juni 1924 N . J. 1924 blz. 797, in welk 
arrest, naar mij voorkomt, de Hooge Raad 
heeft aangenomen dat vanzelfsprekend een 
groot deel van het publiek de voetbalwed
strijden bezoekt om zich te vermaken, waar
mede ik mij volkomen vereenig. 

Ik concludeer, dat de Hooge Raad het von
nis, wat betreft de niet-strafbaarverklaring 
van het bewezenverklaarde en het ontslag 
van rechtsvervolging, zal vernietigen, en, ten 
principale rechtdoende, het bewezenverklaar
de en de gerequireerden alsnog strafbaar zal 
verklaren, aan het bewezenverklaarde de be
naming zal geven "Op Zondag eene open
bare vermakelijkheid houden", en met aan
haling van de artikelen 4 en 6 van de Wet 
van 1 Maart 1815 S . 21 en van art. 23 Sr., 
ieder der gerequireerden zal veroordeelen tot 
eene geldboete van vijftig cent, bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door 
hechtenis van één dag. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur,luidende: 
" S., althans v . t . van de artt. 4 en 6 der 

Zondagswet (Wet van x Maart 1815, S . 21) 
en van de artt. 351 en 352 Sv., doordat de 
Kantonrechter, wettig en overtuigend bewe
zen achtende, dat de gerequireerden in hunne 
kwaliteit van bestuursleden van de voetbal
vereeniging "Zwaagwesteinde" in de ge
meente Dantumadeel te Zwaagwesteinde op 
Zondag 12 Febr. 1939 des namiddags om
streeks 1½ uur, zonder vergunning van B . en 
W . dier gemeente, tegen betaling publiek 
hebben toegelaten als toeschouwers bij een 
door den Frieschen Voetbalbond uitgeschre
ven en door hen gerequireerden, door mid-

del van te Zwaagwesteinde verspreide voor 
het publiek zichtb.aar opgehangen reclame
biljetten publiekelijk aangekondigde voetbal
wedstrijd tusschen leden van bovengenoemde 
vereeniging en leden van de voetbalvereeni
ging "Akkrum", welke toen werd gehouden 
op een te Zwaagwesteinde gelegen ter be
schikking van de voetbalvereeniging "Zwaag
westeinde" staand terrein (voetbalveld), 

t en onrechte het telaste gelegde heeft ge
acht niet te zijn een strafbaar feit;" 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de telastelegging bewezen is ver
klaard, dat zij allen, zonder anderen, in hunne 
kwaliteit van bestuursleden van de voetbal
vereeniging "Zwaagwesteinde", in de ge
meente Dantumadeel te Zwaagwesteinde, op 
Zondag 12 Februari 1939, des namiddags om
streeks 1½ uur, zonder vergunning van B. en 
W. di.er gemeente, tegen betaling publiek 
hebben toegelaten als toeschouwers bij een 
door den Frieschen Voetbalbond uitgeschre
ven en door hen, verdachten, door middel van 
te Zwaagwesteinde verspreide voor het pu
bliek zichtbaar opgehangen reclamebiljetten, 
publiekelijk aangekondigde voetbalwedstrijd 
tusschen de leden van bovengenoemde ver
eeniging en leden van de voetbalvereeniging 
"Akkrum", welke toen werd gehouden op een 
te Zwaagwesteinde gelegen ter beschikking 
van de voetbalvereeniging "Zwaagwesteinde" 
staand terrein (voetbalveld); 

0. dat de Kantonrechter in dit vonnis on
der meer heeft overwogen: ,,dat Ons geene 
wettelijke bepaling bekend is, waarbij het te
laste gelegde is strafbaar gesteld; 

"dat eene zoodanige strafbaarstelling ook 
niet gevonden wordt in de zoogenaamde 
,,Zondagswet" (Wet van 1 Maart 1815, S . 
N °. 21, zooals deze laatstelijk is gewijzigd 
bij de Wet van 15 April 1886, S . 64), niet in 
art. 3, omdat in de dagvaarding niet wordt 
gesteld, dat de aldaar bedoelde voetbalwed
strijd heeft plaats gehad gedurende den tijd, 
voor eene openbare godsdienstoefening be
stemd, en niet in art. 4, omdat, naar Onze 
meening, de in de dagvaarding genoemde 
voetbalwedstrijd niet is eene openbare ver
makelijkheid; 

"dat, zooals Ons uit de ter terechtzitting 
enz. (zie verder de Conclusie)"; 

Wat het middel betreft: 
0. dat dit blijkens de toelichting gericht 

is tegen de hiervoor aangehaalde overwe
gingen van het bestreden vonnis,en requirant 
daarbij betoogt, dat een voetbalwedstrijd, als 
bedoeld in de bewezen verklaarde telasteleg
ging, een openbare vermakelijkheid is in den 
zin van art. 4 der Wet ·van 1 Maart 1815, S . 
n °. 2 1, zooals deze gewijzigd is bij de Wet 
van 22 April 1864, S . 29 en de Wet van 15 
April 1886, S. 64; 

0. dat niet blijkt, dat de wetgever in ge
noemd artikel aan het begrip "vermakelijk
heid" een beteekenis heeft toegekend, afwij
kende van die in het gewone spraakgebruik, 
namelij k die van "een genoegen, een onder
houdende ontspanning"; 

0. dat in het bestreden vonnis aan den 
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voetbalwedstrijd in kwestie dat karakter van 
vermakelijkheid wordt ontzegd, omdat het 
publiek een dergelijken wedstrijd bezoekt om 
met belangstelling te volgen de sportieve 
praestaties van de spelers, terwijl bij dezen 
de bedoeling voorzit elkanders krachten te 
meten; 

0 . dat, ook al ware een dergelijke wedstrijd 
niet te beschouwen als eene vermakelijkheid 
voor de spelers, - gelijk dit ook veelal niet 
voor de orkestleden bij een concert en voor 
de acteurs b ij eene tooneelvoorstelling het 
geval zal zijn, - het publiek toch ongetwij
feld in het bijwonen van een dergelijken wed
strijd genoegen schept en dit als eene onder
houdende ontspanning beschouwt, hetgeen 
niet anders wordt door de omstandigheid, dat 
dit genoegen, die ontspanning bestaat in het 
belangst ellend volgen van de sportieve 
praestaties van de spelers, gelij k ook bij de 
voorbeelden , in art. 4 gegeven van openbare 
vermakelijkheden, het b elangstellend volgen 
van de praestaties van musici, acteurs en be
rijders daaraan geenszins het karakter van 
vermakelij kheid ontneemt; 

0. dat de hierbedoelde voet balwedstrijd 
derhalve is te beschouwen als eene vermake
lijkheid in den zin der genoemde wet, en wel 
als eene openbare vermakelijkheid, nu het 
publiek daarbij tegen betaling wordt toege
laten; 

0 . dat hieruit volgt, dat het bestreden von
nis berust op eene onjuiste opvatting van het 
begrip "openbare vermakelijkheid" in art. 4 
voormeld, zoodat het middel gegrond is en 
het vonnis niet in stand kan blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, voorzoo
ver het bewezen v erklaarde daarbij niet straf
baar is verklaard evenals de gerequireerden, 
en dezen daarbij van alle rechtsvervolging te 
dier zake zijn ontslagen, 

en rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0 . : 

Verklaart het bewezene strafbaar; 
Qualificeert dit als "het houden van eene 

openbare vermakelijkheid op Zondag"; 
Gezien de artt. 4 en 6 der Wet van 1 Maart 

1815 S. 21 en 23 Sr.; 
Verklaart gerequireerden te dier zake 

strafbaar, zijnde niet gebleken van eenige 
omstandigheid, welke hen niet strafbaar 
zoude doen zijn; 

Veroordeelt h en ieder tot eene geldboete 
van vijftig cents, bij gebreke van betaling of 
verhaal te vervangen door één dag hech
tenis, zijnde deze straf in overeenstemming 
met den ernst van het feit en de omstandig
heden, waaronder het is gepleegd. 

(N. J .) 

zo November z939. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Reclameverordening v . 
Gelderland art. 1). 

E en boven den ingang van een hotel 
bevestigd bord met opschrift als het on
derhavige, dat de soort en den naam 
van de in het pand gedreven inrichting 

aan de voorbijgangers kenbaar maakt, 
zonder echter op eenigerlei wijze deze 
inrichting aan te prijzen of de bijzondere 
aandacht van het publiek daarop te ves
tigen, dient niet tot reclame in den zin 
van art. 1 , lid 1 der Geldersche reclame
verordening. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij he t Kantongerecht te Tiel, requirant van 
cassatie tegen een mondeling vonnis van dat 
Kantongerecht van 30 Mei 1939, waarbij J . 
W. v. L ., huisvrouw van Ch. v . d . H ., hotel
houdster te Rossum, ter zake van het haar 
telaste gelegde van alle rechtsvervolging is 
ontslagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende : 

,,S. door v . of door n.-t. van de artt. 350, 
351, 352, 3 59 Sv. en van de a rtt. 1, 2 en 4 der 
Geldersche reclameverordening, 

d oordat de Kantonrecht er de verdachte 
heeft ontslagen van alle rechtsvervolging, 

overwegende, d a t het bewezen verklaarde 
feit niet valt onder het bepaalde bij art. 1 

sub 1 der Geldersche Reclameverordening, 
daar het bij dagvaarding omschreven bord 
niet de normale aanduiding, dat in het onroe
rend goed, waarop het is ·bevestigd, een hotel 
gedreven wordt, overschrijdt"; 

zulks ten onrechte, 
overmits een bord met normale naamsaan

duiding - zonder meer - , als het onder
havige, ook moet worden aangemerkt als "re
clame" in den zin der Geldersche Reclame
verordening, zoodat het bewezen verklaarde 
feit oplevert een strafbaar feit; 

0. dat bij het bestreden vonnis blijkens de 
aanteekening daarvan in het proces-verbaal 
der terechtzitting overeenkomstig de telast
legging is bewezen verklaard, dat gerequi
reerde op of omstreeks 10 Oct. 1938 in de 
gemeente Rossum, welke krachtens de Gel
dersche reclameverordening als landelijk wa:;
aangewezen, den buitengevel van het door 
haar gedreven hotel "de Gouden Molen" -
een onroerend goed - gedeeltelijk heeft ge
bezigd tot het hebben van een houten narun
bord, zichbaar vanaf den openbaren weg den 
Waaldijk aangebracht tegen den buitengevel 
boven de deur van genoemd hotel, welk bord 
mat drie meter bij één kwart meter, waarop 
in rooden achtergrond met witte letters het 
opschrift "Hotel den Gouden Molen"; 

dat het uitgesproken ontslag van rechts
vervolging is gegrond op de in het middel 
weergegeven overweging, aangevuld hier
mede, dat het bewezen verklaarde ook niet 
ingevolge een andere wettelijke bepaling dan 
de voormelde, bij besluit van de Provinciale 
Staten van Gelderland van 8 Jan. 1925 vast
gestelde en later gewijzigde Geldersche Re
clameverordening strafbaar is; 

0. dat voormeld art. 1 lid 1 van deze ver-
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ordening, tegen overtreding waarvan in art. 
4 straf is bedreigd, luidt als volgt: 

Behoudens het in art. 2 bepaalde, is het 
verboden een onroerend goed of eenige zaak, 
daarop aanwezig, op welke wijze ook, hetzij 
geheel of gedeeltelijk, tot reclame te bezigen 
of daartoe te bestemmen, indien dat onroe
rend goed is gelegen in een gemeente, welke, 
of in het gedeelte van een gemeente, het
welk, overeenkomstig het tweede lid van dit 
artikel als "landelijk" is aangewezen; 

dat een boven den ingang van een hotel 
bevestigd bord met opschrift als het onder
havige, dat, gelijk de Kantonrechter blijk
baar wil zeggen, de soort en den naam van 
de in het pand gedreven inrichting aan de 
voorbijgangers kenbaar maakt, zonder echter 
op eenigerlei wijze deze inrichting aan te 
prijzen of de bijzondere aandacht van het 
publiek daarop te vestigen, niet dient tot 
reclame in den zin van vorenstaande bepa
ling; 

dat derhalve de Kantonrechter niet van 
een onjuiste opvatting van het woord "recla
me" in den zin der verordening is uitgegaan, 
en hij mitsdien terecht het bewezen verklaar
de niet strafbaar heeft geoordeeld; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Holsteyn.] 

(N. J.) 

22 November z939. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Gemeentewet art. 280) . 

Art. I2 der onderhavige verordening 
kan niet anders worden opgevat dan dat 
teruggave van belasting terzake van een 
gebouwd eigendom slechts kan geschie
den, indien dit - met zijn gebouwde 
aanhoorigheden - gedurende I2 achter
eenvolgende maanden in zijn geheel on
gebruikt, onverhuurd of ongemeubeld is 
gebleven, gelijk dan ook het artikel al
leen teruggave van het volle bedrag, het
welk terzake van het gebouwde eigen
dom is geheven, kent. 

Nu naar 's Raads feitelijke vaststel
ling het onderhavige gebouwd eigendom 
ten deele in gebruik is gebleven, is hier 
voor teruggave dus geen plaats. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burg. der gem. Maastricht tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Roermond van 21 

April I939, betreffende gedeeltelijke onthef
fing van een aanslag in de Wegenbelasting 
van eerstgenoemde gemeente, over I936 op
gelegd aan de N.V. A te Maastricht; 

Gezien de stukken; 
0. dat van de Verordening der gemeente 

Maastricht op de heffing eener belasting, 
onder den naam van Wegenbelasting, in het 
krachtens de wet van 25 Juli I9I9 S . sm 
aan de gem. Maastricht toegevoegde gebied, 
art. I2 luidt: 

Voor gebouwde eigendommen, die met 
hunne gebouwde aanhoorigheden gedurende 
12 achtereenvolgende maanden ongebruikt, 
onverhuurd of ongemeubeld zijn gebleven, 
wordt aan hem, die gedurende dat geheele 
tijdvak is aangeslagen, de belasting terug 
~egeven. 

Ter bekoming van teruggave in de vorige 
alinea bedoeld, moet de belanghebbende bin
nen 30 dagen na het einde van bedoeld tijd
vak, een aangifte indienen bij Burgemeester 
en Wethouders; 

dat belanghebbende bij op IS Juli I936 
gedagteekend aanslagbiljet in voornoemde 
belasting werd aangeslagen voor een bedrag 
van f 369.80; 

dat in dezen aanslag begrepen was een 
heffing van f rn7.rn terzake van het perceel 
kad. bekend enz.; 

dat belanghebbende voor wat betreft dit 
perceel teruggave van belasting ingevolge 
art. I2 van de Verordening heeft gevraagd, 
zulks op grond dat de op dit perceel aan
wezige ringvlamoven sinds April I935 stilligt 
en alleen nog de zich ten zuiden van den 
oven bevindende perskamer, motorkamer. 
smidse en timmermanswerkplaats in gebruik 
zijn; 

dat B. en W. der gem. Maastricht bij be
slissing van 22 Juni I937 dit verzoek niet 
hebben ingewilligd, uit overweging,. dat blij 
kens eigen mededeeling van belanghebbende 
het gebouwde eigendom slechts gedeeltelijk 
ongebruikt is gebleven; 

dat op het door belanghebbende ingesteld 
beroep de R. v. B. te Roermond heeft gezien 
,,het bij den Raad op den 22 Juli I937 inge
komen beroepschrift van de N. V." ,,tegen 
een beschikking van den heer Burgemeester 
der Gem. Maastricht d.d. 22 Juni I937, waar
bij de aanslag werd gehandhaafd" en vervol
gens heeft overwogen: 

"dat appellante tijdig in beroep is gekomen 
tegen het op 22 Juni I937 onder n°. 130 door 
den gemeenteraad te Maastricht genomen 
besluit, waarbij een verzoek om teruggave 
van over het belastingjaar I936 geheven we
genbelasting voor het gebouwd eigendom, 
staande op het perceel, kad. bekend enz. is 
afgewezen; 

"dat het verzoek om teruggave is gegrond 
op art. x 2 der betreffende verordening, aan 
hem, die gedurende dat geheele tijdvak is 
aangeslagen, bepalende dat de belasting 
wordt teruggegeven voor gebouwde eigen
dommen, die met hunne aanhoorigheden ge
durende 12 achtereenvolgende maanden on
gebruikt, onverhuurd of ongemeubeld zijn 
gebleven; 

"dat appellante gedurende het geheele jaar 
I936 is aangeslagen voor gemeld gebouwd 
eigendom, en overeenkomstig het bepaalde 
in het tweede lid van gemeld art. I2 der ver
ordening zich tijdig tot B . en W . heeft ge
wend om teruggave der betaalde belasting te 
bekomen; 

"dat appellante aanvoert dat het gemeld 
gebouwd eigendom met zijn aanhoorigheden 
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gedurende het geheele jaar 1936 ongebruikt 
is gebleven behoudens dat in een klein ge
deelte daarvan, n.l. in de smidse, de timmer
manswinkel, de perskamer en de motorkamer 
nu en dan nog arbeid wordt verricht; 

"dat den Raad bij een onderzoekterplaatse 
gebleken is, dat de ruimte van gemelde ver
trekken, waarin in 1936 nu en dan nog enkele 
werkzaamheden voor het bedrijf van appel
maken van het bedoelde gebouw, dat om
streeks 21,000 M 3 groot is; 

,,dat bij een zoo weinig omvangrijk ge
bruik van het gebouw, naar het oordeel van 
lante werden verricht, ongeveer 400 M 3 uit
den Raad dit gebouw moet worden geacht 
gedurende 1936 ongebruikt te zijn geweest; 

"dat vaststaat dat het gebouw in 1936 niet 
was verhuurd en evenmin gemeubeld ; 

"dat art. 12 der verordening derhalve, voor 
wat het bedoelde gebouw betreft, toepassing 
had behooren te vinden; 

"dat door appellante is gesteld en door de 
gemeente niet is betwist, dat de ter zake van 
dit gebouwd eigendom voor het belastingjaar 
1936 opgelegde wegenbelasting f 107.10 heeft 
bedragen, welke door appellante is betaald; 

" dat appellante dus aanspraak heeft op 
teruggave van gemeld bedrag;" 

dat op grond van deze overwegingen de 
R . v. B . ,,de beschikking van den gemeente
raad, waartegen beroep" heeft vernietigd en 
bepaald, dat aan belanghebbende de geheven 
belasting van f 107.10 behoort te worden te
ruggegeven; 

dat tegen deze uitspraak als middelen van 
cassatie worden gesteld: 

1. S . of v . t. van de artt. 10 tot en met 1 7 
van de wet van 19 Dec. 1914 S. 564; 

2. S. of v . t. van art. 12 van de Veror
dening op de heffing van een wegenbelasting 
in een gedeelte der gem. Maastricht, junctis 
art. 299 van de Gemeentewet en de bepalin
gen van de wet van 19 Dec. 1914 S. 564; 

0. dienaangaande : 
dat blijkens de toelichting het eerste mid

del is gegrond hierop, dat in de uitspraak is 
gelet op de beschikking van den Burgemees
ter, verder is gewag gemaakt van een besluit 
van den Gemeenteraad en tenslotte ook is 
vernietigd een beschikking van den Gemeen
teraad, zulks hoezeer het beroep gold een 
beslissing van B. en W . e n ook alleen door 
dezen te dezer zake een beslissing is geno
men· 

da't het hier kennelijk betreft schrijffouten, 
en dit middel dus niet tot cassatie kan leiden ; 

dat echter het tweede middel is gegrond; 
dat toch art. 12 van de Verordening voor

noemd niet anders kan worden opgevat dan 
dat teruggave van belasting terzake van een 
gebouwd eigendom slechts kan geschieden, 
indien dit - met zijn gebouwde aanhoorig
heden - gedurende 12 achtereenvolgende 
maanden in zijn geheel ongebruikt, onver
huurd of ongemeubeld is gebleven, gelijk dan 
ook het artikel alleen teruggave van het volle 
bedrag, hetwelk terzake van het gebouwde 
eigendom is geheven, kent; 

dat naar 's Raads feitelijke vaststelling het 

onderhavige gebouwd eigendom ten deele in 
gebruik is gebleven; 

dat dus voor teruggave hier geen plaats 
was· 

V~rnietigt de bestreden uitspraak; 
Rechtdoende ten principale: 
Handhaaft de beslissing van B . en W. der 

gem. Maastricht van 22 Juni 1937. 
(N. J.) 

23 November 1939. ARREST van den 
Hoogen Raad. (B. W . art. 1401; Ge
meentewet art. 209) . 

Eischers vordering steunt niet hierop, 
dat hij , in redelijk vertrouwen op de 
bruikbaarheid van de Zuiderhaven te 
Zutphen, daarvan het gebruik makende, 
waarvoor zij bestemd is, schade heeft 
geleden doordat, tengevolge van nala
tigheid van het gemeentebestuur, de 
haven in ondeugdelijken staat verkeer
de, maar uitsluitend hierop, dat het ge
meentebestuur, door gebrek aan zorg 
voor de bruikbaarheid van genoemd 
vaarwater - waardoor eischer daarvan 
niet het gebruik heeft kunnen maken, 
waaraan zijn bedrijf behoefte had- den 
rechtsplicht heeft geschonden, dien art. 
209 onder / i.v. m. de artt. 240 onder / 
en 24 7 der gemeentewet aan dat bestuur 
oplegt. Daaraan kan echter een belang
hebbende tegenover het gemeentebe
stuur niet eenige aanspraak in den zin 
van art. 1401 B. W. ontleenen, nu im
mers de bedoeling eene aanspraak op 
zekere gedraging van de Overheid te 
vestigen aan voormelde publiekrechte
lijke voorschriften vreemd is . 

Bernard Hendrik Wormgoor, graanhan
delaar, wonende te Zutphen, eischer tot cas
satie van het op 23 November 1938 door het 
Gerechtsl}of te Arnhem tusschen partijen ge
wezen arrest, (A.B. 1939 blz. 710 Red.), ad
vocaat Jhr. Mr. A. K. C . de Brauw, 

tegen : 
Mr. J . Dijckmeester, wonende te Zutphen, 
in zijn hoedanigheid van Burgemeester der 
gemeente Zutphen, verweerder in cassatie, 
advocaat Mr. A . E. J. Nysingh. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat de eischer - Wormgoor - bij inlei

dende dagvaarding heeft gesteld: dat hij op 
een hem toebehoorend terrein aan de Zui
derhaven te Zutphen, die deel uitmaakt van 
de publieke wateren binnen de gemeente 
Zutphen en onder opzicht van de gem eente 
staat, het bedrijf van graanhandelaar uitoe
fent; dat hij bij de uitoefening van dat be
drijf in hooge mate afhankelijk is van de 
bruikbaarheid van deze haven; dat de Zui
derhaven echter nagenoeg voortdurend in on
bruikbaren toestand verkeert, immers vele 
malen en telkens gedurende geruimen tijd te 
ondiep is, in ieder geval volkomen ongeschikt 
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is om tot het gebruik, waartoe zij bestemd is, 
te kunnen dienen; dat de toestand, waarin 
de haven verkeert, hem belet om op de voor 
hem meest voordeelige wijze te laden en te 
lossen en hem verhinderd heeft om zijn be
drijf uit te breiden op de wijze en in de ma
te, zooals dit had kunnen geschieden; dat de 
gemeente, door aldus te kort te schieten in 
de zorg voor den bruikbaren toestand van de 
haven, tegenover hem een onrechtmatige 
daad pleegt, zoowel omdat zij daardoor han
delt op een wijze, welke indruischt tegen de 
zorgvuldigheid, die haar in het maatschap
pelijk verkeer tegenover zijn goed en belang 
betaamt, als omdat zij, dusdoende, handelt 
in strijd met de op haar rustende verplichting 
om te zorgen voor de instandhouding en 
bruikbaarheid der openbare gemeentelijke 
wateren; 

dat W ormgoor op deze gronden voor de 
Arr. -Rechtb. te Zutphen de veroordeeling 
van de gemeente heeft gevorderd om hem de 
boven omschreven schade te vergoeden; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 7 0cto
ber 1937 Wormgoor in deze vordering niet
ontvankelijk heeft verklaard; 

dat Wormgoor in hooger beroep zijn stel
ling, dat de gemeente een rechtsplicht heeft 
geschonden door te kort te schieten in de bij 
art. 209 der Gemeentewet onder h aan haar 
bestuur opgedragen zorg voor instandhouding 
en bruikbaarheid van het gemeentelijk open
bare vaarwater, nader heeft aangedrongen 
met het betoog, dat evenvermeld artikel der 
Gemeentewet niet op zich zelf staat, maar 
daarnaast komen de artt. 240/ en 247 van 
diezelfde wet inhoudende, dat de voor het on
derhoud van wegen enz. benoodigde uitga
ven op de begrooting moeten worden ge
bracht en dat Ged. Staten het recht hebben 
deze uitgaven op de gemeentebegrooting te 
brengen, indien de gemeenteraad zulks mocht 
weigeren en dat op grond van deze artikelen 
de verplichting tot onderhoud van de Zuider
haven op de gemeente rust en dat voorts, al 
moge in het algemeen de vraag, hoever het 
op de gemeente rustend onderhoud zich moet 
uitstrekken, aan het oordeel van het gemeen
tebestuur zijn overgelaten, zulks niet hier kan 
worden aangenomen, waar in casu de ge
meenteraad, het hoogste orgaan der gemeen
te, had besloten de haven aan te leggen op 
een diepte van 3.25 M . R. en dus B. en W. 
de haven hadden te onderhouden op de diep
te door den raad vastgesteld en niet op een 
diepte - of liever geen diepte - te hunner 
beoordeeling; 

dat het Hof het vonnis der Rechtbank 
heeft bekrachtigd, na evenvermelde stelling 
te hebben verworpen op de volgende gron
den: 

"dat art. 209h voornoemd geen andere 
strekking heeft, dan om, voor het geval een 
gemeente een openbaar vaarwater of derge
lijke werken bezit, te regelen welk gemeente
lijk orgaan met de zorg voor de instandhou
ding, de bruikbaarheid enz. van dat werk zal 
zij,1 belast, terwijl uit de andere genoemde 
artikelen blijkt, dat de w<:tgever deze zorg 

als een belangrijk onderdeel van een behoor
lijke gemeente-huishouding heeft beschouwd 
en daarom voorschriften heeft gegeven als 
waarborg dat de voor die zorg benoodigde 
gelden op de gemeente-begrootingzullenwor
den uitgetrokken; 

dat appellant uit deze artikelen echter ten 
onrechte afleidt, dat een gemeentebestuur 
dat nalatig is in de zorg voor de bruikbaar
heid van een vaarwater, immers niet voldoen
de optreedt tegen daarin voorkomende ver
zanding, een onrechtmatige daad pleegt in 
den zin van art. 1401 B. W.; 

dat toch de strekking van voormelde arti
kelen geenszins is om den gebruiker van zulk 
een vaarwater te beschermen tegen nadeelen, 
welke mochten voortvloeien uit de do.or een 
minder goed onderhoud veroorzaakte be
perking van het gebruik van dat water, maar 
slechts om een goed bestuur der gemeente te 
bevorderen en appellant dus aan deze arti
kelen geen aanspraak op bescherming tegen 
krenking van zijn belangen kan ontleenen;" 

0. dat Wormgoor tegen 's Hofs arrest het 
volgende middel van cassatie heeft aange
voerd : 

S., althans v. t. van de artt. 1401, 1402 en 
1403 B . W., 209h, 240/ en 247 der Gemeen
tewet, 48 Rv., 

door als voormeld te beslissen, zulks in 
strijd met de aangehaalde wetsartikelen, daar 
het belang der gebruikers der openbare wa
teren bescherming vindt in de aangehaalde 
artikelen der gemeentewet, althans in art. 
209h der gemeentewet en die artikelen, al
thans art. 209h, de bescherming van dat be
lang mede beoogen; 

0. daaromtrent : 
dat W ormgoor niet vordert vergoeding van 

schade, die hij, in redelijk vertrouwen op de 
bruikbaarheid van de Zuiderhaven te Zut
phen het gebruik daarvan makende waarvoor 
zij bestemd is, zou geleden hebben doordat 
de haven tengevolge van nalatigheid van het 
gemeentebestuur in ondeugdelijken staat ver
keerde; 

dat zijn vordering hierop berust, dat hij 
door gebrek aan zorg van het gemeentebe
stuur voor de bruikbaarheid van genoemd 
openbaar vaarwater van de gemeente daar
van niet het gebruik heeft kunnen maken, 
waaraan zijn bedrijf behoefte had; 

dat Wormgoor in dezen stand van het ge
ding de vordering tot vergoeding van de 
daardoor in zijn bedrijf geleden schade uit
sluitend doet steunen op de stelling, dat het 
gemeentebestuur door evenvermelde tekort
koming den rechtsplicht geschonden heeft, 
dien art. 209 onder h in verband met de artt. 
240 onder 1, en 247 der gemeentewet aan dat 
bestuur oplegt; 

dat inderdaad, gelijk ook bij de toelichting 
op het middel betoogd is, in art. 209 onder h 
van die wet de plicht van het gemeentebe
stuur is vastgelegd om te zorgen, onder meer, 
voor de bruikbaarheid van de tot gemeenen 
dienst van allen bestemde gemeentelijke wa
teren; 

dat echter de omstandigheid, dat een wet-
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telijk voorschrift in het algemeen belang de 
zorg voor de bruikbaarheid van zeker object 
aan de Overheid opdraagt, zonder meer nog 
niet schept een rechtsplicht van die overheid 
tegenover elk en een iegelijk om te zorgen, 
dat hij van dat object het gebruik kan maken 
waartoe het bestemd is en dat zijn belang 
medebrengt; 

dat toch een publiekrechtelijk voorschrift 
slechts dan aan de Overheid rechtstreeks te
genover de ter zake belanghebbenden een 
plicht oplegt, waarvan schending dan tegen
over hen een onrechtmatige daad in den zin 
van art. 1401 B. W. oplevert, indien het voor
schrift voor die belanghebbenden een aan
spraak op zekere gedraging van de Overheid 
wil vestigen; 

dat echter elke bedoeling om aan een be
langhebbende tegenover het gemeentebestuur 
eenige aanspraak te geven op instandhou
ding, bruikbaarheid, vrijheid of veiligheid 
van de in art. 209 onder h der gemeentewet 
genoemde tot gemeenen dienst van allen be
stemde objecten der gemeente aan dit arti
kel, evenals aan de artt. 240 onder 1 en 247 
dier wet, vreemd is; 

dat het Hof mitsdien terecht heeft beslist, 
dat, ook indien de gemeente Zutphen, in 
voege als Wormgoor stelt, te kort is gescho
ten in de zorg voor de bruikbaarheid van 
haar haven en indien hij daardoor de gestel
de schade in zijn bedrijf heeft geleden, Worm
goor aan evenvermelde wetsartikelen geen 
vordering tot schadevergoeding wegens on
rechtmatige daad in den zin van art. 1401 
B . W. kan ontleenen; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt den eischer in de kosten van 

het geding in cassatie. (Salaris f 450, Red.) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Ik merk bij het vermelden van het middel 

op, dat ik de daarin opgenomen overweging 
van het Hof in navolging van den geachten 
pleiter voor eischer van de letters, a, b, c heb 
voorzien, ter vergemakkelijking van de be
spreking. Het gedeelte onder b acht eischer 
bedoeld door het H of als een nieuwe alinea, 
terwijl het middel niet vermeldt de op onder
deel c, achter art. 1401 B. W. hierna volgende 
overweging, welke als d wordt aangeduid. 

Deze luidt in haar geheel: d. ,.dat toch de 
strekking van voormelde artikelen (artt. 209, 
240 sub / en 247 Gem.wet) geenszins is om 
den gebruiker van zulk een vaarwater te be
schermen tegen nadeelen, welke mochten 
voortvloeien uit de door een minder goed 
onderhoud veroorzaakte beperking van het 
gebruik van dat water, maar slechts om een 
goed bestuur der gemeente te bevorderen en 
eischer dus aan deze artikelen geen aan
spraak op bescherming tegen krenking van 
zijn belangen kan ontleenen". 

Tegen deze overwegingen van het Hof 
richt zich het middel met de stelling, dat het 

Hof daardoor de aangehaalde wetsartikelen 
heeft geschonden, daar het belang der gebrui
kers der openbare wateren bescherming vindt 
in de meervermelde bepalingen der Gemeen
tewet, in elk geval in art. 209h, en die artike
len, althans art. 209h, de bescherming van 
dat belang mede beoogen. 

Deze stelling stelt den Hoogen Raad we
derom voor het vraagstuk der onrechtmatige 
overheidsdaad, zonder dat in dit geval daar
bij echter de bevoegdheid van den burger
lijken rechter in het geding komt. 

Eischer doet een krachtig beroep op het 
z.g. Osterman-arrest (20 Nov. 1924, W. 
11293; N. J . 1925, 89), waarbij werd beslist, 
dat het publiekrechtelijk lichaam dat een 
wettelijk voorschrift overtreedt een onrecht
matige daad pleegt, zonder dat het er toe 
doet, of dat voorschrift een publiek dan wel 
een privaatrechtelijk karakter draagt en of 
eenig subjectief recht van burgerlijken of pu
bliekrechtelijken aard is geschonden. 

Mag nu uit dit geval de slotsom worden 
getrokken, dat de rechter kan beslissen, dat 
een publiekrechtelijk orgaan, aan hetwelk 
een wetsvoorschrift de behartiging van een 
overheidsbelang heeft opgedragen, onder be
paalde omstandigheden tot een handeling 
verplicht is? 

M . i. kan die ruime opvatting niet gehul
digd worden. De rechter zou daarmede een 
zeer groote macht krijgen ten aanzien van 
de meeste overheidshandelingen, welke de 
wet hem niet gegeven heeft. Iets anders 
wordt het, wanneer het doel van het wets
voorschrift is den bijzonderen persoon, den 
burger, te beschermen tegen b enadeeling 
door de Overheid. Zoo oordeelt de Hooge 
Raad dan ook, dat de gemeente - wanneer 
zij ter vervulling van haar Overheidstaak, in 
een voor het publiek toegankelijk water 
boeien beschikbaar stelt om schepen daaraan 
te meren - krachtens art. 1401 B . W. aan
sprakelijk kan zijn, voor schade, veroorzaakt 
door handelen of nalaten, dat indruischt te
gen de zorgvuldigheid, welke in het maat
schappelijk verkeer betaamt ten aanzien van 
eens anders persoon of goed. Dit geldt wan
neer de gemeente als een bijzonder persoon 
aan het verkeer deelneemt door handelingen 
te verrichten, welke naar haar aard niet 
slechts door de Overheid, maar ook door een 
bijzonder persoon kunnen worden verricht. 
(H. R . 5 Mei 1933, W . 12612, m. o. Prof. 
Ribbius, N. J . 1933, 875 m.o. Prof. Meijers). 

De norm van art. 1401 B. W. beheerscht 
niet die gevallen, waarin aan de Overheid 
niet anders of meer wordt verweten, dan dat 
zij, door te kort te schieten in hare verplich
ting om de taak welke op haar rust naar be
hooren te vervullen - i. c. door onvoldoende 
te zorgen voor de bevaarbaarheid van open
baar . vaarwater - belangen heeft gekrenkt, 
zegt het z.g. Strooppot-arrest van 29 Juni 
1928 (W. n864, m. o. Prof. Star Busmann; 
N . J. 1928, 1138, m.o. Prof. Meijers). · 

Wanneer ik nu de als geschonden voorge
dragen bepalingen der Gemeentewet, n.l. de 
artt. 209h, 240 sub 1 en 247 lees, kan ik daar-
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in uitsluitend regels zien welke een taak
verdeeling voor bepaalde overheidsorganen 
bevatten, gegeven in het algemeen en niet 
voor eenig bijzonder belang, Ongetwijfeld 
zijn bij de wijze waarop de Overheid de haar 
bij de wet opgedragen taak uitoefent ten 
slotte de belangen van ieder betrokken -
men mag aannemen, dat de regels gesteld 
worden om die belangen te steunen - maar 
de beoordeeling of de Overheid in dit op
zicht haar plichten vervult, staat niet ter 
beoordeeling van den burgerlijken rechter. 

Het Hof heeft in zijn overweging hier
boven vermeld als a, het beroep van eischer 
op de artikelen der Gemeentewet weergege
ven, onder b legt het Hof strekking en be
teekenis van art. 209h uit, terwijl het onder 
c opmerkt, dat een onrechtmatige daad in 
den zin van art. 1401 B. W . niet gepleegd is. 
De gronden daarvoor zijn te zoeken in 's Hofs 
overweging onder d, gelezen in verband met 
zijn beschouwing (onder b) over art. 209h 
der Gemeentewet. 

Ik meen, dat het Hof juist heeft geoor
deeld. Het Hof zegt onder d, dat meerbedoel
de bepalingen slechts dienen om een goed 
bestuur der gemeente te bevorderen, en niet 
geschreven zijn om den gebruiker van het 
vaarwater te beschermen tegen nadeelen 
voortvloeiend uit een door minder goed on
derhoud veroorzaakte beperking van het ge
bruik van dat water. 

Wellicht drukt het Hof zich hiermede wat 
te veel in algemeenen zin uit, maar dan 
mag niet vergeten worden, dat de overweging 
alleen slaat op het hier gegeven geval en 
m. i. niet bedoelt de tegenstelling te maken 
tusschen bescherming van het algemeen be-
1ang en bescherming van de belangen van 
-ieder gebruiker. Inderdaad is dat algemeen 
belang niet veel anders dan de som van tal
rijke bijzondere belangen, zooals eischer heeft 
betoogd. 

Zooals ik reeds opmerkte zou eischers 
systeem er toe leiden ongeveer alle hande-
1ingen van de Overheid aan het oordeel des 
rechters te onderwerpen. 

Zie ik de vordering van eischer juist, dan 
gaat hij er vanuit, dat de Gemeente verplicht 
was te zorgen de haven steeds op voldoende 
diepte te houden, omdat zij het terrein aan 
hem verkocht had, nadat besloten was tot 
aanleg van een haven op zekere diepte (3 .25 
M .) . Het is mogelijk, dat hij sterk staat in 
die opvatting, doch dit alles heeft m. i. wei 
nig of niets te maken met de in cassatie ver
dedigde stelling, dat de Gemeente krachtens 
de bepalingen der Gemeentewet de haven op 
die diepte moest houden, en daarop doet hij 
toch die opvatting rusten. Uit de algemeene 
taak van het gemeentebestuur, omschreven 
-in art. 209h leidt hij verplichtingen af der 
·gemeente tegenover hem in het bijzonder. 

Daarom zie ik dit geval geheel anders dan 
de feiten die zich b .v . voordeden in de zaak 
betreffende de beëediging van den keurmees
ter van Cuijk (H. R. 24 Mei 1935, W. 12962; 
N. J . 1935, 1497) . De Burgemeester moest 
beëedigen en deed het niet. Het daartoe 

L. 1939. 

strekkende voorschrift werd niet nageleefd 
tegenover een daarbij bedoeld persoon. 

Hier kan eischer zich alleen beroepen op 
art. 209h der Gemeentewet, doch de rechter 
kan in het algemeen niet beoordeelen hoe clie 
zorg (- voor zoover van B. en W. afhangt 
-) moet worden besteed aan de daar ge
noemde zaken. Integendeel blijkt uit artt. 
240 1 en 24 7 dat bij nalatigheid Gedeputeerde 
Staten optreden. 

Ik ben van oordeel, dat in deze zaak 
slechts het bestaan van administratieve 
rechtspraak eischer hulp zou hebben kunnen 
brengen en meen in dit verband mij te mo
gen beperken tot verwijzing naar het artikel 
van Mr. P. S. Gerbrandy (Gedenkboek B. 
W. 1838-1938, blz. 579, vlg. -) over de 
onrechtmatige overheidsdaad, vooral waar 
de schrijver er op wijst, hoe Nederland een 
eigen weg gegaan is (blz. 603) om schade 
voor den burger van de zijde der Overheid 
af te weren. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep en veroordeeling van eischer in de kos
ten der procedure. 

(N. J.) 

23 November 1939. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Motor- en Rijw.wet art. 
25). 

Om, ingevolge art. 25 Motor- enRijw.
wet, aansprakelijkheid van den eigenaar 
of houder van het motorrijtuig te kun
nen aannemen voor de bij het artikel 
nader omschreven schade, wordt, naast 
het vereischte, dat er een botsing, aan
of overrijding met een motorrijtuig op 
de wegen of rijwielpaden heeft plaats 
gevonden, niet meer gevorderd dan dat 
tusschen dat ongeval en de berokkende 
schade causaal verband aanwezig zij . 
Ten onrechte acht het Hof noodig scha
de als gevolg van eene onmiddellijke of 
middellijke aanraking met niet door het 
motorrijtuig vervoerde personen of goe
deren, die letsel of beschadiging bekwa
men. 

Anders Adv.-Gen. Wijnveldt met be
toog dat 's Hofs arrest juist is gewezen 
en de dagvaarding niet aan de eischen 
van art. 5 Rv. voldoet. 

Barbara Zeiler, zonder beroep, wonende te 
Triëst, echtgenoote van e n te dezer zake voor 
zooveel noodig bijgestaan en gemachtigd 
door Carlo Rossini, technicus, wonende te 
Triëst, eischeres tot cassatie van een den 
9den Februari 1939 door het Gerechtshof te 
's-Gravenhage tusschen partijen gewezen 
arrest, adv. Mr. D. J. Veegens; gepleit door 
Mr. J. Wolterbeek Muller, 

tegen : 
G. J . W. Putman Cramer, gepensionneerd 
kapitein-luitenant ter zee, wonende te 's- Gra
venhage, verweerder in cassatie, adv. Mr. H. 
A. H. Canter Cremers. 

31 
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D e Hooge Raad, enz.; 
0. dat, voor zooveel thans van belang, uit 

het bestreden arrest blijkt: 
dat partij Zeiler voor de Arr.-Rechtbank 

te 's-Gravenhage vergoeding van schade heeft 
gevorderd van partij Putman Cramer, waar
toe zij heeft gesteld: dat zij op Zondag 2 Mei 
1937, des namiddags omstreeks 3 uur, met 
een door haar bestuurd rijwiel reed op en 
behoorlijk ter rechter zijde van den open
baren weg, den strandweg te Scheveningen , 
komende uit de richting van de Buitenhaven 
en gaande in de richting van den Gevers 
Deynootweg; dat toen aldaar in tegen over
gestelde richting op de voor hen rechter helft 
van den weg drie autobussen met kalmen 
gang achter elkander reden; dat de zoon van 
Putman Cramer met een door hem bestuur
den personenautomobiel, merk Mercedes
Benz, waarvan Putman Cramer de houder 
was, deze autobussen heeft ingehaald en 
voorbij gereden, terwijl Zeller gelijktijdig 
werd ingehaald en voorbij gereden door een 
andere personen-automobiel; dat de beide 
personen-automobielen daarbij met elkaar in 
botsing, althans aanrijding, zijn gekomen ; dat 
de door Putman Cramer's zoon bestuurde 
automobiel dientengevolge een zwenking 
naar de voor hem linkerzijde van den weg 
heeft gemaakt, recht op Zeller is aangereden 
en is omgeslagen; dat Zeller tengevolge van 
een en ander met haar rijwiel t en val is ge
komen en zich ernstig heeft bezeerd; dat de 
zoon van Putman Cramer derhalve Zeiler 
schade heeft berokkend, waarvoor Putman 
Cramer, die houder van het motorrijtuig en 
van het daarbij gebezigde nummerbewijs 
H 49554 was en die het door zijn zoon deed, 
althans liet, rijden, aansprakelijk is; 

dat P utman Cramer, onder opmerking, dat 
Zeller niet stelt en ook niet stellen kan, dat 
zij door de Mercedes-wagen is aangereden of 
overreden, doch zich bepaalt tot de stelling, 
dat zij met haar rijwiel ten val is gekomen, er 
zich op heeft beroepen, dat Zeiler in hare 
vordering niet ontvankelijk moet worden 
verklaard, omdat de vereischte feiten om die 
vordering op · art. 25 der Motor- en Rijwiel
wet te doen steunen niet zijn gesteld; 

dat Zeiler daarop heeft erkend in het mid
den te hebben gelaten, of zij met haar rijwiel 
is gevallen al dan niet tengevolge van een 
aanraking tusschen de door den zoon van 
Putman C ramer bestuurde auto met haar 
rijwiel en/of haar lichaam, doch dat dit de 
niet-ontvankelijkheid der vordering niet me
debrengt, vermits de dagvaarding duidelijk 
stelt een botsing van voren bedoelde auto, te 
weten met een andere auto, en met deze stel
ling is voldaan aan het voor de toepasselijk
heid van art. 25 der M otor- en R ijwielwet 
vereischte feitelijk element; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 2 Juni 
1938 Zeiler niet ontvankelijk heeft verklaard 
in hare vordering; 

0. dat, nadat Zeller van dit vonnis in hoo
ger beroep was gekomen, het Hof bij het 
bestreden arrest heeft geoordeeld, dat het 
aan de R echtbank niet vrijstond de uitge-

sproken niet ontvankelijkheid te doen steu
nen op den door haar daarvoor aangenomen 
grond, doch het Hof niettemin het vonnis 
der Rechtbank heeft bekrachtigd uit over
weging : ,,dat het Hof niet met Zeller kan 
medegaan voorzoover zij betoogt, dat in art. 
25 Motor- en Rijwielwet onder botsing, aan
of overrijding moet worden verstaan iedere 
botsing, aan- of overrijding, waarbij een aan 
het verkeer deelnemend motorrijtuig betrok
k en is, doch van oordeel is dat daaronder ver
staan moet worden een onmiddellijke of mid
dellijke aanraking van niet met dat motor
rijtuig vervoerde gelaedeerde personen en 
goederen, hetgeen duidelijk blijkt uit de be
woordingen van genoemd wetsartikel en in 
het bijzonder uit het woord "toegebracht", 
waarvoor in het stelsel van Zeller veeleer zou 
zijn gebezigd "veroorzaakt";" 

0 . dat tegen 's Hofs arrest het navolgend 
middel van cassatie wordt aangevoerd: 

" S. of v. t. van de artt. 25 der Motor- en 
Rijwielwet, 1406 en 1407 B . W ., 1 en 5 Rv., 
doordat het Hof heeft beslist hetgeen boven
vermelde overweging inhoudt; 

ten onrechte, omdat ingeval van een bot
sing, aan- of overrij ding met een motorrijtuig 
als bedoeld in art. 25 der M otor- en Rijwiel
wet de eigenaar of houder daarvan binnen 
de grenzen van dat artikel aansprakelijk is 
voor de schade, toegebracht aan, niet door 
dat motorrijtuig vervoerde, personen en goe
deren, voor zoover niet in het vijfde lid van 
dat artikel uitgezonderd, onverschillig of die 
schade al dan niet door onmiddellijke of mid
dellijke aanraking tusschen dat motorrijtuig 
en die personen en goederen is veroorzaakt, 
en als "toegebracht" in den zin van genoemd 
artikel is te beschouwen alle schade, welke 
het naar ervaringsregelen redelijkerwijs te 
verwachten gevolg is van de botsing, aan- of 
overrijding;" 

0 . dienaangaande: 
dat de woorden van art. 25 der Motor- en 

R ijwielwet, evenmin als de geschiedenis 
daarvan, aanleiding geven, aan te nemen, dat 
de schade, waarvoor, naar de bepalingen van 
het artikel, de eigenaar of eventueel de hou
der van een motorrijtuig aansprakelijk is, 
moet worden beperkt tot schade als gevolg 
van een onmiddellijke of middellijke aanra
king met niet door het motorrijtuig vervoerde 
persone:1 of goed eren, die letsel of beschadi
ging bekwamen; 

dat daarvoor in het bijzonder geen argu
ment ligt in het gebruik van het woord "toe
gebracht" in stede van "veroorzaakt", aan
gezien de t ermen "toegebrachte schade" en 
"veroorzaakte schade" d ezelfde beteekenis 
hebben en d an ook onderscheidenlijk in de 
artt. 1401 en 1402 B. W. in denzelfden zin 
worden gebezigd, telkens om, t en aanzien van 
aanspraken op schadevergoeding wegens on
rechtmatige gedragingen, het vereischte van 
causaal verband tusschen gedragingenschade 
voor te schrijven; 

dat evenzoo, om ingevolge art. 25 der Mo
tor- en R ijwielwet aansprakelijkheid van den 
eigenaar of houder van het motorrijtuig te 
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kunnen aannemen voor de bij het artikel 
nader omschreven schade, naast het ver
eischte, dat er een botsing, aan- of overrijding 
met een motorrijtuig op de wegen of rijwiel
paden heeft plaats gevonden, niet meer wordt 
gevorderd dan dat tusschen dat ongeval en 
de berokkende schade causaal verband aan
wezig zij; 

dat het middel dus gegrond is en het be
streden arrest niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden arrest; 
Verwijst het geding naar het Gerechtshof 

te 's-Gravenhage, ten einde, met inacht
neming van dit arrest, verder te worden be
handeld en beslist; 

Veroordeelt verweerder in de kosten der 
cassatie. (Salaris f 400, Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia : 
Deze schadevordering berust op art. 25 der 

Motor- en Rijwielwet, dat bij amendement 
in de wet is gekomen, en waarvan de geschie
denis, ook al tengevolge van tal van sub
amendementen tamelijk verward is (Bijlagen 
1924, n °. 6 en Handelingen 1924, blz. 1984, 
2n9, 2133), zooals ook Prof. van Oven aan
toonde (Ned. Jur.bi. 1932, blz. 145 vlg.). Een 
vrij volledig overzicht der tot standkoming 
der bepaling geeft D. Kooiman (De Motor
en Rijwielwet, blz. 14g-189), waaruit te 
leeren valt, dat het oorspronkelijke amende
ment van de heeren van Sasse van IJsselt 
c.s., slechts uit één lid bestond en sprak van 
het door botsing, aan- of overrijding met het 
motorrijtuig veroorzaken van een ongeval. 

De omvangrijke bepaling welke ten slotte 
tot stand kwam, luidt geheel anders. In het 
eerste lid wordt gerept van " ingeval van bot
sing, aan- of overrijding met een motorrijtuig 
- schade wordt toegebracht, enz.", en ook 
daarna wordt in dit artikel nog een paar maal 
de term "toegebrachte schade" gebruikt. Uit 
de behandeling in de Tweede Kamer blijkt 
niet, dat in eenig opzicht gevolgen zijn ver
bonden aan het vervangen van "veroorza
ken" door "toebrengen", en ik heb dan ook 
sterk den indruk, dat dit geschied is, zonder 
de bedoeling er aan te hechten, welke het 
Hof hierin ziet. 

In deze woordenkeus ligt m.i. echter ook 
niet het zwaartepunt, waarom het Hof tot 
bovengemelde slotsom kwam; het ontleent 
slechts een aanwijzing aan het gebruik van 
den term " toegebracht" voor zijn opvatting, 
dat er moet zijn een onmiddellijke of mid
dellijke aanraking tusschen het motorrijtuig 
en de daarmede niet vervoerde personen of 
goederen, welke schade beloopen door bot
sing, aan- of overrijding, en ik meen dat het 
Hof daarin ju ist oordeelt, - in het midden 
latend wat het College onder " middellijke" 
aanraking verstaat. 

L eert de geschiedenis weinig omtrent de 
beteekenis der gebruikte termen, zoo meen 
ik tevens, dat zij geen licht verspreidt over 
de vraag in hoeverre, al is er een enkel maal 
destijds over gesproken, op grond van dit 

artikel mag worden aangenomen, dat de wet 
hier het stelsel huldigt, dat in gevaar bren
gen, bedreigen (de z.g. Gefährdungstheorie) 
reeds voldoende is om aansprakelijkheid aan 
te nemen. 

Uit de woorden der wet is dit stelsel, m . i . 
niet af te leiden. 

Wel zie ik een grond om de juistheid van 
's Hofs opvatting aan te nemen in de woor
den van art. 31 der Wegenverkeerswet, dat 
art. 25 der Motor- en Rijwielwet vervangen 
moet. 

Daar wordt niet gesproken van "ingeval 
van botsing", maar gezegd: ,,indien door bot
sing, enz.". Ook hier verder weer het woord 
,,toebrengen'' . 

De verschillen tusschen beide artikelen zijn 
o. a. hieraan te danken, omdat de wetgever 
duidelijke, tot uitdrukking wilde brengen, 
dat tusschen de botsing, aan- of· overrijding 
en de schade causaal verband moest zijn, 
zegt de Mem. van Toelichting (Bijlage 2e 
Kamer 1933/1934, n °. 484.) 

In deze zaak gaat het eigenlijk over de 
vraag of het oorzakelijk verband voldoende 
gesteld is. 

De Rechtspraak van den Hoogen Raad 
heeft geleerd art. 25 der Wet niet al te eng 
op te vatten. Het arrest van II Mei 1934 
(W. 12786; N. J . 1934, rn41) maakt duide
lijk, dat een ver-uitstekende lading van een 
motorrijtuig, waardoor schade wordt toege
bracht, moet beschouwd worden als met dat 
voertuig zoodanig een geheel uit te maken, 
dat de aanrijding geschied is met dat motor
rijtuig. Ook een door een tractor voortbe
wogen wagen wordt als één beschouwd. (H. 
R . 4 Febr. 1937; 1937, N °. 489). Deze voor
beelden brengen echter m . i. nog niet mede, 
dat de Hooge Raadt. a. v. art. 25 der Motor
en R ijwielwet aanneemt, dat in gevaar bren
gen reeds voldoende is om aansprakelijkheid 
aan t e nemen. Ik kan uit de geschiedenis en 
woorden der wet niet lezen, dat om hier van 
oorzakelijk verband te kunnen spreken dit 
reeds aanwezig geacht kan worden, wanneer 
volgens de ervaring het gevolg - het onge
val - redelijkerwijze te verwachten is. 

Er zij n tal van gevallen denkbaar waarbij 
persoon of goed niet rechtstreeks, onmiddel
lijk, in aanraking met het aansprakelijke 
motorrijtuig komt, b.v. wanneer het voertuig 
botst met een van twee naast elkaar rijdende 
wielrijders, waarbij degeen met wien de aan
raking plaats heeft, met rijwiel en al er zon
der eenige schade behalve de schrik, af komt, 
doch de naast hem rijdende persoon, door zijn 
bewegingen, omslaat en wel schade lijdt.Naar 
ik vermoed bedoelt het H of een dergelijk 
geval onder middellijke aanraking te bren
gen, en ook ik ben dan van oordeel, dat die 
tweede wielrijder zich met goed gevolg op 
art. 25 der Motor- en Rijwielwet zou kunnen 
beroepen. 

D it neemt echter niet weg, dat hij de fei
ten zou moeten stellen. 

In deze zaak doet zich het geval voor, dat, 
naar uit het arrest blijkt, eischeres uitdrukke
lijk heeft betoogd den gangvanzakennietmet 
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volkomen zekerheid te kunnen vaststellen, 
omdat al meent zij met haar rijwiel door den 
automobiel te zijn omvergeworpen, het uiter
aard ook mogelijk is, dat zij op het laatste 
oogenblik van haar rijwiel is gesprongen en 
daarbij is gevallen. 

Deze onbekendheid met de feiten brengt 
dan ook mede, dat in de dagvaarding, nadat 
een beschrijving van een botsing of aanrij
ding van twee automobielen is gegeven, niet 
meer gezegd wordt dan dat verweerder's 
automobiel dientengevolge een zwenking 
(naar voor hem links) heeft gemaakt, recht 
op eischeres is aangereden en is omgeslagen. 
Dan volgt in die dagvaarding, dat eischeres 
tengevolge van een en ander met haar rijwiel 
ten val is gekomen en zich ernstig heeft be
zeerd. 

Tengevolge van een en ander, '1- w. z. het 
recht op eischeres aanrijden en omslaan. Uit 
deze feiten kan m.i. echter niet worden afge
leid, dat eischeres daarom moest vallen of 
kon vallen. Er is geen enkel verband ver
meld. Eischeres kan enkel door den schrik 
voor het haar naderende en omslaande rijtuig 
zijn gevallen, en nog door tal van andere oor
zaken. Van eenige botsing, aan- of overrij
ding met het motorrijtuig blijkt echter niet, 
en eischeres kan, zooals zij zelve zegt, daar
omtrent ook niets mededeelen, of stellen. 

Zij redeneert : er kwam een motorrijtuig 
op mij afrijden en het sloeg om; ik ben geval
len; dus ben ik gevallen omdat het motor
rijtuig op mij aankwam rijden en omslaan. 

Deze slotsom lijkt mij onjuist zelfs bij een 
aanvaarding van het stelsel van in gevaar 
brengen en aansprakelijkheid dientengevolge. 

Ik ben dan ook van meening, dat het arrest 
juist gewezen is, daar de dagvaarding niet 
voldoet aan de eischen van art. 5 Rv. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep en veroordeeling van eischeres in de 
kosten der procedure. 

(N. J.) 

2 3 November 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101ter). 

I n de noodzakelijkheid om tot ver
nieuwing van den verwarmingsketel over 
te gaan kan geen bijzondere omstandig
heid worden gezien, welke aanleiding 
zou geven tot toepassing van art. 101ter. 
Daaraan doet niet af, dat in casu de ver
nieuwing van den ketel haar oorzaak 
vond in het feit, dat de k etel niet be
rekend bleek op plotseling optredende 
ongewone koude. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Bestuur der Vereeniging "Een 
school met den Bijbel te Delfshaven", ge
vestigd te Rotterdam, tegen de beschikking 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 19 Juni 1939, 
n °. 6002, afd. L. 0., houdende afwijzing van 
het verzoek van den appellant om toepas-

sing van art. 101ter, eerste lid, der Lager 
Onderwijswet 1920 ten aanzien van zijne bij
zondere scholen voor uitgebreid lager onder
wijs, Groote Visscherijstraat, en voor gewoon 
lager onderwijs, Zoutziederstraat 20, te Rot
terdam, over het jaar 1939; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 November 1939, n ° . 633; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 November 1939, n ° . 12246, Afd. L.O.; 

0. dat het genoemde besluit van Onzen 
Minister steunt op de overwegingen, dat het 
schoolbestuur een verhooging vraagt van de 
vergoeding, over 1939 voor het gewoon en 
voor het uitgebreid lager onderwijs bepaald 
op respectievelij k f 11.65 en f 16.35 per leer
ling, met f 1.50 per leerling, in verband met 
de noodig gebleken vernieuwing van den ke
tel van de centrale verwarming in het ge
bouwencomplex, waarvan de kosten tot een 
bedrag van resp. f 432.32 en f 202.65, ten 
laste komen van de school voor gewoon la
ger onderwijs en van de school voor uitge
breid lager onderwijs; dat er voor deze ver
hooging geen aanleiding bestaat; dat het 
schoolbestuur wèl stelt, maar niet heeft aan
getoond, dat de vergoedingen in de laatste 
jaren ternauwernood voor een normale ex
ploitatie der scholen toereikend zijn geweest; 
dat, wat het jaar 1939 betreft, bij eene be
rekening van de vermoedelijke uitgaven naar 
de normen, welke in het algemeen voor de 
verschillende onderdeelen van de exploitatie 
gelden, het tegendeel moet worden aangeno
men en het zelfs niet onmogelijk moet wor
den geacht, om bij zuinig beheer ook de bo
venbedoelde extra-onderhoudskosten uit de 
vergoeding te, bestrijden; dat in elk geval 
echter de mogelijkheid van een verdeeling 
van deze kosten over het loopende 5-jarig 
tijdvak niet bij voorbaat geacht kan worden 
te zijn uitgesloten; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het overzicht der exploitatiekosten dui
delijk aantoont, dat de vergoedingen in de 
laatste jaren voor een normale exploitatie 
ontoereikend zijn geweest; dat uit de be
groeting voor 1939, die zuinig is opgezet, 
blijkt, dat het inderdaad onmogelijk moet 
worden geacht, ook de extra-onderhoudskos
ten van de plotselinge vernieuwing van den 
ketel der centrale verwarming uit de vergoe
ding voor 1939 te bestrijden; dat het demo
gelijkheid van een verdeeling van de kosten 
over het loopende vijfjarige tijdvak bij voor
baat uitgesloten acht; dat door de vernieu
wing van den ketel de onderhavige scholen 
ongetwijfeld in bijzondere omstandigheden 
verkeeren, als bedoeld in art. 101ter der L a
ger-Onderwijswet 1920; dat door de plotse
ling invallende koude van December I938 
de ketels zeer fel moesten worden gestookt; 
dat één der ketels hiertegen niet bestand 
bleek; dat dit naast de felle koude te wijten 
was aan de te geringe capaciteit van den ke
tel; dat de aanschaffing van een nieuwen, 
grooteren ketel moest geschieden op een tijd-



485 25 NOVEMBER 1939 

stip, waarop de oude ketel bij normale om
standigheden nog niet versleten zou zijn ge
weest, dat het verzoekt, de bedragen per 
leerling met f r.50 te willen verhoogen; 

0. dat Onze Minister terecht op de in het 
bestreden besluit vermelde gronden het ver
zoek van het schoolbestuur heeft afgewezen; 

dat met name in de noodzakelijkheid om 
tot vernieuwing van den verwarmingsketel 
over te gaan, gee n bijzondere omstandigheid 
kan worden gezien, welke aan leiding zou ge
ven tot toepassing van art. 101ter der Lager
Onderwijswet 1920, aangezien elke school 
met centrale verwarming periodiek voor een 
dergelijke uitgave zal komen te staan; 

dat daaraan niet afdoet, dat in het onder
havige geval d e vernieuwing van den ketel 
haar oorzaak vond in het feit, dat de ketel 
niet berekend bleek op de ongewone koude 
in December 1938; 

dat ook overigens het vastgestelde bedrag 
per leerling voor de redelijke behoefte der 
school niet toereikend moet worden geacht; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 

25 

(A.B.) 

November 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
72 j 0

• art. 75). 
De omstandigheid, dat de t hans aan 

de school gebezigde taalboekjes in de 
spelling de Vries en t e Winkel zijn ge
drukt, levert geen voldoenden grond op 
om ze door andere, in de nieuwe spel
ling gedrukte, te doen vervangen . 

Nu de tot dusver gebezigde leesme
thode voor het aanvankelijk leesonder
wijs niet m eer verkrijgbaar is e n het 
voorhanden getal leesboekjes voor de in 
de re klasse aanwezige leerlingen niet 
voldoende is, kunnen door de aanvrage 
om m edewerking voor het aanschaffen 
van een nieuwe leesm ethode de " nor
male eischen" niet geacht worden te 
worden overschreden. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging tot stich, 
ting en instandhouding van scholen met dep 
Biihel, te Wijnjeterp, gemeente Opsterland, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Fries-
land van 14 Juni 1939, n °. 125, ze afdeeling 
F ., tot ongegrondverklaring van het beroep 
van den appellant tegen het besluit van den 
raad der gemeente Opsterland van 27 April 
1939, voorzoover daarbij de overeenkomstig 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 ge
vraagde medewerking voor het aanschaffen 
van een nieuwe leesmethode voor het aan
vankelijk leesonderwijs , alsmede van nieuwe 
taalboekjes voor het ze, 3e en 4e leerjaar ten 
behoeve van de bijzondere school voor ge-

woon lager onderwijs te Wijnjeterp, gemeen
te Opsterland, is geweigerd; 

Den Raad van S tate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Nov. 1939, n °. 632; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 Nov. 1939, n °. 12244, afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat, nadat het bestuur der Vereeniging 
tot stichting en instandhouding van scholen 
m et den Bijbel, te Wij njeterp, tot den raad 
der gemeente Opsterland het verzoek had 
gericht, om voor zijne school te Wijnjeterp 
de benoodigde gelden uit de gemeentekas te 
mogen ontvangen r. voor het aanbrengen van 
twee nieuwe hardsteenen drempels met op
staande neuten, 2. voor het aanschaffen van 
een nieuwe leesmethode voor het aanvanke
lijk leesonderwijs , en 3. voor het aanschaffen 
van nieuwe taalboekjes voor het ze, 3e en 
4e leerjaar, de gemeenteraad in zijne verga
dering van 27 April 1939 heeft besloten de 
gevraagde medewerking niet te v erleenen, 
daarbij ten aanzien van het verzoek sub 2 
en 3 overwegende, dat voor het aanvankelijk 
leesonderwijs aan de bijzondere lagere school 
te Wijnjeterp de zoogenaamde methode-Hoo
geveen wordt gebruikt, welke methode, naar 
het oordeel van het bestuur, wegens het groo
te leerlingenaantal in de aanvangsklassen, on
doelmatig en onbruikbaar wordt geacht; dat, 
volgens het genoemde bestuur, de aanwezige 
taalboekjes ten gevolge van de wijzigingen 
op het gebied van het taalonderwijs , voor
namelijk door de v eranderingen in de spel
lingsregelen, n iet meer beantwoorden aan 
redelijke eischen van doelmatigheid ; da t, vol
gens het ingewonnen advies van de lrtspec
trice van het Lager Onderwijs in de inspec
tie Dokkum, de methode-Hoogeveen op vele 
lagere scholen in gebruik is , ook in scholen, 
waar het onderwijs niet aan twee, maar aan 
drie klassen aan één leerkracht is opgedra
gen ; dat, naar haar meening, aan deze me
thode voor groote klassen het voordeel is 
verbonden, dat de kinderen der aanvangs
klassen zelfstandig bezig kunnen zijn; dat 
naar haar oordeel de veranderingen in de 
spellingsregelen op zichzelf geen geldige re
den zijn om, op grond van art. 72 der La
ger-Onderwijswet 1920, boekjes in de oude 
spelling te doen v ervangen door boekjes in 
de nieuwe spelling ; dat, zijns inziens, op 
grond van het oordeel van de voornoemde 
Inspectrice over de doelmatigheid en bruik
baarheid van d e aanwezige l eesmethode e n 
taalboekjes, inwilliginp- van het verzoek tot 
aanschaffing van een nieuwe leesmethode 
voor het aanvankelijk leesonderwijs en van 
nieuwe taalboekjes voor de genoemde leer
jaren de normale eischen, aan het geven 
van l;ger onderwijs te stellen, zou overschrij
den; 

dat, nadat het schoolbestuur v an dit be
sluit, voorzoover daa rbij afwijzend was be
schikt op het verzoek om medewerking voor 
a. het aanschaffen van een nieuwe leesmetho
de voor het aanvankelij k leesonderwijs , en b. 
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het aanschaffen van nieuwe taalboekjes voor 
het 2e, 3e en 4e leerjaar, bij Ged. Staten van 
Friesland in beroep was gekomen, onder aan
voering, dat thans op de school voor het aan
vankelijk leesonderwijs de methode-Hooge
veen in gebruik is, waarvan leesplankjes, let
terkaartjes en letterdoosjes een wezenlijk be
standdeel vormen; dat wegens het groote 
aantal leerlingen in de aanvangsklassen de
ze methode practisch onbruikbaar is; dat 
het werken met de bovenbedoelde hulpmid
delen door de leerlingen der eerste klasse de 
voortdurende hulp en het toezicht der on
derwijzeres eischt, hetgeen het haar onmo
gelijk maakt zich met de andere aan haar 
zorg toevertrouwde klasse(n) bezig te hou
den ; dat het hier namelijk plattelandskinde
ren betreft, die geen voorbereidend lager on
derwijs hebben genoten, en die dientenge
volge voor het groote meerendeel met hulp
middelen als hierbedoeld niet zelfstandig 
kunnen werken; dat men dientengevolge aan 
de betrokken school reeds genoodzaakt was 
het gebruik van de bovenvermelde hulpmid
delen na te laten en de letters op een ande
re wijze te leeren, waardoor echter de aan
wezige methode-Hoogeveen feitelijk geheel 
onbruikbaar werd; dat het advies van de In
spectrice ten deze niet juist is, hetgeen aan 
de onderhavige school in de practijk ten dui
delijkste is gebleken, zoodat vervanging der 
aanwezige methode volstrekt noodig is; dat 
niet ouderdom of slijtage van de aanwezige 
taalboekjes de reden der gewenschte ver
vanging is , doch de verandering in de rege
len van de spelling der laatste jaren, het ge
noemde college bij besluit van 14 Juni 1939, 
n°. 125, 2e afdeeling F. , het ingestelde be
roep ongegrond heeft verklaard, uit overwe
ging, dat uit de ingewonnen ambtsberichten 
is gebleken: dat de leesmethode-Hoogeveen 
op vele lagere scholen wordt gebruikt, ook 
op scholen, waar het onderwijs van meerdere 
klassen aan één leerkracht is opgedragen; dat 
er geen reden is om aan te nemen, dat de 
methode aan des appellants schoolnietbruik
baar zoude zijn; dat de betrokken Inspectri
ce van het Lager Onderwijs als een voordeel 
van de genoemde methode aanmerkt, dat de 
kinderen zelfstandig bezig kunnen zijn, ter
wijl de onderwijzer(es) de andere klassen 
aan het nwerk zet"; dat de Inspectrice de 
juistheid ontkent van des appellants bewe
ring, dat het zelfstandig werken door de 
grooter meerderheid der kinderen van de 
eerste klas zijner school, welke kinderen geen 
voorbereidend lager onderwijs genoten, niet 
mogelijk is en hare meening ten dezen al
dus motiveert: ,,De onderwijzeres moet na
tuurlijk de kinderen de plankjes leeren mon
teeren; de meeste kinderen zullen na enkele 
dagen hiermede geen moeite meer hebben. 
Enkelen zullen er iets langer mee tobben, 
maar wat is er op tegen, dat deze kinderen, 
wanneer bij hen het leggen der kaartjes wat 
langer duurt, daarbij geholpen worden door 
vlugge leerlingen? Elke eerste klas vraagt 
van de onderwijzeres bij den aanvang veel 
tijd en aandacht; bij iedere leesmethode, wel-

ke dan ook, is dit het geval."; dat blijkens 
de door de genoemde Inspectrice verstrekte 
inlichtingen aan de bruikbaarheid der aan
wezige taalmethode, met het oog op de hui
dige richting van het taalonderwijs, niet kan 
worden getwijfeld; dat, ook naar het oordeel 
hunner vergadering, het feit, dat de methode 
in de oude spelling is gedrukt, geen geldige 
reden oplevert om de aanwezige boekjes door 
nieuwe, in de thans gebruikte spelling, te 
doen vervangen; dat hun vergadering, met 
het oog op het voorgaande, de zienswijze van 
den raad deelt, dat door inwilliging van des 
appellants verzoek om medewerking, wat 
betreft de aanschaffing eener nieuwe lees
methode en van nieuwe taalboekjes, de nor
male eischen, aan het geven van lager on
derwijs te stellen, zouden worden overschre
den, en dat zij, vermits bij inwilliging der 
ingediende aanvrage met art. 75, 2e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 in strijd zou zijn 
gehandeld, het tegen 's raads afwijzende be
schikking ingestelde beroep ongegrond acht; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat thans op de school voor het aanvankelijk 
leesonderwijs de methode-Hoogeveen, be
werkt door Drewes, in gebruik is , waarvan 
leesplankjes, letterkaartjes en letterdoosjes 
een wezenlijk bestanddeel vormen; dat we
gens het groote aantal leerlingen in de aan
vangsklassen deze methode practisch on
bruikbaar is; dat het werken met de boven
bedoelde hulpmiddelen door de leerlingen 
der een.te klasse de voortdurende hulp en 
het toezicht der onderwijzeres eischt, het
geen het haar onmogelijk maakt zich met 
de andere aan haar zorg toevertrouwde klas
se (n) bezig te houden; dat het hier namelijk 
plattelandskinderen betreft, die geen voor
bereidend lager onderwijs hebben genoten, 
en die dientengevolge voor het groote mee
rendeel met hulpmiddelen, als hierbedoeld, 
niet zelfstandig kunnen werken; dat men 
dientengevolge aan de bovengenoemde school 
reeds genoodzaakt was het gebruik van de 
bovenvermelde hulpmiddelen na te laten en 
de letters op een andere wijze te leeren, 
waardoor echter de aanwezige methode-Hoo
geveen feitelijk geheel onbmikbaar werd; 
dat het advies van de Inspectrice ten deze 
niet juist is, hetgee n aan de onderhavige 
school in de practijk ten duidelijkste is ge
bleken, zoodat vervanging der aanwezige 
methode volstrekt noodig is; dat bovendien 
de hier bedoelde methode Hoogeveen-Dre
wes blijkens een schrijven van den uitgever 
Wolten., te Groningen, aan het schoolbe
stuur d.d. 21 Juni 1939 niet meer verkrijg
baar is, zoodat de door het schoolbestuur 
aangevraagde aanvullingen niet meer kon
den worden geleverd; dat ook om deze reden 
vervanging der genoemde methode onver
mijdelijk is geworden; dat, wat de aange
vraagde taalboekjes betreft, geenszins 
ouderdom of slijtage de reden der gewensch
te vervanging is, doch de verandering in de 
regeling van de spelling der laatste jaren; 
dat bij Ons besluit van 21 April 1938, n° . 7, 
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beslist werd, dat voor vervanging van on
deugdelijk of ondoelmatig gebleken leermid
delen, die nog niet versleten zijn, art. 72 kan 
toegepast worden; dat in casu die ondoel
matigheid van de aanwezige taalboekjes, die 
nog geheel in de thans niet meer gebruike
lijke spelling gesteld zijn, vaststaat, gelijk 
bij het taalonderwijs aan de school maar al 
te zeer is gebleken; 

0. dat, wat de aanschaffing van nieuwe 
taalboekjes voor het 2e, 3e en 4e leerjaar be
treft, Wij met Ged. Staten van oordeel zijn, 
dat de omstandigheid, dat de thans aan de 
school gebezigde taalboekjes in de spelling 
De Vries en Te Winkel zijn gedrukt, geen 
voldoende grond oplevert om ze door andere, 
in de nieuwe spelling gedrukte te doen ver
vangen; 

0. ten aanzien van het aanschaffen van 
een nieuwe leesmethode voor het aanvanke
lijk leesonderwijs, dat, nu blijkens de inge
wonnen ambtsberichten de door Drewes be
werkte methode-Hoogeveen niet meer ver
krijgbaar is en het voorhanden getal lees
boekjes voor de in de 1e klasse aanwezige 
twintig leerlingen niet voldoende is, door in
williging van dit deel der aanvrage de nor
male eischen, aan het geven van lager onder
wijs te stellen, niet kunnen geacht worden te 
worden overschreden; 

dat in dit opzicht de bestreden beslissing 
van Ged. Staten mitsdien niet behoort te 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 19:rn; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging in zooverre van het be

streden besluit van Ged. Staten van Fries
land van 14 Juni 1939, n °. 125, 2e afdeeling 
F., en van het besluit van den raad der ge
meente Opsterland van 27 April 1939, te be
slissen, dat de door het voornoemde school
bestuur aan den gemeenteraad gevraagde 
medewerking tot het aanschaffen van een 
nieuwe leesmethode voor het aanvankelijk 
leesonderwijs, alsnog moet worden verleend, 
en het beroep voor het overige ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A.B.) 

25 November 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
13). 

Ten onrechte heeft de raad de aan
vrage ex art. 13 geweigerd op grond, dat 
niet zou zijn aan te nemen, dat de aan
vrager bezwaren heeft tegen katholiek 
onderwijs, hetwelk in vier gemeenten 
binnen een afstand van S K.M. van zijn 
woning wordt gegeven, nu aanvrager in 
beroep bij Ged. Staten heeft aange
voerd, dat zich bij hem de overtuiging 
gevestigd heeft, dat het openbaar onder
wijs de voorkeur verdient boven het bij
zonder onderwijs, en hij daarom zijn 
kind heeft geplaatst op de openbare 
school in een naburige gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Oeffelt, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noord-Bra
bant van 26 Juli 1939, G, n °. 429, IVe afd., 
waarbij, met vernietiging van zijn besluit 
van 14 April 1939, waarbij op een verzoek 
van H. Verhagen, te Oeffelt, om reisgeld 
voor zijne dochter, welke school gaat op de 
openbare lagere school te Gennep, is beslo
ten geen vergoeding van reiskosten te ver
strekken, aan den appellant in de kosten 
van vervoer per trein van zijn leerplichtig 
kind naar de openbare lagere school te Gen
nep en terug een tegemoetkoming, als be
doeld in art. 13 , eerste lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 is verleend van fo.10 per school
dag, ingaande 1 April 1939; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Nov. 1939, n °. 618; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 Nov. 1939, n °. 12194, afd. L. O .; 

0. dat de raad der gemeente Oeffelt bij 
besluit van 14 April 1939 afwijzend heeft be
schikt op het verzoek van H. Verhagen, al
daar, om reisgeld voor zijne dochter, welke 
school gaat op de openbare school te Gen
nep, uit overweging, dat niet is aan te ne
men, dat H. Verhagen bezwaar heeft tegen 
Katholiek onderwijs, hetwelk in vier gemeen
ten, binnen een afstand van s km van zijne 
woning, wordt gegeven; 

dat, nadat H. Verhagen van dit raadsbe
sluit bij Ged. Staten van Noord-Brabant in 
beroep was gekomen, deze bij besluit van 26 
Juli 1939, G. n °. 429, IVe afd., met vernieti
ging van het raadsbesluit, aan H. Verhagen 
in de kosten van vervoer per trein van zijn 
leerplichtig kind naar de openbare lagere 
school te Gennep en terug een tegemoetko
ming, als bedoeld in art. 13, 1e lid, der La
ger-Onderwijswet 1920, heeft verleend van 
f 0.10 per schooldag, ingaande 1 April 1939, 
daarbij overwegende, dat, wat er ook moge 
zijn van de door den gemeenteraad aange
voerde beweegredenen, de appellant uitdruk
kelijk verklaart, openbaar onderwijs, dat niet 
in de gemeente Oeffelt gegeven wordt, voor 
zijn kind te verlangen; dat hij dus aanspraak 
heeft op eene tegemoetkoming overeenkom
stig art. 13, 1e lid, der Lager-Onderwijswet 
1:920 in de kosten van vervoer van dat kind 
naar de openbare lagere school te Gennep 
en terug; dat dit vervoer plaats heeft per 
trein; dat de daaraan verbonden kosten be
dragen f 0.10 per dag; dat, gelet op de sa
m enstelling van des appellants gezin en op 
zijn geldelijken toestand aan hem billijk
heidshalve in de voorschreven kosten een te
gemoetkoming is te verleenen van f 0.10 per 
schooldag; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de 
raad der gemeente Oeffelt bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat Verhagen 
schriftelijk heeft verklaard zijn leerplichtig 
kind naar Gennep op school te sturen enkel 
en alleen omdat het kind zenuwachtig is en 
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bang is voor honden en auto's en hij, ware 
dit niet het geval, het kind zeker te Oeffelt 
op school zou doen; dat hieruit volgt, dat 
Verhagen, althans ten tijde van en hangende 
de beslissing van den raad, het onderwijs te 
Oeffelt gewenscht achtte voor zijn kind en 
niet het onderwijs te Gennep; dat dus niet 
gebleken is van "gewenscht onderwijs", als 
waarvan in art. 13, lid 1, der Lager-Onder
wijswet 1920 sprake is; dat Verhagen welis
waar in zijn beroepschrift aan Ged. Staten 
heeft te kennen gegeven, dat zijns inziens 
het openbaar onderwijs de voorkeur verdient 
boven het bijzonder onderwijs, doch dat het 
den raad vreemd voorkomt, om tijdens een 
beroepsprocedure van inzicht te veranderen 
omtrent het gewenschte onderwijs; dat dit 
zijns inziens geen grond kan opleveren, om 
het bestreden raadsbesluit te vernietigen, 
daar het overeenkomstig de wet is genomen; 
dat, indien het veranderen van inzicht om
trent het gewenschte onderwijs wèl is toe
gestaan, Verhagen t en hoogste aanspraak kan 
maken op vergoeding van het moment af, 
dat hij verklaard heeft, de voorkeur aan 
openbaar onderwijs te geven; 

0. dat de raad de aanvrage heeft gewei
gerd op grond, dat niet zou zijn aan te ne
men, dat Verhagen bezwaren heeft tegen 
Katholiek onderwijs , hetwelk in vier ge
meenten, binnen een afstand van 5 km van 
zijn woning, wordt gegeven; 

dat echter Verhagen in beroep bij Ged. 
Staten heeft aangevoerd, dat zich bij hem 
de overtuiging gevestigd heeft, dat het open
baar onderwijs de voorkeur verdient boven 
het bijzonder onderwijs en hij daarom zijn 
kind heeft geplaatst op de openbare school 
te Gennep, die dat kind sedert 1 April be
zoekt; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Sta
ten terecht hebben beslist, dat Verhagen aan
spraak op de gevraagde tegemoetkoming kan 
doen gelden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

27 November 1939. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Mot.- en Rijw.Regl. art. 
ubis; Verord. politie R otterdam art. 72). 

De Rechtb. heeft in haar vonnis te
recht aangenomen, dat het tweede lid 
van art. 72 der Verord. op de S traat
politie van Rotterdam luidende: ,,het is 
aan bestuurders -van motorrijtuigen op 
meer dan twee wielen verboden deze in 
stilstand te hebben op den weg bij ga
rages, tenzij voor den tijd van t en hoog
ste vijf minuten voor het inladen van 
benzine en/of olie", niet is te beschou
wen a ls een v erbod van te lang parkee
ren in den zin van art. 1 i bis M . en R .
Regl. 

Laatstgenoemd artikel spreekt -

voorzoover hier van belang - slechts 
van, in het belang van de vrijheid en 
veiligheid van het verkeer op bepaalde 
wegen vast te stellen, verboden tot par
keeren of te lang parkeeren op die be
paaldelijk aangewezen wegen of gedeel
ten daarvan, terwijl voormeld verorde
ningsartikel bevat een algemeen, alle 
Rotterdamsche garages betreffend ver
bod, met de kennelijke strekking op te 
komen tegen het misbruik, dat men bij 
garages veelal motorrijtuigen op den 
openbaren weg laat staan. 

De verordeningsbepaling geeft een 
wettelijk geoorloofde aanvulling op de 
voorschriften van het reeds eerder tot 
stand gekomen M . en R .Regl. 

Qualificatie verbeterd. 

Op het beroep van C. G . B ., zonder beroep, 
te R otterdam, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Rot
terdam van 27 Juni 1939, waarbij, met be
vestiging, in hooger beroep, van een op 16 
Maart 1939 door het Kantongerecht te Rot
terdam gewezen mondeling vonnis, - t en 
aanzien waarvan de Kantonrechter heeft ge
bruik gemaakt van de hem bij art. 398, lid 2 
Sv. gegeven bevoegdheid -, requirant ter 
zake van : ,,Te Rotterdam als bestuurder van 
een motorrijtuig op meer dan twee wielen dit 
in stilstand hebben op den weg bij een ga
rage", met aanhaling van de artt. 1, 72 lid 2 
sub 1 (lees: lid 2 aanhef en sub 1 ° ) en 144 
der Verordening op de Straatpolitie der ge
meente Rotterdam, 23 en 91 Sr., is veroor
deeld tot eene geldboete van zes gulden en 
een vervangende hechtenis van twee dagen. 
(Gepleit door Mr. H . J . Pool). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De R echtbank te Rotterdam heeft, recht
sprekende in hooger beroep van een monde
ling vonnis, van den Kantonrechter aldaar 
van 16 Maart 1939 (zoogenaamd stempel
vonnis) bij vonnis van 27 Juni 1939, waar
tegen dit beroep in cassatie is gericht, ge
noemd vonnis waarbij requirant terzake van 
de telastelegging, dat hij t e Rotterdam op 2 

Nov. 1938 omstreeks 15½ uur, op den open
baren weg het Noordplein als bestuurder van 
een vierwielig motorrijtuig dit in stilstand 
heeft gehad bij de in pand n °. 1 4b aan het 
Noordplein gevestigde garage, zulks langer 
dan vijf minuten, veroordeeld was in een 
geldboete van 6 gulden, bevestigd. De Recht
bank, enz. 

Dit voorschrift blijkens de in de verorde
ning voorkomende kantteekening handelende 
over de wijze van in stilstand hebben op den 
weg, luidt: 

Het is aan eigenaars, gebruikers of be
stuurders van motorrijtuigen op meer dan 
twee wielen en van aanhangwagens verboden 
deze in stilstand te hebben op den weg: 

1 °. bij garages, tenzij voor den tijd van ten 
hoogste vijf minuten voor het inladen van 
benzine en/of olie. 
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Aan dit voorschrift gaat in de verordening 
onmiddellijk vooraf art. 71, handelende over 
stopverbod, parkeerverbod enz., en luidende 
onder meer: 

In het belang van de vrijheid en veiligheid 
van het verkeer over die wegen kunnen 
krachtens het bepaalde bij art. nbis Motor
en Rijwielreglement door B. en W. blijkens 
openbare kennisgeving wegen of weggedeel
ten worden aangewezen: 

I
0

, enz. 
4 °. waarop men motorrijtuigen enz. niet 

in stilstand mag hebben, langer dan gedu
rende een bepaalden tijdsduur (verbod te 
lang parkeeren). 

Namens requirant zijn door zijn raadsman 
twee middelen van cassatie ter zitting van 
Uwen Raad van 16 Oct. j.J. voorgesteld en 
toegelicht luidende : 

I. S. of v. t. van de artt. 146 Grondwet, 
195 Gem.wet, 2, 6, 28 Motor- en Rijw.wet, 
6, 1 ibis, 73 Motor- en Rijw.reglement door 
het te laste gelegde strafbaar te oordeelen 
ofschoon dit niet strafbaar is, daar art. 72 lid 
2 der verordening bovengemeld, verbinden
de kracht mist. Immers de aanhef van art. 
nbis van het Motor- en Rijwielreglement 
luidt : Onverminderd het bepaalde bij art. 
6 kan in het belang van de vrijheid en veilig
heid van het verkeer over een weg worden 
bepaald enz. M. a . w. de in het artikel ge
noemde verboden vormen een andere materie 
dan die welke ingevolge art. 6 van het Re
glement gegeven kunnen worden; ze kunnen 
slechts worden uitgevaardigd in het belang 
van de vrijheid en veiligheid van het ver
keer en voorts onder de voorwaarden in het 
artikel zelf genoemd. 

Als nu de overweging van de Rechtb. juist 
is, dat het boven aangehaalde art. 72 ook al 
is daaraan een maximum tijdsduur aangege
ven niet is te beschouwen als een verbod van 
te lang parkeeren in den zin van art. nbis 
van het Motor- en Rijw.reglement, omdat an
dere belangen dan die van de vrijheid en vei
ligheid van het verkeer tot de vaststelling 
van het in art. 72 der verordening omschre
ven verbod kunnen hebben geleid, dan zal 
dit verbod niet-verbindend moeten worden 
geacht wanneer nu de Rechtb. vaststelt dat 
een ,,,verbod te lang parkeeren" is gegeven, 
zal moeten worden aangenomen dat een der
gelijk verbod slechts ingevolge art. nbis van 
het Reglement kan worden gegeven 

II. S. of v. t. van de artt. 2, 6, 28 Motor
en Rijw.wet; 6, nbis en 73 Motor- en Rijw.
reglement , 3Bbis Mot. en Rijw.beschikking, 
72 Verordening op de Straatpolitie Rotter
dam, doordat de Rechtb. ten onrechte aan
nemend dat het "verbod te lang parkeeren" 
van art. 72 van de verordening een ander is 
dan het gelijknamige verbod bedoeld in art. 
r ibis Mot.- en Rijw.reglement, de bewezen 
overtreding strafbaar heeft geacht, hoewel 
het verbod niet op door of ingevolge de wet 
voorgeschreven wijze ter k ennis was ge
bracht. 

In het kort weergegeven komt m . i. de re
deneering, waarop de cassatiemiddelen zijn 

gebaseerd, hierop neer. Wij hebben in art. 
72, 2e lid der verordening te doen met een 
verbod van te lang parkeeren. Zoodanig ver
bod kan echter alleen worden uitgevaardigd 
op grond van art. nbis ie lid sub d van het 
Motor- en Rijw.reglement. Indien zoodanig 
voorschrift is vastgesteld, is overtreding daar
van blijkens art. nbis 4e lid verboden, onder 
voorwaarde dat het voorschrift op de door 
den Minister bepaalde wijze ter kennis van 
de weggebruikers is gebracht. Derhalve in
dien art. 72 2e lid der verordening niet is uit
gevaardigd op grond van art. nbis van het 
Motor- en Rijw.reglement is het onverbin
dend. I ndien het wel daarop berust is over
treding ervan niet verboden omdat het b e
sluit van den Gemeenteraad niet ter kennis 
is gebracht op de voorgeschreven wijze. 

Gelijk verweer was reeds gevoerd voor de 
Rechtbank. Aangaande het betoog van den 
raadsman, dat art. 72 der verordening bevat 
een verbod van te lang parkeeren omtrent 
welk onderwerp art. nbis van het Motor- en 
Rijw.reglement een uitputtende regeling 
geeft, zoodat het verbod rechtskracht mist, 
overwoog de Rechtb.: dat art. 71 van ge
noemde verordening bepalingen bevat, die 
zijn te beschouwen als uitwerking van art. 
nbis van het Motor- en Rijw.reglement; dat 
dit art. nbis, voorzooverre hier van belang, 
betreft het op den weg gedurende langeren 
of karteren tijd in stilstand hebben van mo
torrijtuigen, doch dit niet medebrengt, dat 
art. 72 van meergenoemde verordening, al
thans ten aanzien van automobielen, onver
bindend zou zijn; dat immers gemeld art. 72, 
ook al is daarin een maximum tijdsduur voor 
het in stilstand hebben van motorrijtuigen bij 
garages aangegeven met het oog op inladen 
van benzine en/of olie, niet is te beschouwen 
als een verbod van te lang parkeeren in den 
zin van art. nbis van het Motor- en Rijw.
reglement, omdat verdere belangen dan die 
van de vrijheid en veiligheid van het weg
verkeer, bijvoorbeeld voorkoming van het 
gebruik van den weg als bergplaats in strijd 
met de normale gewoonte om automobielen 
in een garage op te bergen tot de vaststelling 
van het in art. 72 der verordening omschre
ven verbod kunnen hebben geleid ; dat de 
Gemeenteraad derhalve bevoegd was zooda
nig verbod onafhankelijk van genoemd art. 
II bis vast te stellen. 

Ik ben van oordeel dat de overweging van 
de Rechtb. dat art. 72 der Rotterdamsche 
verordening niet beschouwd kan worden als 
een v erbod van te lang parkeeren in den zin 
van art. nbis juist is. 

Dit art. nbis heeft, ook voorzoover par
keeren en te lang parkeeren betreft, alleen 
betrekking op het in stilstand hebben van 
een motorrijtuig enz. op een weg of een ge
deelte van een weg. Het krachtens dit arti
kel vastgesteld besluit rrioet, ofschoon het nog 
onderscheid kan maken naar gelang van be
paalde uren of dagen en van zijden van den 
weg, op den geheelen weg of gedeelten van 
den weg van toepassing zijn. Met zoodanig 
besluit hebben wij in ons geval niet te ma-
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ken. Het verbod van art. 72 der Verordening 
heeft slechts betrekking op een bepaalde 
plaats van parkeeren op een weg, die overi
gens daartoe vrij blijft. Wij bevinden ons in 
de materie, die ook reeds het onderwerp uit
maakt van de regeling van art. 6 van het 
Motor- en Rijwielreglement. Dit artikel wijst 
reeds verschillende plaatsen op den weg aan 
waarop men niet mag parkeeren. Hieruit 
volgt echter niet dat het den gemeentelijken 
wetgever verboden zou zijn om die verboden 
parkeerplaatsen nog aan te vullen in verband 
met plaatselijke behoeften. Art. 6 der Mot.
en Rijw.wet geeft immers aan de gemeente
raden uitdrukkelijk de bevoegdheid om rege
len te stellen nopens het verkeer op de wegen 
in verband met het gebruik van motorrijtui
gen en rijwielen voorzooveel betreft punten, 
waaromtrent bij voorschriften van hoogere 
orde niet is voorzien. 

Zoodanig punt is m. i . het te lang parkee
ren bij garages. Het in stilstand hebben van 
een motorrijtuig "bij garages" is wel is waar 
een begrip dat moeilijkheden kan geven, om
dat niet duidelijk is wat onder "bij" en wat 
onder "garage" is te verstaan, maar dit be
zwaar bij de toepassing der verordening tast 
hare wettigheid niet aan. 

Het eenige wat van belang is, acht ik te 
zijn dat het voorschrift na art. 6 van het 
Mot.- en Rjjw.reglement is tot stand geko
men en dat het een punt regelt waarin niet 
door het Motor- en Rijwielreglement is voor
zien. 

De voorgestelde middelen kunnen derhal
ve m. i. niet tot cassatie leiden. Met de aan 
het feit gegeven benaming kan ik mij niet ge
heel vereenigen. Ik meen dat deze moet zijn: 
,,te Rotterdam als bestuurder van een motor
rijtuig op meer dan twee wielen, dit in stil
stand hebben op den weg bij een garage an
ders dan voor den tijd van ten hoogste vijf 
minuten voor het inladen van benzine en/of 
olie". 

Ik concludeer dat Uw Raad het vonnis, 
waartegen het beroep is gericht, zal vernie
tigen, doch alleen voorzooveel de qualificatie 
betreft en zal bepalen dat deze zal behooren 
te luiden als bovenvermeld. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: (zie Conclusie). 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
hij te Rotterdam enz. (zie Conclusie). 

0. dat het tweede lid van art. 72 der Ver
ordening op de Straatpolitie voor de gemeen
te Rotterdam, voorzooveel hier van belang, 
luidt : ,,Het is aan bestuurders van motorrij
tuigen op meer dan twee wielen verboden 
deze in stilstand te hebben op den weg bij 
garages, tenzij voor den tijd van ten hoogste 
vijf minuten voor het inladen van benzine 
en/of olie"; 

0. dat, blijkens de gegeven toelichting, het 
eerste middel berust op de stelling, dat, nu 
hier, - zooals ook de Rechtbank aanneemt 
-, een verbod van te lang parkeeren is gege
ven, - hoedanig verbod volgens requirant 
slechts kan worden gegeven ingevolge art. 
ubis van het Motor- en Rijw.reglement -
de omstandigheid dat, zooals de Rechtb. aan
neemt, hier niet zou zijn gegeven een verbod 
van te lang parkeeren in den zin van voor
meld art. ubis, zou medebrengen, dat dit 
verbod niet verbindend moet worden geacht; 
terwijl het tweede middel, ervan uitgaande, 
dat hier wel is gegeven een verbod van te 
lang parkeeren in voormelden zin, zegt dat de 
Rechtb. ten onrechte de bewezen overtreding 
strafbaar heeft geoordeeld, hoewel het ver
bod niet overeenkomstig het vierde lid van 
genoemd art. 1 ibis ter kennis van de wegge
bruikers is gebracht; 

0. dienaangaande: 
dat de Rechtb. in haar vonnis terecht heeft 

aangenomen, dat het in deze overtreden ver
ordeningsvoorschrift niet is te beschouwen 
als een verbod van te lang parkeeren in den 
zin van art. ubis van het Motor- en Rijw.
reglement; 

dat immers dit artikel, voorzoove r hier van 
belang, slechts spreekt van, in het belang van 
de vrijheid en veiligheid van het verkeer op 
bepaalde wegen vast te stellen, verboden tot 
parkeeren of te lang parkeeren op die be
paaldelijk aangewezen wegen of gedeelten 
daarvan, terwijl voormeld verordeningsarti
kel bevat een algemeen, alle garages te Rot
terdam betreffend verbod, met de kennelijke 
strekking op te komen tegen het misbruik, 
dat bij garages veelal van den openbaren weg 
wordt gemaakt door daar motorrijtuigen te 
laten staan, die binnen de garage behoorden 
te worden geplaatst, waarbij geheel past de 
op het verbod gemaakte uitzondering ten be
hoeve van het inladen van benzine of olie, -
waarvoor veelal juist alieen buiten de gara
ge gelegenheid bestaat -, beperkt tot het 
tijdsverloop, dat voor dit laden voldoende 
wordt geacht; 

dat het verordeningsverbod geeft een wet
telijk geoorloofde aanvulling op de voor
schriften van het reeds eerder tot stand ge
komen Mot.- en Rijw.reglement, dat omtrent 
het in voormeld verordeningsartikel bepaal
delijk verbodene geen regeling bevat, en aan 
zoodanige regeling ook niet in den weg staat; 

dat uit het vorenoverwogene volgt, dat de 
middelen niet kunnen slagen; 

0. evenwel ambtshalve: 
dat, nu het bewezene uitmaakt overtreding 

van bovenaangehaald verordeningsartikel, de 
qualificatie van dat bewezene, zooals die in 
het vonnis der Rechtb. is gegeven, niet ge
heel juist is, doch behoort te luiden als hier
onder vermeld; 

Vernietigt het bestreden vonnis voorzoo
veel betreft de aan het bewezene gegeven 
qualificatie; 

En te dien aanzien rechtdoende volgens 
art. 105 R. 0.: 

Verstaat dat het bewezene uitmaakt: 
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"in de gemeente Rotterdam als bestuurder 
van een motorrijtuig op meer dan twee wie
len, dit in stilstand hebben op den weg bij 
een garage, anders dan voor den tijd van ten 
hoogste vijf minuten voor het inladen van 
benzine en/of olie"; 

Verwerpt overigens het beroep. (N. J.) 

27 November ·z939. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Landbouw-Crisiswet 
1933 art. 31; Wet R . 0. art. 56). 

Onder het opzettelijk handelen in 
strijd met een der bij of krachtens de 
artt. 9, 10, 11, 12, 12b en 29a der Land
bouw-Crisiswet 1933 vastgestelde voor
schriften, strafbaar gesteld in lid 2 van 
art. 31 dezer wet kan slechts worden 
verstaan een handelen, dat niet alleen 

tegen een zoodanig voorschriftindruischt 
en dus, indien zonder het bedoelde opzet 
gepleegd, strafbaar zou zijn ingevolge 
het eerste lid van het artikel, doch dat 
tevens opzettelijk in strijd met een zoo
danig voorschrift is begaan, of m.a.w. 
bij het plegen waarvan de dader er zich 
van bewust is geweest, dat hij een bij 
zoodanig voorschrift opgelegde verplich
ting schond. 

Het Hof van deze juiste uitlegging 
uitgaande heeft echter daaraan de stelling 
vastgeknoopt, dat dus het woord "op
zettelijk" waar dit in de t .1.1. voorkomt 
beteekent: ,,wetende dat dit verboden 
was", welke stelling niet juist kan zijn, 
omdat in de t.1.1 . van strijd met eenige 
wettelijke vorm geen melding wordt ge
maakt. 

Het primair aan req. telastegelegde 
levert dan ook geheel hetzelfde strafbare 
feit op als het subsid. telastegelegde n.l. 
een handelen in strijd met een der voor
schriften - art. 2 v /h gewijzigde Crisis
melkbesluit - vastgesteld bij of krach
tens de Landb. Crisiswet 1933 met uit
zondering van het voorschrift van art. 
29b hetgeen krachtens lid 1 van art. 31 
strafbaar is, en wel volgens lid 3 als 
overtreding. 

Als overtreding had de zaak bij den 
bevoegden Kantonrechter aanhangig 
moeten worden gemaakt. Daar echter 
req. hierop geen beroep had gedaan, 
heeft de Politierechter ingevolge art. 349, 
lid 2 Sv. daarvan terecht kennis geno
men. Echter stond volgens de artt. 56 en 
68 Wet R. 0. tegen diens vonnis - ook 
al heeft de P.R., echter ten onrechte het 
bewezene als misdrijf gequalificeerd -
geen hooger beroep open, zoodat het Hof 
den 0. v. J. en req. in hun beroep niet
ontvankelijk had moeten verklaren. 

[Anders de Adv.-Gen. Rombach]. 

Op het beroep van H. Q., melkventer, te 
Kerkrade, requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogen-

bosch van 26 Juni 1g39, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een vonnis van 
den Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Maastricht van 21 Februari 1939, requirant 
ter zake van het "opzettelijk handelen in 
strijd met een krachtens deLandbouw-Crisis
wet 1933 vastgesteld voorschrift", met aan
haling der artt. 1, 9 en 31 dezer wet, art. 2 
van het Crisismelkbesluit 1936, gewijzigd bij 
K. B. van 29 Maart 1938, S. n°. 650, de artt. 
2, 3 en 4 van de Crisismelkbeschikking 1938 
(aanwijzing gemeenten Mijnstreek) en art. 
23 Sr., is veroordeeld tot een geldboete van 
dertig gulden en vervangende hechtenis van 
dertig dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Post alia: 
Bij schriftuur heeft requirant twee mid

delen van cassatie voorgesteld en toegelicht 
luidende: 

I. S., althans v . t. van de artt. 29 sub 2 
van de Landbouw-Crisiswet 1933, 382 en 
volgende Sv. jis de artt. 30 en volgende en 
44 R. 0. doordien ten onrechte de Rechtbank 
in eersten aanleg van de onderwerpelijke 
zaak heeft kennis genomen en deze heeft 
berecht, terwijl deze zaak ter competentie 
van den Kantonrechter was en diensvolgens 
de rechtbank te Maastricht onbevoegd was 
in eersten aanleg van de zaak kennis te ne
men en deze te berechten. 

II. S., althans v. t. der artt. 1, 9, 31 
Landbouw-Crisiswet 1933, r, 2, 4, 5 1e lid 
sub b Crisismelkbesluit 1936, art. 23 Sv. en 
351, 352 Sv. 

A. doordien, blijkens de overgelegde 
melkvergunninghouderskaart A requirant ge
organiseerd is en was bij de stichting Neder
landsche Zuivelcentrale te 's-Gravenhage, 
een door den Minister erkende organisatie 
en derhalve voldaan werd aan art. 9 der 
Landbouw-Crisiswet 1933. 

B. doordien door requirant voldaan werd 
aan het in art. 5 Crisismelkbesluit 1936 re 
lid sub b gestelde, waardoor het in art. 4 
dier wet gestelde verbod niet op requirant 
van toepassing was, hetgeen komt vast te 
staan uit de overgelegde producties, waaruit 
blijkt: 

1. dat requirant melkvergunninghouder 
A is (georganiseerd bij de Stichting Neder
landsche Zuivelcentrale te Den Haag). 

2. in het bezit is van een geldige percee
len- en bezorgersvergunning, benevens ver
gunning ingevolge Crisiszuivelwet :19.32, ver
gunning van den warenkeuringsdienst te 
Maastricht. 

De grief die bij het eerste middel wordt 
uitgesproken is als bezwaar tegen het arrest, 
waartegen het beroep is gericht, niet duide
lijk. Zij moet blijkbaar zoo worden verstaan, 
dat het Gerechtshof, volgens requirant, het 
vonnis van den politierechter om een be
paalde reden had behooren te vernietigen. 
Aangezien het Gerechtshof het vonnis van 
den Politierechter vernietigd heeft, doet de 
reden, waarom het dit gedaan heeft, niet 
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meer ter zake en kan het middel m.i. verder 
geheel onbesproken blijven. 

Bij het tweede middel geeft requirant te 
kennen van meening te zijn, dat het verbod 
van het Crisismelkbesluit, hetwelk hij over
treden h ad, op hem niet van toepassing zou 
zijn omdat hij in het bezit zou zijn geweest 
van de vergunningen, die voor het verhan
delen enz. van consumptiemelk noodig zijn. 

Blijkens het proces-verbaal der zittingen 
had requirant zich aldaar reeds op het bezit 
van verschillende vergunningen, die door 
hem overgelegd zijn, beroepen. 

Dit verweer, dat opgevat kon worden als 
een beroep op een rechtvaardigingsgrond als 
vermeld in art. 3 van h et thans geldend Cri
sismelkbesluit 1936, (gewijzigd bij K. B . van 
29 Maart 1938 n °. 650) heeft het Hof on
gegrond geoordeeld in aanmerking genomen 
h et krachtens de verklaringen van verdachte 
zelf en den getuige van der H. vastgestelde 
feit dat verdachte zich niet heeft aangeslo
ten bij de vereeniging "Alge meene Organisa
tie voor Melkvoorziening gevestigd te Heer
len". Aangezien deze aansluiting noodig was 
om de vergunning te verkrijgen, die hij vol
gens art. 3, 2e lid sub d van voormeld Crisis
melkbesluit 1936 noodig had, heeft het Hof 
blijkbaar daaruit de conclusie getrokken dat 
bovengenoemde vergunnigen, waarop ver
dachte zich beroepen heeft, hem omdat zij 
niet waren afgegeven door genoemde ver
eeniging, niet konden baten. Deze redenge
ving v an het Hof tot weerlegging van het 
verweer is wel wat kort uitgevallen, maar 
gezien de thans geldende wettelijke bepa
lingen is zij m.i. juist en voldoende zoodat 
ook h et tweede middel ondeugdelijk is . Toch 
is bij mij de vraag gerezen of het arrest wel 
in stand kan blijven. Zooals bovengezegd, 
heeft het Gerechtshof het bewezenverklaarde 
feit gequalificeerd: ,,opzettelijk handelen in 
strijd met een krachtens de Landbouw
Crisiswet 1933 vastgesteld voorschrift". H et 
Hof heeft dus gemeend, dat requirant zich 
heeft schuldig gemaakt aan het misdrijf om
schreven in alinea 2 van art. 31 der Land
bouw-Crisiswet 1933. 

Dit blijkt reeds uit het woord "opzettelijk". 
De qualificatie kan echter niet juist zijn. 
Alinea 2 van art. 31 stelt alleen strafbaar 
opzettelijk handelen in strijd met een der bij 
of krachtens de artt. 9, 10, 11 , 12, 12b en 29a 
van de Wet vastgestelde voorschriften. In 
de qualificatie had dus moeten zijn opge
nomen krachtens welk artikel der Landbouw
Crisiswet het overtreden voorschrift was 
vastgesteld, althans dat dit voorschrift 
krachtens een van voornoemde artikelen was 
vastgest eld. 

Er is echter meer. Om veroordeeld te kun
nen worden wegens het misdrijf, omschre
v en in art. 31 alinea 2 der Wet, moet m.i. 
den v erdachte te laste gelegd worden en te 
zij nen laste gebleken zijn niet alleen dat hij 
de verboden handeling opzettelijk heeft ver
richt, maar tevens dat hij wist dat deze ver
boden was. De wetenschap dat dit voor
schrift bij of krachtens een bepaald artikel 

der Landbouw-Crisiswet 1933 vastgesteld 
was is m.i . voor de veroordeeling niet ver
eischt, wel echter de wetenschap dat de over
treding een voorschrift betrof dat in de 
tegenwoordige buitengewone omstandighe
den in he t belang van den landbouw was 
vastgesteld. Blijkens het arrest is het Hof 
van dezelfde meening geweest althans van 
oordeel dat verdachte geweten moet hebben 
dat het door hem gepleegde feit verboden 
was. Om nu tot de qualificatie te komen die 
het Hof gebezigd heeft , heeft het blijkens een 
zijner overwegingen de telastelegging zoo 
gelezen dat aan het woord opzettelijk daarin 
de beteekenis moet worden gehecht "weten
de dat dit verboden was". De vraag rijst ech
ter dadelijk of het Hof hiertoe gerechtigd 
was. 

Erkend moet worden, dat he t de bedoeling 
van den steller d er telastelegging was om 
primair het misdrijf van art. 31 alinea 2 der 
Wet te imputeeren. Dit blijkt behalve uit 
de subsidiaire telastelegging, die gelijklui
dend is behoudens dat daarin het woord "op
zettelijk" ontbreekt, ook uit het feit dat de 
zaak in eersten aanleg bij den politierechter 
aanhangig is gemaakt, bij den rechter dus 
die in eersten aanleg over misdrijv en von
nist. Is die bedoeling echter tot uiting ge
bracht? Naar mijn meening niet. Ook met 
den besten wil kan m en daarin de bekend
heid van den verdachte met de onrechtma
tigheid van zijn handelingen, het booze op
zet, niet lezen. Dat zijn opzet op iets meer 
gericht is geweest dan op het vervoeren, af
leveren en verhandelen der melk wordt niet 
gezegd. Naar mijn m eening heeft het Hof 
aan de telastelegging een uitlegging gegeven 
die in hare bewoordingen niet is weer te 
vinden en dus doende niet op den grondslag 
der telastelegging beraadslaagd en beslist. 
Het Hof hee ft mitsdien gehandeld in strijd 
met art. 358 jis 350 en 415 Sv. Ik concludeer 
tot vernietiging van het arrest en verwijzing 
der zaak naar een aangrenzend Hof ten einde 
op het bestaande hooger beroep de zaak te 
berechten. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het v erslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op de middelen van cassatie door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: ( zie Conclusie); 

0. dat aan requirant bij dagvaarding is te 
laste gelegd, dat hij op of omstreeks 6 De
cember 1938, des voormiddags circa 9.40 uur 
t e Kerkrade in de Graverstraat aldaar, op" 
zettelijk eene hoeveelheid m elk, al dan niet 
geheel o f gedeeltelijk ontroomd, niet zijnde 
gesteriliseerde melk, welke melk kennelijk 
bestemd was om t e worden afgeleverd aan 
afnemers voor hun eigen huishoudelijk ge
bruik, heeft v ervoerd , afgeleverd en verhan
deld ; althans, voor zoover ter zake voormeld 
geepe veroordeeling mocht volgen, ter zake 
dat hij op tijd en plaats voornoemd in de 
Graverstraat aldaar, eene hoeveelheid melk, 
al dan niet geheel of gedeeltelijk ontroomd, 
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niet zijnde gesteriliseerde melk, welke melk 
kennelij k bestemd was om te worden afge-
1everd aan afnemers voor hun eigen huis
houdelijk gebruik, heeft vervoerd, afgeleverd 
en verhandeld; 

0. dat requirant door den Politierechter 
ter zake van het primair te laste gelegde, 
gequalificeerd als het "opzettelijk handelen 
in strijd met een der krachtens art. 9 der 
Landbouw-Crisiswet 1933 vastgestelde voor
schriften", tot straf is veroordeeld, en het 
Hof, na door den Officier van Justitie en 
door requirant ingesteld hooger beroep,even
eens het primair te laste gelegde, met dien 
verstande dat het vervoeren, afleveren en 
verhandelen heeft plaats gehad op 6 Decem
ber 1938 en dat niet was bewezen dat het is 
geschied in de Graverstraat, bewezen heeft 
verklaard, met qualificatie en strafoplegging 
als hierboven vermeld; 

0 . ambtshalve dat onder het opzettelijk 
handelen in strijd met een der bij of krach
tens de artt. 9, 10, 11, 12, 12b en 29a der 
Landbouw-Crisiswet 1933 vastgestelde voor
schriften, strafbaar gesteld in het tweede lid 
van art. 31 dezer wet, slechts kan worden · 
verstaan een handelen, dat niet alleen tegen 
een zoodanig voorschrift indruischt en dus, 
indien zonder het bedoelde opzet gepleegd, 
strafbaar zou zijn ingevolge het eerste lid 
van het artikel, doch dat tevens opzettelijk 
in strijd met een zoodanig voorschrift is be
gaan, of m et andere woorden bij het plegen 
waarvan de dader er zich van bewust is ge
weest dat hij een bij zoodanig voorschrift op
gelegde verplichting schond; 

dat blijkens een overweging van het be
streden arrest ook het Hof van deze juiste 
uitlegging van het tweede lid van art. 31 is 
uitgegaan, doch het Hof daaraan de stelling 
heeft vastgeknoopt, dat dus het woord "op
zettelijk" waar dit voorkomt in de telaste
legging, beteekent: ,,wetende dat dit verbo
den was"; 

dat deze laatste stelling niet als juist kan 
worden aanvaard, omdat in de telastlegging 
van strijd met eenige wettelijke norm geen 
melding wordt gemaakt, het woord "opzette
lijk" hier dus niet met een zoodanige norm 
in verband kan worden gebracht, en iedere 
uitlegging der primaire telastlegging, welke 
meer daarin leest dan dat het vervoeren, af
leveren en verhandelen door requirant wil
lens en wetens is gepleegd, als zijnde met de 
bewoordingen daarvan onvereenigbaar, moet 
worden afgewezen; 

dat derhalve, wat ook de bedoeling van 
den steller van de dagvaarding moge zijn 
geweest, het primair aan requirant te laste 
gelegde geheel hetzelfde strafbare feit op
levert als het subsidiair te laste gelegde, te 
weten een handelen in strijd met een der 
voorschriften - in casu het aangehaalde 
art. 2 van het gewijzigde Crisismelkbesluit 
- , vastgesteld bij of krachtens de Land
bouw-Crisiswet 1933 met uitzondering van 
het voorschrift van art. 29b, hetgeen straf
baar is krachtens het eerste lid van art. 31, 
en wel volgens het derde lid als overtreding; 

dat dientengevolge de zaak niet bij den 
Politierechter, doch bij den bevoegden Kan
tonrechter aanhangig had moeten worden 
gemaakt, doch waar requirant hierop geen 
beroep had gedaan, de Politierechter inge
volge art. 349 lid 2 Sv. terecht daarvan ken
nis heeft genomen; 

dat evenwel volgens de artt. 56 en 68 der 
Wet R . 0. tegen het vonnis van den Politie
rechter hooger beroep niet open stond, zoo
dat het Hof den 0. v . J. en requirant in hun 
beroep niet-ontvankelijk had moeten ver
klaren en het verder door requirant aan
gevoerde buiten bespreking kan blijven; 

Vernietigt het bestreden arrest, en 
Rechtdoende ingevolge art. 105 der \Vet 

R. 0. : 
Verklaart den Officier van Justitie en re

quirant niet-ontvankelijk in hun hooger be
roep tegen voormeld vonnis van den Politie-
rechter. (N. J.) 

28 November 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
101 j 0

• art. 55bis). 
De kosten, vallende op het sluiten van 

een geldleening, aangegaan voor het 
verkrijgen van de gelden, benoodigd voor 
het storten van de bij art. 79 vereischte 
waarborgsom, zijn niet aan te merken 
als uitgaven ter verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs, bedoeld 
in art. 55 sub o. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging tot stich
ting en instandhouding van Christelijke scho
len voor lager en uitgebreid lager onderwijs, 
te Hilversum, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Noordholland van 28 Juni 1939, 
4e afdeeling, n °. 83, tot ongegrondverklaring 
van het beroep van den appellant tegen het 
besluit van den raad der gemeente Hilver
sum van 7 Febr. 1939, A . Z. n °. 542, houden
de vaststelling van de vergoeding, bedoeld 
in het eerste lid van art. 101 (oud) der La
ger-Onderwijswet 1920, over het jaar 1932, 
ten behoeve van de bijzondere scholen voor 
gewoon- en voor uitgebreid lager onderwijs, 
Neuweg 31 te Hilversum, met inbegrip, wat 
betreft de school voor gewoon lager onder
wijs; van de driejaarlijksche vergoeding, be
doeld in het achtste lid van het genoemde 
wetsartikel, over de jaren z930 tot en met 
1932; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Nov. 1939, n °. 638; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Nov. 1939, n °. 12248, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Hilversum in 
zijne vergadering van 7 Febr. 1939 o. m. 
heeft besloten de vergoeding, ingevolge art. 
101, 1e tot en met 7e lid (oud) der Lager
Onderwijswet 1920 over het jaar 1932 aan 
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de Vereeniging tot stichting en instandhou
ding van Christelijke scholen voor lager on
derwijs en uitgebreid lager onderwijs, te 
Hilversum, ten behoeve van hare scholen 
voor lager onderwijs en uitgebreid lager on
derwijs aan den Neuweg vast te stellen op 
onderscheidenlijk f 3046.93 en f 1635.20 en 
voorts de vergoedingen ingevolge art. 101, 
re tot en met 7e lid (oud) der vermelde wet 
over de jaren 1930 tot en met 1932 genoten 
door de genoemde vereeniging ten behoeve 
van hare school voor lager onderwijs, inge
volge het bepaalde in art. 101, 8e lid (oud) 
der wet terug te brengen tot f 7419.25; 

dat, nadat het schoolbestuur van de laatst
gemelde beschikking bij Ged. Staten van 
Noordholland in beroep was gekomen, dit 
college bij besluit van 28 Juni 1939, 4e af
deeling, n ° . 83, dit beroep ongegrond heeft 
verklaard, uit overweging, dat het bezwaar 
van den appellant hierin is gelegen, dat de 
raad een bedrag van f 176, aan de gemeente 
gedeclareerd wegens kosten, vallende op het 
sluiten van een geldleening, aangegaan voor 
het verkrijgen van de gelden, benoodigd voor 
het storten der waarborgsom ex art. 79 der 
Lager-Onderwijswet 1920, niet in de verre
kening krachtens art. 101, Be lid, der aange
haalde wet heeft opgenomen; dat de onder
havige kosten, door den appellant gemaakt 
om ziçh de gelden voo.r het storten van de 
bovenbedoelde waarborgsom te verschaffen, 
in verband met het wettelijk karakter dier 
waarborgsom, geacht moeten worden tot de 
specifieke uitgaven van de schoolvereeni
ging te behooren en alzoo door haar en niet 
door de gemeente moeten worden gedragen; 
dat voorts de desbetreffende kosten uitslui
tend op de stichting van het schoolgebouw 
betrekking hebben, zoodat, ook indien het 
hier geen specifieke uitgave van de school
vereeniging zou betreffen, die kosten niet 
zouden kunnen worden gebracht onder de 
materieele exploitatiekosten van de school, 
waarop de appellant, naar luid van het be
paalde in art. 101, re lid, der wet, aanspraak 
kan maken; dat op de bovenvermelde gron
den het raadsbesluit moet worden gehand
haafd; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de wet den schoolbesturen de mogelijk
heid opent om van de gemeente de noodige 
schoolgebouwen te verkrijgen; dat echter 
een schoolbestuur, om zulk et n gebouw te 
kunnen verkrijgen en t e behouden, volgens 
dè wet verplicht is een waarborgsom in de 
gemeentekas te storten; dat zelfs ingevolge 
art. 79, lid 1, der Lager-Onderwijswet 1920 
over het gebouw niet kan beschikt worden, 
zoolang die waarborgsom niet is betaald; dat 
een school zonder passend gebouw hier te 
lande niet bestaanbaar is, zoodat de waar
borgsom onmiddellijk verband houdt, niet 
met de vereeniging als zoodanig (zooals Ged. 
Staten meenen), doch met de school zelve 
en een onvermijdelijke factor is in het ont
staan en bestaan van die school; dat, wan
neer de vereeniging niet over voldoende mid-

delen beschikt om die waarborgsom uit eigen 
kapitaal te foumeeren, zij genoodzaakt is 
die som te leenen; dat zij daarmede iets doet, 
dat niet het welzijn der vereeniging zelve be
oogt, doch rechtstreeks het belang van de 
school dient; dat de op het aangaan dezer 
leening vallende onkosten dan ook niet zijn 
vereenigingsuitgaven in den engeren zin des 
woords, doch uitgaven ter verzekering van 
den goeden gang van het onderwijs der 
school; dat deze hoedanigheid de bedoelde 
uitgaven echter tevens kenmerkt als kosten, 
die naar hun aard behooren tot die, welke 
voor de exploitatievergoeding ex art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 in aanmerking ko
men; 

0. dat de kosten, vallende op het sluiten 
van eene geldleening, aangegaan voor het 
verkrijgen van de gelden, benoodigd voor 
het storten van de bij art. 79 der Lager-On
derwijswet 1920 vereischte waarborgsom, 
niet zijn aan te merken als uitgaven ter ver
zekering van den goeden gang van het on
derwijs, reeds hierom niet, wijl de storting 
van een waarborgsom aan de stichting van 
de school vooraf gaat; 

dat eerst nà de stichting en ingebruikne
ming van de school van uitgaven ter verze
kering van den goeden gang van het in die 
school te geven onderwijs sprake kan zijn; 

dat de bedoelde kosten evenmin vallen 
onder een der andere in art. 101, 5de lid 
(oud) der Lager-Onderwijswet 1920 genoem
de rubrieken; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht het bo
vengenoemde raadsbesluit hebben gehand
haafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

28 November 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101ter). 

Wel moet met den Minister worden 
aangenomen, dat de kosten van buiten
gewone onderhoudswerkzaamheden als 
vernieuwing van de verwarmingsketel 
behooren te worden verdeeld over ver
schillende jaren van het loopend 5-jarig 
tijdvak, doch nu de vastgestelde vergoe
ding ex art. IOI welhaast geheel noodig 
is ter bestrijding der kosten, bedoeld in 
art. 55 onder e t/m h en o, alsmede van 
die van instandhouding, heeft de Minis
ter ten onrechte geoordeeld, dat bij zui
nig beheer de vastgestelde vergoeding, 
wanneer deze gelijk zou blijven en de 
behoeften der school dezelfde zouden 
blijven, een zoodanig batig saldo zou op
leveren, dat de kosten der ketelvemieu
wing uit dat saldo in 3 jaar zouden kun
nen worden gefinancierd. Derhalve be
staat in casu aanleiding tot toepassing 
van art. 1oiter. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het R. K. Kerkbestuur van de parochie 
van den Heiligen Bonifacius, gevestigd te 
Lichtenvoorde, tegen de beschikking van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 15 Juni 1939, n °. 5844, 
afd. L. 0., houdende afwijzing van het ver
zoek van den appellant om toepassing van 
art. 101ter, eerste lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 ten aanzien van zijne bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs, Varsse
veldscheweg A 317, te Lichtenvoorde, over 
het jaar 1939; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Nov. 1939 n°. 634; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Nov. 1939, n°. 12249, Afd. L. 0.; 

0. dat Onze Minister bij zijne evenvermel
de beschikking heeft overwogen, dat het 
schoolbestuur het verzoek motiveert met een 
beroep op de omstandigheid, dat in 1939 de 
ketel van de centrale verwarming moet wor
den vernieuwd, waarvan de kosten zijn be
groot op ruim f 900; dat art. 101ter der La
ger-Onderwijswet 1920 echter niet de bedoe
ling kan hebben om de kosten van buiten
gewone onderhoudswerkzaamheden op te ne
men in de raming van uitgaven voor een en
kel schooljaar, wanneer een verdeeling van 
deze kosten over verschillende jaren van het 
loopende 5-jarig tijdvak niet onmogelijk is; 
dat dit inderdaad hier het geval is, aange
zien bij zuinig beheer voor een school met 
± 300 leerlingen een vergoeding, voor 1939 
bepaald op f 7.50 per leerling, een batig sal
do van ten minste f 300 moet kunnen ople
veren, en dus bij gelijkblijvende vergoeding 
en bij dezelfde behoeften van de school in 
3 jaar de kosten van de ketelvemieuwing 
moeten kunnen worden gefinancierd; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het, ook bij zuinig beheer, niet mogelijk 
is, dat eene vergoeding van f 1.50 per leer
ling, wanneer zich geen buitengewone ex
ploitatie-uitgaven voordoen, jaarlijks een 
batig saldo van ten minste f 300 oplevert; 
dat hij, appellant, tot staving van zijne be
wering overlegt de begrooting van uitgaven 
over het jaar 1939; dat hieruit blijkt, dat 
voor de loopende uitgaven reeds noodig is 
een bedrag van f 7.41 per leerling; dat der
halve, ook indien de kosten van vernieuwing 
van den ketel der verwarmingsinstallatie 
over verschillende jaren der loopcnde perio
de verdeeld worden, een vergoeding van f7.50 
per leerling voor 1939 - en dan evenzeer 
voor de andere jaren, welke een deel van 
die uitgaven te dragen krijgen - niet toe
reikend is; 

0. dat niet is gebleken, dat de onderwer
pelijke school zou verkeeren in bijzondere 
omstandigheden, als bedoeld in art. 101ter 
der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat het derhalve nog slechts de vraag is, 
of uit anderen hoofde het gemiddelde be
drag van de kosten per leerling, bedoeld 

in het tweede lid van art. 101, voor de re
delijke behoefte van deze school ontoerei
kend moet worden geacht; 

dat nu wel is waar met Onzen Minister 
moet worden aangenomen, dat de kosten 
van buitengewone onderhoudswerkzaamhe
den als de onderhavige behooren te worden 
verdeeld over verschillende jaren van het 
loopende 5-jarig tijdvak, doch dat Wij niet 
kunnen deelen in het gevoelen van dezen 
bewindsman, dat bij zuinig beheer voor een 
school met ± 300 leerlingen een vergoe
ding, voor 1939 bepaald op f 7.50 per leer
ling, een batig saldo van ten minste f 300 
moet kunnen opleveren, en dus bij gelijk
blijvende vergoeding en bij dezelfde behoef
ten van de school in 3 jaar de kosten van de 
ketelvernieuwing kunnen worden gefinan
cierd; 

dat immers blijkens de ter zake ontvangen 
ambtsberichten de voor het jaar 1939 op 
f 7.50 vastgestelde vergoeding, wat de hier
bedoelde school betreft, welhaast geheel noo
dig is ter bestrijding van de kosten, bedoeld 
in art. 55 onder e tot en met h en o, alsmede 
van die van instandhouding; 

dat Wij dan ook met den bij deze aange
legenheid betrokken Hoofdinspecteur van 
het Lager-Onderwijs van oordeel zijn, dat 
de vergoeding voor deze school over het jaar 
1939 met toepassing van art. 101ter behoort 
te worden vastgesteld op f 8.50 per leerling; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden be

schikking ·van Onzen Minister, de vergoe
ding, bedoeld in art. 101 dier wet, voor de 
van het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur 
van de parochie van den Heiligen Bonifa
cius, te Lichtenvoorde, uitgaande bijzonde
re school, A 317, Varsseveldscheweg aldaar, 
over het jaar 1939 vast te stellen op f 8.50 
per leerling. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A.B.) 

30 November 1939. KONI NKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 36). 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een wijziging van 
een uitbreidingsplan, strekkend om de 
grens van de toekomstige bebouwing 
langs een 15 m. breeden verkeersweg 
uitsluitend ter plaatse waar eenige oude 
perceelen staan, die ± 7.5 m. naar voren 
springen, ± 7.5 m. naar de wegzijde te 
verleggen, teneinde te voorkomen dat de 
gemeente b ij verbouwing van deze per
ceelen krachtens de " Schadevergoe
dingsverordening" de te lijden schade 
aan de eigenaren zou moeten vergoeden; 
immers moet verbreeding van den rij
weg in de toekomst in elk geval noodig 
worden geacht, moet hierop ter plaatse 
geen uitzondering worden gemaakt, en, 
nu achter de woningen een terreindiepte 
van 33 tot 40 m achter de voorgevelrooi-
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lijn beschikbaar is, kunnen de nieuw te 
bouwen perceelen zonder overwegend 
bezwaar 7.5 m. naar achteren worden ge
plaatst, zoodat, indien al schade zal ont
staan, deze in ieder geval gering zal zijn. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Almelo tegen het be
sluit van Ged. Staten van Overijssel van 4 
April 1939, n °. 4085/2798, 4e afdeeling, waar
bij goedkeuring is onthouden aan een wijzi
ging van een uitbreidingsplan der gemeente 
Almelo ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Nov. 1939, n ° . 650; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Nov. 1939, n ° . 
1233 M /P .B.R., afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat de raad der gemeente Almelo in 
zijne vergadering van 24 Maart 1938 heeft 
besloten tot wijziging van het partieele uit
breidingsplan "Oost I" in voege als op een 
bij dat besluit behoorende teekening is aan
gegeven; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij besluit 
van 4 April 1939, n ° . 4085/2798, 4e afdeeling, 
aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring heb
ben onthouden, uit overweging, dat het deel 
-der gemeente Almelo, waarover het uitbrei
dingplan "Oost I" zich uitstrekt, doorsne
den wordt door den Rijksweg Hengelo-Bor
ne-Almelo; dat die verkeersweg ter plaatse 
een breedte - met inbegrip van bermen 
•enz. - van ± 15 meter heeft; dat op het 
uitbreidingsplan " Oost I" de grens van de 
toekomstige bebouwing langs dien weg op ± 
10 meter afstand van de weggrens is be
paald; dat de langs den genoemden verkeers
weg reeds aanwezige bebouwing eveneens op 
een afstand van ± 10 meter uit de weggrens 
is geplaatst, met uitzondering evenwel van 
eentge oude perceelen, welke ± 7.5 m naar 
voren springen; dat bij het onderwerpelijke 
wijzigingsplan de grens van de toekomstige 
bebouwing uitsluitend ter plaatse van de vo
renbedoelde perceelen ± 7.5 m naar de weg
zijde wordt verlegd; dat, in verband met de 
belangen van het verkeer en de volkshuis
vesting, een dergelijke plaatselijke vernau
wing van de grenzen der toekomstige be
bouwing ongewenscht moet worden geacht ; 

dat van deze beslissing de raad van Alme-
1o bij Ons in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat op het bij zijn besluit van 23 Maart 
1933 vastgestelde partieele uitbreidingsplan 
voor het oostelijk deel der gemeente, ge
naamd "Oost I ", door een complex van ze
ven woningen, gelegen aan de Bornsche
straat, een rooilijn is geprojecteerd, zoodat, 
bij verbouwing van een of meer van deze 
perceelen, de bedoelde rooilijn in acht zal 
moeten worden genomen; dat dientengevol
ge deze gemeente kra-:htens de bestaande 
,,Schadevergoedingsverordening", de hier
door te lijden schade aan de eigenaren zal 
moeten vergoeden; dat de gemeenteraad, ge
let op den zorgelijken financieelen toestand 

der gemeente en gezien het feit, dat geen 
belang uit hoofde van verkeer of volkshuis
vesting aan wijziging van deze rooilijn in 
den weg stond, in zijn vergadering van 24 
Maart 1938 heeft besloten, de bedoelde lijn 
ter plaatse zoodanig om te buigen, dat zij 
samenviel met de voorgevels van de ge
noemde huizen; dat de raad tegen de beslis
sing van Ged. Staten tot onthouding van 
goedkeuring aan de bedoelde wijziging be
zwaar heeft; dat toch de Bornschestraat ter 
plaatse geenszins als verkeersweg steeds van 
groote beteekenis zal blijven ; dat immers 
destijds met het Rijk onderhandelingen zi.in 
gevoerd omtrent de totstandkoming van een 
Rijksomleidingsweg, welke buiten de kom 
der gemeente van de Wierdenschestraat af 
naar de Bornschestraat was gedacht; dat, 
aangezien met den in uitvoering zijnden 
straataanleg in de buitenwijken van dit deel 
der gemeente een zoodanig tracé was te ver
krijgen, dat een omleidingsweg van veel be
scheidener omvang tot stand kon komen, uit 
financieele overwegingen besloten werd, het 
oorspronkelijke plan voorloopig te laten rus
t en en met een Rijkssubsidie den zoogenaam
den kleinen omleidingsweg verder te volein
den; dat niettemin het aanvankelijke plan 
van den groeten Rijksomleidingsweg is blij
ven bestaan en nimmer door den daarbij be
trokken Minister werd ingetrokken; dat, in
tegendeel, in een schrijven van den Minis
ter van Waterstaat d.d. 27 Aug. 1929 in ant
woord op het verzoek der gemeente Almelo 
tot een Rijksbijdrage in de kosten der ver
betering van den spoorwegovergang in de 
Wierdenschestraat, uitdrukkelijk werd ver
klaard, ,,dat een Rijkstraverse door de kom 
dezer gemeente niet voor het doorgaande 
verkeer geschikt is en evenmin geschikt kan 
worden gemaakt, zoodat te zijner tijd ver
legging buiten die kom om noodzakelijk zal 
zijn", zoodat hierin nogmaals het voorloo
pige karakter van den kleinen omleidings
weg tot uitdrukking kwam; dat dientenge
volge de gemeente in hare uitbreidingsplan
nen, o. a. ook in het plan " Oost I", met de
zen gedachten omleidingsweg op zijne oor
spronkelijke plaats heeft rekening gehouden, 
door aldaar in deze plannen een blanco strook 
te laten; dat deze gedachte van de gemeente 
is gesanctionneerd bij Ons besluit van 28 
Aug. 1934, n °. 138, waarbij deze plannen en 
dus ook het plan "Oost I" werden goedge
keurd ; dat in de toekomst derhalve het on
derhavige gedeelte der Bornschestraat, het
welk is gelegen binnen den op het uitbrei
dingsplan door de meergenoemde blanco 
strook aangegeven Rijksomleidingsweg, bij 
de totstandkoming van den laatste, voor het 
doorgaand verkeer in onbruik zal geraken 
en derhalve slechts zal dienen voor het meer 
geringe plaatselijke verkeer; dat voorts hier 
geen sprake is van het toelaten van een wil
lekeurige bebouwing, als gevolg van behoef
te aan bouwterrein, doch een dergelijke be
bouwing reeds aanwezig is, welke niet dan 
met zeer groote financieele nadeelen voor 
deze gemeente zou zijn terug te brengen ; dat 
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zoo het al tot de taak der gemeentebesturen 
behoort, maatregelen te treffen ter voorko
ming van "lintbebouwing", - hetgeen de 
raad geenszins uit het oog heeft verloren, 
gezien het feit, dat zoowel het oorspronke
lijke uitbreidingsplan als het gewijzigde aan
toont, dat met dezen eisch, waar mogelijk, 
aan de Bornschestraat rekening is gehouden 
- het toch niet geacht kan worden op den 
weg dier gemeentebesturen te liggen, dat zij 
door middel van rooilijnbesluiten of uitbrei
dingsplannen reeds bestaande "lintbebou
wing" op hunne kosten zouden moeten op
ruimen; dat de onbillijkheid hiervan des te 
meer in het oog springt, nu het een bestaRn
de "lintbebouwing" betreft langs een even
eens bestaanden Rijksweg, zoodat het even
tueel daarbij betrokken verkeersbelang (het
geen in casu niet aanwezig is), voornamelijk 
een Rijksbelang zou zijn; dat de verkeers
weg ter plaatse, met inbegrip van bermen 
enz., niet - zooals Ged. Staten in een der 
overwegingen van hun bestreden besluit van 
4 April 1939 aangeven - een breedte heeft 
van ongeveer 15 m, doch een breedte van 
± 20 m; dat zoowel op het oorspronkelijke 
als op het gewijzigde uitbreidingsplan "Oost 
I" de grens van de toekomstige en reeds aan
wezige bebouwing is gelegen op een afstand 
van ongeveer 10 m uit de weggrens, met uit
zondering van het aanwezige, bovenbedoel
de, complex van zeven woningen; dat ook 
door het voortbestaan van het genoemde 
complex het belang van het, gelijk hierbo
ven is aangetoond, in de toekomst zeer ge
ringe verkeer geenszins in het gedrang komt; 
dat immers het tegenwoordige dwarsprofiel 
van den weg ter plaat&e, bestaande uit een 
rijweg van 10.72 m, twee fietspaden van elk 
1.62 m en twee voetpaden van respectieve
lijk 3.23 en 2.70 m breedte, het verkeersbe
lang voldoende waarborgt, zoowel nu, als nog 
te meer, wanneer het verkeer sterk zal ver
minderen tengevolge van den Rijksomlei 
dingsweg; dat de weg ter plaatse recht en 
het uitzicht voor het verkeer dan ook geheel 
onbelemmerd is; dat, aangezien het door
gaand snelverkeer om de meergemelde reden 
over dit gedeelte zal verdwijnen en slechts 
het plaatselijk verkeer blijft, aan het even
tueel aanleggen van parallelwegen aldaar 
nimmer behoefte zal ontstaan; dat de raad, 
op grond van het hierboven vermelde, meent 
te hebben aangetoond, dat de argumenten, 
door Ged. Staten aangevoerd ter staving van 
hun weigering het raadsbesluit van 24 Maart 
1938 goed te keuren, niet steekhoudend zijn, 
zoodat de goedkeuring aan dit raadsbesluit 
niet had mogen worden onthouden; dat in 
de stellingen van Ged. Staten naar zijn oor
deel groote onbillijkheid ligt opgesloten, dat 
het gemeentebestuur ook heeft te zorgen 
voor de opruiming van bestaande "lintbe
bouwing" aan een Rijksweg, waarbij het bo
vendien de kosten daarvan geheel alleen 
heeft te dragen; dat deze onbillijkheid des te 
sterker wordt gevoeld, nu de uitgave van 
dergelijke aanzienlijke bedragen, gelet op 
den bedenk-elijken toestand der financiën van 

L. 19~9. 

de gemeente Almelo, geenszins te rechtvaar
digen is; dat toch een dergelijke uitgave ge
heel improductief moet worden geacht, nu 
het steeds geringer wordend verkeersbelang 
ter plaatse aan een dergelijke opruiming 
geen behoefte heeft; dat derhalve de raad 
van oordeel is, dat het voor zijne gemeente 
ook op grond van financieele overwegingen 
beslist ongewenscht moet worden geacht, de 
in het oorspronkelijke uitbreidingsplan "Oost 
I" geprojecteerde rooilijn, ter plaatse van 
voornoemd complex, te handhaven; 

0. dat weliswaar de vraag, of de bedoel
de Rijksweg in de toekomst een belangrijke 
verkeersweg 2.al blijven, vooralsnog niet met 
zekerheid kan worden beantwoord, doch dat, 
nu deze weg in ieder geval de toegangsweg 
zal blijven van de richting Hengelo naar het 
centrum der gemeente Almelo, verbreeding 
van den thans slechts 6.20 m breeden rijweg 
in de toekomst noodig moet worden geacht; 

dat het in verband hiermede wenschelijk 
is de bestemming tot voortuin van een strook 
grond langs dezen weg te handhaven, opdat 
deze strook te zijner tijd geheel of gedeelte
lijk bij het wegsgebied kan worden getrokken; 

dat hierop plaatselijk geen uitzondering 
behoort te worden gemaakt; 

dat de raad weliswaar van oordeel is, dat 
de slechte financieele toestand der gemeente 
niet gedoogt aan de eigenaren van eenige 
aan den weg gelegen oude gebouwen ingeval 
van herbouw ingevolge de schadevergoe
dingsverordening schadevergoeding te ver
leenen, doch dat, nu, blijkens de stukken, 
achter de hierbedoelde woningen een terrein
diepte van 33 tot 40 m achter de voorgevel
rooilijn beschikbaar is, de .nieuw te bouwen 
panden zonder overwegend bezwaar 7.5 m 
naar achteren kunnen worden geplaatst, zoo
dat, indien al schade zal ontstaan, deze in 
ieder geval slechts gering zal zijn; 

dat onder deze omstandigheden voor de 
voormelde wijziging van het plan geen vol
doende motief aanwezig is ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan deze 
wijziging hunne goedkeuring hebben onthou
den; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze 1\/Iinister van Binnenlandsche Zaken 

enz. 
(A.B.) 

30 November 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 36 j 0

• art. 38). 
Wel is aan appellant in 1929 bij raads

besluit vergunning verleend om op het 
onderwerpelijk perceel een straat aan te 
leggen, terwijl voor die straat tevens een 
rooilijn is vastgesteld, doch nu appel
lant van die vergunning geen gebruik 
heeft gemaakt, heeft de raad bij de vast
stelling in 1938 van een uitbreidingsplan 
in de destijds verleende vergunning te
recht geen aanleiding gevonden, het per
ceel in het plan in onderdeelen op te 

32 
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nemen en daaraan de bestemming van 
bouwgrond te geven. 

Nu door de aan het terrein van appel
lant gegeven bestemming de door hem 
voorgenomen bouw van een bedrijfsin
richting onmogelij k zou worden ge
maakt, en tegen zoodanigen bouw tot 
bepaalde hoogte niet met grond bezwaar 
kan worden gemaakt, terwijl aestheti
sche bezwaren tegen dezen bouw niet 
zóó klemmend kunnen worden geacht, 
dat het levensbelang van een bedrijf, dat 
voor de welvaart der gemeente onmis
kenbaar van beteekenis is, daarbij t en 
achter gesteld zou moeten worden, is het 
plan, wat dit gedeelte b etreft, niet voor 
goedkeuring vatbaar. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende o'p de beroepen, ingesteld 

door W . van Leer en P . E . Kruyt, beiden te 
Leerdam, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Zuid-Holland van 14 Maart 19:;J, B. N°. 
709/21 (2e afdeeling), G .S. N°. 190/1, hou
dende gedeeltelijke goedkeuring van een uit
breidingsplan c.a. der gemeente Leerdam; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Nov. 1939, N ° , 641; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Nov. 1939,N°. 
12328 M /P .B.R., afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat de raad der gemeente Leerdam in 
zijne vergadering van 24 Jan. 1938 heeft 
vastgesteld een plan van uitbreiding voor 
zijne gemeente, in hoofdzaak en in onder
deelen, met daarbij behoorende bebouwings
voorschriften; 

dat de raad daarbij, ten aanzien van de 
door P . E. Kruyt, te Leerdam, en W. van 
Leer, aldaar, ingebrachte bezwaren, heeft 
overwogen, dat P. E . Kruyt bezwaar heeft 
tegen de bestemming van zijn terrein langs 
de Linge tot terrein voor opslagplaatsen, 
welk bezwaar ten nauwste samenhangt met 
zijn voornemen om ter plaatse een graansilo 
te bouwen; dat in de toekomst de opslag
ruimte langs de Linge te klein zal blijken, 
zoodat reeds thans de mogelijkheid van uit
breiding dient te worden verzekerd en dat 
doortrekking van de kade langs de L inge
haven naar de aanlegplaats aan den Linge
dijk alleen mogelijk is, wanneer bebouwing 
van h et terre in van den reclamant wordt 
voorkomen; dat bovendien de voorgenomen 
bebouwing het stadsbeeld dermate zou ont
sieren, dat deze, zoo eenigszins mogelijk, 
moet worden voorkomen, zoodat overwegen
de bezwaren bestaan tegen voldoening aan 
des adressants verzoek; dat de adressant sub
sidiair verzoekt, wanneer zijn bezwaarschrift 
van de hand wordt gewezen, reeds thans t e 
bepalen, dat dit terrein wordt onteigend, 
doch dat de tijd om een dergelijke beslissing 
te overwegen nog niet is gekomen; dat W. 
van Leer zich er op beroept, dat hem bij 
raadsbesluit van 12 April 1929, vergunning 
is verleend om op het perceel kadastraal be
kend gemeente Leerdam, sectie B n ° . 55, 

thans kadastraal bekend gem eente Leerdam, 
sectie B nummers 6826 tot en met 6836, een 
straat aan te leggen en dat voor die straat 
een rooilijn is vastgesteld, terwijl hij boven
dien aanvoert, dat in een overeenkomst is 
vastgelegd, dat deze straat eventueel op eer
ste aanzegging moet worden overgedragen 
aan de gemeente; dat inderdaad bij het ge
noemde raadsbesluit aan den adressant ver
gunning is verleend tot het aanleggen van 
een straat op de door hem aangeduide per
ceelen en dat ook de rooilijn voor die straat 
is vastgesteld, doch dat het tot dusverre nim
mer tot den aanleg dier straat is gekomen ; 
dat uit het feit, dat in het uitbreidingsplan, 
zooals dit bij het onderwerpelijke besluit 
wordt vastgesteld, bebouwing der bedoelde 
perceelen op de door den reclamant gedachte 
wijze niet is voorzien, voortvloeit, dat het 
indertijd genomen raadsbesluit tot het ver
leenen eener vergunning voor straataanleg 
geen effect meer kan hebben; dat een pu
bliekrechtelijke vergunning als de onderha
vige, behalve wanneer het tegendeel uitdruk
kelijk op wettige wijze is vastgelegd, te allen 
tijde kan worden ingetrokken, hetzij bij uit
drukkelijk besluit van den raad, hetzij op 
andere wijze, bijvoorbeeld door het vaststel
len van een uitbreidingsplan, dat het eerst 
genomen besluit ter zijde stelt; dat straten
aanleg op de bedoelde perceelen van den 
adressant niet zou passen in het kader van 
het uitbreidingsplan en zou beteekenen, dat 
aan de uiterste grens der verspreide bebou-• 
wing een wijkje zonder samenhang met de 
verdere woonwij ken zou worden gesticht; dat 
het bouwen van straten of straatgedeelten, 
die niet aan beide einden m et een andere 
reeds bestaande of weldra aan te leggen 
straat in verbinding staan, moet worden ge•
weerd; dat eenigermate aan des reclamants 
bezwaren kan worden tegemoet gekomen 
door de aan den Tiendweg grenzende per
ceelen alsnog in het plan in onderdeelen op 
te nemen met als bestemming "midden
standswoningen C", zulks in samenhang met 
de gewijzigde bestemmingen van de tegen
overliggende en van de meer oostelijk aan 
den Tiendweg gelegen perceelen, waartoe 
wordt verwezen naar de overwegingen ten 
aanzien van bezwaarschriften nummers 3 en 
6, respectievelijk van de N. V . Grondexploi
tatie- en Handelmaatschappij "De Beren
drecht" , te Leerdam, en W. van Leer, te 
L eerdam; 

dat G ed. Staten van Zuidholland bij be
sluit van 14 Maart 1939, B n ° . 709/21 (2e 
afdeeling), G. S . n°. 190/i, met ongegrond
verklaring o. m. van de bezwaren v an W . 
van Leer en P . E . Kruyt, voornoemd, goed
keuring aan het plan hebben onthouden, 
voorzoover het betrekking heeft op het in 
het oostelijk gedeelte van het plan ontwor
pen industrieterrein, gelegen tusschen den 
Horndijk en den weg, geprojecteerd tusschen 
en evenwijdig aan dezen dijk en den Oud
Schaikschen weg (Tiendweg), en voor het 
overige daaraan goedkeuring hebben ver
leend; 
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dat Ged. Staten daarbij ten aanzien van 
de bezwaren van W. van Leer hebben over
wogen, dat de aan dezen reclamant bij raads
besluit dd. 12 April 1929 verleende vergun
ning tot het aanleggen van een straat, welke 
steunde op art. 10 der toen geldende "Ver
ordening, regelende de volkshuisvesting in 
de gemeente Leerdam, ingevolge art. 1 der 
Woningwet" en het rechtskarakter had van 
een ontheffing van het in dat artikel gestelde 
verbod (aangenomen, dat zij als zoodanig 
wettig zou zijn verleend), uiteraard tezamen 
met de genoemde verbodsbepaling vervallen 
is door het in werking treden op I Sept. 1938 
van de bij raadsbesluit dd. 11 Juli 1938 vast
gestelde "bouwverordening der gemeente 
Leerdam"; dat de laatst genoemde verorde
ning in haar art. 6 aan anderen dan het Rijk, 
de provincie of een waterschap verbiedt een 
weg aan te leggen of te doen aanleggen zon
der schriftelijke vergunning van den raad, 
en wel zonder daarbij hetzij te bepalen, dat 
dit verbod niet geldt voor houders van onder 
vigueur der vorige verordening verleende 
vergunningen tot straataanleg, hetzij die ver
gunningen op andere wijze intact te laten; 
dat bovendien de wettigheid der bedoelde 
vergunning (gesteld, dat zij door het van 
kracht worden der tegenwoordige bouwver
ordening niet vervallen ware), in het licht 
van Onze besluiten van 13 Febr. 1933, S. 43, 
en 27 Sept. 193.~, S. 591 , zou moeten worden 
ontkend, aangezien daarbij in feite grond 
voor straat en daarlangs te stichten bebou
wing is bestemd, zonder dat deze als zooda
nig was of werd begrepen in een plan van 
uitbreiding; dat de bedoelde vergunning, al 
dan niet tezamen met het mede door den re
clamant genoemde rooilijnbesluit van den
zelfden datum, in geen geval te beschouwen 
is als een overeenkomstig de toenmalige 
voorschriften tot stand gekomen partieel 
plan van uitbreiding, aangezien de ook toen 
reeds voor het tot stand komen van zoodanig 
plan geldende voorschriften daarbij niet zijn 
inachtgenomen; dat, al ware dit alles anders, 
zelfs aan een formeel wettig tot stand geko
men plan van uitbreiding geen blijvende 
rechten zouden kunnen worden ontleend (cf. 
Ons besluit dd. 19 Dec. 1934, n °. 34; Adm. 
en Recht. bes!. 1935, blz. 237); dat op deze 
gronden in dit verband geen sprake kan zijn 
van verkregen rechten, welke het plan zou 
moeten eerbiedigen, doch de bedoelde ver
gunning voor het gemeentebestuur integen
deel geen verplichting en, op zichzelve be
schouwd, zelfs geen genoegzamen grond ver
mag op te leveren om de door den reclamant 
bedoelde, tot dusverre niet aangelegde straat 
in een uitbreidingsplan op te nemen en de 
daarlangs gelegen gronden voor woningbouw 
te bestemmen; dat hun college met B . en W. 
en den Inspecteur van meening is, dat aan
leg van die straat en bebouwing van de daar
langs gelegen gronden met woningen, voor
zoover deze gronden niet in het plan in on
derdeelen zijn opgenomen, stedebouwkundig 
onjuist en in het algemeen belang ontoelaat
baar ware te achten, zoodat het plan daarin 

terecht niet voorziet; dat de reclamant naar 
het oordeel van hun college door het plan 
niet onredelijk wordt benadeeld, nu, blijkens 
het ambtsbericht van B . en W., de behoefte 
aan arbeiderswoningen in Leerdam regelma
tig dalende is en, mede op grond van de af
gelegen en ongunstige ligging van de door 
den reclamant aan een doodloopende straat 
geprojecteerde woningen niet valt te ver
wachten, dat deze behoorlijk exploitabel 
zouden zijn; dat de raad bovendien bij de 
vaststelling van het plan aan het tegen het 
ontwerp door den reclamant bij hem inge
diende bezwaar goeddeels is tegemoet geko
men door het voorste, namelijk het dichtst 
bij , den Tiendweg gelegen gedeelte van des 
reclamants grond te bestemmen voor "mid
denstandswoningen C" ; dat hun college deze 
bezwaren mitsdien ongegrond acht; 

en ten aanzien van de bezwaren van P . E . 
Kruyt, dat hun college met B . en W. en den 
Inspecteur op de door hen aangevoerde gron
den van oordeel is, dat bij het plan aan de~ 
reclamants perceelen terecht de bestemming 
is gegeven tot terrein voor opslagplaatsen en 
tot openbaren weg, ten einde de in het alge
meen belang noodige doortrekking van de 
kade langs de Lingehaven en de daarmede 
gepaard gaande uitbreiding van de opslag
ruimte aan den havenkant te verzekeren; 
dat naar de meening van hun college op de 
door B. en W . aangevoerde gronden even
eens terecht in art. 3, onder r3, der bij het 
plan behoorende bebouwingsverordening de 
eisch is gesteld, dat de bebouwing op den 
voor terrein voor opslagplaatsen bestemden 
grond niet hooger mag zijn dan het peil van 
de kruin van den aangrenzenden dijk, aan
gezien een hoogere bebouwing op deze gron
den en in het bijzonder op des reclamants 
terrein een ontoelaatbare schending van het 
stadsbeeld zou beteekenen; dat den recla
mant door het plan geen onredelijke schade 
wordt toegebracht, aangezien hij blijkens de 
ambtsberichten van B. en W. en den Inspec
teur door het plan niet in de uitoefening van 
zijn bedrijf wordt belemmerd; dat toch het 
gemeentebestuur den reclamant de gelegen
heid heeft geboden tot het bouwen van de 
door hem bedoelde graansilo op een ander, 
daartoe even geschikt terrein, in welk aan
bod de reclamant tot dusverre evenwel niet 
is getreden; dat hun college op vorenstaande 
gronden en onder de vorenvf:rmelde omstan
digheden des reclamants bezwaren onge
grond acht; 

dat van deze beslissing W. van Leer en P. 
E. Kruyt bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat W. van L eer aanvoert, dat hij, volhar
dende bij de door hem in zijn verzoekschrift 
aan Ged. Staten gestelde bezwaren, het be
toog van dit college onjuist acht; dat toch 
Ged. Staten ten onrechte geoordeeld hebben, 
dat zijne rechten teloor gegaan zijn door het 
na het totstandkomen van het plan van uit
breiding in werking treden van de nieuwe 
bouwverordening dd. 11 Juli 1938, aange
zien een v erordening slechts regels kan geven 
voor de toekomst en bestaande toestanden 
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en rechten tengevolge van eene nieuwe ver
ordening zonder overgangsbepalingen niet 
zonder meer terzijde kunnen worden gesteld; 
dat hij bovendien juist een schriftelijke ver
gunning, als in deze nieuwe bouwverorde
ning gevorderd, van den raad in 1929 reeds 
verkregen heeft; dat ten onrechte de wettig
heid van zijne vergunningen ontkend is, daar 
een raadsbesluit, zoolang het niet vernietigd 
is, rechtsgeldig is en behoort te worden na
gekomen en in elk geval zoodanig raadsbe
sluit niet als niet-bestaande mag worden 
aangemerkt; dat ten onrechte de aan hem 
verleende vergunningen niet als een hem 
rechten verleenend complex besluiten be
schouwd worden, op grond van het feit, dat 
deze besluiten zouden gelijken op een niet 
wettig tot stand gekomen plan van uitbrei
ding, daar het niet aangaat, dat hij de dupe 
zou worden van een staatsrechtelijke fout 
van het administratief gezag; dat erkend 
kan worden, dat hij aan zijne vergunningen 
geene rechten kan ontleenen om te eischen, 
dat zijn grond in het uitbreidingsplan wordt 
begrepen, doch dat deze vergunningen hem 
wel het recht geven •te verzoeken, dat met 
zijne belangen worde rekening gehouden, 
hetgeen wel niet anders geschieden kan dan 
dat zijne gronden alsnog in het plan van 
uitbreiding worden opgenomen, althans en 
in elk geval hem schadeloosstelling worde 
toegekend; dat ten onrechte beslist is, dat 
de bebouwing van zijn grond stedebotiwkun
dig onjuist en in het algemeen belang ontoe
laatbaar ware te achten, daar immers de op 
dezen grond aan te leggen straat verbinding 
heeft met andere straten en uit deze straat 
een, zij het dan ook oogenschijnlijk excen
trische, één geheel vormende wijk te formee
ren is; dat ten onrechte vermeend wordt, dat 
hij niet onredelijk wordt benadeeld, daar -
al moge lang nadat hij, appellant, zijne 
bouwplannen gereed had en na het tot stand 
gekomen zijn van het plan van uitbreiding 
in Leerdam in eenige geringe mate gebouwd 
zijn - altijd nog behoefte aan behoorlijke 
woningen bestaat; dat aan de overweging 
van Ged. Staten, dat door het toelaten van 
bebouwing van de voorstrook van zijn grond 
goeddeels aan zijn bezwaar is tegemoetge
komen, alle juistheid ontvalt bij het in aan
merking nemen van het feit, dat op deze 
strook ten hoogste acht woningen kunnen 
worden gebouwd, terwij l op het geheele ter
rein door hem 63 woningen geprojecteerd 
zijn; 

dat P. E. Kruyt, onder verwijzing naar zijn 
bij Ged. Staten ingediend bezwaarschrift, 
aanvoert, dat, indien het algemeen belang 
doortrekking van de kade langs de Linge
haven en daarmee gepaard gaande uitbrei
ding van opslagruimte aan den havenkant 
vordert, en de gemeente daarvoor zijn eigen
dom noodig heeft, zij dit behoort te onteige
nen tegen de waarde, welke het terrein, be
oordeeld naar den toestand van vóór het uit
breidingsplan, heeft; dat dit terrein, vlak 
aan het water en dichtbij den grooten weg 
en de brug over de Linge bijzonder gunstig 

is, om daarop de ontworpen graansilo met 
maalinrichting op te richten, doch door het 
ontworpen uitbreidingsplan en de rangschik
king daarbij onder letter m "terrein voor op
slagplaatsen" vrijwel waardeloos zou wor
den; dat Ged. Staten ten onrechte overwe
gen, dat hij door dit plan niet in de uitoefe
ning van zijn bedrijf zou worden belemmerd, 
omdat een terrein, waarop het gemeentebe
stuur hem gelegenheid wilde geven, de door 
hem bedoelde graansilo op te richten, daar
toe even geschikt zou zijn; dat immers in de 
eerste plaats geen bepaald aanbod van cenig 
terrein is gedaan, en bovendien geen enkel 
ander terrein in de omgeving voor zijn doel 
even geschikt is en hij het terrein, waarvan 
hij veronderstelt, dat de gemeente dit op het 
oog zou kunnen hebben, geheel ongeschikt 
acht; dat ook het schoonheidsargument, dat 
tegenover de groote belangen, die voor hem 
op het spel staan, onbeteekenend voorkomt, 
slechts mag worden gebruikt ter motivee
ring van onteigening van zijn terrein; dat hij, 
indien hem voor zijn geheele terrein ingeval 
van onteigening volledige schadeloosstelling 
wordt gegeven, zich daarbij moet nederleg
gen, doch hij zich tegen een gedeeltelijke 
onteigening zonder schadeloosstelling verzet; 
dat het gemeentebestuur, door zich tot vol
ledige schadeloosstelling bereid te verklaren, 
het voeren dezer procedure had kunnen 
voorkomen; dat het gemeentebestuur echter 
elk overleg met hem heeft ontweken, en zijne 
bedoeling weder naar voren komt in de in de 
beroepen beschikking aangehaalde woorden: 
,,Reeds aanstonds zal met den tegenwoordi 
gen eigenaar moeten worden onderhandeld 
over aankoop van zijn terrein langs den 
Lingeoever", waaruit hij afleidt het voorne
m en, slechts een smalle strook van zijn ter
rein te gaan onteigenen en hem met het 
grootste gedeelte van zijn terrein, waarop 
dan het bouwverbod zal rusten, zonder scha
deloosstelling te laten zitten; 

0. ten aanzien van het door W. van Leer 
ingestelde beroep, dat van de gronden van 
dezen appellant het gedeelte, aan den be
staanden Tiendweg gelegen, op het uitbrei
dingsplan bestemd is voor den bouw van 
middenstandswoningen klasse C; 

dat het achterliggende terrein, als niet in 
de sfeer der bebouwing gelegen , terecht niet 
in het plan in onderdeelen is opgenomen; 

dat de appellant zich er weliswaar op be
roept, dat hem bij raadsbesluit van 12 April 
1929 vergunning is verleend om op het per
ceel, kadastraal bekend sectie B N°. 55 
(thans sectie B, nummers 6828 tot en met 
6836) een straat aan te leggen, terwijl voor 
die straat tevens een rooilijn is vastgesteld, 
doch dat, nu de appellant van de voormelde 
hem verleende vergunning geen gebruik 
heeft gemaakt, de raad bij de vaststelling in 
1938 van een uitbreidingsplan in de destijds 
verleende vergunning terecht geen aanlei
ding heeft gevonden de bedoelde perceelen 
in het plan in onderdeelen op te nemen en 
daaraan de bestemming van bouwgrond te 
geven; 
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dat voorts, blijkens de ingewonnen ambts
berichten, de appellant, na het instellen van 
het onderwerpelijke beroep, het bovenbedoel
de achterland heeft verkocht, zoodat zijn be
lang bij het uitbreidingsplan, voorzoover het 
dit achterland betreft, is komen te vervallen; 

dat in het door den appellant aangevoerde 
mitsdien geen grond kan worden gevonden, 
aan het plan alsnog goedkeuring te onthou
den; 

0. met betrekking tot het door P . E. Kruyt 
ingestelde beroep, dat, gelet op de primitieve 
inrichting van de bestaande losplaatsen, de 
doortrekking van de havenkade dringend 
noodig moet worden geacht; 

dat de appellant daardoor niet in ernstige 
mate wordt benadeeld, aangezien hij slechts 
een klein gedeelte van zijn terrein zal behoe
ven af te staan, dat door de gemeente zal 
moeten worden aangekocht of onteigend, ter
wijl het overblijvende stuk zeer gunstig zal 
komen te liggen, met name in de onmiddel
lijke nabijheid van een gemeentelijken los-
wal; 1 

dat dit overblijvende terrein op het uit
breidingsplan is bestemd voor opslagplaat
sen, waardoor blijkens art. 3 sub 13 van de 
bebouwingsvoorschriften wordt verstaan: 
terrein, uitsluitend bestemd tot opslag van 
materialen, met een bijbehoorende bebou
wing niet hooger dan het peil van de kruin 
van den aangrenzenden dijk; 

dat hierdoor de door den appellant voor
genomen bouw van een graansilo met maal
derij onmogelijk zou worden gemaakt; 

dat echter, blijkens het ingewonnen ambts
bericht van den Hoofdingenieur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting), met 
wiens gevoelen Wij Ons vereenigen, tegen 
een silogebouw van 11,10 m boven normaal 
Lingepeil, dus 6 m beven de kruin van den 
dijk, niet met grond bezwaar kan worden 
gemaakt; 

dat daartegen weliswaar uit aesthetisch 
oogpunt is aan te voeren, dat een dergelijk 
gebouw een deel van het gezicht op de stad, 
in het bijzonder op het Vrouwenhofje en de 
N ederlandsch Hervormde Kerk zou wegne
men, doch dat dit bezwaar Ons niet zoo 
klemmend voorkomt, dat het levensbelang 
van een bedrijf, dat voor de welvaart van 
Leerdam onmiskenbaar van beteekenis is, 
daarbij ten achter gesteld zou moeten wor
den; 

dat voor het overige tegen het tekort doen 
van het aspect van Leerdam door het stel
len van welstandseischen behoort te worden 
gewaakt; 

dat in verband met een en ander moet 
worden geoordeeld, dat het plan niet voor 
goedkeuring vatbaar is , mede voorzooveel 
betreft het gedeelte van het terrein van P . 
E. Kruyt, waaraan de bestemming m (ter
rein voor opslagplaatsen) is gegeven; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. het beroep van W. van Leer onge

grond te verklaren; 
2 °. met handhaving voor het overige van 

het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Zuidholland van 14 Maart 1939, B . n°. 709/ 
21 (2e afdeeling), G. S. n°. 190/1, dit besluit 
te vernietigen voorzoover betreft "het gedeel
te van het terrein van den appellant P. E. 
Kruyt, waaraan de bestemming m (terreiri 
voor opslagplaatsen) is gegeven en voor dit 
gedeelte aan het plan c . a. alsnog goedkeu
ring te onthouden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A. B.) 

z December 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 39). 

Patiente is in Oct. van A. , waar zij 
tevoren woonplaats had, naar Z. ver
trokken en heeft sindsdien in A. geen 
verblijf meer gehouden. Derhalve had 
zij, toen 23 Nov. de rechterlijke mach
tiging werd aangevraagd, geen woon
plaats meer in A. Evenmin had zij woon
plaats in Z ., aangezien, daargelaten de 
vraag of zij toentertijd in staat was een 
hoofdverblijf te vestigen, in elk geval 
daarvan ten aanzien van Z. geen sprake 
is geweest, daar zij te Z. is gaan logeeren 
bij een daar wonende zuster, terwijl zij 
uitdrukkelijk op II Nov. heeft ver
klaard, in geen geval zich in deze ge
meente te willen vestigen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Anje Bijs
terveld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Nov. 1939, n°. 616; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 Nov. 1939, 
n °. 11980, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Anje Bijsterveld, geboren 20 Oct. 
1896, krachtens een op 23 Nov. 1937 aange
vraagde rechterlijke machtiging op 1 Dec. 
1937 in het krankzinnigengesticht "Dennen
oord", te Zuidlaren, werd opgenomen, na op 
23 Nov. 1937 in bewaring te zijn gesteld; 

dat er een geschil is ontstaan tusschen de 
gemeenten Amersfoort en Zuidlaren omtrent 
de vraag, uit de kas van welke gemeente de 
verplegingskosten van de armlastige patiën
te moeten worden voldaan; 

dat B . en W . van Amersfoort niet bereid 
zijn deze kosten voor rekening van hunne ge
meente te nemen, aanvoerende, dat Anje 
Bijsterveld aldaar in de bevolkingsregisters 
werd ingeschreven op ,9 Mei 1937, komen
de van Nederlandsch-Indië; dat mede wer
den ingeschreven haar echtgenoot Roelof 
Frans Vriesema en haar dochtertje Greta 
Dina Vriesema, geboren te Koeta- Radja 
(N.O.I.) op 14 October 1922; dat het gezin 
Vriesema tijdelijk inwonende was bij den 
zwager van de patiënte, den heer J . F. Kruit
wagen, Woestijgerweg 166 te Amersfoort; 
dat de bedoeling was 6 maanden met verlof 
bij familie in Holland door te brengen, om 
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daarna weer naar Indië te vertrekken; dat 
het huwelijk op 22 Sept. 1937 door echtschei
ding is ontbonden; dat volgens mededeeling 
van het gemeentebestuur van Amsterdam 
R. J. Vriesema op 4 Nov. 1937 te Amsterdam 
in het huwelijk is getreden met Maria Jo
hanna Veenhuysen en op 10 Nov. 1937 naar 
Bandoeng is vertrokken; dat Anje Bijste,
veld vóór en na de echtscheiding bij haar 
zuster te Zuidlaren vertoefde ; dat volgens 
mededeeling van het gemeentebe~tuur van 
Zuidlaren Anje Bijsterveld op 23 Nov. 1937 
als krankzinnig in het gesticht " D ennen
oord" aldaar is opgenomen, terwijl zij voor
dien geruimen tijd in het Noordersanatorium 
aldaar werd verpleegd; dat de patiënte van 
den dag der echtscheiding op 22 Sept. 1937 
af bevoegd was zelfstandig een woonplaats 
te kiezen en zij ten tijde, dat de rechterlijke 
machtiging om haar in een krankzinnigen
gesticht te plaatsen werd aangevraagd, niet 
in Amersfoort woonplaats had, doch in Zuid
laren bij hare zuster woonde; 

dat B. en W. van Zuidlaren evenmin ge
negen zijn de kosten ten laste van hunne 
gemeente te nemen, aanvoerende, dat uit het 
feit, dat het gezin voornemens was hier te 
lande bij familie 6 maanden door te brengen, 
om daarna weer naar Indië te vertrekken, 
volgens hunne meening duidelijk blijkt, dat 
het verblijf in Nederland van tijdelijken aard 
was; dat het gezin volgens hunne meening 
dan ook ten onrechte te Amersfoort in de 
bevolkingsregisters is opgenomen; dat, daar 
de duur van het verblijf op geen enkele plaats 
vast zou staan, huns inziens inschrijving in 
het Centrale bevolkingsregister had moeten 
plaats hebben (art. 28 Besluit Bevolkings
boekhouding 1936, n °. 342); dat, indien de
ze meening niet mocht worden gedeeld, de 
kwestie naar voren komt, of de gemeente 
Zuidlaren als de woonplaats van de krank
zinnige zal zijn aan te merken; dat hierop 
het antwoord, op grond van de volgende fei
ten, ontkennend luidt; dat de patiënte op 
II Nov. 1937 tegenover hen heeft verklaard, 
dat zij in Zuidlaren tijdelijk verbleef en dat 
zij woonplaats had in de gemeente Amers
foort, hetgeen zij op 23 Nov. daaraanvolgend 
tegenover den behandelenden geneesheer 
heeft herhaald; dat, wanneer zij met den In
specteur van h et Staatstoezicht op krank
zinnigen aannemen, dat zij tijdens haar ver
b lijf in de geme<::nte Zuidlaren in staat was 
tot het vestigen van een hoofdverblijf, men 
dus veilig kan aannemen, dat hare verkla
ring op II N ov. 1937 met den feitelijken toe
stand in overeenstemming was; dat zij hier
in worden gesterkt door een op 7 Febr. 1938 
gedagteekende mededeeling van het gemeen
tebestuur van Amersfoort , dat Anje Bijster
veld zonder aldaar aangifte van vertrek te 
hebben gedaan, naar hunne gemeente is ver
trokken; dat de verandering van woonplaats 
alleen tot stand komt door eene v e rklaring 
aan het bestuur der gemeente, welke men 
verlaat, zoowel als bij dat der gemeente, waar 
de woonplaats wordt overgebracht; dat bij 
het gemeentebestuur van Amersfoort op 7 

Febr. 1938 eene dergelijke verklaring niet 
was gedaan; dat het nu toch bezwaarlijk 
aangaat te beweren, dat op 23 Nov. 1937 
(den dag van opneming in het krankzinni
gengesticht) de patiënte te Zuidlaren haar 
hoofdverblijf had en zulks te meer niet, nu 
de patiënte op 11 Nov. te voren uitdrukke
lijk heeft verklaard niet te Zuidlaren te wil
len wonen; dat blijkens mededeeling van de 
zuster van de patiënte, bij wie ze te Zuidla
ren tijdelijk verbleef, de patiënte herhaal-
delijk had verklaard, dat zij naar haar man 
terug wilde en, indien dit niet mocht geluk
ken, zij zou gaan dienen of zou trachten op 
een boot geplaatst te worden als employé; 
dat zij in geen geval zich te Zuidlaren zou 
willen vestigen, omdat aldaar geen gelegen
heid was voor de opvoeding van haar kind; 

0. dat blijkens de stukken Anje Bijst er
veld in het begin van Oct. 1 93 7 van Amers
foort naar haar zuster te Zuidlaren is ver
trokken en sindsdien in de gemeente Amers
foort geen verblijf meer heeft gehouden; 

dat hieruit volgt, dat de patiënte op 23 
Nov. 1937, den datum, waarop de rechter
lijke machtiging om haar in een krankzinni
gengesticht te plaatsen werd aangevraagd, 
geen woonplaats meer had in de gemeente 
Amersfoort; 

dat de patiënte evenmin geacht kan wor
den op dien datum woonplaats te hebben ge
had in de gemeente Zuidlaren; 

dat toch, daargelaten de vraag, of zij toen
tertijd wel in staat was, een hoofdverblijf te 
vestigen, in ieder geval van het vestigen van 
een zoodanig verblijf in de gemeente Zuid
laren geen sprake is geweest; 

dat zij immers is gaan logeeren bij een te 
Zuidlaren wonende zuster, terwijl zij uitdruk
kelijk op II Nov. 1937 heeft verklaard in 
geen geval zich in deze gemeente te willen 
vestigen; 

dat de patiënte evenmin in eene andere 
gemeente binnen het Rijk woonplaats heeft 
gehad; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e beslissen, dat geene gemeente kan wor

den aangewezen als de woonplaats van de 
armlastige krankzinnige Anje Bijsterveld 
voor de toepassing van art. 39 der Armen
wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za 
ken enz. 

(A.B.) 

r D ecember r939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 40). 

Wel heeft het gemeentebestuur van 
A., door de verhuiskosten voor rekening 
van zijne gemeente te nemen, invloed 
uitgeoefend op de komst van den be
trokkene in B ., doch er is geen voldoen
de grond tot toepassing van art. 40 2e 
lid, daar van den betrokkene, die regel
matig werk had en, naar het zich liet 
aanzien, zou blijven houden, en wiens 
financieele ondersteuning, verband hou-
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dend met de ziekte en het overlijden van 
zijne echtgenoote, als verder niet meer 
noodig, eerstdaags zou worden gestaakt, 
bezwaarlijk door het gemeentebestuur 
van A. kon worden vermoed, dat hij in 
B. door zijne huishoudster in den steek 
gelaten, verplicht zou worden van zijn 
werk thuis te blijven om zijne kinderen 
te verzorgen, tengevolge waarvan hij 
steun ingevolge de Armenwet zou be
hoeven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van het ge
zin A. Jonker; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Nov. 1939, n °. 631; • 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 Nov. 1939, n °. 
n979, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Auke Jonker begin Februari 193 9 
met gezin en huishoudster uit de gemeente 
Ouder-Amstel naar de gemeente Mijdrecht 
kwam, alwaar reeds zeer kort na de aankomst 
ondersteuning van het gezin noodzakelijk 
bleek; 

dat B . en W . van Mijdrecht van oordeel 
zijn, dat het gemeentebestuur van Ouder
Amstel tot de komst van het gezin Jonker 
in hunne gemeente heeft medegewerkt door 
toezegging en betaling van de kosten van 
verhuizing naar Mijdrecht, en verzoeken de 
door hun gemeente gemaakte kosten van on
dersteuning met toepassing van art. 40 der 
Armenwet ten laste van de gemeente Ouder
Amstel te brengen; 

dat B. en W. van Ouder-Amstel evenwel 
van meening zijn, dat art. 40 der Armenwet 
hier niet van toepassing is, aanvoerende, dat 
A. Jonker in hunne gemeente in het huis 
Holendrechterweg n °. 48/49 woonde, een 
oude, ongeriefelijke woning met zeer vele ge
breken; dat de woning n ° . 48 onbewoonbaar 
was verklaard, en later bij woning n ° . 49 is 
getrokken, waardoor de onbewoonbaarvc~
klaring zonder gevolg is gebleven; dat hij f 3 
per week huishuur betaalde; dat Jonker 2 

Jan. 1939 met de mededeeling kwam, dat hij 
naar Mijdrecht wilde verhuizen, aangezien 
hij daar een veel betere en ruimere woning 
kon krijgen voor f 2.50 per week; dat hij daar 
ook een grooten m oestuin kreeg; dat hij wil
de verhuizen, daar zijn huiseigenaar nooit 
iets aan zijne woning wilde doen; dat hij, 
waar hij toe n woonde, naar zijn zeggen, niet 
langer kon blijven wonen; dat Jonker, die 
regelmatig werk had en steeds werk heeft, 
wanneer hij een huishoudster heeft om op 
zijne 6 jonge kinderen te passen en het huis
houdelijk werk te doen, toen vroeg, of de 
gemeente voor hem de verhuiskosten wilde 
betalen: dat hem toen van gemeentewege 
werd medegedeeld, dat hij wel goed moest 
overwegen, wat hij ging doen, vooral als hij 
dacht in de gemeente Mijdrecht eens steun 
noodig te hebben, terwijl de afstand naar 
zijn werk grooter zou worden; dat Jonker 

deze bezwaren niet telde; dat Jonker later 
terugkwam met de mededeeling, dat hij de 
woning gehuurd had en toen nogmaals vroeg, 
of de gemeente Ouder-Amstel de verhuis
kosten voor haar rekening wilde n em en; dat 
toen gunstig op zijn verzoek werd beslist; 
dat het echter vooral gaat om de vraag, of 
Janker als armlastige te beschouwen was in 
den zin der Armenwet; dat zij dat ontken
nen; dat hij, toen hij te Ouder-Amstel woon
de, regelmatig werk had; dat zijn loon ook 
altijd nog niets hooger was dan van een 
gewoon wei-kman, daar hij speciaal belast 
was met het afwerken van taluds van den 
in aanleg zijnden provincialen weg, voor 
welk werk een bepaalde geschiktheid is v er 
eischt; dat, omdat zijne vrouw ziek is gewor
den en ten slotte overleden is, er a f en toe 
hulp van de gemeente noodig was; dat zij 
ten tijde, dat de man - na het overlijden 
van de vrouw - een huishoudster had, ge
meend hebben, dat de man haar loon ook 
wel zelf kon betalen; dat de diaconie der 
Nederduitsch Hervormde Gemeente echter 
voorstelde, dat tezamen met de gemeente 
den eersten tijd het loon zou worden ver
goed; dat het huisgezin door de ziekte van 
de vrouw verwaarloosd was en het 6ezin 
dus den eersten tijd, dat de huishoudster er 
was, meer behoeften zou hebben ; dat toen 
gedurende eenige weken door de diaconie 
en de gemeente elk f 3 per week werd be
taald ; dat de man regelmatig bleef werken, 
weshalve hun college besloot, de bijdrage 
niet meer te verleenen; dat bij overleg met 
de diaconie de wenschelijkheid bleek om een 
overgangsregeling te treffen en het eerstge
noemde besluit in zooverre gewijzigd werd, 
dat nog enkele weken de helft, namelijk 
door de gemeente en de diaconie elk f 1.50 

zou worden betaald; dat de toestand van 
armlastigheid, indien m en het standpunt in
neemt, dat iemand, die van de gemeente f 3 
ontvangt voor een huishoudster, armlnstig 
is, dus reeds was opgehouden te bestaan, 
omdat reeds vóór zijn vertrek vaststond, dat 
met enkele weken ook de overgangstoelage 
van f 1.50 zou ophouden; dat het eigenaar
dige in het onderhavige geval is, dat Jonker 
in Ouder-Amstel niet meer armlastig was, 
aangenomen, dat hij het wel geweest is; dat 
hij een huishoudster had, die uit M ijdrecht 
kwam ; dat hij werk h ad; dat aan den steun
ambtenaar door B. en W. was opgedragen 
om de bijdrage voor de huishoudster te doen 
afloopen, hetgeen in uitvoering was; dat de 
m an naar M ijdrecht v e rtrok, vanv,laar ook 
zijne huishoudster kwam; dat de huisho•Jd
ster echter te Mijdrecht den man in den 
steek liet; dat hij niet een ander kon krijgen; 
dat de man thuis van zijn werk bleef om 
zijne kinderen te verzorgen; dat dus de man 
te Mijdrecht, kort na zijne komst aldaar, 
armlastig werd; dat de gemeente Ouder
Amstel op geen enkele wijze daaraan ook 
maar het minst schuldig is, dat ook niet in 
het minst kon worden vermoed, dat de man, 
toen hij in Mijdrecht ging wonen, in dezen 
toestand zou geraken; 
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0. dat weliswaar het gemeentebestuur van 
Ouder-Amstel, door de verhuiskosten van A. 
Jonker voor rekening van zijne gemeente te 
nemen, invloed op de komst van hem en 
zijn gezin in de gemeente Mijdrecht heeft 
uitgeoefend, doch dat er onder de omstan
digheden, zooals zij zich hier hebben voor
gedaan, geen voldoende grond aanwezig is, 
tot toepassing van art. 40, 2e lid, der Armen
wet; 

dat hich van A. Jonker, die regelmatig 
werk had en, naar het zich liet aanzien, zou 
blijven houden, en wiens financieele onder
steuning, verband houdende met de ziekte 
en het overlijden van zijne echtgenoote, als 
verder niet meer noodig, eerstdaags zou wor
den gestaakt, bezwaarlijk door het gemeen
tebestuur kon worden vermoed, dat hij in 
Mijdrecht, door zijne huishoudster in den 
steek gelaten, verplicht zou worden van zijn 
werk thuis te blijven, om zijne kinderen te 
verzorgen, t engevolge waarvan hij steun in
gevolge de Armenwet zou behoeven; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet, zich hier niet voor
doet, en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 

z D ecember z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 248) . 

N u de financieele positie der gemeente 
het ramen van een bijzondere bijdrage 
uit het Werkloosheidssubsidiefonds noo
dig maakt en dus de uitgaven tot het 
strikt noodige behooren te worden be
perkt, hebben Ged. Staten terecht be
zwaar gemaakt tegen de uitgave voor 
centrale verwarming in een gemeente
gebouw; de berekening van B. en W . dat 
de kosten daarvan nagenoeg opwegen te
gen de daarmede te bereiken besparing 
kan niet juist worden geacht, aangezien 
daarbij t en onrechte is uitgegaan van 
een afschrijvingstermijn van niet m inder 
dan 30 jaar, terwij l bovendien gee n re
kening is gehouden met de kosten van 
het onderhoud der centrale verwarming. 

Wij WILH ELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B . en W . der gemeente R enkum, namens den 
raad dier gemeente, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Gelderland van 20 Juni 
1939, n °. 298 , bij hetwelk goedkeuring is ont
houden aan het raadsbesluit d .d . 12 Aug. 
1937, tot wijziging van de begrooting voor 
1937; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, adviezen 
van 20 Sept. 1939, n°. 509, en 8 Nov. 1939, 
n °. 509/I63; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 28 Nov. 1939, n ° . 
25010, afdeeling Binnen!andsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Renkum in 
zijne vergadering van 12 Aug. 1937 besloot 
de begrooting dier gemeente voor het jaar 
,93 7 te wijzigen o.m. in dier voege, dat daar
in in de IIe afdeeling resp. onder de volg
nummers 548a en 620a worden opgenomen de 
navolgende uitgaven: 

Kosten van bouwen van nieuwe arrestan
tenlokalen m et centrale verwarming bij het 
politiebureau f 3 .195, en 

Kosten van centrale verwarming in het 
gebouw Utrechtschestraatweg f 3.500; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van 20 Juni 1939, n " . 298, aan het 
evengenoemde raadsbesluit goedkeuring heb
ben onthouden, daarbij overwegende, dat het 
aanbrengen van centrale verwarming in het 
gebouw Utrechtschestraatweg niet noodza
kelijk is te achten; dat de bouw van nieuwe 
arrestantenlokalen met centrale verwarming 
zeer goed te scheiden is van het aanbrengen 
van centrale verwarming in het hoofdge
bouw; dat de gemeentefinanciën versobering 
eischen, zoodat alle niet strikt noodzakelijke 
uitgaven achterwege dienen te blijven; dat 
dan ook het aanbrengen van centrale ver
warming in het hoofdgebouw bezwaar ont
moet; 
dat van deze beslissing B. en W . van Ren
kum, hiertoe bevoegd overeenkomstig art. 
212 , laatste Jid, der gemeentewet, krachtens 
het raadsbesluit van 19 Oct. 1933, n °. 12, 
goedgekeurd door Ged. Staten bij h un be
sluit van 7 Nov. 1933, n°. 146, bij Ons in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat het 
oogenschijnlijk geen nut heeft om de begroo
ting voor het jaar 1937 te wijzigen wegens 
een nog uit te voeren werk; dat het hun ech
ter gewenscht voorkomt, dat door beslissing 
over de onderhavige begrootingswijziging in 
beginsel een uitspraak over den aanleg der 
centrale verwarming wordt verkregen; dat 
tegen de beslissing van Ged. Staten van Gel
derland h et volgende kan worden aange
voerd, namelijk, dat de meerdere kosten van 
aanleg van centrale verwarming in het hoofd
gebouw worden geraamd op f 3500, tenge
volge waarvan een jaarlijksche aflossing, deze 
gerekend op 30 jaren, een bedrag op de be
grooting moet worden gebracht v an f :i:i:6 .66, 
terwijl de rente over deze f _1500 vordert voor 
het eerste jaar f 122.50, gerekend, dat de 
leening tegen een rentevoet van 3½ % kan 
worden gesloten, met een jaarlijksche ver
mindering van rente ad f 4.09 wegens de af
lossingen, zoodat, indien het gemiddelde 
wordt genomen van de rente over het ge
heele tijdvak, deze per jaar kan gesteld wor
den op f 61.25, tezamen met de aflossing vor
m end een bedrag van f u6.66 + f 61.25 = 
f 177.91 of rond f 178; dat blijkens rapport 
van den gemeente-architect een besparing 
op het kolenverbruik kan worden verkregen 
van f 75 per jaar, welk bedrag nog is te ver
meerderen met ± f 12 , zijnde de gelden, die 
besteed werden voor onderhoud van kachels 
enz., waarbij dan is inbegrepen de verwar-
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ming van de arrestantenlokalen, die bij het 
niet-aanleggen van centrale verwarming in 
het hoofdgebouw f 0.75 per dag aan brand
stof vorderen en bij onafgebroken verwar
ming, hetgeen vermoedelijk het voordeeligst 
is, f go per winter; dat de direct ingaande 
mindere kosten bedragen f 75 besparing op 
kolen, f 12 op onderhoud kachels en f go, 
omdat de verwarming van de arrestantenlo
kalen in de kosten van verwarming voor het 
geheele gebouw zijn inbegrepen, zijnde te
zamen f 177; dat het berekende voordeel ad 
rond f 177 niet noemenswaardig minder is 
dan de gemiddelde kosten voor rente en af
lossing per jaar; dat, afgezien van de finan
cieele zijde er nog voordeelen zijn van an
deren aard, te weten, dat de lokalen meer 
stofvrij blijven en er minder brandgevaar is, 
voordeelen, die van beteekenis zijn in ver
band met het gebruik van het gebouw gedu
rende dag en nacht door de politie en des 
daags door den gemeente-ontvanger en den 
gemeente-architect, en mede in verband met 
de aanwezigheid van de archieven der ge
noemde diensten; dat het gebouw voorts be
langrijk aan nut wint, doordat het in tijd van 
nood steeds voor elk gebruik geschikt is; dat 
in dit gebouw met de vele belangrijke dien
sten centrale verwarming een eisch des tijds 
te noemen is; dat, al zou men ook anders niet 
direct tot aanleg van centrale verwarming in 
het geheele gebouw zijn overgegaan, nu het 
tijdstip daarvoor is aangebroken; dat toch 
op voorschrift van de Regeering centraal ver
warmde nieuwe cellen moeten worden ge
maakt (hetgeen ook breken in het gebouw 
zelve medebrengt) en dat, indien later weder 
tot centrale verwarming van het geheele ge
bouw wordt overgegaan, waartoe het toch in 
afzienbaren tijd zal moeten komen, dit on
economisch zal zijn en deze practijk dan 
tot moeilijkheden bij de installatie en tot 
grootere kosten zal leiden; 

0. dat Wij, gelet op de financieele positie 
van de gemeente Renkum, welke o. m. voor 
het sluitend maken van de begrooting voor 
het jaar 1937 het ramen van een bijzondere 
bijdrage uit het Werkloosheidssubsidiefonds 
noodig maakte, met Ged. Staten van oordeel 
zijn, dat de uitgaven ook in het jaar 1937 tot 
de strikt noodzakelijke behoorden te worden 
beperkt; 

dat de uitgave voor den aanleg van cen
trale verwarming in het hiervoor genoemde 
gebouw aan den Utrechtschestraatweg niet 
als een zoodanige uitgave kan worden aange
merkt; 

dat B. en W. weliswaar aanvoeren, dat, 
nu toch in de nieuwe arrestantenbewaar
plaats centrale verwarming moet worden 
aangelegd, het oneconomisch zou zijn deze 
verwarming niet tegelijkertijd in het gehee
le gebouw te doen aanleggen, doch dat zulks 
niet opgaat; 

dat immers op grond van de ter zake uit
gebrachte ambtsberichten moet worden aan
genomen, dat, zooals Ged. Staten ook reeds 
terecht hebben overwogen, de aanleg van 
de centrale verwarming ten behoeve van de 

evenbedoelde arrestantenbewaarp1aats, welke 
aanleg slechts een bedrag van f 245 zal ver
gen, zeer goed te scheiden is van het aan
brengen van een dergelijke verwarming in 
het geheele gebouw, hetgeen een uitgave van 
niet minder dan f 3500 zou medebrengen; 

dat B. en W. wel berekenen, dat deze 
laatstbedoelde kosten nagenoeg opwegen te
gen de daarmede te bereiken besparing, doch 
dat deze berekening niet juist kan worden 
geacht, aangezien daarbij ten onrechte is uit
gegaan van een afschrijvingstermijn van niet 
minder dan 30 jaar, terwijl bovendien geen 
rekening is gehouden met de kosten van het 
onderhoud der centrale verwarming; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. 
(A.B.) 

2 December 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager.Onderwijs 1920 art. 73). 

Art. 73 1e lid sub c laat blijkens de 
bewoordin-gen toe, een lager aantal leer
lingen op te geven, voor wie het gebouw 
ruimte moet bieden, dan het totaal aantal 
leerlingen, dat zou kunnen worden ge
plaatst, indien het aantal in iedere klasse 
tot het toelaatbare maximum werd op
gevoerd. 

In casu is sprake van aanzienlijke toe
neming der bevolking in den zin van het 
4e lid, nu de bevolking van het onder
havig deel der gemeente van 1921 tot 
1939 is toegenomen van 877 tot 16! 7 
zielen, welke toeneming nog geleidelijk 
doorgaat, en het aantal schoolgaande 
kinderen in dat deel van 1924 tot 1937 
steeg van 119 tot 192. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Bestuur der Vereeniging tot stich
ting en instandhouding van een school met 
den Bijbel, gevestigd te Delfgauw, gemeente 
Pijnacker, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Zuid-Holland van 21 Febr. 1939, n°. 409, 
waarbij, met vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Pijnacker van 9 Sept. 
1938 is beslist, dat de door den appellant 
overeenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920 gevraagde medewerking voor de 
stichting van een bijzondere school voor ge
woon lager onderwijs te Delfgauw, gemeente 
Pijnacker, moet worden geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord adviezen 
van 4 Oct. 1939, n °. 362 en 15 Nov. 1939, 
n °. 362/169; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 November 1939, n °. 12478, afdeeling La
ger Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Pijnacker in 
zijne openbare vergadering van g Sept. 1938 
heeft besloten aan het bestuur van de Ver-
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eeniging tot stichting en instandhouding van 
een school met den Bijbel, gevestigd te Delf
gauw, medewerking te verleenen voor de 
stichting van een bijz. lagere school te Delf
gauw door voor de te stichten school drie lo
kalen van het gebouw van de openbare la
gere school aan de Schoolkade beschikbaar 
te stellen, daarbij overwegende, dat op de bij 
de aanvraag gevoegde verklaring, bedoeld in 
art. 73, lid 1 onder a der Lager-Onderwijs
wet 1920, handteekeningen voorkomen voor 
63 kinderen, waarvan er 6 buiten beschou
wing dienen te blijven, te weten 5 kinderen, 
omdat van hen, in verband met hun leeftijd 
of het einde van hun leerplicht, niet is te 
verwachten, dat zij de school bij de opening 
zullen bezoeken en 1 kind, voor wien niet 
de in leven zijnde moeder, doch blijkbaar 
een huisgenoot heeft geteekend; dat van de 
overblijvende 57 kinderen er 24 vallen onder 
de groep, genoemd in het vierde lid, onder b, 
van het bovenvermelde artikel; dat de be
volking van Delfgauw gedurende de laatste 
tien jaren aanzienlijk is toegenomen, terwij l 
voor een belangrijk en groeiend aantal kin
deren bijzonder onderwijs gewenscht wordt, 
hetwelk thans wordt gevonden op de op eeni
gen afstand gelegen scholen in de gemeente 
D elft; dat deze omstandigheden aanleiding 
geven om overeenkomstig art. 73, lid 4, der 
Lager-Onderwijswet 1920 de gevraagde me
dewerking te verleenen; dat in het gebouw 
der openbare lagere school te Delfgauw drie 
lokalen buiten gebruik zijn, welke blijkens 
bericht van den Inspecteur van het lager on
derwijs in de inspectie Delft, door nader te 
treffen voorzieningen bruikbaar gemaakt 
kunnen worden voor de te openen school, en 
het bestuur bereid is deze lokalen in gebruik 
te aanvaarden; 

dat, nadat B. Noorland en 8 andere inge
zetenen der gemeente Pijnacker van dit 
raadsbesluit in beroep waren gekomen bij 
Ged. Staten van Zuid-Holland, dit college 
bij zijn besluit van 21 F ebruari 1939, n °. 
409 , met vernietiging van het bestreden be
sluit van den raad der gemeente Pijnacker 
van 9 Sept. 1938, in beroep alsnog heeft ver
klaard, dat de hier bedoelde medewerking 
wordt geweigerd; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat blijkens art. 75, tweede lid, d e r wet 
een aanvrage als de onderwerpelijke moet 
worden getoetst aan de vereischten, gesteld 
in art. 73; dat het schoolbestuur ter voldoe
ning aan het bepaalde onder c in het eerste 
lid van laatstgemeld wetsartikel een ·.rerkla
ring heeft overgelegd, v ermeldende o. m., 
dat het gebouw voor 91 leerlingen ruimte 
moet bieden en dat per klasselokaal ten hoog
ste 48 leerlingen zullen worden toegelaten; 
dat het eerstvermelde aantal, naar de kenne
lijke strekking van de gemelde wetsbepaling 
in verband met art. 79 der wet, een maxi
mum aangeeft; dat, gezien deze beide gege
vens, mitsdien moet worden aangenomen, 
dat de school slechts 2 klasselokalen kan tel
len; dat echter in het onderwerpelijke bewijs
stuk 3 zoodanige lokalen worden vermeld; 

dat mitsdien een der drie hierbedoelde aan
tallen, waarvan de vermelding vereischt is, 
onjuist moet zijn, weshalve aan het bepaalde 
in art. 73, eerste lid, sub c, der wet niet, of 
althans niet behoorlijk, is voldaan; dat in 
verband met het bepaalde bij art. 75, tweede 
lid, der wet derhalve reeds op dezen grond 
de aanvrage in beroep dient te worden ge
weigerd; dat derhalve, reeds afgescheiden 
van de vraag, welke i. c. bij de toetsing der 
verklaring onder a in het meerbedoelde art. 
73, juncto het vierde lid van dit wetsartikel, 
mede zou dienen te worden onderzocht, na
melijk of hier van een aanzienlijke toeneming 
of belangrijke verplaatsing van de bevolking 
in eenig deel der gemeente of andere gewich
tige omstandigheden, als bedoeld in art. 73, 
vierde lid, der wet sprake is, hetgeen overi
gens i . c. nog niet aannemelijk is gemaakt, 
het beroep der appellanten gegrond moet 
worden verklaard; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de opvatting van Ged. Staten stellig on
juist is; dat immers niet kan worden aan
genomen, dat de wet aan de schoolbesturen 
den eisch stelt in de bedoelde verklaring een 
opgave te doen van méér leerlingen dan het 
op de nieuw te stichten school verwacht; dat 
die eisch in hooge mate onredelijk zou zijn, 
omdat van deze opgave ingevolge art. 79, 
leden 2 en 3, der wet het behoud van de te 
storten waarborgsom afhangt; dat het aan
tal aan te vragen lokalen samenhangt met 
het werkelijk aantal leerlingen, hetwelk het 
schoolbestuur verwacht, omdat eenerzijds 
van dat aantal leerlingen het ingevolge art. 
28 der wet verplichte aantal onderwijzers af
hankelijk is en anderzijds voor elke verplich
te leerkracht, wier aanwezigheid blijvend 
noodig is, een leslokaal beschikbaar moet 
zijn; dat voorts b lijkens het Bouwbesluit en 
blijkens de practijk tegenwoordig een school
lokaal van normale grootte 48 leerlingen kan 
bergen; dat volgens de opvatting van Ged. 
Staten een schoolbestuur, hetwelk een ge
bouw aanvraagt voor een school, waarvoor 
het meent te kunnen rekenen op een bezet
ting van bijvoorbeeld 60 leerlingen en waar
voor dus twee leslokalen onvermijdelijk noo
dig zijn (in verband met de bepalingen van 
het Bouwbesluit) bij de aanvrage zou moe
ten opgeven, dat het lokalen voor 30 leer
lingen verlangde (hetgeen op zichzelf voor 
een lagere school te klein is en bovendien 
groeten last zou kunnen opleveren bij de 
verdeeling van de leerjaren, die niet alle even 
groot plegen te zijn), of een belangrijk groo
ter aantal leerlingen zou moeten opgeven dan 
het op de school meent te kunnen verwach
ten, met de daa raan verbonden vergrooting 
van het gevaar van geheel of gedeeltelijk 
verlies van de waarborgsom in de toekomst; 
dat trouwens de opvatting van Ged. Staten, 
dat de bedoelde opgave een maximum zou 
moeten aangeven, noch uitdrukkelijk in de 
wet is neergelegd, noch indirect daaruit kan 
worden afgeleid; dat integendeel bij deze 
opvatting de opgave van het aantal lee1lin-
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gen, waarvoor de school ruimte moet bieden, 
geheel overbodig zou zijn, daar immers dat 
getal dan met de opgave van het gewenschte 
aantal lokalen en van het maximum aantal 
leerlingen per lokaal automatisch gegeven 
zou zijn; dat, nu de wet naast elkaar stelt 
een opgave van het aantal lokalen en van 
de grootte der lokalen eenerzijds en van het 
aantal leerlingen, waarvoor de school ruimte 
moet bieden, anderzijds, daarmede kennelijk 
is aangeduid, dat hier bedoeld zijn afzonder
lijke opgaven, waarvan niet de eene zonder 
meer van de andere afleidbaar is; dat dit 
trouwens reeds door de Kroon werd beslist 
bij Haar besluit van 5 Mei I927, n °. 27; dat 
Ged. Staten voorts overwogen, dat niet aan
nemelijk zou zijn gemaakt, dat in het onder
havige geval aanzienlijke toeneming of be
langrijke verplaatsing der bevolking of an
dere gewichtige omstandigheden een beroep 
op het vierde lid van art. 73 der Lager-On
derwijswet I920 zouden rechtvaardigen; dat 
Ged. Staten hierbij blijkbaar over het hoofd 
zien, dat, nu de raad der gemeente Pijnac
ker de aanwezigheid van belangrijke toene
ming der bevolking erkende, het niet op den 
weg van het schoolbestuur ligt om de juist
heid dezer erkenning te bewijzen, doch op 
die van de appellanten om het tegendeel aan 
te toonen; dat uit de overwegingen van Ged. 
Staten niet blijkt, dat en op welke gronden 
de appellanten daarin zijn geslaagd; dat 
daarentegen naar de meening van het school
bestuur uit de t en processe overgelegde stuk
ken duidelijk blijkt, dat t en deze art. 73, lid 
4, der Lager-Onderwijswet I920 door den 
raad terecht van toepassing is geacht ; 

0 . dat Wij, in tegenstelling met Ged. Sta
ten, van oordeel zijn, dat de onderwerpelijke 
aanvrage om medewerking voor de stich
ting van een bijzondere school in Delfgauw, 
gemeente Pijnacker, voldoet aan het voor
schrift van art. 73, eerste lid, sub c, der La
ger-Onderwijswet I920 ; 

dat immers deze bepaling blijkens hare be
woordingen toelaat een lager aantal leerlin
gen op te geven, voor wie het gebouw ruimte 
moet bieden, dan het totaal aantal leerlingen, 
dat zou kunnen worden geplaatst, indien het 
aantal in iedere klasse tot het toelaatbare 
maximum werd opgevoerd; 

dat Wij voorts met den Hoofdinspecteur 
van het Lager Onderwijs in de tweede hoofd
inspectie, wiens gevoelen omtrent deze aan
gelegenheid nader is ingewonnen op verzoek 
van de Afdeeling van d en Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, van oordeel 
zijn, dat zich hier voordoet een geval, waarin 
aanzienlijke toeneming van de bevolking in 
het hiervoor genoemde gedeelte der gemeente 
Pijnacker tot schoolstichting aanleiding 
geeft; 

dat immers blijkens het nadere door den 
Hoofdinspecteur uitgebrachte rapport de be
volking van Delfgauw van I92I tot I939 is 
toegenomen van 87 7 tot I6I7 zielen, welke 
toeneming, behoudens een zeer kleine terug
val in I936, nog geleidelijk doorgaat; 

dat daarbij voorts in aanmerking moet 

worden genomen, dat het aantal schoolgaan
de kinderen in Delfgauw van I924 tot I937 
steeg van ug tot I92; 

dat, nu voor een belangrijk gedeelte van 
deze kinderen Christelijk onderwijs wordt 
verlangd, er alle aanleiding is in de hierbe 
doelde buurtschap de stichting van eene bij
zondere school voor dat onderwijs mogelijk 
te maken; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
de gemeenteraad van Pijnacker 24 kinderen, 
die thans binnen een afstand van 4 km van 
hunne woningen gelegen gelijksoortige bij
zondere scholen in de gemeente Delft be
zoeken, en voor wie in deze scholen in de 
voor hen bestemde klasse plaatsruimte be
schikbaar zal blijven, ingevolge het bepaalde 
in art. 73, 4e lid, terecht heeft medegerekend 
onder het aantal leerlingen, bedoeld in het 
eerste lid, onder a, van dat artikel; 

dat zulks medebrengt, dat, daar dit aan
tal, na aftrek van de leerlingen, die om an
dere in het raadsbesluit vermelde redenen 
niet mogen worden medegeteld, 57 bedraagt, 
de aanvrage ook aan het vereischte van art. 
73, eerste lid, ander a, voldoet; 

dat, gelet op het vorenstaande, het bestre
den besluit van Ged. Staten niet kan worden 
gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet I920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Ged. 

Staten van Zuid-Holland van 2I Febr. I939, 
n °. 409, het door B. Noorland en 8 andere 
ingezetenen der gemeente Pijnacker bij dit 
college ingestelde beroep tegen dat gedeelte 
van het besluit van den raad der gemeente 
Pijnacker van g Sept. I938, waarbij de ge
vraagde medewerking is verleend, alsnog on
gegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A. B.) 

4 December z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 168; Alg. 
Pol. Verord. van den Helder art. 58). 

De in de schriftuur ontwikkelde stel
ling steunt op de feitelijke beweringen 
waaromtrent in de stukken, waarvan in 
cassatie mag worden kennis genomen, 
niets blijkt. 

Ambtshalve: In het bewezene ont
breekt, dat req. met koopwaar heeft ge
vent, zooals in art. 58 onder a. der Alg. 
Pol. Verord. van den Helder verboden 
is. Nu dit vereischte in de bewezen t .1.1. 
ontbreekt, is het bewezene niet straf
baar volgens gezegd artikel, terwijl het 
ook niet bij eenige andere wettelijke be
paling strafbaar gesteld is . Dit klemt te 
meer, omdat in het tot bewijs gebezigd 
politieverbaal vermeld is, dat req. ge
vent heeft met boekjes en tractaten, 
welk venten volgens art. 58 onder b. 
alleen dan verboden is, als het roepende 
of schreeuwende geschiedt. 
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Op het beroep van H. v. B., colporteur, te • 
Leersum, requirant van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 
D en Helder van 23 Mei 1939, waarbij hij ter 
zake van " het in de gemeen t e D en Helder 
met koopwaren v enten" met aanhaling van 
de artt. 58 aanhef en onder a en de S t rafbe
paling der Alg. Politie Verordening voor de 
gemeente D en Helder en 23 en 91 Sr. is ver
oordeeld tot eene geldboete van vijf gulden, 
subsidiai r t ien dagen hechtenis. 

De Hooge Raad, en2. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op de door den requirant ingediende 

schriftuur, waarbij in verband met art. 168 
der Grondwet de niet strafbaarheid van het 
bewezen verklaarde betoogd wordt ; 

0 . dat bij het bestreden vonnis - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld 
- is bewezen verklaard het aan requirant bij 
oproeping, volgens nadere mondelinge op
gave door het 0 . M. ter terechtzitting over
eenkomstig art. 393 Sv., telastegelegde, lui
d ende: dat hij op 28 April 1939 des namid
dags ongeveer 2.30 uur in de gemeente Den 
Helder op den voor het openbaar verkeer 
openst aa nden rij wegViolenstraat heeft gevent 
zonder de vereischte vergunning; 

0. dat de bij de schriftuur ontwikkelde stel
ling steunt op tal van feitelij ke beweringen 
waaromtrent in de stukken, waarvan in cas
satie kennis mag worden genomen, niets 
blijkt, en welke derhalve niet voor een onder
zoek in cassatie in aanmerking kunnen ko
men· 

o.' echter ambtshalve: 
dat art. 58 der Algemeene Politie Veror

dening voor de gemeente Den Helder luidt : 
,,Onverminderd het bepaalde in de Win

kelsluitingswet 1930, S . 460, en de krachtens 
deze wet vastgestelde verordeningen , is het 
verboden: 

a . met koopwaren te venten. 
Met dit venten wordt gelijkgesteld: het 

opkoopen van voorwerpen of stoffen van wel
k en aard ook: 

ze. op of aan den openbaren weg of aan of 
in de huizen; 

2e. te water, aan boord van vaartuigen en 
op vlotten; 

3e. in hotels, in slaapsteden, of in het alge
meen in eenige inrichting, waar gelagen wor
den gezet, of in de aanhoorigheden van der
gelijke inrichtingen. 

b . roepende of schreeuwende boeken, cou
ranten, dag- of weekbladen en andere ge
drukte of geschreven stukken te koop of om 
niet aan te bieden, de lezing van zoodanige 
stukken aan te bevelen of den inhoud daar
van bekend te maken."; 

dat in het bewezene ontbreekt, dat requi
rant met koopwaar gevent heeft, zooals in 
art. 58 onder a voormeld verboden is; 

dat, nu dit vereischte in de bewezen telas
telegging ontbreekt, het bewezene niet straf
baar is volgens gezegd artikel, terwijl het 

ook niet bij eenige andere wettelijke bepa
ling strafbaar is gesteld; 

dat dit te meer klemt in het onderhavige 
gev al, omdat in het blijkens de aanteekening 
van het bestreden mondeling vonnis tot be
wijs gebezigde op ambtseed opgemaakt pro
ces-verbaal van den agent van politie, tevens 
onbezoldigden veldwachter der gemeente 
Den H elder H . W. J. Kerkhof, naar hetwelk 
de aanteekening van het mondeling vonnis 
v erwijst, vermeld is, dat requirant gevent 
heeft m et boekjes en tractaten, welk v enten 
volgens gezegd art. 58 onder b alleen dan ver
boden is, als het roepende of schreeuwende 
geschiedt; 

0. dat het bestreden vonnis derhalve niet 
in stand kan blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis , doch en
kel wat b etreft de aan het b ewezene gegeven 
qualificatie, de strafbaarverklaring van het 
feit en van den dader en de strafoplegging; 

En rechtdoende krachtens art. 10.5 der Wet 
R. 0 .: 

Verklaart het bewezene niet strafbaar; 
Ontslaat requirant van alle rechtsvervol

ging te dier zake. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat- Generaal Holsteyn.] 

(N. J.) 

4 December r939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Mot.- en Rijw.Regl. art. 
27ter; Wet R. 0. art. 99). 

Het bewezenverklaarde, waarin alle 
bestanddeelen van art. 27 ter aanhef en 
sub a M. en R.Regl. zijn te vinden, is 
terecht als een overtreding van dat voor
schrift aangemerkt. Req.'s grief, dat de 
Kantonr. heeft overwogen, dat onder 
"zitplaatsen" in genoemd artikel is te 
verstaan "de plaats, waarop men kan 
zitten en daartoe niet kan worden ge
rekend de open ruimte tusschen de zit
plaats eh de wanden van het motorrij
tuig", is in het wezen der zaak dan ook 
gericht tegen de bewezenverklaring en 
komt hierop neer, dat de Kantonr. zijn 
b e slissing die naang aande niet zou heb
ben genomen op den grondslag der t.1.1. 
Dit brengt mede, dat het middel, reke
ning gehouden met het bepaalde in art. 
9 lid 2 Wet R. 0. niet tot cassatie kan 
leiden. 

Op het beroep van M. 0. E ., kinderarts, te 
's-Gravenhage, requirant van cassatie tegen 
een mondeling vonnis van het Kantonge
recht te Haarlem van 5 Juli 1939, waarbij 
requirant ter zake van "als bestuurder van 
een motorrijtuig op meer dan twee wielen, 
daarmede over een weg rijden, terwijl naast 
den bestuurder twee personen gezeten zijn 
en de vrije ruimte van de zitplaatsen over de 
rugzijde gemeten, niet tenminste 0.60 M. be-
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draagt voor den bestuurder, en 0.40 M. voor 
elk der andere bedoelde personen", met aan
haling van de artt. 1, 27ter a, 73 van het 
Motor- en Rijwielreglement, 2, 28 en 30 van 
de Motor- en Rijwielwet, 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van vijftig 
cents en vervangende hechtenis van één dag. 
(Gepleit door Mr. F. A. Völlmar). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, en 
luidende: 

,,S. van art. 2 7ter van het Motor- en Rij
wielreglement, doordat de Kantonrechter 
overweegt, dat onder "zitplaatsen" in ge
noemd artikel is te verstaan "de plaats", 
waarop men kan zitten en daartoe niet kan 
worden gerekend de open ruimte tusschen de 
zitplaats en de wanden van het motorrijtuig"; 

ten onrechte, daar "de vrije ruimte van 
de zitplaatsen" niet, althans niet uitsluitend, 
wordt bepaald door het zitoppervlak, doch 
door de geheele voor het zitten beschikbare 
ruimte;" 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
dat hij op 15 Maart 1939, des namiddags 
omstreeks te 5.20 uur, in de gemeente Haar
lemmermeer als bestuurder van een vierwie
lig motorrijtuig daarmede heeft gereden over 
den voor het openbaar verkeer openstaanden 
rijweg, den Rijksweg n °. 4, terwijl naast den 
bestuurder twee volwassen personen gezeten 
waren en de vrije ruimte van de zitplaatsen, 
over de rugzijde gemeten, 1.28meterbedroeg; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat de telastelegging, evenals voormeld 

art. 27ter, op overtreding waarvan zij ken
nelijk doelt, spreekt van "zitplaatsen", zon
der nadere feitelijke omschrijving, zoodat 
aan dat woord in de te laste legging en in 
voormeld artikel dezelfde beteekenis moet 
worden toegekend; 

dat het bewezenverklaarde, waarin alle be
standdeelen van overtreding van art. 27ter, 
aanhef en sub a, van het Motor- en Rijwiel
reglement zijn te vinden, terecht als over
treding van dat voorschrift is aangemerkt, 
en de klacht van het middel in het wezen 
der zaak dan ook is gericht tegen de bewe
zenverklaring, en hierop neerkomt, dat de 
Kantonrechter zijn beslissing die naangaande 
niet zou hebben genomen Ot> den grondslag 
der te laste legging; 

dat dit medebrengt dat het middel, als kla
gende over het niet nakomen van een ande-
ren vorm dan de bij art. 99e Wet R. 0. be
paaldelijk aangewezene, niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteyn.] 

(N. J.) 

7 December 1939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Ongevallenwet 1921 artt. 58 
en 82). 

De risico-drager kan, wanneer eene 
beslissing van de R.V.B., houdende toe
kenning van schadeloosstelling, door den 
administratieven rechter is vernietigd, 
het inmiddels ten onrechte uitbetaalde 
en · hem in rekening gebrachte bedrag, 
niet van de R.V.B. terugvorderen. 

De Rijksverzekeringsbank, gevestigd te 
Amsterdam, ten deze vertegenwoordigd door 
Mr. Dr. Henri Leonard van Duijl, te Am
sterdam, in zijne hoedanigheid van Voorzit
ter van het Bestuur der Rijksverzekerings
bank, als zoodanig de Rijksverzekerings-
bank in en buiten rechten vertegenwoordi
gende, eischeresse tot cassatie van een door 
het Gerechtshof te Amsterdam , den 14den 
December 1938 (N. J. 1939 n°. 668) tus
schen partijen gewezen arrest, adv. Mr. A. 
E. J. Nysingh, 

tegen: 
de N. V. Eerste Rotterdamsche Maatschap
pij van Verzekering tegen Ongevallen, ge
vestigd en kantoor houdende te Rotterdam, 
verweerster in cassatie, adv. Jhr. Mr. W. H . 
den B eer P oortugael, gepleit Mr. Gerlings. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat de verweerster, hierna te noemen de 

Verzekering Maatschappij, in het kort stel- · 
lende: dat een zekere M . van Son, in dienst 
bij een werkgever, die aan haar zijn risico, 
uit de Ongevallenwet voortvloeiende, had 
overgedragen, een ongeval heeft gehad, ter 
zake waarvan het Bestuur der Rijksverze
keringsbank bij twee opeenvolgende beslis
singen telkens aan van Son voorloopig een 
rente heeft toegekend; dat de Verzekering 
Maatschappij van deze beslissingen in be
roep is gekomen en de Centrale Raad van 
Beroep te Utrecht op 31 Jan. 1934 de be
slissingen van genoemd Bestuur heeft ver
nietigd en heeft verstaan, dat aan M. van 
Son ter zake van het ongeval, daarbij be
doeld, geen schadeloosstelling ingevolge de 
Ongevallenwet 1921 toekomt; dat de Rijks
verzekeringsbank de schadeloosstellingen, 
die zij inmiddels had uitbetaald aan de Ver
zekering Maatschappij in rekening heeft ge
bracht en tot een bedrag van f 639.69 op 
hare rekening heeft geboekt, - voor de 
Arr.-Rechtb. te Amsterdam heeft gevorderd: 
terugbetaling van voornoemd bedrag met de 
wettelijke rente van den dag der dagvaarding 
af tot dien der voldoening, subsidiair tot 
boeking van voormeld bedrag ten voordeele 
van de Verzekering Maatschappij op hare 
rekening, meer subsidiair tot betaling van 
de door deze geleden schade, vast te stellen 
op f 639.69, met de wettelijke rente van den 
dag der dagvaarding af tot aan dien der vol
doening; 

dat de Rechtb. bij vonnis van 29 Juni 
1937 (1939, n°. 42, Red.) aan de Verzekering 
Maatschappij haar primaire vordering heeft 
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toegewezen, welk vonnis, na door de Rijks
verzekeringsbank ingesteld hooger beroep, 
bij het bestreden arrest is bekrachtigd, na
dat het Hof had overwogen: 

,,dat appellante als grief tegen het vonni~, 
waarvan beroep, heeft aangevoerd, dat de 
Rechtbank ten onrecht e heeft beslist, dat het 
stelsel der Ongevallenwet 1921 meebrengt, 
dat uitbetaling van gelden door de Rijks
verzekeringsbank als onmiddellijk gevolg van 
een door haar Bestuur vastgestelde toeken
ning van schadeloosstelling is te beschouwen 
en dat dientengevolge een beslissing, in hoo
ger beroep gegeven, omtrent de onjuistheid 
der toekenning ook bepaalt het karakter der 
ingevolge deze toekenning plaats gehad heb
bende uitbetalingen, hetgeen t en gevolge 
heeft, dat stortingen, door risicodragende in
stellingen of personen bij de Rijksverzeke
ringsbank op grond van zoodanige uitbeta
lingen verricht, als onverschuldigd betaald 
kunnen worden teruggevorderd; 

dat appellante er hierbij op heeft gewezen, 
dat de Rechtb. bij haar beslissing heeft voor
bij gezien, dat art. 58 lid 1 sub 2° der On
gevallenwet voor risicodragers de verplich
ting vaststelt om alle verrichte uitbetalin
gen te vergoeden, zoodat een beslissing in 
beroep, waarbij de toekenning van een ren
te door het Bestuur der Rijksverzekerings
bank wordt vernietigd, steeds onaangetast 
laat eenmaal verrichte uitbetalingen en en
kel gevolgen heeft met betrekking tot door 
het Bestuur der Bank vastgestelde toeken
ningen van schadeloosstellingen, zoo mede 
tot uitbetalingen, na de uitspraak in beroep 
te verrichten; dat dit ook voortvloeit uit den 
aard van het risico, hetwelk de risicodragers 
op zich hebben genomen, daar dit risico ook 
omvat het risico van uitbetaalde gelden in
gevolge toekenningen, door het Bestuur der 
Rijksverzekeringsbank ten onrechte vastge
steld; 

dat het Hof deze zienswijze niet deelt; 
dat toch niet art. 58 lid 1, sub 2° , doch 

art. 54 der Ongevallenwet 1921 den omvang 
vaststelt van het risico, hetwelk risicodra
gers op zich hebben genomen; dat namelijk 
art. 58 lid 1, sub 2°, enkel regelt den stor
tingsplicht van laatstgenoemden bij de 
Rijksverzekeringsbank in verband met door 
de Bank gedane en nog te verrichten uitbe
talingen, doch overigens geheel in het :-riid
den laat of en in hoeverre deze stortingen 
terecht zijn geschied; dat daarentegen art. 
.54 in aansluiting aan het in art. 1 der On
gevallenwet bepaalde vooropstelt, dat het te 
dragen risico betrekking heeft op de verze
kering van werklieden, gelijk deze bij de 
wet is geregeld; dat zonder meer uit deze 
twee laatstvermelde artikelen niet voort
vloeit, dat bovenbedoelde risicodragers heb
ben op te komen voor toekenningen van 
schadeloosstellingen en uitbetalingen welke 
niet op de wet zijn gebaseerd; 

dat voorts art. 82 lid 2 der Ongevallenwet 
1921 bepaalt, dat de beslissing, in beroep ge
geven, in de plaats treedt van die, waarte
gen beroep werd ingesteld, waaruit voort-

vloeit dat deze beslissing van kracht is van 
af den datum, waarop de oorspronkelijke 
door het Bestuur der R ijksverzekeringsbank 
gegeven beslissing is afgekomen en dat, bij 
ongegrondbevindin!!: van de vastgestelde toe
kenning der schadeloosstelling, deze toeken
ning en de daarop gebaseerde uitbetalingen 
als ongeldig zijn te beschouwen; 

dat weliswaar art . 82 lid 1 en 3 van meer
genoemde wet achtereenvolgens bepaalt, dat 
het beroep geen schorsende werking heeft 
ten aanzien van de oorspronkelijke beslis
sing en dat de uitbetaalde schadeloosstel
lingen niet kunnen worden teruggevorderd, 
doch deze voorschriften betrekking hebben 
op de verhouding van de Rijksverzekerings
bank tot de verzekerden en niet op die van 
de Bank tot de risicodragers; 

dat deze wetsuitlegging, welke geheel 
overeenstemt met de geldende rechtsopvat
tingen omtrent de terugwerkende kracht van 
het hooger beroep in het algemeen, steun 
vindt in de geschiedenis der Ongevallen
wet; dat namelijk in 1909 van Regeerings
wege werd voorgesteld, dat de kosten van de 
reeds genoten schadeloosstellingen, waarop 
het recht in beroep is ontzegd, ten laste ko
men van den S taat (art. 9obis, tweede lid; 
Bijl. 2de Kamer 1908/09 292 1- 3); dat dit 
voorstel op verzet is gestuit bij de behande
ling in de Tweede Kamer, bij welke gelegen
heid Mr. Duys er op heeft gewezen, dat de 
ten onrechte verleende schadeloosstellingen 
behooren te komen ten laste van de industrie 
en hetzij als administratiekosten of op an
dere manier moeten worden omgeslagen; 

dat Mr. Kooien eenzelfde zienswijze heeft 
verkondigd ten opzichte van hulp, door doc
toren verleend, ten behoeve van personen, 
die achteraf geen verzekerden blijken te zijn, 
en voorts heeft betoogd, dat de kosten, waar
onder ten onrechte verleende schadeloosstel
lingen, behooren te komen t en laste van de 
werkgevers; 

dat op grond van dit verzet de Minister 
het voorgestelde art. 9obis van het ontwerp 
heeft ingetrokken; 

dat hieruit blijkt, dat naar het oordeel van 
de Regeering in 1909 het stelsel der wet 
geenszins meebrengt, dat uitbetalingen op 
grond van foutieve beslissingen voor reke
ning kome n van den risicodrager; 

dat ook appellante - gelijk ten processe 
vaststaat - aanvankelijk een zelfde stand
punt als de Regeering heeft ingenomen en 
in navolging van het door genoemde Ka
merleden betoogde bovenbedoelde kosten 
onder Administratiekosten heeft gebracht, 
welk standpunt zij eerst in 1925 heeft prijs 
gegeven; 

dat op grond van het bovenstaande moet 
worden aangenomen, dat de door appellante 
naar voren gebrachte onderscheiding tus
schen toekenning van schadeloosstelling en 
uitbetaling van gelden ingevolge eener toe
kenning, voor de beslissing van dit geding 
niet van gewicht is en dat de door appellan
te verdedigde wetsuitlegging moet worden 
verworpen;" 
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0. dat door de Rijksverzekeringsbank te
gen 's Hofs arrest met het navolgende mid
del van cassatie wordt opgekomen: 

S. of v. t . van de artt. 40, 41, 54, 55, 56, 
58, 63, 64, 81, 82, 85, 96 en 97 van de Onge
vallenwet 1921 i. v. m . de artt. 1, 11, 14, 
15, 16, 18, 25, 26, 27, 27a, 28, 28a, 29, 33, 
34, 45, 57, 60, 61, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 79, 80 en 109a van de Ongevallenwet 
19:n; 1, 2, 3 en 19 van de Wet op de Rijks
verzekeringsbank 1920 (S. 780), 1, 2, 3, 5, 6 
en 6a van het K. B . van 3 Sept. 1921 (S 
1042), sedert gewijzigd; 1395 B . W. en 48 
Rv., door op de in het arrest vermelde gron
den het vonnis van de Arr.-Rechtb. te Am
sterdam, waarbij d e Rijksverzekeringsbank 
werd veroordeeld om aan verweerster terug 
te betalen een bedrag in hoofdsom groot 
f 639.69, 

te bekrachtigen 
ten onrechte, omdat de betaling van het 

ten processe bedoelde bedrag van f 639.69 
door verweerster aan de Rijksverzekerings
bank niet onverschuldigd, doch verschul
digd was, en zulks is gebleven niettegen
staande de Centrale Raad van Beroep de 
toekenningen van voorloopige rentes aan 
den ten processe bedoelden M . van Son 
door d e Rijksverzekeringsbank (krachtens 
welke toekenningen de Rijksverzekerings
bank vóór de beslissingen van · den Centra
Jen Raad van Beroep in totaal gemeld be
drag van f 639.69 had uitbetaald) heeft ver
nietigd en heeft beslist dat aan genoemden 
van Son geen schadeloosstelling ter zake van 
het ongeval, in de beslissingen van de Rijks
verzekeringsbank bedoeld, toekomt, daar in 
geval van risico-overdracht aan een N. V . 
of rechtspersoonlijkheid bezittende vereeni
ging, door de risicodraagster (in casu ver
weerster) aan de Rijksverzekeringsbank 
overeenkomstig de Wet verschuldigd is on
der meer het bedrag der schadeloosstellin
gen, door d e Rijksverzekeringsbank uitbe
taald ter zake van ongevallen, overkomen 
aan werklieden, die voor risico van de ven
nootschap of Vereeniging waren verzekerd, 
welke betaalplicht mede omvat het risico 
van uitbetaalde en niet terugvorderbare gel
den ingevolge toekenningen door het Be
stuur van de Rijksverzekeringsbank ten on
rechte vastgesteld, 

hebbende het Hof, ten 1 ° ten onrechte den 
omvang van den betaalplicht van een risi
codragende vennootschap gezocht in art. 54 
der Ongevallenwet 1921, in plaats van in 
de artt. 40, 58 en 64 dier wet in verband met 
bovenaangehaalden Algemeenen Maatregel 
van Bestuur. 

2 °. uit het oog verloren, dat ook in geval 
van vernietiging van beslissingen van het 
Bestuur der Rijksverzekeringsbank omtrent 
toe te kennen schadeloosstellingen hetgeen 
krachtens die beslissingen uitgekeerd was, 
betaald werd ingevolge de Ongevallenwet 
1921 in den zin als bedoeld in de aangehaal
de bepalingen, 

3 °. het bepaalde in art. 82 der Ongeval-

lenwet 1921 onjuist opgevat en daarbij uit 
het oog verloren, dat het daar bepaalde ge
volg van de vernietiging eener beslissing 
houdende toekenning eener schadeloosstel
ling mede de rechtsverhouding tusschen 
Rijksverzekeringsbank en risicodragende 
vennootschappen beïnvloedt, 

4 °. uit het oog verloren, dat wat het Hof 
noemt geldende rechtsopvattingen omtrent 
de terugwerkende kracht van het hooger be
roep in het algemeen, voor de beslissing van 
het onderhavige geding niet van gewicht, 
althans niet beslissend, zijn, 

5 °. ten onrechte beslist dat naar het oor
deel van de Regeering in 1909 het stelsel van 
de W et geenszins zou medebrengen, dat uit
betalingen op grond van foutieve beslissin
gen voor rekening komen van d en risicodra
ger, welk oordeel , ware het anders, trouwens 
evenmin beslissend kan zijn, 

terwijl ten slotte 's Hofs vaststelling dat 
ook de Rijksverzekeringsbank zelve aanvan
kelijk eenzelfde standpunt heeft ingenomen 
en bovenbedoelde kosten (te weten uitbe
talingen op grond van foutieve beslissingen) 
onder administratiekosten heeft gebracht, 
welk standpunt zij eerst in 1925 heeft prijs
gegeven, niet medebrengt, dat het sedert 
1925 door de Rijksverzekeringsbank inge
nomen standpunt onjuist is, doch het Hof 
had moeten doen beslissen dat nu het thans 
ingenomen standpunt naar aldus vaststaat, 
reeds sedert 1925 in de practijk wordt toege
past, er geen belang bestaat dat stelsel on
geldig te verklaren, daar het hoewel naar het 
oordeel van eischeres in cassatie overeen
komstig de Wet, in ieder geval door de Wet 
niet wordt verboden; 

0. dienaangaande: 
dat het Hof ten onrechte aanneemt, dat 

art. 54 der Ongevallenwet 1921, ten aanzien 
der werknemers en naamlooze v ennoot 
schappen of vereenigingen, die krachtens dat 
artikel het risico dragen van de bij de wet 
geregelde verzekering van nader aangeduide 
werklieden, ook den omvang van dat risico 
zou bepalen, vermits dat artikel dienaan
gaande niets inhoudt, doch die omvang 
moet worden afgeleid uit de wettelijke rege
ling, waarnaar het artikel verwijst; 

dat art. 70 derzelfde wet het Bestuur der 
Rijksverzekeringsbank belast met de vast
stelling en toekenning der schadeloosstellin
gen, terwijl art. 71 v oorschrijft dat, naar de 
aldaar gemaakte onderscheidingen, die vast
stelling en toekenning in g':!val van ongeval
len met doodelijken afloop terstond na het 
onderzoek of na ontvangst van het bewijs 
van het overlijden en in andere gevallen zoo 
spoedig mogelijk na afloop van een korten 
termijn moeten plaats vinden; 

dat dit voorschrift, in verband met de 
omstandigheid, dat, behoudens in een hier 
niet ter zake doend geval, van de desbetref
fende beslissingen van het Bestuur beroep 
openstaat (art. 85), er noodzakelijk toe moet 
leiden, dat somtijds, zooals in het onderhavig 
geval is geschied, schadeloosstellingen wor-
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den toegekend en vastgesteld, waaromtrent 
later in beroep wordt beslist, dat zulks t en 
onrechte geschiedde; 

dat art. 82 daarmede rekening houdt en 
bepaalt, dat alsdan, hetgeen reeds als scha
deloosstelling is betaald, niet wordt terugge
vorderd; 

dat het nadeel, dat uit deze ter zake van 
onjuiste beslissingen van het Bestuur uit
betaalde schadeloosstellingen ontstaat, een 
gevolg is van de wijze, waarop de ongeval
lenverzekering bij de onderhavige wet is ge
regeld, en reeds hieruit volgt, dat dit nadeel, 
als rechtstreeksch uitvloeisel van het risico 
der aldus geregelde verzekering, in elk be
paald geval moet komen ten laste van den
gene, die in dat geval dat risico draagt; 

dat, volgt dus reeds uit het bovenstaande, 
dat de Rijksverzekeringsbank het bedrag 
der schadeloosstellingen, die zij op grond 
van daarna in beroep vernietigde beslissin
gen van haar bestuur aan M. van Son be
taalde, terecht aan de Verzekering Maat
schappij in rekening heeft gebracht, dit bo
vendien blijkt uit de artikelen der wet, die 
behandelen, hoe de middelen tot dekking 
der uitgaven moeten worden afgeboekt; 

dat, krachtens art. 40, 1ste lid, de midde
len tot dekking der ingevolge de wet uit te 
keeren schadeloosstellingen en der admini
stratiekosten door de werkgevers worden op
gebracht, in een geval als het onderhavige 
overeenkomstig de bepalingen van art. 58; 

dat bij dit laatste artikel aan een naam
looze vennootschap of vereeniging, waarop 
een risico als bedoeld in art. 54 is overge
dragen, wat de schadeloosstellingen a angaat, 
de verplichting wordt opgelegd te betalen 
het bedrag daarvan, door de Bank uitbe
taald of uit te betalen ter zake van ongeval
len, overkomen aan werklieden, die voor 
risico van de naamlooze vennootschap of 
vereeniging waren verzekerd, zonder dat 
daarbij onderscheid wordt gemaakt tusschen 
schadeloosstellingen die uit hoofde van juiste 
dan wel uit hoofde van onjuiste beslissingen 
van het Bestuur der Bank zijn uitbetaald, 
waaruit valt af te leiden, dat ook het bedrag 
van laatstgenoemde door de naamlooze ven
nootschap of vereeniging aan de Rijksverze
keringsbank moet worden voldaan; 

dat aan het bovenstaande het voorval '.lit 
de geschiedenis der wet, waarop het Hof 
zich beroept, niet zou kunnen afdoen; 

dat bovendien de geschiedenis van het in 
1909 ingediende ontwerp tot wijziging van 
de Ongevallenwet veeleer voert tot een con
clusie, lijnrecht tegenovergesteld aan die van 
het Hof, immers uit de Memorie van Toe
lichting blijkt, dat de Regeering verandering 
wilde brengen in de onder de toen van 
kracht zijnde wet geldende practijk, welke 
geheel gelijk was aan hetgeen de Rijksver
zekeringsbank in het onderhavige geval 
heeft gedaan, en dat deze poging niet ge
lukt is, omdat de Tweede Kamer in de op 
dit stuk bestaande bepalingen geen wijzi
gingen wilde zien aangebracht, en daarom 

het betreffende voorstel door de Regeering 
werd teruggenomen; 

dat het middel derhalve gegrond is en het 
bestreden arrest niet in stand kan blijven; 

0. dat de H. R. de hoofdzaak kan beslis
sen, omdat de vordering van de Verzekering 
Maatschappij in al haar onderdeelen uitgaat 
van de hierboven onjuist bevonden opvat
ting van de Ongevallenwet; 

Vernietigt het bestreden arrest en het 
daarbij bekrachtigde vonnis der Rechtbank; 

Ontzegt aan verweerster in cassatie hare 
vorderingen; 

Veroordeelt haar in de kosten der proce
dure in eersten aanleg, in hooger beroep en 
in cassatie. (Proceskosten resp. f 200 en 
f 375. Salaris in cassatie f 500, Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
D eze zaak komt hierop neer, dat de Bank 

uitbetalingen heeft gedaan ingevolge toeken
ningen welke haar Bestuur t en onrechte had 
vastgesteld, en de vraag is nu of de risico
dragende instellingen i. c. de Maatschappij 
het bedrag, dat zij tengevolge die onjuiste 
toekenningen bij de Bank hebben gestort, 
als onverschuldigd betaald, kunnen terug
vorderen. 

Het achtste hoofdstuk van de Ongevallen
wet 1921 leert in art. 81 dat van beslissingen 
der Bank, als waarvan in dit geval sprake is, 
beroep kan worden ingesteld, terwijl art. 82 
lid 3, stelt, dat wanneer in het beroep het 
recht op eene schadeloosstelling, die reeds 
betaald is, wordt ontzegd, die betalingen niet 
worden teruggevorderd. Dit geldt voor de 
Bank, doch de wet zegt nergens met zoovele 
woorden, dat andere risicodraagsters dan de 
Bank op dezelfde wijze gebonden zijn en het 
door haar krachtens art. 59 bij de Bank ge
storte geld, niet zouden kunnen terugvorde
ren. 

Daaruit zou kunnen worden afgeleid, zoo
als Rechtb. en Hof gedaan hebben, dat in 
dergelijke gevallen alleen de Rijksverzeke
ringsbank de gevolgen draagt van haar be
slissingen betreffende toekenningen, welke in 
beroep onjuist blijken, en de andere risico
draagster d aarvan vrij blijven. 

Het Hof grondt deze opvatting op de ge
schiedenis der wet, zooals het deze in het 
arrest vermeldt, en neemt dientengevolge 
aan, dat art. 82 lid 3 alleen betrekking heeft 
op de verhouding van de Bank tot de ver
zekerden en niet op die van de Bank tot de 
risicodragers. 

Nu dient hierbij echter in het oog te wor
den gehouden, dat het niet geheel juist is 
uitgedrukt, wanneer ik spreek over de mo
gelijkheid dat de Bank alleen de gevolgen 
van onjuiste beslissingen draagt, want er 
moet onderscheiden worden tusschen de 
Bank als administratief orgaan en de Bank 
als risicodraagster . 

Art. 40 der Wet, in hoofdstuk V "van het 
opbrengen der middelen tot dekking der uit-
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gaven" bepaalt, dat de middelen tot dek
king der ingevolge deze wet uit te keeren 
schadeloosstellingen en der administratie
kosten door de werkgevers worden opge
bracht. Dit kan langs tweeërlei weg geschie
den, n.l. hetzij door jaarlijksche bijdragen 
(een omslagstelsel), hetzij op de wijze om
schreven bij de artt. 57 en 58. Die tweede 
manier geldt voor de werkgevers, die zijn 
toegelaten zelf het risico · te dragen of wel 
dit overdragen aan een particulier lichaam. 
Dit systeem der wet brengt echter niet me
de, dat de Bank geen bemoeienissen zou heb
ben met de gevallen waarvoor het risico niet 
bij haar berust. Zij behandelt elk geval alsof 
zij het risico droeg. De bij een ongeval be
trokken belanghebbenden hebben tegenover 
de Bank dezelfde rechten, onverschillig of 
de Bank het risico draagt, dan wel of er in 
het bepaalde geval sprake is van een eigen 
of overgedragen risico. 

Uit de artt. 57 en 58 volgt, dat de werk
gevers, die zelf het risico mogen loopen of 
dit aan een particulier lichaam overdragen, 
moeten betalen een aandeel in de adminis
tratiekosten en hetgeen de Bank voor hun 
rekening heeft uitbetaald aan hun niet bij 
de Bank, maar door henzelf of particuliere 
lichamen verzekerden. 

Al bestaat er dus voor andere risico-dra
gers dan de Bank een eenigszins ander stel
sel dan voor de bij de Bank aangesloten ver
zekerden, zoo blijft toch het beginsel gelden, 
dat de werkgevers de ongevallenverzekering 
betalen in haar vollen omvang. Dit beginsel 
is eerst geheel doorgevoerd bij de wet van 
21 April 1922, S. 196, door de regeling ge
troffen in art. 97, krachtens welke bepaling 
oninbare premiën over alle risico-dragers, te 
weten de Bank, de zelf-risicodragende werk
gevers en de particuliere lichamen, waaraan 
werkgevers hun aansprakelijkheid overdroe
gen, wordt omgeslagen. 

De vraag welke in dit proces rijst, is nu 
hoe het gaan moet met de ten onrechte toe
gekende schadeloosstellingen, n.l. op welke 
wijze die op de werkgevers moeten verhaald 
worden. 

De Rijksverzekeringsbank kan zich vergis
sen of niet op de hoogte zijn bij het toeken
nen van een rente van alle daarop betrekking 
hebbende feiten en omstandigheden. Zelf 
kan zij dan een genomen beslissing wijzigen 
(Art. 75), en ook door het beroep, dat voor 
belanghebbenden is mogelijk gemaakt, kan 
<lit gebeuren. De uitbetalingen die intusschen 
gedaan werden zijn niet vatbaar voor terug
vordering zegt art. 75 lid 2 betreffende wij
zigingen welke de Bank zelve aanbrengt, en 
art. 82 lid 2 t. a. v. beroepszaken. 

Bij dit alles er van uitgaande, dat de werk
gevers deze sociale verzekering betalen, zou 
het van weinig belang zijn onder welk hoofd 
de Bank de ten onrechte uitgekeerde en door 
haar niet terug te vorderen bedragen boekte, 
wanneer er slechts één risico-drager, b.v. de 
Bank was. Immers uitgekeerde schadeloos
stellingen en administratiekosten zijn twee 
boekingen, maar het resultaat blijft voor de 

L. lQ'l9• 

Bank hetzelfde - zij verhaalt alles - scha
deloosstellingen en administratiekosten. 

Nu er echter meer risico-dragers dan de 
Bank zijn, kunnen twee stelsels gevolgd wor
den, welke voor de andere risico-dragers dan 
de Bank verschil maken in de gevallen, waar
in de Bank naar achteraf bleek ten onrechte 
uitkeeringen deed. De Bank kan die bedra
gen boeken onder uitgekeerde schadeloos
stellingen (zij zijn niet terugvorderbaar van 
degenen aan wien ten onrechte is uitge
keerd) en deze dus brengen ten laste van de 
risicodragers , zulks in verband met art. 58 2, 
of zij kan ze omslaan als administratiekosten 
over alle risicodragers ingevolge art. 40. 

Hetgeen de werkgevers die eigen risico 
dragen (art . .57) of de bijzondere lichamen, 
aan wie het risico is overgedragen hebben te 
betalen als aandeel in de administratiekos
ten is geregeld in het K. B. van 3 Sept. 1921, 
S. 1042 (later meermalen gewijzigd). Die 
bedragen worden voldaan door een voorloo
pige bijdrage en slotbijdrage, de laatste vast
gesteld volgens een in art. 3 opgenomen for
mule. 

Het K. B . geeft echter geen oplossing voor 
de vraag of ten onrechte uitgekeerde schade
loosstellingen onder die administratiekosten 
vallen, dan wel rechtstreeks met de andere 
risicodragers dan de Bank verrekend moeten 
worden. 

Het Hof beroept zich voor zijn wetsuit
legging in de eerste plaats op de geschiede
nis. Ik kan mij met de slotsom welke het 
Hof trekt (rechtsoverwegingen 3 tot en met 
9) uit die geschiedenis niet vereenigen. 

Bij de mondelinge behandeling in de Twee
de Kamer (Hand. 1909/1910, blz. 2108 vlg.) 
heeft Mr. Duys een uitvoerig betoog gehou
den, hetwelk tot strekking had uit een te 
zetten, dat niet de Staat, maar de industrie 
verschillende kosten, als kosten van ziekten, 
ten onrechte verleende schadeloosstellingen 
enz. had te dragen. Hij was daarom van oor
deel dat art. gobis, hetwelk die posten ten 
laste van den Staat bracht uit het ontwerp 
moest verdwijnen. Een andece spreker, Mr. 
Kooien, maakte als zijn hoofdbezwaar tegen 
de eerste twee leden van art. 9obis kenbaar, 
dat zij in strijd waren met het beginsel van 
de Ongevallenwet - n.l. dat de kosten van 
de ongevallen moesten komen ten laste van 
de werkgevers. 

Hij spreekt daarbij echter niet over de 
vraag of al de verschillende posten moeten 
gebracht worden onder administratiekosten 
of schadeloosstelling. 

Wel roerde hij te voren de kosten van me
dische hulp aan en sprak als zijn meening uit, 
dat wanneer eens bleek, dat iemand ten on
rechte voor rekening van de Bank is behan
deld, die uitgave moet komen onder de ad
ministratiekosten. Bij die opmerking liep het 
echter niet over de wijze van boeking, maar 
eveneens over de vraag of de kosten moesten 
komen ten laste van den Staat, dan wel van 
de werkgevers. 

Minister Talma 
maar nam toch het 

was niet overtuigd, 
voorgestelde art. 9obis 

33 
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terug, om m et dit onderwerp te wachten tot 
een latere technische herziening der wet. 

Uit deze geschiedenis volgt naar mijn oor
deel niet hetgeen het Hof daaruit als ge
volgtrekking maakt, n.l. dat naar het oordeel 
der Regeering in 1909 het stelsel der Wet 
geenszins meebrengt, dat uitbetalingen op 
grond van foutieve beslissingen voor reke
ning komen van den risicodrager. 

De zaak waarover het in deze procedure 
gaat, wordt naar mijn meening door deze ge
schiedenis niet op de wijze als het Hof oor
deelt, beslist. 

Voorts zegt het Hof dat de Bank - gelijk 
ten processe vaststaat - aanvankelijk een
zelf de standpunt heeft ingenomen als de R.e
geering en in navolging van hetgeen Mrs. 
Duys en Kooien gezegd hadden, de ten on
rechte uitgekeerde schadeloosstellingen onder 
administratiekosten heeft gebracht, welk 
standpunt zij eerst in 1925 heeft prijsgege
ven. 

Wanneer men met mij de hieraan vooraf
gaande slotsom uit de geschiedenis onjuist 
acht, gaat ook deze conclusie niet op. Het
geen het Hof zegt betreffende het systeem 
van de Bank komt hierop neer, dat de ver
keerdelijk uitbetaalde schadeloosstellingen 
vroeger onder administratiekosten werden 
gebracht en sinds 1925 geboekt werden onder 
schadeloosstellingen, dus eerst over allen 
werden omgeslagen en daarna op de )Jijzon
dere risico-dragers werden verhaald. 

Uit vonnis en arrest blijkt m. i. niet van 
een veranderd standpunt der Bank, al zegt 
het Hof in zijn rechtsoverwegingen, dat dit 
ten processe vaststaat. 

Neemt men aan, dat uit de geschiedenis 
der wet niet is af te leiden dat een regeling 
voor het boeken van ten onrechte toegeken
de schadeloosstellingen is gegeven, al wordt 
bij de totstandkoming wel eens gesproken 
over administratiekosten zonder het begrip 
nader te bepalen, dan kan echter ook niet 
gezegd worden, dat de Bank voor 1925 het
zelfde standpunt als de Regeering heeft aan
genomen; 

Het Hof schijnt te bedoelen, dat die uit
gaven eerst onder administratiekosten wer
den gebracht, en derhalve algemeen omge
slagen, terwijl zij sinds 1925 onder het hoofd 
schadeloosstellingen, welke dus voorzoover 
ze de Bank niet betroffen, verrekend wer
den met de andere risicodragers, verant
woord werden. 

Dit is in strijd met de feiten, al acht het 
Hof deze vaststaande. De ten onrechte be
taalde schadeloosst ellingen zijn altijd ten 
laste van die andere risicodragers gebracht 
en door dezen betaald. 

Het wetsvoorstel van 1910 bevatte het 
reeds besproken en bij de behandeling inge
trokken artikel 9obis, dat luidde: 

"Het bedrag van de door een getroffene of 
diens nagelaten betrekkingen reeds ontvan
gen geldelijke schadeloosstelling, waarop 
het recht in beroep is ontzegd, komt ten 
laste van den Staat. 

De kosten van de door een getroffene 

krachtens art. IQ dezer wet reeds genoten 
schadeloosstelling, waarop het recht in be
roep is ontzegd, komen ten laste van den 
Staat. 

De kosten van de genees- en heelkundige 
behandeling van een getroffene welke door 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank wor
den betaald, hoewel de getroffene naar het 
oordeel van het . . . . . . (hier zijn kennelijk 
eenige woorden uitgevallen, Red.) geen aan
spraak had op de schadeloosstelling, komen 
ten laste van de Staat." 

De Memorie van Toelichting (Bijl. 1908/ 
1909, 292 en 3) zegt hieromtrent, dat naar 
het oordeel van den Minister schadeloosstel
lingen, welke ontvangen of genoten zijn 
krachtens beslissingen der bank, niet ten 
laste moeten komen van de werkgevers, in
dien en voorzoover van deze beslissingen 
door den administratieven rechter vernietigd 
worden. Evenmin behooren de gedane beta
lingen te worden teruggevorderd van den
gene, te wiens behoeve zij zijn geschied, enz. 

Hierbij aansluitend werd voorgesteld de 
bepaling uit art. 76, houdende het verbod 
van terugvorderen te schrappen. Toen het 
wetsvoorstel betreffende art. 9obis werd te
ruggenomen, vergat men dit art. 76, doch 
in de Ongevallenwet 1921 werd de fout her
steld (Bijl. 1918-1919, 469 n°. 3 op art. 76). 

Later in 1924 heeft de Bank naar aanlei
ding van een bijzonder geval overleg ge
pieegd met de andere risico-dragers om alle 
kosten van geneeskundige behandeling, 
welke zij betaald had in gevallen, waarin 
geen schadeloosstelling werd toegekend, als 
administratiekosten te boeken. De Bank 
wilde dit toen tevens doen met de ten on
rechte uitgekeerde schadeloosstellingen, 
welke tot toen nog steeds op de risicodragers 
rechtstreeks werden afgewenteld. 

Hiervan is echter niets gekomen, omdat 
Minister Kooien een dergelijke regeling niet 
goedkeurde. Hij schreef aan de R ijksverzeke
ringsbank: 

"Bericht op schrijven van 5 September 
1925 Bh./N. N °. 873. Betreffende admini
stratiekosten R.V.B. N°. 2423 Afd. A.V. 

,,'s-Gravenhage, 17 September 1925. 
"Naar aanleiding van Uw nevenvermeld 

schrijven deel ik U mede, dat de nadere toe-
lichting van Uwen gedachtengang mij niet 
heeft kunnen overtuigen van de wenschelijk
heid om de t en onrechte toegekende schade
loosstellingen ten laste van de administratie
kostenrekening te brengen. De door U in de 
jaren 1903-1925 met betrekking tot die 
schadeloosstellingen gevolgde practijk heeft 
nimmer tot eenig bezwaar aanleiding gege
ven; zij vloeit geheel voort uit het stelsel der 
wet, dat het Bestuur der Rijksverzekerings
bank over alle schadeloosstellingen beslist; 
blijkt er eens eene ten onrechte toegekend 
te zijn, dan komt zij voor den betreffenden 
risicodrager, of dit is de Bank of een risico
vereeniging: ieder draagt zijn eigen portie. 
Het eene jaar kan de Bank, het andere jaar, 
een risicovereeniging, eens wat meer van 
deze kwade posten hebben. 
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"Bij de verdeeling der administratiekosten 
geldt een andere regeling. 

"U voert m.i . geen redenen aan, welke voor 
wijziging dier practijk voldoende klemmend 
zijn. Het door U naar voren gebrachte be
zwaar der schifting in gevallen, welke voor 
rekening van een risicodrager en welke voor 
rekening der administratiekosten zouden 
moeten komen, kan toch zeker niet van veel 
beteekenis zijn, waar U op de mededeeling 
van dat bezwaar laat volgen dat het gaat om 
een bedrag van naar schatting plm. 1000 

gulden per jaar. 
"Aangezien ik onnoodige verhooging van 

de administratiekostenrekening ongewenscht 
acht, zou ik het derhalve op prijs stellen, in
dien U met betrekking tot het onderhavige 
punt zich naar mijn inzicht zoudt willen 
richten." 

De Bank heeft zich daarbij neergelegd en 
zij is als systeem blijven volgen, dat de ten 
onrechte toegekende schadeloosstellingen 
niet onder het hoofd "administratiekosten" 
werden geboekt, doch ten laste van de risico
dragers onder de schadeloosstellingen bere
kend werden. 

Uit de bovenstaande uiteenzettingen volgt, 
dat ik, anders dan het Hof, aan de geschie
denis der wet en de handelingen door de 
Bank steeds in praktijk gebracht, geen gron
den kan ontleenen voor de juistheid der op
vatting dat de Bank t en onrechte uitgekeer
de schadeloosstellingen zelf moet dragen, 
wanneer er een andere risicodrager is . 

De vraag blijft dus, wie het risico draagt 
van ten onrechte toegekende schadeloosstel
lingen. 

Uit het voorschrift opgenomen in art. 40 
der Wet volgt, dat beide stelsels voor de 
Bank in wezen geen verschil maken. Zij 
moet zoowel schadeloosstellingen als admi
nistratiekosten op de werkgevers verhalen. 
Intusschen regelt de wet niet met zoovele 
woorden op welke wijze de Bank het ver
schuldigde aan de werkgevers in rekening 
moet brengen, en zooals ik meen uiteengezet 
te hebben geeft ook de geschiedenis daarom
trent niet voldoende licht. 

M.i. ligt aan dit geschil alleen ten grond
slag de vraag wat verstaan moet worden 
onder "het risico der bij deze wet geregelde 
verzekering", m.a.w. moet dit begrip "risico" 
in art. 54 eng worden opgevat en ziet het dus 
alleen op het risico, dat men zelf na over
dracht loopt, wanneer de toekenningen te
recht zijn gedaan, dan wel heeft m en het 
volledige risico, dus ook voor de ten onrechte 
uitgekeerde schadeloosstellingen. 

Het wil mij voorkomen, dat het laatste 
het geval is. De mogelijkheid is geschapen 
dat anderen (de werkgevers zelf of particu
liere lichamen door overdracht) het risico 
van de Bank overnemen. Nergens blijkt dat 
dit risico beperkter is dan dat van de Bank. 
Wie zelf dat risico wil loopen of door ove.-
dracht doen loepen, draagt dit dan ook vol
ledig. 

Wat de Bank betreft, wanneer zij alleen 
stond als risico-draagster, dan golden voor 

haar de bepalingen, dat zij ten onrechte be
taalde schadeloosstellingen niet kon terug
vorderen. Nu anderen naast haar het risico 
dragen vraag ik mij af, waarom deze in een 
bevoorrechter toestand zouden verkeeren, 
nu de wet zwijgt. De regeling der wet brengt 
mede, dat alleen de Bank - of er risico
overdracht in een gegeven geval is of niet, 
doet er niet toe - beslissingen neemt over 
het toekennen van schadeloosstellingen. Zij 
doet dit dus bij de uitvoering der wet voor 
den risico-drager, wanneer deze een ander is 
dan zij zelf. 

Het ware denkbaar, dat destijds bij de tot 
standkoming der Wet een andere werkwijze 
ontworpen was, waarbij de uitvoering der 
Wet niet gecentraliseerd werd in de Bank, 
doch aan iedere risicodrager het nemen van 
beslissingen volgens wettelijke regels zou 
zijn opgedragen. Vanzelfsprekend zou bij een 
dergelijke regeling ieder voor zijn eigen fou
tieve beslissingen boeten en dan ook het 
recht van terugvorderen missen. 

Nu is de Bank aangewezen om te handelen 
voor en namens andere risicodragers , wat de 
eenheid ten zeerste bevordert ; een achteraf 
foutief blijkende beslissing brengt dus ver
antwoordelijkheid daarvoor mede voor die 
risicodragers. De gevaren welke de Bank 
loopt om verkeerde uitkeeringen te doen in
gevolge hare beslissingen, zijn gevaren welke 
die risicodragers loepen. Daarom acht ik het 
onjuist, dat in gevallen als het in deze zaak 
behandelde, een risicodrager het blijkens uit• 
spraken van den beroepsrechter ten onrechte 
betaalde weer van de Bank zouden kunnen 
terugvragen. 

Ik meen er ook nog op te moeten wijzen, 
dat de regelingen van eigen risico en over
dracht alleen zijn opgenomen in het vijfde 
hoofdstuk der wet van het opbrengen der 
middelen tot dekking der uitgaven, en dat 
het zelf dragen of die overdracht overigens 
niet aan bijzondere bepalingen onderworpen 
is, afwijkend van die voor de Bank als risico
draagster geldend, welke zouden kunnen 
aantoonen, dat de overige bepalingen der 
wet niet evenzeer daarop toepasselijk zijn. 

Het zevende hoofdstuk bepaalt, dat de 
uitbetalingen nà de beslissingen der Bank 
moeten geschieden. 

Mij dunkt, dat ook art. 72 der wet er op 
wijst, dat voorloopig toegekende renten, 
wanneer nog een rechtsmiddel openstaat, 
worden uitgekeerd voor het risico van de 
betrokken risicodragers. 

Het gaat mij te ver uit art. 85, waarin een 
beroepsrecht is toegekend ook aan andere 
risicodragers dan de Bank, te willen aflei
den, dat hun aansprakelijkheid jegens de ver
zekerden, beperkter zou zijn. Die bepaling 
heeft m.i. slechts de bedoeling de rechts
zekerheid, ook van de risicodragers naast de 
Bank te bevorderen. 

Ik ben derhalve van meening, dat het mid
del juist is en tot cassatie moet leiden. 

Eischeres in cassatie heeft naast haar pri
maire vordering nog een subsidiaire en een 
meer subsidiaire ingesteld, waarover Recht-
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bank en Hof geen uitspraak hebben gedaan. 
Bij vernietiging van het arrest zal m.i . het 

daarbij aangevoerde, hoewel het op dezelfde 
gronden berust als de primaire vordering nog 
nader onderzocht moeten worden, weshalve 
ik concludeer tot vernietiging van het be
streden arrest, terugwijzing naar het Ge
rechtshof te Amsterdam tot verdere behan
deling der zaak met inachtneming van 
's Hoogen Raads arrest en veroordeeling van 
eischeres in de kosten dezer procedure. 

(N. J.) 

8 December z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Armenwet art. 63). 

De Rechtb. heeft vastgesteld, dat re
questrants schoonzoon zelf zich het 
noodzakelijk levensonderhoud niet kan 
verschaffen noch dit, hoewel daartoe een 
verzoek was gedaan, van anderen, inge
volge de wet tot het verstrekken daar
van gehouden, ontving. Die schoonzoon 
was derhalve een arme in den zin der 
Armenwet en, nu, gelijk de Rechtb. m ede 
vaststelde, de in art. 29 gestelde grenzen 
niet zijn overschreden, is verhaal vol
gens art. 63 mogelijk. 

Nu de Armenwet niet onderscheidt 
naar de oorzaak der behoeftigheid, zou 
de toepasselijkheid harer bepalingen 
slechts zijn uitgesloten op grond van een 
afwijkende wettelijke regeling, hetgeen 
echter ten aanzien van de aan werkloo
zen toe te k ennen ondersteuning niet het 
geval is. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Aan den Hoogen R aad der Nederlanden. 

Geeft eerbiedig te k ennen: 
Willem Frederik Tegelaar, wonende te Lei

den, (adv. Mr. G. L. van der Jagt); 
dat de K antonrechter te L eiden bij bevel

schrift d.d. 8 April 1938 op verzoek van het 
Bestuur der Burgerlijke Instelling voor Maat
schappelijken Steun te Amsterdam heeft be
volen de tenuitvoerlegging van het overeen
komstig de artt. 63 e.v. der Armenwet tegen 
den verzoeker geëischte verhaal tot een bedrag 
van f 208 voor over de periode van 1 Jan. tot 
en met 31: Dec. i:937 verleende ondersteuning 
aan verzoeker's schoonzoon A. van den Berg, 
wonende te Amsterdam, welk bevelschrift 
met den daarbij gevoegden staat van kosten 
aan requestrant op 3 Aug. 1938 werd betee
kend; 

dat hij tegen dit bevelschrift binnen den 
wettelijken termijn van 4 weken verzet heeft 
gedaan, waarna de Kantonrechter te Leiden 
bij beschikking van 7 September 1938, met 
vernietiging van genoemd b evelschrift van 
8 April 1938, heeft bevolen de tenuitvoerleg
ging van het door het Bestuur van voormelde 
instelling gevorderde verhaal van kosten van 
armenverzorging tegen verzoeker tot een be
drag van f 104, te weten eene bijdrage van f 2 

per week, berekend over de 52 weken van 1 

Jan. tot en met 31 Dec. 1937; 

dat verzoeker tegen deze beschikking, als
mede voor zooveel noodig ook tegen het ge
noemde bevelschrift d.d. 8 April 1938, in 
hooger beroep is gekomen bij de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage; 

dat gemelde Rechtbank, Eerste Kamer, bij 
hare beschikking van 13 Juni 1939 (1939, 
N ° . 857) heeft vernietigd de beschikking 
van den Kantonrechter te Leiden d.d. 7 
Sept. 1938, voor zoover daarbij was bevolen 
de tenuitvoerlegging van het door het Be
stuur van meergenoemde instelling gevorder
de verhaal van kosten van armenverzorging 
tegen appellant (thans requestrant in cas
satie) tot een hooger bedrag dan f 26, met 
bevestiging der beschikking voor het overige; 

dat requestrant tegen deze uitspraken, zoo
wel van de Rechtbank, als, voor zooveel noo
dig, ook van den Kantonrechter, hierbij be
roep in cassatie instelt bij Uwen Raad daar
bij a ls middel van cassatie stellende: ' 

"S. en/of v. t. van de artt. 56, 57, n2, 201 
Grondwet, 1, 2, 3, 6, 13, 17, 20, 28, 29, 30, 38, 
39, 40, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 69 Armenwet 
(Wet van 27 April 1912, S. 165), 376, 378, 
384, 384a, 384b B. W ., 48 Rv., 151 , 167, 168 
Gemeentewet, I, 3, 8 Wet van 4 Maart 1935, 
S . 76 (tot instelling van het Werkloosheids
subsidiefonds), gewijzigd bij de Wet van n 
Sept. 1936, S . 402, 10 van het K . B . van 1 Juli 
193?, S . 448 (vervangende het K. B. van 27 
Jum 1935, S . 364), 1, 2, 6, 12 der Rijkssteun
regeling (Circulaire van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw d.d. 15 
Jan. 1932, n °. 800 afd. W . & S.) , 

omdat de Rechtbank ongegrond heeft ge
acht de primaire grief, door requestrant, des
tijds appellant, tegen de beschikking van den 
Kantonrechter aangevoerd, daarbij overwe
gende: 

"0. dat appellant vooreerst bezwaar maakt 
enz." (zie voor het vervolg van deze over
wegingen N . J. 1939, N°. 857, Red.).; 

zulks ten onrechte, omdat: 
I. de Burgerlijke Instelling voor Maat

schappelijken Steun te Amsterdam, thans 
verweerster in cassatie, a lthans voor zoover 
haar taak omvat het verleenen van onder
steuning aan werkloozen overeenkomstig de 
bepalingen der boven aangehaalde R ijks
steunregeling, niet kan worden beschouwd als 
eene "instelling van w e ldadigheid in den zin 
der Armenwet"· 

Il. kosten v~n werkloozenondersteuning, 
verleend overeenkomstig gemelde bepalin
gen, niet zijn kosten van armenverzorging als 
bedoeld in art. 63 der Armenwet, en dus niet 
ingevolge de artt. 63 e. v . dier wet kunnen 
worden verhaald"; 

dat verzoeker ter toelichting van dit mid
del het volgende moge aanvoeren: 

Ad I. De Burgerlijke Instelling voor Maat
schappelijken Steun te Amsterdam valt naar 
requestrant's meening, voor zoover haar taak 
omvat de steunverleening aan werkloozen, 
niet te rekenen onder de in de Armenwet be

.doelde instellingen van weldadigheid. 
De Armenwet onderscheidt in art. 2 deze 

instellingen in rubrieken, en noemt aldaar 
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sub a "gemeente-instellingen, door de bur
gerlij ke overheid geregeld en door haar of 
van harentwege bestuurd". E en lijst van de 
instellingen van weldadigheid moet worden 
opgemaakt en onderworpen aan de goedkeu
ring van Gedeputeerde Staten (art. 3). Is er 
in eene gemeente geene burgerlijke instelling 
als hier bedoeld, dan treedt, dus subsidiair, 
het College van B. en W. als zoodanig op 
(zie art. 30) . 

Blijkens de historische ontwikkeling der 
werkloozenzorg, speciaal sedert de jaren na 
den wereldoorlog, hebben de opeenvolgende 
Regeeringen echter de materie der werkloo
zenondersteuning steeds welbewust los ge
maakt van de bepalingen over de armenver
zorging, zooals die zijn neergelegd in de Ar
menwet. Vandaar dat de R ijkssteunregeling, 
waarin tegenwoordig de voorschriften over 
den werkloozensteun zij n te vinden, nergens 
spreekt van: ,,instellingen van weldadigheid 
als bedoeld in de Armenwet", maar, met eene 
geheel afwijkende terminologie, over: ,,het 
door den Minister erkende O rgaan voor 
steunverleening" (zie art. 2; cf. ook art. 12). 

Over dat orgaan, dat geheel anders is ge
dacht dan de instelling van weldadigheid van 
de A.w., worden nadere voorzieningen aan
getroffen in de Circulaire van den Minister 
van Sociale Zaken d.d . 15 Sept. 1933, n°. 
1382, afd. W . & S . Terwijl de instellingen 
van weldadigheid in het algemeen bij het 
verleenen van ondersteuning aan armlastigen 
onafhankelijk zijn (zie art. 30 A.w.) , is het 
orgaan voor steunverleening, voor zoover de 
uitvoering der steunverleening niet recht
streeks door het College van B. en W. ge
schiedt (welk College in de eerste plaats 
bedoeld is als "orgaan voor steunverleening", 
dus niet zooals in art. 30 A.w. slechts sub
sidiair), onderworpen aan de controle van 
genoemd College en zelfs aan dit College 
"verantwoording sèhuldig van de vervulling 
van zijn taak". 

Voorts warde uit deze circulaire nog geci
teerd: 

"Waar het Bureau van Maatschappelijk 
Hulpbetoon als orgaan optreedt, dient nauw
keurig te worden toegezien, dat de normale 
taak van dit Bureau (t.w. de armenverzor
ging) en de steunverzorging als twee onder
scheiden takken van dienst optreden en dat 
ook de gesteunden dit weten". 

Het is dus zeer wel mogelijk, dat eenzelfde 
lichaam zoowel belast is met de armenzorg 
als met de steunverleening; uit de aangehaal
de zinsnede blijkt echter duidelijk, dat van 
gelijkstelling van beide functies geen sprake 
is, maar dat een scherp onderscheid moet 
worden gemaakt. 

Waar feitelijk vaststaat, dat gereqnestreer
de in casu is opgetreden als orgaan voor 
steunverleening van een werklooze, is daar
mede afdoende aangetoond, dat art. 63 der 
A.w. niet toegepast had mogen worden. 

Ad II. Dit onderdeel van het cassatiemid
del houdt met het eerste nauw verband. Im
mers indien eenmaal vaststaat, dat verweer
ster, althans voor zoover haar taak bestaat 

in het verleenen van steun aan werkloozen, 
niet is eene instelling van weldadigheid in 
den zin der A.w., dan moet daaruit reeds vol
gen, dat de steun, op deze wijze door haar 
verleend, niet krachtens de artt. 63 e.v. A.w. 
kan worden verhaald, tenzij uitdrukkelijk het 
tegendeel mocht blijken uit eenige wettelijke 
bepaling. Zoodanige wettelijke bepaling is 
echter aan requestrant niet bekend. Reeds 
dadelijk de tekst van art. 63 A.w. sluit naar 
zijn bescheiden meening de tegengestelde op
vatting uit: ,,Alle kosten van armenverzor
ging . . . . . . kunnen . . . . . . worden verhaald". 
(Cf. in dit verband : H.R. 2 Maart 1931, W. 
12276, N. J. 1931, 1356 en 25 Jan. 1935, W. 
12913, N . J. 1935, 1578, waarbij deze uitdruk
king eng werd geïnterpreteerd). 

Naar requestrant's meening vallen nu de 
kosten der werkloozenondersteuning buiten 
de kosten van armenverzorging. Behalve op 
het hierboven reeds betoogde, moge reques
trant ter ondersteuning van deze stelling nog 
wijzen op de volgende argumenten : 

r. Armenzorg moet volgens art. 201 Grond
wet door de wet worden geregeld. Dit nu is 
met de regelen over den werkloozensteun niet 
.het geval; de Rij kssteunregeling is immers te 
vinden in Ministerieele Circulaires, en ner
gens is in deze circulaires eenig aanknoo
pingspunt met de Armenwet te vinden. In
tegendeel, wanneer men de opeenvolgende 
circulaires leest, dan kan men daaruit alleen 
concludeeren, dat men deze materie bewust 
geheel los van de A.w. heeft gemaakt. An
derzijds geeft de A.w. nergens eenige aan
duiding, dat ook de regelen over den werk
loozensteun door hare bepalingen wordt be
streken. Zelfs eene op deze wet steunende 
Algemeene Maatregel van Bestuur, gelijk 
men in dat geval had mogen verwachten , ont
breekt. De Rijkssteunregeling staat dan ook 
geheel naast de A.w. 

Dat werkloozenondersteuning grootendeels 
(niet geheel!) naar dezelfde normen als ar
menverzorging wordt verstre1..-t, en dat art. 2 

Rijkssteunregeling ongeveer hetzelfde be
hoeftigheidscriterium geeft als art. 28 A.w., 
verandert hieraan, naar het requestrant wil 
voorkomen, niets . Het wil hem dan ook toe
schijnen, dat geen enkele bepaling der A.w. 
rechtstreeks van toepassing is op den werk
loozensteun . Dat in de practijk enkele voor
schriften dier wet wèl worden nageleefd, be
wijst geenszins, dat ze ook werkelijk toepas
selijk zouden zijn. 

Wanneer men dan ook hier een verhaals
recht zou erkenn en, dan zou dit beteekenen, 
dat buiten iedere wettelijke basis om vermo
gensrechtelijke verplichtingen zouden worden 
gelegd op de aangesprokenen, hetgeen in 
strijd is met de beginselen van het Neder
landsche Staatsrecht; cf. artt. u2 juncto 201 
Grondwet. 

2. De opeenvolgende Regeeringen, hebben, 
gelijk reeds werd 'opgemerkt, steeds een 
scherp onderscheid gemaakt tusschen beide 
vormen van ondersteuning. Ter vermijding 
van al te groote uitvoerigheid moge te dezer 
plaatse worden volstaan met te verwijzen 
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naar: H. F . C . Beltman, Steunregeling en 
Armenwet, diss. A'dam 1934, p. 11 e . v.; G. 
W. F. van Hoeven & J. H. J. Schouten, De 
Steunverleening aan werklooze arbeiders, 4e 
druk (1938), p. 3- 5, 74-76, 83 e.v., 129 e.v. 

Hier zij er alleen aan herinnerd, dat de 
toenmalige Minister van Sociale Zaken, Prof. 
Dr. J. R. Slotemaker de Bruïne, in 1934 op 
een vraag van het Gemeentebestuur van 
Haarlem heeft geantwoord, dat naar zijne 
meening verhaal van werkloozensteun niet 
mogelijk is wegens het ontbreken van een 
wettelijken grondslag; zie hierover o. a. v. 
Hoeven & Schouten, p. 129/130; D. J . Gorter 
in Weekblad Ned. Bond van Gemeente-Amb
tenaren, nos. 1885/6 (jg. 1936). 

Ook in de departementale indeeling komt 
dit standpunt der Regeering tot uiting: de 
armenzorg ressorteert onder het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, de werkloozen
steun sedert 1933 onder dat van Sociale 
Zaken. 

3. Voorts zij het requestrant vergund te 
wijzen op eenige niet onbelangrijke verschil
punten tusschen de bepalingen der Armen
wet en die der Rijkssteunregeling: 

a. Art. 28 A.w. stelt uitdrukkelijk den eisch, . 
niet alleen dat de aanvrager geene ondersteu
ning ontvangt van anderen, ingevolge de wet 
tot het verstrekken daarvan gehouden, of 
van kerkelijke, bijzondere of gemengde in
stellingen, maar bovendien, dat hij zulks niet 
ontvangt, ,.hoewel een verzoek daartoe ge
daan is". Armenzorg heeft dus zeer uitdruk
kelijk een subsidiair karakter. Deze geheele 
passage ontbreekt in art. 2 Rijkssteunrege
ling geheel. Werkloozensteun is primair ; 
naar alimentatieplichtigen wordt niet ge
vraagd althans, dit is niet noodig; een recht
streeksch verband met den onderhoudsplicht 
ontbreekt hier dus (cf. nog in art. 63 de woor
den: ,,tot de grens van hunnen wettelijken 
onderhoudsplicht": de A.w. geeft dus wèl 
eene verwijzing naar den alimentatieplicht 
van het B. W .) . 

Dat, gelijk in casu blijkbaar is geschied, het 
Steunorgaan, alvorens den werklooze te on
dersteunen, nagaat of anderen kunnen hel
pen, en zich dus ten deze gedraagt, alsof art. 
28 A.w. toepasselijk ware, m.a.w. in feite de 
normen, die in gemelde wetsbepaling be
lichaamd zijn, nalee ft, bewijst wederom 
geenszins, dat dit artikel of andere bepalin
gen der A.w. ook werkelij k van toepassing 
z ijn. 

b. Art. 2 Rijkssteunregeling kent normen, 
die als maxima gelden (cf. ook art. 6); de 
A.w. kent geene maxima. 

c. I n art. 29 A.w. wordt voorgeschreven, 
dat nauwkeurig worde onderzocht, in welken 
vorm ondersteuning aan den armlastige zal 
worden verleend; de Rijkssteunregeling kent 
alleen wekelijksche uitkeeringen in geld. 

d . Opheffing uit den toestand van behoef
tigheid wordt in de Rijkssteunregeling niet, 
gelijk in art. 29 A.w., als eisch gesteld. 

e. In art. 63 A.w. wordt gezegd, dat de kos
ten van armenverzorging moeten zijn "ge
maakt ten laste vah eene instelling van wel-

dadigheid of van eene gemeente". D aarge
laten, dat naar requestrant's boven uiteen
gezette opvatting verweerster niet is opge
treden als eene instelling van weldadigheid 
(zie toelichting ad onderdeel I van het mid
del), komen de kosten, waarvoor ten deze 
verhaal is verzocht, voor een deel niet ten 
laste van verweerster, maar ten laste van het 
Rijk. Immers, voor den werkloozensteun ver
leent het Rijk uit het z.g. Werkloosheidssub
sidiefonds aan de Gemeenten subsidie krach
tens de Wet van 4 Maart 1935, S. 76, gewij
zigd bij de Wet van II Sept. 1936, S. 402; 
zie speciaal art. 8 dier wet j O

• art. 10 van het 
K. B. d .d. 27 Juni 1935, S. 364, later opnieuw 
vastgesteld bij K. B. d.d. 1 Juli 1937, S. 448 
(te vinden in Editie Schuurman & Jordens 
N ° . 59, p. 141 e.v. en p. 167 e.v.). 

Nergens wordt echter bepaald, dat dit sub
sidie bij eventueel verhaal moet worden 
terugbetaald, gelijk toch noodzakelijk zou zijn 
geweest, indien er een verhaalsrecht van den 
werkloozensteun bestond. Dat "op onder
houdsplichtigen verhaalde ondersteuning met 
het Rijkssubsidie wordt verrekend", gelijk 
de Rechtbank heeft overwogen, wil reques
trant niet betwisten (dit is trouwens eene 
feitelijke kwestie), maar wèl wordt dezerzijds 
met nadruk betwist, dat dààruit de gevolg
trekking wordt gemaakt, dat er ook eene ver
rekeningsverplichting ten deze zoude be
staan; want wèliswaar zegt de Rechtbank dit 
laatste niet met zoovele woorden, in het 
systeem, dat door dit College wordt verde
digd, is deze verplichting echter (die zooals 
gezegd nergens is vastgelegd en dus niet be
staat) een essentiale, dat niet zou mogen 
ontbreken om strijd met art. 63 A.w. te voor
komen. En voor zoover nu geene verrekening 
zoude plaats vinden, hetgeen bij de bestaande 
voorzieningen zeer wel mogelijk zou zijn, 
zouden de verhaalde kosten voor een deel 
niet ten laste van het verhalende lichaam 
komen, zooals art. 63 A.w. eischt. 

4. Tenslotte zij nog de aandacht gevestigd 
op een verschil in staatsrechtelijk karakter 
tusschen beide vormen van ondersteuning: 
Armenzorg is, wanneer deze in eene Ge
meente, bij gebreke van eene burgerlijke in
stelling van weldadigheid, wordt verricht 
door een gemeente-orgaan (n.l. het College 
van B . en W., zie art. 30 A .w .), te beschou
wen als een vonn van gemeentelijk zelfbe
stuur; het vaststellen der gemeentelijke 
steunregeling, die in overeenstemming moet 
zijn met de Rijkssteunregeling, indien de be
trokken Gemeente subsidie wenscht te ont
vangen van het Rijk voor de kosten der on
dersteuning van werkloozen, behoort tot de 
gemeentelijke autonomie. 

Resumeerende komt requestrant tot de 
slotsom, dat werkloozenondersteuning wordt 
verleend overeenkomstig de, van de Armen
wet geheel los staande en daarvan op belang
rijke onderdeelen geheel afwijkende, Rijks
steunregeling en de daarop berustende ge
meentelijke steunregelingen, zoodat het aan
nemen van een verhaalsrecht voor de kosten 

. van deze werkloozenondersteuning zoude im-
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pliceeren, dat buiten de wet om vermogens
rechtelijke verplichtingen op de aangespro
kenen, in casu op den requestrant tot cas
satie, zouden worden gelegd. 

Ter adstructie van het hierboven betoogde 
zij het verzoeker vergund om, behalve naar 
de reeds aangehaalde auteurs, nog te ver
wijzen naar: H. F. C . Beltman, a. w., p. 20 
e. v., II9 e. v., 125 e. v. en speciaal 133/4; 
L. H. M . H . Sark, in de Gemeentestem nos. 
4434/5 (jg. 1936); L. W. R. van Deventer, 
in N . J. B. 1936, p. 145 e.v. en in Tijdschrift 
voor Armwezen etc., n ° . 387 (jg. 1938); H.H. 
Maas, in T.v. Armwezen, n °. 412 (jg. 1939); 
e.a.; en voorts: Rb. Roermond 14 Oct. 1937, 
N. J. 1938, n °. 309; Ktg. Groningen 17 Sept. 
1938, N. J. 1938, n °. 953 (vem. door Rb. Gro
ningen 16 November 1938, N. J. 1939, n ° . 
183); alsmede van de administratieve recht
spraak o.a.: K. B . 7 Dec. 1936, A. B . 193 7, p. 
88; Ged. Staten v. Friesland 22 Dec. 1932, 
A. B . 1933, p. 218; K. B. 10 Oct. 1928, A. B. 
1928, p . 512 . 

Ook de Proc.- Gen. bij Uwen Raad, Mr. 
Berger, is blijkens zijne conclusie, vooraf
gaande aan 's Hoogen Raads beschikking d.d. 
30 Juni 1939 (welke beschikking nog niet is 
gepubliceerd) (1939 N °. 818 Red.) , implicite 
dezelfde opvatting toegedaan als hierboven 
is uiteengezet. 

Het is op al deze gronden, dat requestrant 
Uwen Hoogen Raad eerbiedig verzoekt te 
willen vernietigen de bestreden beschikking 
der Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage d .d. 13 
Juni 1939, alsmede voor zoover noodig ook 
de beslissingen van den Kantonrechter te 
Leiden d.d. 8 April 1938 en d .d. 7 Sept. 1938, 
met zoodanige verdere beslissing als de Hooge 
Raad zal vermeenen te behooren; kosten 
rechtens. 

VERWEERSCHRIFT. 

Aan den Hoogen Raad der Nederlanden. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
de Burgerlijke Instelling voor Maatschap

pelijken Steun te Amsterdam (adv. Mr. F. 
M. Westerouen van Meeteren); 

dat, enz. ; 
dat derhalve nog rest de vraag, of een na

dere wettelijke regeling bestaat, die de on
dersteuning van werkloozen uit de Armen
wet heeft gelicht; 

dat ook dit niet heeft plaatsgevonden; 
dat requestrant het tegendeel betoogt en 

zich daarbij beroept niet op een uitdrukke
lijke bepaling, doch op de terminulogie in 
eenige bepalingen der zgn. Rijkssteunrege
ling, d . w. z. een circulaire van den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken, sindsdien ve
le malen aangevuld en gewijzigd door circu
laires van den zelfden bewindsman en van 
den Minister van Sociale Zaken, en voorts 
op "de historische ontwikkeling van de 
werkloozenzorg", doch uiteraard noch de op
vatting eener bepaalde regeering, noch een 
rondschrijven van een Minister, wijziging 
kan brengen in ~en wet; 

dat gaarne kan worden toegegeven, dat 

het streven heeft bestaan een scherp onder
scheid te maken tusschen hen, die om eco
nomische en hen, die om individueele rede
nen niet in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien; 

dat dit streven, hetwelk tot uiting kwam 
zoowel in het Nat. Steuncomité gedurende de 
jaren 1914-1918, als in het beginsel van Mi
nister Aalberse, dat werkloozensteun een se
queel moest zijn van de werkloosheidsverze
kering (Handelingen Tweede Kamer 1919/ 
1920 blz. 3144 e. v., naar aanleiding van de 
motie van der Tempel bij de behandeling 
der thans niet meer geldende werkloosheids
verzekeringsnoodwet) zou hebben kunnen 
leiden tot een afzonderlijke wettelijke rege
ling, los van de Armenwet, doch zulk een 
Wet niet tot stand is gekomen; 

dat gerequestreerde in dit verband nog 
wijst op de pogingen bij de technische her
ziening van de Armenwet om verzekerde ar
beiders buiten die wet te stellen; op het feit 
dat een Staatscommissie op 24 Juni 1929 
opdracht kreeg te onderzoeken of het ge
wenscht is dat valide arbeiders in geval van 
werkloosheid op andere wijze door de Over
heid worden tegemoet gekomen dan in de 
Armenwet voorzien, terwijl, toen deze Com
missie tot geen resultaat kwam, Minister 
Romme in Januari 1938, toen de huidige 
steunregeling dus geruimen tijd bestond, een 
andere Commissie heeft opgedragen een bui
ten de armenzorg gehouden regeling van 
hulp; 

dat dit alles wijst op de opvatting, dat 
werkloozen inderdaad nog steeds onder de 
beu.alingen van de Armenwet vallen; 

dat de Wet tot instelling van het werkloos
heidssubsidiefonds 1935 geen enkele bepa
ling bevat, waaruit zou kunnen worden af
geleid dat ten aanzien van degenen, voor 
wier ondersteuning een gemeente eenig sub
sidie van Rijkswege zo_u ontvangen, de be
palingen der Armenwet geheel of ten deele 
buiten toepassing zouden moeten blijven; 

dat reeds uit de considerans dier Wet 
blijkt, dat zij slechts àe strekking heeft de 
verdeeling van de gemeentelijke lasten, 
voortspruitende uit de voorzieningen ter za
ke van werkloosheid te regelen ten behoeve 
van die gemeenten, die daarop prijs stellen 
en geenszins om een juridisch begrip "werk
looze" in het leven te roepen; 

dat, nu in de2e Wet zoodanige bepaling 
ontbreekt, deze niet bij wege van ministeri
eele circulaire, op deze wet rustende, kan 
worden geschapen, hetgeen de ministers in 
hun diverse circulaires trouwens ook niet 
hebben gedaan; 

dat in het bijzonder de door requestrant 
geciteerde circulaire d.d. 15 Sept. 1933 n° . 
1382 zijn standpunt niet versterkt, daar hier 
als "organen" van steunverleening met ui~
sluiting van alle andere, de instanties, die 
krachtens de Armenwet zijn belast met ar
menzorg, d. w. z. de gemeentebesturen en 
de burgerlijke armbesturen, zijn genoemd; 

dat deze instanties, indien zij ondersteu
ning verleenen aan personen, die armen zijn 
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in den zin der Armenwet en wel op zoodani
ge wijze en in zoodanige mate, als in die wet 
omschreven, ook de bevoegdheden hebben 
welke die wet toekent, en deze bevoegdheid 
hun niet kan worden ontnomen door een mi
nisterieele circulaire, gesteld dit ware het 
geval; 

dat deze circulaire, evenals de formulee
ring van art. 2 der Rijkssteunregeling, juist 
aantoont hoezeer het aanvankelijk gedachte 
principieele verschil tusschen werkloozen
en armenzorg is losgelaten ; 

dat requestrant nog betoogt, dat de taak 
van een burgerlijke instelling van weldadig
heid, optredend als orgaan van ondersteu
ning van werkloozen, een andere is dan de 
normale, omdat zij in dat geval verantwoor
ding schuldig is aan het gemeentebestuur, en 
naar buiten als een andere tak van dienst 
moet optreden, doch zulks ten onrechte; 

dat toch de burgerlijke instelling van wel
dadigheid slechts aan de ministerieele voor
schriften is gebonden, indien en voorzoover 
zij op subsidie prijs stelt; 

dat het b.v. een zeer normale figuur is, 
dat een werkloos gezin op grond van art. 29 
der Armenwet een uitkeering ontvangt bo
ven de maximum ondersteuning, welke vol
gens de schalen van den minister toelaat
baar is, met het gevolg, dat voor dat meer
dere geen Rijkssubsidie wordt gedeclareerd, 
terwijl anderzijds de bepalingen der steun
regeling - behoudens het voldoen aan den 
eisch, dat wcrkloozen, wier ondersteuning 
gesubsidieerd wordt, aan afzonderlijke lo
ketten worden behandeld - geheel worden 
toegepast op een belangrijke groep armen 
( eigen baasjes enz.), die niet onder de steun
regeling vallen, doch wel valide zijn en so
ciaal en economisch met de "werkloozen" op 
één lijn staan; 

dat in vele gevallen de vraag, of een arme 
onder de steunregeling valt, zeer moeilijk is 
te beantwoorden, weshalve dan m eestal voor 
alle zekerheid de bepalingen dier regeling 
worden toegepast en pas jaren later wordt 
vastgesteld, of hier al dan niet met inacht
neming van de voorwaarden t er verkrijging 
van subsidie is gesteund; 

dat het zelfs wel voorkomt, dat gemeen
ten voor hun werkloozen in het geheel geen 
gebruik maken van het Ri_iks.subsidie en dus 
in deze gemeenten de werkloozen in den zin 
der Rijkssteunregeling rechtens geheel ge
lijk kunnen worden behandeld als de andere 
armen (gemeenten Bloemendaal en Wasse
naar; eerstgenoemde gemeente heeft ook 
geen gemeentelijke steunregeling en behan
d elt haar werkloozen geheel op gelijke wijze 
als de armlastigen); 

dat immers het gebruikmaken van het 
werkloosheidssubsidiefonds is facultatief; 

dat dan ook de zg. Rijkssteunregeling 
haar naam niet terecht draagt en had behoo
ren te luiden: .,regeling der subsidievoor
waarden met betrekking tot de wet op het 
werkloosheidssu bsidiefonds"; 

dat, aldus begrepen, de regeling ook geens
zins onwettig of ongrondwettig is, gelijk door 

eenige der in requestrants request geciteer
de auteurs wordt betoogd, doch eenvoudig 
voldoet aan het bepaalde bij de artt. 7 lid I 

en 8 lid 4 van laatstgenoemde Wet en van 
art. 6 lid 3 van den ter uitvoering dier Wet 
genomen algemeenen maatregel van bestuur 
(K. B. r Juli I937, S. 448); 

dat hieruit volgt, dat de Rechtbank door 
te beslissen gelijk zij deed, geen wetsbepa
ling heeft geschonden en het eerste onder
deel van het cassatiemiddel moet worden 
verworpen ; 

dat om de zelfde hierboven vermelde re
denen het tweede onderdeel een gelijk lot 
treft; 

dat, gelijk boven is betoogd, dit onder
deel feitelijken grondslag mist, doch overi
gens zonder de wet te schenden de Recht
bank had mogen beslissen, dat de werkloo
zensteun zou zijn a~menverzorging; 

dat requestrant terecht zegt, dat deze stel
ling van die sub I eigenlijk niet is te schei~ 
den en dit aanstonds blijkt, doordat dezelfde 
argumenten gebruikt worden; 

dat requestrant zijn verwondering uit
spreekt over het feit, dat deze geheele ma
terie "los van de Armenwet" in ministeri
eele circulaires in stede van in wetten of alge
meene maatregelen van bestuur wordt be
handeld, hetgeen echter verklaring vindt in 
de omstandigheid, dat hij in die regeling 
meer leest dan wat zij is en wettelijk kan 
zijn, nl. een regeling van subsidievoorwaar
den als bedoeld jn de Wet op het werkloos
heidssubsidiefonds en den reeds genoemden 
algemeenen maatregel van bestuur; 

dat requestrant de zaak echter omkeert en 
- ten onrechte in de regeling meer lezend 
dan zij behelst en mag behelzen - het als 
schending van de Wet en de Grondwet gaat 
beschouwen, indien - beweerdelijk in strijd 
met een ministerieele circulaire - de Ar
menwet wordt toegepast; 

dat - uiteraard - nergens de zg. Rijks
steunregeling de toepasselijkheid der Ar
menwet of van eenige bepaling daarvan uit
sluit en de Minister van Sociale Zaken, op 
een vraag van het Gemeentebestuur van 
Haarlem in 1934 antwoordend, zeide, dat 
naar zijn meening verhaal van werkloozen
steun niet mogelijk was wegens het ontbre
ken van een wettelijken grondslag, aan dit 
antwoord wijselijk toevoegende, dat het een 
ieder vrijstond daar anders over te denken 
(requestrant citeert in zijn cassatierequest 
het antwoord van den Minister onvolledig), 
van welke bevoegdheid de Rechtbank te 
Haarlem blijkens haar vonnis van 28 Juni 
1938, N. J. 1939 n °. 165 dankbaar gebruik 
heeft gemaakt; 

dat de •zienswijze van den Minister poli
tiek en historisch te verklaren is, doch niet 
in overeenstemming met de Wet;· 

dat wel eens als motiveering van het ver
schil tusschen werkloozensteun en armen
verzorging is aangevoerd (o. a . in de door 
requestrant geciteerde Koninklijke l3esluiten 
van een aantal jaren geleden), dat eerstge
noemde vorm van ondersteuning is van tij-
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delijken aard, de laatste niet, doch, daarge
laten dat ook armenverzorging van tijdelij
ken aard kan zijn (b.v. verzorging van een 
gezin tijdens ziekte of gevangenschap van 
den kostwinner) , dit verschil bij ministeri
eele circulaire d .d. 27 Dec. 1932 n °. 24131 
is vervallen (bij die circulaire werden de 
artt. 10 lid 1 sub c en 20 lid 1 der zgn. Rijks
steunregeling 1932, waarin het tijdelijk ka
rakter was vastgelegd, voor onbepaalden tijd 
ingetrokken) ; 

dat slechts dan werkloozensteun "iets an
ders" zou kunnen zijn dan ondersteuning 
krachtens de Armenwet, indien de Rijks
steunregeling zou voorschrijven of toelaten 
ondersteuning van personen, die volgens de 
Armenwet niet voor ondersteuning in aan
merking zouden komen, dan wel tot hooge
re bedragen dan volgens de Armenwet mo
gelijk zou zijn, doch integendeel die regeling 
slechts het subsidie beperkt tot ondersteu
ning tot bepaalde maxima en overigens in 
art. 2 geheel de zelfde criteria stelt voor be
hoeftigheid en omvang der ondersteuning als 
de artt. 28 en 29 der Armenwet; 

dat de steunregeling de opheffing uit den 
toestand van armlastigheid niet verbiedt, 
doch de subsidievoorwaarden er geen aan
dacht aan besteden , gelijk zij ook geen aan
dacht besteden aan de eischen van art. 28 
der Armenwet, zonder nochtans de steunor
ganen te verbieden den daarin aangegeven 
weg te volgen; 

dat, evenals de wetgever een recht op ar
menondersteuning niet heeft gewild, de 
Rijkssteunregeling in art. 2 lid 3 uitdruk
kelijk uitspreekt, dat een recht op onder
steuning niet aan die regeling kan worden 
ontleend; 

dat voorts requestrant meent, dat de werk
loozenondersteuning niet is gemaakt ten las
te van gerequestreerde als instelling van wel
dadigheid, omdat het Rijk in die ondersteu
ning subsidieert; 

dat, ware deze stelling juist, alle-verhaal 
van kosten van verzorging van arme krank
zinnigen in gestichten zou zijn uitgesloten 
op grond, dat de provinciale kassen ten deze 
subsidieeren, eveneens verhaal van kosten 
van armenverzorging ten behoeve van gere
patrieerde Nederlanders _, omdat het Rijk ten 
deze de gemeenten subsidieert, welke con
sequenties weinigen zullen willen aanvaar
den; 

dat ook in deze gevallen de Wet een ver
rekeningsverplichting niet kent; 

dat requestrant hier voorbijziet, dat de in
stelling, in casu gerequestreerde, de kosten 
van werkloozenondersteuning eerst geheel 
betaalt en pas lang daarna het subsidie ont
vangt, hetwelk dan met hetgeen verhaald is 
of zal worden, wordt verrekend; 

dat, indien er werkelijk, zooals reques
trant meent, een afzonderlijk normencom
plex zou bestaan voor werkloozen, er ook be
palingen zouden moeten bestaan als de artt. 
32 en 40 der Armenwet, doch zoodanige be
palingen ontbreken, terwijl daaraan ook 
geen behoefte bestaat; 

dat requestrant nog opmerkt, dat het vast
stellen eener gs-meentelijke steunregeling 
voor werkloozen (in overeenstemming met 
de Rijkssteunregeling) is een daad van auto
nomie, armenverzorging door het Gemeen
tebestuur daarentegen een daad van zelfbe
stuur, doch het vaststellen van een reglement 
voor een burgerlijke instelling als bedoeld 
bij art. 20 der Armenwet evenzeer als een 
daad van autonomie is aan te merken, der
halve ook hier geen principieel verschil is 
aan te wijzen; 

dat gerequestreerde nog erop wil wijzen, 
dat de door requestrant geciteerde beschik
king van de Rechtbank te Roermond en de 
beschikkihgen van den Kantonrechter te 
Groningen (door de Rechtbank vernietigd) 
geheel opzichzelf staan; 

dat overigens de Kantonrechters (die te 
Amsterdam tweemaal bij gemotiveerde be
slissingen, resp. van 27 Dec. 1938 en 14 April 
1939) het standpunt van gerequestreerde 
aanvaarden en eveneens de Rechtbanken te 
Rotterdam, Haarlem en Groningen (de laat
ste tweemaal) zich in denzelfden zin als de 
Haagsche Rechtbank hebben uitgesproken: 
Rb. Groningen 28 Mei 1935, N . J . 1936 n ° . 
46; Rb. Rotterdam 5 Nov. 1935, N. J. 1936 
n °. n8; Rb. Haarlem 28 Juni 1938, N . J. 
1939 n °. 165 ; Rb. Groningen 16 Nov. 1938, 
N . J. 1939 n °. 183. 

Vgl. ook nog: K. B. 8 Aug. 1938 (A. B. 
1938 blz. 665), waarbij art. 40 der Armenwet 
werd toegepast in een geval, waar de arme 
ondersteuning genoot overeenkomstig de be
palingen der Rijkssteunregeling, terwijl in de 
literatuur het hier verdedigde standpunt is 
ingenomen door Mr. F. van Driel in Tijd
schrift van den Ned. Werkloosheidsraad, Dl. 
1933 blz. 41 e.v., en in het Tijdschrift van 
Maatschappelijk Hulpbetoon d.d. 25 Jan. 
1938, 15e jaargang; 

dat gerequestreerde ten slotte opmerkt, dat 
steun eerst dan kan worden gegeven, indien 
de aanvrager zelf en met hulp van de daar
toe verplichten niet in staat is zich het nood
zakelijk levensonderhoud te verschaffen; 

dat dit beginsel is neergelegd in de artt. 
28 en 29 der Armenwet en artt. 7 en 8 der 
Rijkssteunregeling, waar bij de vaststelling 
van het steunbedrag rekening wordt gehou
den met 4et gezinsinkomen; 

dat dit systeem alleen in het bestaan van 
verhaalsmogelijkheid zijn sluitstuk kan vin
den; 

dat niet-aanvaarding van deze verhaals
mogelijkheid voert tot de onaannemelijke 
consequen tie, dat de werklooze, die zijn tot 
onderhoud verplichte betrekkingen aan
spreekt, te dier laste levensonderhoud be
komt, terwijl indien de werklooze dezen weg 
niet volgt, doch steun van Overheidswege 
erlangt, verhaal van dien steun onmogelijk is 
en deze derhalve t en laste der gemeenschap 
blijft ; 

dat gerequestreerde in dit verband verwijst 
naar de beschikking van het Hof te 's-Gra
venhage i/z Verdegem/Verdegem (zijnde het 
daartegen ingesteld cassatieberoep verwor-
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pen bij Uw arrest van 30 Juni 1939, nog niet 
gepubliceerd) (1939 N °. 818 Red.), waarbij 
terecht werd overwogen, dat niet ten laste 
van de gemeenschap gebracht mag worden 
wat door de uit krachte van de Wet tot on
derhoud verplichte personen aan een behoef
tig familielid voor diens onderhoud kan en 
dus moet worden betaald; 

Op welke gronden het den Hoogen Raad 
behage het tegen de bestreden beschikking 
der Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage d.d. 13 
Juni 1939 ingesteld beroep in cassatie te ver
werpen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

0. dat, volgens het arrest van den Hoogen 
Raad van 2 Maart 1931 W. 12276, N. J. 1931, 
1356, onder "alle kosten van armenverzor
ging" in art. 63 Armenwet zijn te verstaan 
"alle kosten der ondersteuning" van artt. 38 
en 39 dier wet, terwijl de vraag, wat als "on
dersteuning" naar de Armenwet moet wor
den aangemerkt, uitsluitend beantwoording 
vindt in art. 28 van genoemde wet; 

0. dat, ingevolge laatstgemeld wetsartikel, 
ondersteuning slechts kan worden verleend 
aan hen, die zich het noodzakelijk levens
onderhoud niet kunnen verschaffen en het, 
hoewel een verzoek daartoe gedaan is , niet 
ontvangen van anderen, ingevolge de Wet 
tot het verstrekken daarvan gehouden, of 
van kerkelijke bij zondere of gemengde in
s t ellingen; 

0. dat dus de Armenwet als "arme" be
schouwt een ieder, die zich, door welke oor
zaak dan ook, het noodzakelijk levensonder
houd niet kan verschaffen, zoodat de Recht
bank met juistheid heeft geoordeeld, dat ook 
werkloosheid armlastigheid in den zin der 
Armenwet kan opleveren en ondersteuning 
van eenen werklooze kan zijn armenverzor
ging in den zin dier wet ; 

0. dat ten dezen vaststaat, dat aan verzoe
kers schoonzoon, Abraham van den Berg gel
delijke ondersteuning is verleend op grond, 
dat deze zich het noodzakelijk levensonder
houd niet zelf kon verschaffen, noch dit, hoe
wel een verzoek daartoe gedaan is, van an
dere zijde kan ontvangen; 

0. dat mede vaststaat, dat bedoelde on
d ersteuning aan van den Berg is verleend 
door de Burgerlijke Instelling voor Maat
schappelijken S teun te Amsterdam, zijnde 
eene burgerlijke instelling van weldadigheid 
in den zin der Armenwet; 

0. dat mitsdien, waar - gelijk de Recht
bank vaststelt - niet is beweerd, dat bij het 
verleenen der ondersteuning de in art. 29 der 
Armenwet gestelde grenzen zijn overschre
den, aan alle eischen, voor de ondersteunin g 
ingevolge de Armenwet gesteld, is voldaan ; 

0 . dat in het middel onder I wordt aange
voerd, dat voormelde Burgerlijke Instelling 
voor Maatschappelijken Steun niet kan wor
den beschouwd als een instelling van welda
digheid in den zin der Armenwet, voorzoover 
althans haar taak omvat het verleenen van 
ondersteuning aan werkloozen overeenkom
stig de beslissingen der R ijkssteunregeling 
(Circulaire van den Minister van Binnen-

landsche Zaken en Landbouw dd. 15 Januari 
1932 n ° . 800 Afd. W . & S.) ; 

0 . dat de juistheid van dit gestelde echter 
niet kan worden toegegeven, althans niet 
voor het onderwerpelijke geval, waarin im
mers is gebleken, dat door genoemde instel
ling aan van den Berg ondersteuning is ver
leend, ,;ij het al mede overeenkomstig voor
melde Rijkssteunregeling, dan toch in elk 
geval tevens geheel overeenkomstig de voor
schriften der Armenwet; 

0 . toch, dat aan dit laatste niet kan af
doen, dat het, blijkens de bij het midcie.l aan
gehaalde Circulaire van den Minister van 
Sociale Zaken d.d. 15 September 1933 n ° . 
1382 , Afd. W. & S ., de bedoelin g is geweest, 
dat, waar eene gemeentelijke instelling van 
weldadigheid zoude optreden als orgaan voor 
de steunverleening ingevolge de R ijkssteun
regeling, nauwkeurig zoude worden toege
zien, dat de normale taak van die instelling, 
t .w. de armenverzorging, en de steunverzor
ging als twee onderscheiden takken van 
dienst opt reden en dat ook de gesteunden dit 
weten; 

0. imme.rs, dat deze door den Minister 
uitgesproken bedoeling dan in het onder
havige geval blijkbaar niet tot haar recht is 
gekomen, doch zulks niet wegneemt, dat de 
onderwerpelijke instelling van weldadigheid, 
aan eenen werklooze ondersteuning verlee
nende, gelijk boven betoogd in overeenst em
ming met de beginselen der Armenwet, is 
gebleven binnen de grenzen van hare nor
male taak, de armenverzorging, en in over
eenstemming met het door haar beoogde 
doel, omschreven in art. 1, lid 1 , der Armen
wet· 

o'. dat daarom niet valt in te zien, waarom 
deze kosten van ondersteuning in het onder
havige geval, waarin het door opeenvolgende 
Regeeringen blijkbaar gewenschte, doch niet 
in eenige wettelijke bepaling nedergelegde, 
onderscheid tusschen armenverzorging en 
werkloozenondersteuning niet is in het oog 
gehouden, nie t als kosten van armenverzor
ging in den zin der Armenwet, vatbaar zou
den zijn voor het, in die Wet zijnen grond
slag vindende, recht van verhaal; 

0. dat dan ook de bij het middel aange
wezen verschilpunten tusschen de bepalin
gen der Armenwet en die der R ijkssteunrege
ling vruchteloos worden voorgedragen, aan
gezien die verschilpunten n iet ter zake die
n ende kunnen zijn in het onderwerpelijke ge
val, waarin vaststaat, dat de verleende on
dersteuning geheel beantwoordt aan de, niet 
bij eenige wettelijke regeling ten aanzien van 
werkloozen uitgesloten, vereischten, voor 
armenverzorging krachtens de Armenwet 
gesteld; 

0. dat zulks m eer bepaaldelijk ook geldt 
met betrekking tot de door verzoeker in dit 
verband naar voren gebrachte omstandig
heid, dat het Rijk, krachtens de Wet van 4 
Maart 1935 S . 76, zooals die nader is gewij
zigd, uit het daarbij ingestelde Werkloos
heidssubsidiefonds ter zake van werkloozen
steun aan de gemeenten subsidie verleent, 
waaruit verzoeker a fleidt, dat de kosten, 
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waarvoor ten dezen verhaal is verzocht, voor 
een d eel niet t en laste van de onderwerpe
lijke instelling komen, doch ten laste van 
het Rijk ; 

dat immers, daargelaten nog, of - gezien 
de bepalingen van art. 10 van het K. B. van 
1 Juli 1937 S. 448 - de gemeente in het 
onderhavige geval wel voor bedoelde Rijks
subsidie in aanmerking komt - uit die be
palingen, welke de voorwaarden voor sub
sidiëering bevatten, evenals uit lid 2 van 
voormeld art. ro, de mogelijkheid blijkt van 
o ndersteuning van werkloozen, anders dan 
met inachtneming van de daaromtrent door 
den Minister van Sociale Zaken gegeven 
voorschriften, en dus ook geheel in overeen
stemming met de bepalingen der Armenwet, 
in welk laatste, ten dezen kennelijke aan
wezige, geval althans de aanvankelijk, in af
wachting van mogelijke subsidie, door de 
instelling van weldadigheid gemaakte kosten 
ten laste van die instelling komen en dus 
overeenkomstig art. 63 der Armenwet kun
nen worden verhaald (zie ook: Mr. Herman 
H. Maas in Tijdschrift voor Armwezen 1939, 
N ° . 412, blz. 33); 

0. dat daarom evenmin van belang kan 
worden geacht hetgeen verzoeker ten slotte 
nog opmerkt omtrent een verschil in staats
rechtelijk karakter tusschen beide vormen 
van ondersteuning (t.w. armenverzorging en 
werkloozensteun), nu vaststaat, dat de door 
van den Berg genoten werkloozensteun hem 
is verleend overeenkomstig de beginselen 
der Armenwet; 

Concludeert tot verwerpingvanhet beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. betreffende het middel van cassatie: 
dat de Rechtbank t en deze heeft vastge-

steld, dat requestrant's schoonzoon zelf zich 
het noodzakelijk levensonderhoud niet kan 
verschaffen noch dit, hoewel daartoe een ver
zoek was gedaan, van anderen, ingevolge de 
wet tot het verstrekken daarvan gehouden, 
ontving; 

dat die schoonzoon derhalve was een arme 
in den zin der Armenwet en het hem voor 
levensonderhoud verstrekte, hetwelk - naar 
de Rechtbank mede vaststelde - de in art. 
29 dier wet gestelde grenzen niet overschreed, 
was "kosten van armenverzorging", bedoeld 
in art. 63 dier wet, waarvoor verhaal moge
lijk is; 

dat toch, waar de Armenwet niet onder
scheidt naar de oorzaak der behoeftigheid, de 
toepasselijkheid harer b epalingen dan ook 
slechts zou zijn uitgesloten, indien zulks op 
grond eener afwijkende wettelijke regeling 
zou moeten worden aangenomen, hetgeen 
echter t en aanzien der aan werkloozen toe te 
kennen ondersteuning niet het geval is; 

dat derhalve de beide in het middel ver
vatte grieven onjuist zijn; 

Verwerpt het beroep; 
Beveelt de kostelooze b ehandeling dezer 

zaak. 
(N. J.) 

II December r939. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Wet Luchtbescherming 
artt. 12 en 13). 

N.a. v. het middel en ambtshalve : Zal 
een veroordeeling op grond van art. 13, 
lid 1, j 0

• art. 12 der Wet betreffende be
scherming tegen luchtaanvallen kunnen 
volgen, dan is vereischt, dat de gevor
derde medewerking en de door den bur
gemeester bij openbare bekendmaking 
voorgeschreven algemeene of bijzondere 
gedragsregels strekken tot uitvoering 
dier wet. Dit vereischte zal derhalve in 
de t .1.1. en bewezenverklaring van een 
dergelijk misdrijf tot uiting moeten ko
men. 

Het in het in zooverre bij het bestre
den arrest bevestigde vonnis overeen
komstig de t .1.1. bewezenverklaarde 
houdt niets in omtrent de vraag, of de 
bedoelde oefening volgens het in art. ro 
daaromtrent bepaalde een oefening was 
strekkende tot uitvoering van de wet, 
weshalve niet blijkt, dat i . c. de door den 
Burgemeester bij openbare bekendma
king voorgeschreven algem eene of bij
zondere gedragsregels geacht kunnen 
worden tot uitvoering van bedoelde wet 
te hebben gestrekt. 

[Anders Adv.-Gen. Rombach.] 

Op het beroep van J. H. B ., leerling eener 
Middelbaar T echnische School te Hillegers
berg, requirant van cassatie tegen een arrest 
van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 
26 Juni 1939, bevestigende behalve ten aan
zien van de opgelegde straf een vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te Rotterdam, op 31 
Maart 1939 in deze zaak gewezen, waarbij 
requirant ter zake van "opzettelijk niet vol
doen aan een verplichting, als bedoeld bij art. 
12 der Wet betreffende bescherming tegen 
luchtaanvallen" met aanhaling van de artt. 
1, 10, 12, 13 en 20 dier wet is veroordeeld tot 
veertien dagen gevangenisstraf, hebbende het 
Hof deze strafoplegging vernietigd en requi
rant veroordeeld tot eene gevangenisstraf 
van een week. (Gepleit door Mr. C . W . Dub
bink) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft 
b ij arrest van 26 Juni 1939, waartegen dit 
cassatieberoep is gericht, rechtsprekend in 
hooger beroep van een vonnis der Rechtbank 
t e R otterdam van 3x M aart x939, dit vonnis, 
behoudens de strafmaat, bevestigd. De straf 
werd vastgesteld op 7 dagen gevangenis. 

Bij genoemd vonnis was t en laste van den 
requirant bewezen verklaard overeenkomstig 
de telastelegging, dat hij te Hillegersberg ter
wijl bij openbare bekendmaking van 7 Jan. 
1939 door den Burgemeester dier gemeente, 
in verband met een op 19 Jan. 1939 te hou
den oefening in de luchtbescherming onder 
meer als algemeene gedragsregel was voor
geschreven, dat aldaar op 19 Jan. 1939 des 
namiddags v an 8.30 tot 10.30 uur eigenaren, 
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bewoners of gebruikers van woningen en an
dere gebouwen, alsmede van schuren ver
plicht waren zorg te dragen, dat het daar
binnen aanwezige licht op geenerlei wijze 
naar buiten straalde, alsmede dat voorwer
pen, welke aan den buitenkant van gebou
wen waren bevestigd of zich bevinden op de 
bij die gebouwen behoorende open perceelen 
geen licht uitstraalden, opzettelijk op 19 Jan. 
1939 te omstreeks 10 uur des namiddags in 
ieder geval op een tijdstip gelegen tusschen 
8.30 uur en 10.30 uur van den namiddag van 
dien dag, vanuit een in perceel Dahliastraat 
n °. 43a aldaar gevestigde woning, van welke 
woning hij, verdachte, gebruiker was, licht 
naar buiten heeft laten uitstralen. 

De Rechtbank had dit bewezene gequalifi
ceerd : opzettelijk niet voldoen aan een ver
plichting, als bedoeld bij art. 12 der Wet be
treffende bescherming tegen luchtaanvallen 
en d-:swege met toepassing onder meer van 
art. 12 en 13 dier Wet een gevangenisstraf 
van 14 dagen opgelegd. 

Requirant heeft bij monde van zijn raads
man ter zitting van Uwen Raad van 16 Oct. 
j.l. een cassatiemiddel voorgesteld en toege
licht, luidende : 

S . of v. t. van de artt. 261, 348, 349, 350, 
351, 358, 359, 415, 423 Sv. i.v. m. artt. 1, 2, 
4, 10, 12, 13 der Wet betreffende bescherming 
tegen luchtaanvallen, art. 1 van den Alg. 
Maatregel van Bestuur van 15 Aug. 1936 S. 
347 en de artt. 1 en 3 van het K . B . van 22 
September 1936 S . 386, door het bewezen 
verklaarde strafbaar te achten in plaats van 
requirant te ontslaan van rechtsveFVolging, 
n u in het bewezenverklaarde gelijk in de 
telastelegging niet is opgenomen, dat de on
derhavige luchtbeschermingsoefening ge
schiedde in samenwerking met gemeenten 
van de eerste of tweede gevarenklasse, hoe
wel een oefening in een gemeente der derde 
gevarenklasse. zooals Hillegersberg is, slechts 
dan mag worden gehouden - en mitsdien de 
door den Burgemeester ter gelegenheid van 
een dergelijke oefening voorgeschreven ge
dragsregels slechts dan van kracht zijn -
indien deze oefening geschiedt in samenwer
king (in den zin der wet) met gemeenten 
van een hoogere gevarenklasse. 

Het middel is m . i. ondeugdelijk. 
Bij art. r3 der Wet betreffende bescher

ming tegen luchtaanvallen is onder meer 
strafbaar gesteld: het opzettelij k niet voldoen 
aan een verplichting als bedoeld in art. 12 
der wet, derhalve o. a. het opzettelij k zich 
niet gedragen naar een algemeenen gedrags
regel tot uitvoering van die wet door den 
Burgem eester bij openbare bekendmaking 
voorgeschreven. 

Wat behoort nu in de telastelegging van 
zoodanig strafbaar feit te worden opgeno
men? 

1°. Het feit dat de Burgemeester een ge
d rags regel ter uitvoering van die wet heeft 
voorgeschreven; 

2 °. De inhoud van den gedragsregel; 
3 °. H et feit der openbare bekendmaking 

daarvan; 

4 °. Het feit dat en in hoeverre de ver
dachte dien gedragsregel opzettelijk n iet 
heeft nageleefd; 

5 °. Tijd en plaats van die nalatigheid. 
Een en ander komt m. i. in de telasteleg

ging, waarmee wij te maken hebben, duide
lijk voor. 

Het bezwaar van requirants raadsman is 
blijkbaar hiertegen gericht, dat uit de telas
telegging niet voldoende blijkt, dat de voor
geschreven gedragslijn tot uitvoering van de 
wet is gegeven. Naar mijn meening is dit vol
doende tot uiting gebracht met de in den 
aanvang der telastelegging voorkomende 
woorden: ,,terwijl door den Burgemeester, in 
verband met een op 19 Jan. 1939 te houden 
oefening in de luchtbescherming als alge
meene gedragsregel was voorgeschreven dat 
enz." 

Het houden van zoodanige oefeningen in 
gemeenten immers wordt door de \Vet uit
drukkelijk voorzien (art. 10) . Uit dit artikel 
blijkt dat die oefeningen kunnen worden ge
houden, hetzij na verkregen toestemming 
van den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
hetzij in opdracht van dien Minister. Voorts 
wordt gezegd, dat in gemeenten gerangschikt 
in de lichtste gevarenklasse deze oefeningen 
uitsluitend worden gehouden in verband met 
samenwerking met gemeenten gerangschikt 
in een andere gevarenklasse. Het spreekt van 
zelf dat de Burgemeester zich aan die voor
schriften en nog andere omtrent de voorbe
reiding der oefeningen heeft te houden. Maar 
dat hij dit gedaan heeft, behoeft niet uit de 
telastelegging te blijken. Daaruit behoeft dus 
niet te blijken, dat hij handelt met goedkeu
ring of in opdracht van den Minister en even
min behoeft daaruit te blijken dat hij handelt 
in samenwerking met gemeenten gerang
schikt in een andere gevarenklasse. De aan
wezigheid van die omstandigheden is geen 
element van het strafbare feit. Slechts als 
aannemelijk gemaakt was dat de burgemees
ter geheel op eigen houtje een oefening in 
luchtbescherming hield en dus niet handelde 
tot uitvoering van de wet, zou dit disculpee
rend zijn. Maar dit wordt in het geheel niet 
beweerd. 

I k concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de M enthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
van de Rechtbank - met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld - overeenkom
stig het primair te laste gelegde ;~ bewezen 
verklaard, dat requirant te Hillegersberg enz. 
(zie conclusie); 

0. ten aanzien van het middel en ambts
halve : 

0. dat aan het middel ten grondslag ligt de 
opvatting, dat in eene gemeente, gerang
schikt onder de lichtste gevarenklasse, gelijk 
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Hillegersberg, de oefening, ten aanzien waar
van de burgemeester bij openbare bekend
making een algemeenen of bijzonderen ge
dragsregel heeft voorgeschreven uitsluitend 
mag worden gehouden in verband met sa
menwerking met gemeenten, gerangschikt in 
eene andere gevarenklasse; 

dat, zal eene veroordeeling op grond van 
art. 13 rste lid in verband met art. 12 der 
Wet betreffende bescherming tegen luchtaan
vallen kunnen volgen, vereischt is, dat de 
gevorderde medewerking en de door den bur
gemeester bij openbare bekendmaking voor
geschreven algemeene of bijzondere gedrags
regels strekken tot uitvoering dier wet; 

dat dit vereischte derhalve in de telaste
legging en de bewezenverklaring van een der
gelijk misdrijf tot uiting moet komen; 

dat volgens art. 10 dier wet eene oefening, 
als waarvan hier sprake is, in eene gemeente 
slechts dan strekt tot uitvoering van deze 
wet, als zij wordt gehouden, hetzij na verkre
gen goedkeuring van den Minister van Bin
n enlandsche Zaken, hetzij in opdracht van 
dien Minister, en wel met inachtneming van 
de door of krachtens die wet gestelde voor
waarden; 

dat het in het in zooverre bij het bestreden 
arrest bevestigde vonnis overeenkomstig de 
telastelegging bewezen verklaarde dienaan
gaande niets inhoudt; 

dat dus niet blijkt, dat ten deze de door 
den Burgemeester bij openbare bekendma
king voorgeschreven algemeene of bijzondere 
gedragsregels geacht kunnen worden tot uit
voering van bedoelde wet te hebben gestrekt; 

dat het bewezen verklaarde feit dan ook 
niet strafbaar is volgens art. 13 1ste lid in 
verband met art. 12 van die wet, zoodat eene 
veroordeeling van requirant op dien grond 
niet had mogen worden uitgesproken; 

Vernietigt het bestreden arrest a. voorzoo
ver daarbij bevestigd is voormeld vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te Rotterdam ten aanzien 
van de qualificatie, aan het bewezene gege
ven, de strafbaarheid van het feit en van 
requirant en b. voorzoover bij dat arrest straf 
is opgelegd; 

En rechtdoende krachtens art. 105 R . 0.: 
0. dat het bewezene ook niet bij eenige 

andere wettelijke bepaling strafbaar is ge
steld; 

Vernietigt op de onder a genoemde punten 
het vonnis, door de Arr.-Rechtbank te Rot
terdam op 31 M aart 1939 in deze zaak ge
wezen ; 

Verklaart het bewezene niet strafbaar; 
Ontslaat requirant van alle rechtsvervol

ging te dier zake. 
(N. J.) 

z z December 1939. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Hinderwet art. 2; Sv. 
art. 430) . 

Rechtb.: Het omhoog trekken aan een 
staaldzaad en het daarna van een hoogte 
van ± 3 meter laten neervallen van een 
met lood opgevuld blok ijzer van een 

gewicht van ongeveer 350 K .G. op een 
hoeveelheid oud ijzerdraad, welk oud 
ijzerdraad daardoor tot kleine pakken 
werd gemaakt en welk optrekken en 
neervallen soms vier keer soms vaker tot 
maximaal negen keer noodig was om dit 
resultaat te bereiken, levert niet op 
kloppen en stempelt de inrichting, waaz
in dat geschiedde, niet tot een metaal
klopperij. 

H. R .: De Rechtb. heeft door te be
slissen, dat hetgeen - zooals zij in haar 
hiervoor aangehaalde overweging feite
lijk heeft vastgesteld - in de inrichting 
van gereq. geschiedt, deze inrichting niet 
stempelt tot eene metaalklopperij, aan 
dit begrip geene andere beteekenis ge
hecht, dan het in art. 2 onder XII van 
de Hinderwet heeft. 

De gegeven vrijspraak is dan ook, als 
op den grondslag der t .1.1. gewezen, een 
vrijspraak als bedoeld in art. 430 Sv. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Groningen, requirant van cas
satie tegen een vonnis van die Rechtbank 
van 29 Juni 1939, waarbij in hooger beroep 
- met vernietiging van een vonnis van het 
Kantongerecht te Zuidbroek van 3 Mei 1939 
- S. S., directeur van de Firma N. V. S.'s 
metaalhandel te Rotterdam, van het hem 
telastegelegde is vrijgesproken. 

Conclusie van den Adv.-Gen. R ombach. 

Gerequireerde heeft terecht gestaan, ter 
zake dat hij in de gemeente Hoogezand op of 
omstreeks 17 Januari 1939 als hoofd van een 
metaalhandelaarsonderneming, zonder de in
gevolge de Hinderwet vereischte vergunning, 
op het perceel kadastraal bekend gemeente 
Hoogezand Sectie K. n °. 2 168, gelegen aan 
het Heveapad, een metaalklopperij, zijnde 
een inrichting als bedoeld in art. 2 van de 
Hinderwet, waardoor gevaar,schadeofhinder 
kon worden veroorzaakt, in werking heeft ge
houden; genoemde inrichting bestond onder 
meer uit een ijzeren koker waarin een stuk 
ijzer, opgevuld met lood (wegende in totaal 
ongeveer 3 50 Kg) omhoog werd getrokken 
door middel van een electromotor met een 
vermogen van ongeveer 1½ P.K., het onder
ste gedeelte van de koker werd gevuld met 
oud, niet samengeklopt, ijzerdraad, waarna 
men het stuk ijzer, opgevuld met lood, meer
dere malen op het ijzerdraad liet vallen vanaf 
een hoogte van ongeveer 3 Meter met als re
sultaat, dat het oude ijzerdraad door het 
steeds daarop vallende gewicht geklopt en 
vervormd werd tot kleine nagenoeg vierkante 
pakken met een gewicht varieerende tus
schen ongeveer 130 en ongeveer 180 Kg. 

Na door den Kantonzechter te Zuidbroek 
deswege te zijn veroordeeld, werd hij in hoo
ger beroep bij vonnis van de Rechtbank te 
Groningen van 29 Juni 1939, waartegen dit 
cassatieberoep gericht is, vrijgesproken. 

De Rechtbank overwoog dat zij niet be
wezen achtte, dat verdachte het hem telaste-
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gelegde heeft begaan, zoodat hij , met vernie
t iging van het vonnis a quo, daarvan alsnog 
diende te worden vrijgesproken; voorts over
woog zij , dat zij in het bij zonder niet bewezen 
achtte, dat er hier een metaalklopperij was 
e n dat het ijzerdraad werd geklopt. Haar 
verdere overweging luidde dat hetgeen, naar 
t er terechtzitting in hooger beroep bleek, hier 
geschiedde, nl. het omhoogtrekken aan een 
staaldraad en het daarna van een hoogte van 
ongeveer 3 meter laten neervallen van een 
met lood opgevuld blok ijzer van een gewicht 
van ongeveer 350 Kg. op een hoeveelheid oud 
ijzerdraad , welk oud ijzerdraad daardoor tot 
kleine pakken werd gemaakt en welk optrek
ken en laten neervallen soms vier keer en 
soms vaker tot maximaal negen k eer toe noo
dig was om dat resultaat te bereiken, niet op
leverde kloppen en de inricht ing, waarin dat 
geschiedde, niet stempelde tot een metaal
klopperij . 

Bij tijdig ingediende memorie heeft de Of
ficier van Justitie het volgende cassatiemid
del voorgesteld en toegelicht: 

S ., althans v . t. van de artt. 261, 350, 351, 
352 en 425 Sv. en van de artt. 1, 2, 22 en 23 
der Hinderwet. Volgens requirant kwam de 
Rechtbank tot haar beslissing door een ver
keerde, immers te enge interpretatie van het 
woord "Metaalklopperijen" zooals dat voor
komt in art. 2 sub XII van de Hinderwet. 
Weliswaar wordt de benaming "metaalklop
perijen" in het algemeen gebruikt voor die 
bedrijven, waar door middel van snelle regel
matige klopbewegingen, hetzij met hand
kracht, hetzij door machina al bewogen ge
reedschappen, metaal -een zoodanige vorm
verandering ondergaat, dat van het geklopte 
metaal een handelsartikel ontstaat; ten aan
zien van de Hinderwet is evenwel volgens 
requirant een ruimere interpretatie ge
wenscht, opdat daaronder vallen alle bedrij
ven waar metaal geklopt wordt, indien deze 
op een of andere wijze hinderlijk voor de om
geving zijn. De bewerking zou hier wel dege
lijk als een kloppen zijn op te vatten nu, ge
lijk is komen vast te staan, telkens nieuwe 
hoeveelheden oud ijzer op de in de dagvaar
ding omschreven wijze worden samengeklopt 
tot pakken meer verhandelbaar oud ijzer
draad, want de bewerking welke het oude 
ij zerdraad ondergaat is hier hoofdzaak, niet 
de benaming, welke m en daaraan nu meent 
te moet en geven. Requirant beroept zich op 
l\fr. Ir. M. M . van Praag die in zijn werk "de 
H inderwet" onder meer op blz. 33 e.v. een 
lans breekt voor een meer ruime interpreta
tie en wel voor een zoodanige ruime inter
pretatie, dat onder een bepaalde benaming 
elk bedrijf moet worden begrepen dat daar
onder kan vallen, indien het ook overigens 
gewenscht is, dat dat bedrijf onder de be
palingen van de Hinderwet valt, gelijk in 
casu, volgens requirant, nu van de hinder
lijke trillingen, veroorzaakt door he t voort
durend neervallen van het met lood gevulde 
stuk ijzer, last wordt ondervonden door een 
gedeelte van de omwonenden. Volgens requi
rant geeft ook de jurisprudentie steun aan 

de2e opvatting en wel meer speciaal: 
1° . het arrest H. R. 22 November 1926 

N. J. 1926 pag. 1389, waarbij beslist werd dat 
onder afval genoemd in art. 2 sub VII ook 
oud ijzer valt; 

2 ° . het arrest H.R. 1 Maart 1937 N. J. 
1937 n °. 740, waarbij beslist werd dat de be
stemming van het storten van aarde en afval 
voor ophooging van een terrein, niet verhin
dert dat de inrichting wordt beschouwd als 
bestemd tot verwerking van het afval dat 
voor die ophooging wordt gebezigd (art. 2 

sub VII). 
Verder beroept hij zich nog op een K. B. 

van 2 Mei 1929 volgens hetwelk ook een mof
feloven met gasverwarming, waarin voorwer
pen, die vooraf in verwarmde lak zijn onder
gedom peld, zullen worden gedroogd, worden 
beschouwd als een "test" waarvan sprake is 
in art. 2 sub X III. Daar de Rechtbank, vol
gens hem, tot vrijspraak is gekomen door te 
beslissen dat het onderhavige bedrijf niet 
valt onder "metaalklopperijen" en daarbij 
een te enge interpretatie gaf van dat woord, 
is de gegeven vrijspraak, volgens hem, geen 
zuivere vrijspraak, doch een bedekt ontslag 
van rechtsvervolging. Ten slotte merkt hij 
nog op dat, indien uit de dagvaarding de 
woorden "een metaalklopperij zijnde" wor
den geschrapt, als zijnde van qualificatieven 
aard, dan blijft er van den bestaanden toe
stand over een zuiver feitelijk relaas, dat als 
bewezen is aangenomen en het bedrijf in 
quaestie stempelt tot een bedrijf vallende 
onder het bepaalde bij art. 2 sub VII der 
Hinderwet nl. tot een inrichting bestemd tot 
verwerking van afval in casu "oud ijzer
draad". 

Naar mijn meening behoort deze laatste 
opmerking van den requirant te worden ge
passeerd. Zooals bovenvermeld heeft de 
Rechtbank in het geheel niets bewezen ver
klaard, zoodat de vraag, of de inrichting, die 
gerequireerde bezat, wellicht onder een ander 
onderdeel van art. 2 der Hinderwet kan wor
den ondergebracht, in dit stadium der zaak 
buiten beschouwing moet blijven. 

De gerequireerde heeft bij monde van zijn 
raadsman ter zitting van Uwen Raad van 30 
October 1939 het vonnis der Rechtbank in 
bescherming genomen en met verschillende 
argume nte n betoogd dat het cass atieberoep 
niet-ontvankelijk is omdat de uitspraak een 
zuivere vrijspraak zou zijn. 

In de eerste plaats heeft hij dit standpunt 
verdedigd met een beroep op Uw arrest van 
7 November 1938 N. J . 1939 n ° . 837, waarbij 
een cassatieberoep tegen een op gelijke wijze 
geformuleerde op één bijzonder punt meer 
uitvoerig gemotiveerde vrijspraak, gegeven 
bij vonnis van een Kantonrechter, niet-ont
vankelijk is geoordeeld omdat de mogelijk
heid bestaat, dat de Kantonrechter, behalve 
dat deel der telastelegging waaromtrent be
doelde motiveering gegeven is, ook andere 
deelen der telastelegging van bewijs ontbloot 
heeft geacht. 

Ofschoon ik vermoed dat ook in deze zaak 
een niet-ontvankelijkverklaring van den re-
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quirant in zijn beroep zal volgen, wil ik toch, 
daar het hier een rechtbankvonnis betreft en 
het beroep dus niet reeds ab ovo tot mis
lukking is gedoemd, op het voorbeeld van 
Uw arrest van 23 Maart 1933 (W. 12595) de 
beslissing der Rechtbank zoo opvatten, dat 
de reden voor de vrijspraak uitsluitend ge
legen is in de uiteenzetting der R echtbank, 
waarom hetgeen gebleken was te geschieden, 
de onderhavige inrichting niet tot een me
taalklopperij stempelde. 

De vraag rijst dan naar aanleiding van het 
cassatiemiddel of die beschouwing der Recht
bank juist is, dan wel of deze het in de te
lastelegging voorkomende, kennelijk aan de 
wet ontleende, woord "metaalklopperij" wel
licht te eng en dus onjuist heeft opgevat en 
derhalve niet heeft beraadslaagd en beslist 
op den grondslag der telastelegging. 

N aar mijn meening kan men niet zeggen 
dat gebleken is dat de Rechtbank een on
juiste opvatting heeft van het begrip "me
taalklopperijen" voorkomende in art. 2 sub 
XII der Hinderwet. 

Ook volgens m ij, ik stem dit den requirant 
toe, moet art. 2 der Hinderwet zoo worden 
verstaan, dat onder een bepaalde daarin 
voorkomende benaming elk bedrijf moet 
worden begrepen, dat daaronder kan vallen, 
indien het ook overigens gewenscht is, dat dat 
bedrijf onder de bepalingen der Hinderwet 
valt. De vraag blijft dan echter of de onder
havige inrichting onder de benaming "me
taalklopperijen", kan vallen, want dat de op
somming der inrichtingen in art. 2 der wet 
een limitatieve is wordt door bovengenoemde 
formuleering niet betwist en kan ook moei
lijk betwist worden. De Rechtbank nu heeft 
m. i. volkomen terecht overwogen dat de 
wijze, waarop het oude ijzerdraad in de in
richting van gerequireerde werd samenge
perst niet de benaming "kloppen" kan dra
gen en dientengevolge ook van een " klop
perij'' niet kan worden gesproken. Onder 
"kloppen" kan taalkundig in dit verband niet 
anders worden verstaan dan "met korte sla
gen achter elkaar slaan". Kloppen is een be
werking die metaal somtijds moet ondergaan 
om het in een voor de industrie bruikbaren 
vorm te brengen, maar zoodanige bewerking 
van het metaal hebben wij in ons geval niet. 
Wij hebben zelfs niet een bewerking van het 
metaal die op dezelfde uitkomst als het klop
pen daarvan is gericht en geen enkel des
kundige zal dan ook de inrichting van den 
gerequireerde een metaalklopperij noemen. 

Hieruit blijkt dat de Rechtbank de zaak 
wel heeft onderzocht op den grondslag der 
telastelegging. 

D e grief, dat dit niet het geval zou zijn, 
acht ik ongegrond, terwijl ik, aangezien de 
beslissing, naar aanleiding van dat onderzoek 
gegeven, een vrijspraak geworden is, moet 
concludeeren tot niet-ontvankelijkverklaring 
van het cassatieberoep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij schriftuur; 

0. dat aan gerequireerde bij oorspronke
lijke dagvaarding is telastegelegd, dat hij in 
de gemeente Hoogezand enz. (zie conclusie); 

0. dat de Rechtbank in het bestreden von
nis onder meer heeft overwogen: 

"dat de R echtbank niet bewezen acht, dat 
verdachte het hem telastegelegde heeft be
gaan, zoodat hij, met vernietiging van het 
vonnis a quo, daarvan alsnog dient te worden 
vrijgesproken; 

"dat de Rechtbank in het bijzonder niet 
bewezen acht, dat er hier een metaalklopperij 
was en dat het ijzerdraad werd geklopt; 

"dat toch, hetgeen, naar ter terechtzitting 
in hooger beroep bleek, hier geschiedde, nml. 
het omhoog trekken aan een staaldraad en 
het daarna van een hoogte van ongeveer 3 
meter laten neervallen van een met lood op
gevuld blok ijzer van een gewicht van onge
veer 350 kg op een hoeveelheid oud ijzer
draad, welk oud ijzerdraad daardoor tot 
kleine pakken werd gemaakt en welk optrek
ken en laten neervallen soms vier keer en 
soms vaker tot maximaal negen keer toe noo
dig was om dat resultaat te bereiken, niet 
oplevert kloppen en de inrichting, waarin dat 
geschiedde, niet stempelt tot een metaalklop
perij ;" 

0. dat, nu het beroep tot cassatie is ge
richt tegen een vrijspraak, eerst moet worden 
onderzocht, of dit beroep ontvankelijk is; 

0. dienaangaande: 
dat niet blijkt, dat de Rechtbank door te 

beslissen, dat hetgeen, - zooals zij in haar 
hiervoor aangehaalde overwegingen feitelijk 
heeft vastgesteld, - in de inrichting van den 
gerequireerde geschiedt, deze inrichting niet 
stempelt tot eene metaalklopperij, aan dit 
begrip eene andere beteekenis heeft gehecht, 
dan het in art. 2 onder XII van de Hinder
wet heeft; 

dat de gegeven vrijspraak, als op den 
grondslag van de telastelegging gewezen, dan 
ook is een vrijspraak als bedoeld in art. 430 
Sv., zoodat beroep tot cassatie hiervan niet is 
toegelaten; 

Verklaart requirant niet-ontvankelijk in 
het ingestelde beroep tot cassatie. 

(N. J.) 

II December I939. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Gemeentewet art. 168; 
M . en R.Regl. art. nbis; Verord. Straat
politie Rotterdam art. 72). 

Art. 72 der Verord. op de Straatpolitie 
van Rotterdam waarbij aan bestuurders 
van motorrijtuigen verboden wordt deze 
in stilstand te hebben op den weg indien 
links of rechts een motorrijtuig op meer 
dan twee wielen in stilstand is en de on
derlinge tusschenruimte minder dan 5 
M. bedraagt, is niet te beschouwen als 
een parkeerverbod in den zin van art. 
1 ibis van het M. en R .Reglement. 

Het verordeningsverbod bevat voorts 
een wettelijk geoorloofde aanvulling op 



1939 11 DECEMBER 528 

de voorschriften van het reeds eerder tot 
stand gekomen M. en R.Regl., dat om
trent het in voormeld verordeningsarti
kel bepaaldelijk verbodene geen regeling 
bevat, en aan zoodanige regeling ook 
niet in den weg staat. 

Op het beroep van N. J.C. de W., bedrijfs
leider, te Voorburg, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van het Kantongerecht te 
Rotterdam van 25 Juli 1939, waarbij requi
rant ter zake van: ,,In de gemeente Rotter
dam als bestuurder van een motorrijtuig dit 
in stilstand hebben op een weg, terwijl rechts 
een motorrijtuig op meer dan twee wielen in 
stilstand is en de onderlinge tusschenruimte 
minder dan 5 meter bedraagt", met aanhaling 
van de artt. 1, 72 eerste lid aanhef en onder 
7°, en 144 tweede lid van de Verordening op 
de Straatpolitie der gemeente Rotterdam, 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete 
van vijf gulden en een vervangende hech
t enis van twee dagen. (Gepleit door Mr. S. 
van Oven) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Kantonrechter te Rotterdam heeft bij 
vonnis van 25 Juli 1939, waartegen dit cas
satieberoep is gericht, ten laste van den re
quirant bewezen verklaard dat hij te Rotter
dam op 25 April 1939 des namiddags om
streeks te 13.15 uur op den openbaren weg 
de Zwarte Hondtstraat als bestuurder van 
Cf:n vierwielig motorrijtuig dit aan de linker
zijde van den weg, met de kop in de richting 
naar het Beursplein in stilstand heeft gehad 
terwijl rechts daarvan een vierwielig motor
rijtuig in stilstand was en de onderlinge tus
schenruimte minder bedroeg dan 5 meter. 

De Kantonrechter overwoog betreffende 
de strafbaarheid hiervan naar aanleiding van 
het door den gemachtigde van requirant ge
voerd verweer als volgt: dat het aldus be
wezenverklaarde verboden wordt door art. 
72 sub 7° van de verordening voor de straat
politie te Rotterdam ; 

dat immers dit artikel verbiedt o. m. een 
motorrij tuig in stilstand te hebben op den 
weg, indien links of rechts een motorrijtuig 
op meer dan twee wielen, een aanhangwagen, 
e en rijwiel op meer dan twee wielen, een 
voertuig, een trekdier of vee in stilstand i~ 
en de onderlinge tusschenruimte minder dan 
5 meter bedraagt; 

dat deze niet door duidelijkheid uitmun
tende verbodsbepaling blijkbaar ten doel 
heeft te verbieden het in stilstand hebben of 
parkeeren van de daargenoemde objecten ter 
weerszijden van den weg, zoodanig, dat de 
doorgangsbreedte minder dan 5 meter be
draagt; 

dat de gemachtigde van verdachte betoogd 
heeft, dat de bedoelde verbodsbepaling on
verbindend zou zijn en wel 1° omdat de ver
bodsbepaling zou inhouden een parkeerver
bod terwijl volgens art. nbis al. 4 van het 
Motor- en Rijwielreglement zoodanig par
keerverbod slechts van kracht zou kunnen 

zijn indien het is ter kennis gebracht van 
den weggebruiker op de wijze als in dat regle
ment voorzien; 2° omdat in art. 6 van het 
Motor- en R ijwielreglement de beperkingen 
aan het parkeeren van motorrijtuigen ge
steld, uitputtend zouden zijn opgesomd, zoo
dat de gemeentewetgever op dit terrein geen 
voorschriften zou vermogen te geven. 

De Kantonrechter overwoog omtrent het 
eerste verweer: dat art. 1 ibis van het Motor- . 
en Rijwielreglement de mogelijkheid schept 
om t. a.v. bepaalde weggedeelten een alge
heel parkeerverbod uit te vaardigen, het
welk a ls dan te kennen gegeven zal moeten 
worden op de wijze als nader in dat artikel 
omschreven; 

dat dit echter onverlet laat de bevoegd
heid van den wetgever bepalingen vast te 
stellen omtrent de wijze waarop het parkee
ren moet geschieden, daa r waar zulks niet 
overeenkomstig genoemd art. nbis 4e lid is 
verboden, alsmede om bijzondere punten 
van den weg aan te wijzen, waar op grond 
van bepaalde omstandigheden, zoodanig par
keeren eveneens verboden zal zijn, hoezeer 
ook in het algemeen voor dien weg geen par
keerverbod geldt; 

dat voor dergelijke voorschriften van den 
wetgever niet de eisch van kennisgeving 
geldt als in art. nbis voor een algemeen 
parkeerverbod voorgeschreven; 

dat de juistheid van deze opvatting blijkt 
uit art. 6 Motor- en Rijwielreglement, waar
in eensdeels verbodsbepalingen zijn opge
nomen omtrent de bepaalde wijze van par
keeren, anderdeels bepaalde punten van we
gen zijn aangewezen, waar in elk geval niet 
geparkeerd mag worden. 

De Kantonrechter overwoog ten aanzien 
van het tweede verweer dat de vraag rijst 
of de gemeentelijke wetgever ondanks art. 6 
van het Motor- en Rijwielreglement bevoegd 
blijft verordenend op te treden a . ten aanzien 
van de wijze waarop geparkeerd mag worden 
binnen de gemeente en b. ten aanzien van 
de aanduiding van bijzondere punten van 
den weg, waar zulks niet geoorloofd zal zijn; 

dat de rijkswetgever in art. 6 van het Mo
tor- en Rijwielreglement ten opzichte van de 
wijze van parkeeren uitdrukkelijk den ge
meentewetgever de vrijheid heeft gelaten 
regelingen te treffen en aldus nadere en 
meer gedetailleerde voorschriften daarom
trent te geven dan die welke in genoemd art. 
6 onder a en b zijn opgenomen, zooals blijkt 
uit de laatste zinsnede van lid 1 van dat 
art. 6; 

dat de wetgever door dit voorschrift ken
nelijk heeft bedoeld, ruim baan te maken 
voor plaatselijke voorschriften omtrent de 
wijze van parkeeren van voertuigen enz. in 
verband met den plaatselijken toestand; 

dat ten aanzien van de in genoemd art. 6 
voorts gegeven voorschriften betreffende de 
plaats van het parkeeren de stelling verde
digd zou kunnen worden dat hier de gemeen
tewetgever geen nadere voorschriften zou 
vermogen te geven doch deze stelling hier 
verder onbesproken kan blijven aangezien 
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het voorschrift op welks onverbindendheid 
beroep wordt gedaan uitsluitend betreft de 
wijze waarop parkeeren niet mag plaats vin
den; dat mitsdien naar ons oordeel art. 72 
sub 7° van de verordening voor de straat
politie te Rotterdam verbindend is te achten. 

D e Kantonrechter heeft het feit gequali
ficeerd: ,,in de gemeente Rotterdam als be
stuurder van een motorrijtuig dit in stilstand 
hebben op een weg, terwijl rechts een motor
rijtuig op meer dan twee wielen in stilstand 
is en de onderlinge tusschenruimte minder 
dan 5 meter bedraagt. Hij veroordeelde den 
requirant in een geldboete van f 5. 

Bij monde van zijn raadsman heeft requi
rant een cassatiemiddel voorgesteld en toe
gelicht, luidende: 

S. , althans v. t. van de artt. 350, 351, 398 
Sv., 1, 72 van de verordening op de straat
politie der gemeente Rotterdam, door het 
bewezenverklaarde strafbaar te oordeelen 
hoewel de verbodsbepaling van art. 72 sub 
7° der genoemde verordening onverbindend 
is en wel 

1 °. omdat zij inhoudt een parkeerverbod, 
terwijl volgens art. ubis alinea 4 van het 
Motor- en Rijw-ielreglement zoodanig par
keerverbod slechts van kracht zou kunnen 
zijn indien het is ter kennis gebracht van 
den weggebruiker op de wijze als in dat re
glement voorzien. 

2 °. Omdat in art. 6 van het Motor- en 
Rijwielreglement de bepalingen aan het par
keeren van motorrijtuigen gesteld, uitput
tend zouden zijn opgesomd, zoodat de ge
meentewetgever op dit terrein geen voor
schriften zou vermogen te geven. Aan de 
duidelijke toelichting van het middel ont
leen ik het volgende: 

H et Motor- en Rijwielreglement, zegt de 
raadsman, onderscheidt tweeërlei parkeer
verboden; in de eerste plaats de algemeene 
verboden, limitatief opgesomd in art. 6, in 
<le tweede plaats incidenteele parkeerverbo
den op die wegen en weggedeelten, waar het 
parkeeren bij ontstentenis van zulk een ver
bod wel toegestaan zou zijn (art. ubis). 

Het bestreden vonnis stelt zich op het 
standpunt, dat het reglement nog een derde 
categorie parkeerverboden kent. De Kanton
rechter meent dit in de laatste zinsnede van 
art. 6 1e lid te kunnen lezen. D eze zienswijze 
is volgens den raadsman onjuist. Aan art. 6 
1e lid aanhef en sub ben de daarop volgende 
zinsnede liggen de volgende verkeerstech
nische overwegingen ten grondslag: In be
ginsel zijn de rijbanen der wegen uitsluitend 
voor het zich voortbewegende verkeer be
stemd. Voertuigen in stilstand moeten het 
bewegende verkeer zoo min mogelijk be
lemmeren; zij behooren daarom steeds zoo
veel mogelijk aan den kant van den weg te 
worden geplaatst. H et M.R.R. kleedt dezen 
regel in in den vorm van een verbod. Zou de 
rijkswetgever met dit verbod volstaan heb
b en, dan ware het niet mogelijk voor den 
gemeentelijken wetgever om parkeerstroo
ken aan te wijzen midden op pleinen of zeer 
breede wegen enz. Blijkens ervaring eischt 
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echter een goede verkeersregeling in vele 
gevallen aanwijzing van zulke parkeerstroo
ken op den weg. Ten einde die afwijking 
mogelijk te maken heeft de wetgever de laat
ste alinea aan het eerste lid van art. 6 M.R.R. 
toegevoegd. Zij geeft slechts de bevoegdheid 
tot het verleenen van een scherp omlijnde 
dispensatie van een bepaald verbod. 

In de toelichting van het cassatiemiddel 
~erd ten slotte nog opgemerkt dat de rege
h ng, welke het M.R.R . geeft, vastgesteld is, 
o~dat het noodzakelijk bleek te zijn een 
emde te maken aan de eindelooze variatie 
van gemeentelijke parkeerbepalingen, welke 
bovendien destijds niet door borden behoef
den te worden aangeduid. Als gevolg van 
een jarenlange actie der Verkeersbonden 
heeft de Regeering met de opneming der 
artt. 6 en ubis M.R.R. beoogd een einde te 
maken aan den toestand van onzekerheid 
yoo_r de weggebruikers. Dit oogmerk zou, 
md1en het bestreden vonnis gehandhaafd 
bleef, geheel teniet gedaan worden. 

Ofschoon ik mij met de motiveering van 
het vonnis van den Kantonrechter niet in 
alle opzichten kan vereenigen ben ik van oor
deel dat dit juist is gewezen en dat het cas
satiemiddel ongegrond is. 

De vraag is of de gemeentelijke wetgever 
ondanks art. 6 M.R.R. bevoegd blijft veror
denend op te treden ten aanzien van de wijze 
of (wat m.i. hetzelfde is) de plaats op den 
weg waar geparkeerd mag worden. Met den 
raadsman van requirant ben ik van oordeel 
dat die bevoegdheid niet zooals de Kanton
rechter doet kan worden afgeleid uit boven
genoemde laatste alinea van art. 6 1e lid 
M.R.R. Die bepaling kan zeer goed worden 
opgevat, zooals de raadsman q_pmerkt, als 
een bevoegdheid van de gemeentebesturen 
om dispensatie te verleenen van art. 6 re lid 
sub b M.R.R. voor pleinen en zeer breede 
wegen, zoodat hij die in een gemeente, waar 
zoodanige dispensatie geldt, zijn motorrijtuig 
laat staan anders dan zoo dicht mogelijk 
nabij den kant van den weg zonder zich op 
die dispensatie te kunnen beroepen, valt on
der het verbod van art. 6 1e lid sub b M.R.R. 
Deze bevoegdheid om afw-ijkingen toe te 
staan van een parkeerverbod, brengt niet 
mee de bevoegdheid om andere parkeerver
boden vast te stellen naast die van art. 6 
M .R .R. Daaruit volgt m. i. echter niet dat 
die bevoegdheid niet bestaat. 

Naar mijn meening kan die bevoegdheid 
worden afgeleid uit art. 6 der Motor- en Rij
wielwet, den gemeenteraden de macht ver
leenende om regelen te stellen nopens het 
verkeer op de wegen in verband met het ge
bruik van motorrijtuigen en rijwielen, voor
zooveel betreft punten, waaromtrent in die 
wet of in den in art. 2 dier wet bedoelden 
algemeenen maatregel van bestuur of in een 
provinciale verordening van art. 5 dier wet 
niet is voorzien. 

In mijn onlangs in de zaak n °. 43410 ge
nomen conclusie, waar het ging om het in 
het zelfde artikel der Rotterdamsche Ver
ordening op de straatpolitie opgenomen ver-

34 
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bod om langer dan s minuten te parkeeren 
,,bij garages" heb ik dit verbod in bescher
ming genomen. Daar gold het evenmin als 
thans een verbod van den gemeenteraad 
krachtens art. ubis M .R.R. vastgesteld om 
op een weg of een gedeelte van een weg te 
lang te parkeeren, maar slechts de aanwij
zing van een bepaalde plaats op den weg 
waar niet te lang geparkeerd mocht worden. 

Omtrent die bepaalde plaats op den weg 
was echter in art. 6 l'A.R.R . geen voorziening 
getroffen, zoodat m. i . in dit punt niet was 
voorzien. 

In het geval, dat ons thans bezig houdt, 
hebben wij niet een bepaalde plaats op den 
weg maar een plaats wisselend naar omstan
digheden, doch ook op dit punt is m. i . niet 
voorzien. Wel bepaalt art. 6 re lid sub a 
M .R.R. reeds in het algemeen dat men een 
motorrijtuig niet zoodanig mag laten staan 
dat de vrijheid of veiligheid van het verkeer 
daardoor noodeloos wordt belemmerd of in 
gevaar gebracht en is dit zonder twijfel het
zelfde onderwerp, hetzelfde belang, dat art. 
72, re lid aanhef en onder 7° van onze ver
ordening op het oog heeft. 

Indien onze verordening van ouderen da
tum was dan art. 6 M.R .R. zou zij dan ook 
van rechtswege hebben opgehouden te gel
den. Zij is echter van 1935 en dus posterieur 
aan art. 6 M.R.R. en is kennelijk bedoeld als 
een aanvulling der rijksregeling ten behoeve 
van het drukke verkeer op de smalle straten 
van de Rotterdamsche binnenstad. Zooda
nige aanvulling kan m. i. bij gemeenteveror
dening plaats hebben. Zij zou onmogelijk zijn 
indien het waar was dat de parkeerverboden 
bij het M .R .R . uitputtend geregeld waren, 
m. a . w. indien bleek dat het M.R.R. het 
recht gaf om overal te parkeeren, waar dit 
niet bij het M.R.R. verboden is. Dit blijkt 
niet, zoodat strijd met het M.R.R. niet aan
wezig is. 

Voor den Gemeenteraad van Rotterdam 
deed zich, na de vaststelling der parkeerver
boden bij het M .R.R., bovendien de vraag 
voor of bij het vaststellen van nadere par
keerverboden getreden werd in hetgeen van 
algemeen R ijks- of Provinciaal belang was. 
Hij heeft, m. i. terecht, geoordeeld dat dit 
niet het geval was maar in ieder geval is die 
vraag niet aan het oordeel van den rechter 
onderworpen, zoodat m. i . voor onverbin
dendverklaring der verordening geen reden is. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, en 
luidende : (zie conclusie); 

0 . dat b ij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
dat hij te Rotterdam enz. (zie conclusie); 

0. dat art. 72 der Verordening op de 
Straatpolitie voor de gemeente Rotterdam, 

voorzoqveel hier van belang, luidt: 
,,Het is aan bestuurders van motorrijtui

gen verboden deze in stilstand te hebben op 
den weg indien links of rechts een motor
rijtuig op meer dan twee wielen in stilstand 
is en de onderlinge tusschenruimte minder 
dan s meter bedraagt", 

op overtreding van welk verbod bij art. 
144 der verordening straf is gesteld; 

0. omtrent het •middel: 
dat dit in zijn eerste onderdeel ten on

rechte ervan uitgaat, dat het in deze over
treden verordeningsvoorschrift zou zijn te 
beschouwen als een parkeerverbod in den 
zin van a rt. ubis van het Motor- en Rijwiel
reglement; 

dat immers dat artikel slechts spreekt van 
in het belang van de vrijheid en veiligheid 
van het verkeer over bepaalde wegen vast 
te stellen verboden betreffende het parkee
ren op die bepaaldelijk aangewezen wegen 
of gedeelten daarvan, terwijl voormeld ver
ordeningsartikel bevat een algemeen verbod 
om op eenigen "weg" binnen het gebied der 
gemeente Rotterdam een motorrijtuig in 
stilstand te hebben, indien en zoolang daar
door ter plaatse, in verband met een om
standigheid als in het voorschrift vermeld, 
minder dan s meter ruimte voor het ver
keer over den weg zou worden vrijgelaten; 

dat voorts het verordeningsverbod bevat 
een wettelijk geoorloofde aanvulling op de 
voorschriften van het reeds eerder tot stand 
gekomen Motor- en Rijwielreglement, dat 
omtrent het in voormeld verordeningsartikel 
bepaaldelijk verbodene geen regeling bevat, 
en aan zoodanige regeling ook niet in den 
weg staat; 

dat dus ook het tweede onderdeel van het 
middel niet juist is; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

II December I939· KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 244). 

Ten onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een gemeen
tebegrooting op grond, dat daarop voor
komen uitgaven voor het geven van vak
onderwijs in handwerken aan de open
bare en bijzondere scholen en van hand
werkonderwijs aan niet meer leerplich
tige meisjes, welke uitgaven zij in ver
band met den minder gunstigen finan
cieelen toestand niet strikt onvermijde
lijk achtten. I n een plattelandsgemeente 
met een groote arbeidersbevolking moe
ten dergelijke uitgaven van zoo groot 
belang worden beschouwd, dat zij, on
danks den minder gunstigen toestand der 
gemeentefinanciën, zoo lang mogelijk 
moeten worden gehandhaafd. 

Wij WILHELMINA. enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente 's-Gravenzande te
gen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 30 Mei/3 Juni 1939, B 6985/n, 
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3e Afd., G. S. n °. 181/i, bij welk besluit 
goedkeuring is onthouden aan de begroeting 
voor 1939; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 13 Sept. 1939, n°. 498 en 15 Nov. 1939, 
n°. 498/170; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Dec. 1939, n°. 
25431, Afd. B. B.; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun evenvermelde beslissing hebben over
wogen, dat in de gemeente 's-Gravenzande 
de heffing van opcenten op de daarvoor in 
aanmerking komende Rijksbelastingen is op
gevoerd tot de bij de wet vastgestelde maxi
ma en tevens een baatbelasting en een riool
belasting ex art. 275 der gemeentewet wor
den geheven; dat, teneinde de voormelde be
groeting sluitend te maken, moest worden 
beschikt over een bedrag ad f 10.000 van de 
algemeene reserve, welke na deze beschik
king nog f 10.000 bedraagt; dat voorts de 
uitkeering uit het gemeentefonds ingevolge 
art. 3 onder e der wet van 15 Juli 1929, S. 
388, zooals deze laatstelijk is gewijzigd, jaar
lijks met rond f 5800 vermindert; dat de fi
nancieele positie van de gemeente 's-Graven
zande het mitsdien noodzakelijk maakt de 
uitgaven tot het strikt onvermijdelijke te 
beperken; dat de onder de volgnummers 304, 
359 en 360 op den gewonen dienst geraamde 
uitgaven, te weten belooning van onderwij
zers bij het vakonderwijs ad f 380, kosten 
van den gemeentelijken cursus voor hand
werken ad f 200, subsidies voor handwerk
cursussen, verbonden aan bijzondere scholen, 
ad f 185, niet als strikt onvermijdelijk kun
nen worden aangemerkt; dat zij bij schrijven 
dd. 21 Maart 1939, G. S. n °. 251, B. en W. 
van 's-Gravenzande hebben verzocht te be
vorderen, dat de genoemde posten van de 
begroeting worden afgevoerd; dat de ge
meenteraad blijkens het schrijven van B. en 
W. dd. 5 Mei 1939, n°. 55, besloten heeft de 
voormelde uitgaven te handhaven; 

dat de raad der gemeente 's-Gravenzande 
in beroep aanvoert, dat hij ten aanzien van 
de vakonderwijzeres van meening is, dat juist 
het handwerkonderwijs voor de vrouwelijke 
leerlingen der lagere scholen van groot be
lang is; dat, wil dit onderwijs echter tot zijn 
volle recht komen, het volgens zijne meening 
noodzakelijk is, dat dit onderwijs niet gege
ven wordt door de onderwijzeressen der scho
len, doch door een speciaal daartoe aange
stelde vakonderwijzeres; dat deze het onder
wijs dan kan geven aan de meisjes van één 
klas of groep van klassen, in tegenstelling 
met de aan de scholen verbonden onderwij
zeressen, die tot combinatie van de vrouwe
lijke leerlingen van twee klassen of groepen 
van klassen zullen moeten overgaan; dat hij 
hierin reeds een onoverkomelijk bezwaar 
ziet, daar door het te groote aan~al leerlin
gen de resultaten van het onderncht zullen 
verminderen, terwijl daarnaast ook het on
derwijs aan de jongens wordt geschaad; dat 
hij zich in nog sterker mate meent te moe
ten verzetten tegen opheffing van het on-

derwijs aan de niet meer leerplichtige meis
jes; dat hij juist dit onderwijs in verstellen 
en zelf vervaardigen van kleedingstukken 
door grootere meisjes van eminent belang 
voor eene gemeente als 's-Gravenzande met 
een groote financieel niet draagkrachtige ar
beidersbevolking vindt; dat hij er in dit ver
band nog op wijst, dat het Rijk ook het groo
te belang van dit onderwijs inziet, getuige 
de krachtige wijze, waarop Onze Minister 
van Sociale aken de cursussen voor huishou
delijke voorlichting steunt; 

0. dat, aangezien het in een plattelands
gemeente als 's-Gravenzande met een groote 
arbeidersbevolking van beteekenis is, dat de 
meisjes goed handwerkonderwijs ontvangen, 
de onderwerpelijke uitgaven te weten die 
voor het geven van vakonderwijs in hand
werken aan de openbare en bijzondere scho
len en voor het geven van handwerkonder
wijs aan niet meer leerplichtige meisjes, voor 
deze gemeente als uitgaven van zoo groot 
belang moeten worden beschouwd, dat zij, 
ondanks den minder gunstigen toestand der 
gemeentefinanciën, zoo lang mogelijk moetev 
worden gehandhaafd; 

dat daarbij nog komt, dat, zooals door de 
vertegenwoordigers van den gemeenteraad 
van 's-Gravenzande in de openbare vergade
ring van de Afdeeling van den Raad van Sta
te, voor de Geschillen van Bestuur, waarin 
over deze zaak verslag is uitgebracht, is aan
getoond, de voor deze uitgaven uitgetrokken 
bedragen gedurende de laatste jaren reeds 
belangrijk zijn verminderd; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
Ged. Staten ten onrechte wegens de hierbe
doelde, op de begroeting voor het jaar 1939 
voorkomende uitgaven, aan deze begroeting 
goedkeuring hebben onthouden; 

dat ook overigens niet gebleken is van be
zwaren, welke zich tegen die goedkeuring 
zouden verzetten; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van 10 Mei/3 Juni 
1939, B. n°. 698_,/II, 2e Afd. G. S. n ° . 181/1, 
de begroeting der gemeente 's-Gravenzande 
voor het jaar 1939 goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. (A.B.) 

12 December 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 36 j 0

• art. 38). 
Appellante wordt door het uitbrei

dingsplan onredelijk benadeeld, aange
zien daarop aan twee zijden van haar 
gebouwencomplex onmiddellijk langs de 
erfscheidingen nieuwe wegen zijn ont
worpen, waardoor iedere mogelijkheid 
tot toekomstige uitbreiding wordt uit
gesloten. Deze uitbreiding kan niet, als 
Ged. Staten meenen, plaats hebben op 
in de onmiddellijke nabijheid gelegen 
terreinen, daar deze van de werkplaat
sen van appellante zijn gescheiden door 
een straat, welke nog niet is aangelegd. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de N . V . ,,Vios Wateringen" t e Wate
ringen, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Zuid-Holland van 28 Febr. 1939, B. n °. 
519/21 (2e Afd.) G. D . n ° . 1/1, houdende ge
deeltelijke goedkeuring van een uitbreidings
plan der gemeente Wateringen; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Nov. 1939, n ° . 664; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 D ecember 1939, 
n°. 12788 M /P .B .R., afd. Volkshuisvesting; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 28 Febr. 1939, B. n °. 519/21 
(2e Afd.) G.S. n ° . 1/1, het door den gemeen
teraad van V/ateringen op 10 Febr. 1938 
vastgestelde en op 14 Juni 1938 aangevulde 
uitbreidingsplan c. a., behoudens een tweetal 
in het besluit omschreven gedeelten, hebben 
goedgekeurd; 

dat Ged. Staten, daarbij, naar aanleiding 
van het door de N.V. Vios Wateringen inge
diende bezwaar, hebben overwogen, dat de 
naast reclamante's bedrijf ontworpen verbin
dingsstraat tusschen het zuidwestelijk ge
deelte van het plan en het Dorpsplein naar 
het oordeel van hun college bezwaarlijk op 
andere wijze kan worden geprojecteerd; dat 
de door de reclamante gewenschte opschui
ving van die straat uit stedebouwkundig oog
punt b edenking ontmoet; dat uit een ter 
p laatse ingestèld onderzoek is gebleken, dat 
de bedoelde opschuiving geen afdoende voor
ziening in de behoefte aan uitbreiding van 
reclamante's bedrijf zou beteekenen; dat die 
uitbreiding evenwel kan plaats hebben op de 
terreinen, in de onmiddellijke nabijheid van 
het bedrijf gelegen, te weten aan de overzijde 
van de achter het bedrijf ontworpen, onge
veer noord-zuid loopende straat, waarop vol
gens het plan mogen worden gebouwd inrich
tingen ten behoeve van handel en nijverheid, 
waaronder o. m . garages en werkplaatsen 
worden verstaan; dat deze terreinen voor de 
reclamante te koop zijn en het niet te ver
wachten is, d at daarvoor een te hooge prijs 
zou moeten worden betaald, gezien het feit, 
dat daarop geen bijzonder waardevolle op
stallen aanwezig zijn; dat het gemeentebe
stuur boven.dien bereid is zoo noodig door 
een ondergeschikte wijziging van het plan 
aan de behoeften van het bedrijf tegemoet te 
komen; dat de reclamante derhalve door het 
plan niet wordt benadeeld en hun college hare 
b ezwaren mitsdien ongegrond acht; 

dat van deze beslissing de N .V. Vios Wa
teringen bij Ons in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat het zich in Juni 
1937 liet aanzien, dat zij weder garageruimte 
tekort kreeg ; dat zij, daar naast de bestaande 
garage een strook grond te koop was, zich tot 
de eigenaresse, de Nederduitsch H ervormde 
Gemeente, heeft gewend, om weder een 
strook grond te koopen; dat, t oen de ver
koopprijs geregeld was en de toestemming 
van het Classicaal bestuur verkregen was, d e 
gemee·nte Wateringen intusschen een uitbrei-

dingsplan op kaart had laten zetten; dat tot 
hare niet geringe verbazing op die kaart 
naast en achter hare gebouwen straten wa
ren geprojecteerd zoodat haar bedrijf aan 
alle kanten was ingesloten en het haar onmo
gelijk was geworden het bedrijf nog verder 
uit te breiden; dat zij weliswaar bij den ge
meenteraad bezwaren heeft ingebracht, doch 
dat dit college niettemin het plan heeft goed
gekeurd, er daarbij van uitgaande, dat met 
haar bedrijf een oplossing was gevonden ; dat 
ook Ged. Satten van Zuid-Holland hare be
zwaren ongegrond hebben verklaard; dat de 
Diaconie der Nederduitsch Hervormde Ge
meente, welke zeer gaarne den bouwgrond 
naast de garages wil verkoopen, de gronden 
achter hare garage niet kan en mag verkoo
pen; dat de grond naast hare garage, voor
heen een Westlandsche tuin, bijna geheel is 
verkaveld; dat de Diaconie de overgeschoten 
stukjes gaarne wenscht te gaan verkoopen, 
doch er onmogelijk toe kan overgaan nog
maals een tuin te gaan versnipperen, vooral 
omdat de eenige industrie ter plaatse zou 
moeten verdwijnen en geen nieuw industrie
terrein in het uitbreidingsplan is opgenomen; 

0. dat Wij met den ter zake geraadpleeg
den H oofdinspecteur van de Volksgezond
heid (Volkshuisvesting) van oordeel zijn, dat 
de appellante door het onderwerpelijke uit
breidingsplan onr edelijk wordt benadeeld, 
aangezien daarop ten noorden en ten westen 
van haar gebouwencomplex, onmiddellijk 
langs de erfscheidingen nieuwe wegen zijn 
ontworpen, waardoor iedere mogelijkheid tot 
toekomstige uitbreiding wordt uitgesloten; 

dat Ged. Staten er in hun bestreden besluit 
wel op wijzen, dat die uitbreiding kan plaats 
hebbc:! op de, in de onmiddellijke nabijheid 
van appellante's bedrijf gelegen, voor inrich
tingen ten behoeve van handel en nijverheid 
bestemde terreinen, doch dat deze zienswijze 
minder juist is, aangezien deze terreinen van 
de bestaande garages van de appellante zijn 
gescheiden door een straat, welke nog niet is 
aangelegd; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
de evenbedoelde wegen, zooals zij thans zijn 
getraceerd, t en onrechte in het uitbreidings
plan zijn opgenomen, en Ged. Staten mits
dien, voorzoover deze wegen betreft, het plan 
t en onrechte hebben goedgekeurd ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

m et gegrondverklaring van het beroep, het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Zuid
H olland te wijzigen in dier voege, dat de 
goedkeuring aan het plan van uitbreiding der 
gemeente Wateringen mede wordt onthouden 
voorzooveel betreft de ongeveer noord-zuid 
en oost-west loopende wegen, geprojecteerd 
op de terreinen, kadastraal bekend nummers 
2607 en 2609, eigendom van de Diaconie der 
Nederduitsch Hervormde Gemeente aldaar. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 
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z3 December z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228 d). 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een raadsbesluit tot 
verkoop van grond, nu die verkoop voor 
de gemeente een verlies zou opleveren, 
welk verlies niet kan worden goedge
maakt bij de verdere exploitatie der 
overblijvende gronden. De door den raad 
aangevoerde argumenten van plaatselijk 
belang worden niet van voldoende be
teekenis geoordeeld. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Schipluiden, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 1 Aug. 1939, B n°. 7332/52 (3e afd
deeling), G. S. n°. 212/1, bij welk besluit 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbe
sluit van 12 April 1939, strekkende tot ver
koop van grond aan het Roomsch-Katholie
ke Kerkbestuur van den Heiligen Jacobus 
den Meerdere te Schipluiden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van_ Bestuur, gehoord, advies van 
22 Nov. 1939, n°. 665; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Dec. 1939, n°. 
2 7046, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0 . dat de raad der gemeente Schipluiden 
in zijne vergadering van 12 April 1939 heeft 
besloten aan het Roomsch-Katholieke Kerk
bestuur van den Heiligen Jacobus den Meer
dere aldaar te verkoopen ± 5000 m2 grond, 
deel uitmakende van de perceelen kadastraal 
bekend gemeente Schipluiden, sectie B, nos. 
216, 249, 477, 478, 861 en 942, à f 1 per m 2; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 1 Aug. 
1939, B. n°. 7332/52 (3e afdeeling), G. S. 
n° . 212/1, aan dit raadsbesluit hun goedkeu
ring hebben onthouden, uit overweging, dat 
de prijs van den te verkoopen grond, vol
gens mededeeling van B. en W. van Schip
luiden bij verkoop als normalen bouwgrond 
gemiddeld f 2.50 à f 2.75 per m2 zou hebben 
bedragen; dat de gemeente derhalve, door 
den prijs op f 1 per m2 te bepalen, practisch 
een reductie op den grondprijs verleent van 
ten minste 60 % ; dat het gemeentebestuur 
deze reductie heeft verleend, omdat naar zijn 
oordeel door den bouw van een kerk op de
zen grond de verkoop van den overigen in 
de onmiddeJJijke omgeving gelegen gemeen
telijken bouwgrond zal worden bevorderd; 
dat, wat er ook zij van deze verwachting, een 
reductie van 60 % belangrijk verder gaat, 
dan in verband met het karakter van stimu
lans voor den aankoop van gemeentelijken 
bouwgrond, hetwelk deze reductie toch be
hoort te dragen, verantwoord kan worden ge
acht; dat niet gebleken is, dat er uit anderen 
hoofde in dit geval bijzondere motieven zou
den bestaan, welke verkoop tegen een zoo 
lagen prijs zouden kunnen wettigen; dat bo
vendien de bedongen prijs van f 1 per m2 
aanmerkelijk lager is dan de gemiddelde 
kostprijs van de bouwterreinen, waartoe de 
onderhavige grond behoort; dat op grond 

van het vorenstaande het raadsbesluit ge
acht moet worden in strijd te zijn met het 
financieel belang der gemeente en mitsdien 
niet voor goedkeuring vatbaar is; 

dat van deze beslissing de raad van Schip
luiden bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat de door burgemeester en wethou
ders genoemde prijs van f 2.50 à f 2.75 be
doeld is voor verkoop als bouwgrond in nor
male gevallen, waarbij onder normale ge
vallen dan moet worden verstaan : verkoop 
van oppervlakten van 150 tot 300 m 2; dat 
de door Ged. Staten genoemde reductie ad 
60 % in een ander licht komt te staan, in
dien overwogen wordt, dat het Kerkbestuur 
± 7000 m 2 wenschte te koopen, namelijk ± 
5000 m2 voor kerkbouw en I 2000 m 2 om 
de gemeente weder aan te bieden voor school
bouw; dat, om te voorkomen, dat het Kerk
bestuur ten gevolge van de taxatie ingevolge 
de Lager-Onderwijswet 1920 op deze 2000 m 2 
winst zou maken, B. en W. hebben voorge
steld slechts 5000 m2 te verkoopen voor kerk
bouw en daarnaast 2000 m2 beschikbaar te 
stellen voor schoolbouw, waardoor toch be
reikt werd, dat in totaal van de gemeente
lijke bouwterreinen een oppervlakte van 
7000 m2 productief werd gemaakt; dat 
voorts, indien het Kerkbestuur voor school
en kerkbouw grond van derden à f 1 per m 2 
verkrijgt, hetgeen zeer goed mogelijk is, dit 
voor de gemeente zal beteekenen een min
dere afgifte van bouwgrond van 7000 m 2, 
terwijl bovendien het in aanbouw zijnde cen
trum zal worden verlegd, wat voor de ge
meente een groot financieel nadeel zal be
teekenen; dat het in alle opzichten gewenscht 
moet worden geacht, dat kerk en school op 
één terrein worden gebouwd; dat de betref
fende grond voor 85 % is aangekocht tegen 
f 0.25 per m 2 en het restant tegen f 0.75 per 
m2, hetgeen moge blijken uit de overgeleg
de teekening en afschriften van de raads
besluiten tot aankoop; dat een en ander bi_i 
den raad juist de overtuiging heeft geves
tigd, dat zijn besluit tot verkoop van 5000 
m2 grond aan het Kerkbestuur in het fi
nancieel belang der gemeente is; 

0. dat blijkens de Memorie van Toelich
ting, behoorende bij de raadsbesluiten tot 
aankoop van gronden dd. 17 Juni 1936, de 
totale kosten van aankoop en bouwrijp ma
ken van deze bouwterreinen op f 127.000 te 
stellen zijn, waarbij nog komt een niet on
aanzienlijk renteverlies gedurende de jaren, 
die met het in exploitatie brengen van het 
ruim 9 ha grond omvattende complex ge
moeid zullen zijn, terwijl dit bedrag voorts 
nog dient te worden verhoogd met f 4000 
voor eventueele straatverlichting; 

dat, in aanmerking genomen, dat de in de 
terreinen begrepen hoeveelheid verkoopbare 
bouwgrond is geschat op 67000 m 2, de kost
prijs van dezen grond, afgezien van het voor
melde renteverlies, op ongeveer f 2 per m 2 

moet worden gesteld; 
dat in verband hiermede de voorgenomen 

verkoop van de bedoelde perceelen, die, blij
kens de ambtsberichten, zeker niet tot de 
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minder gunstig gelegen gedeelten van het 
complex bouwgronden behooren, voor de ge
meente een verlies zou opleveren; 

dat daartegen niet met vrucht een beroep 
kan worden gedaan op de groote hoeveel
heid bouwgrond, welke de gemeente thans 
in eens van de hand zou kunnen doen, aan
gezien door die groote hoeveelheid het ver
lies des te aanzienlijker wordt; 

dat niet gebleken is, dat dit verlies kan 
worden goedgemaakt bij de verdere exploi
tatie van de overblijvende gronden; 

dat de raad weliswaar verwacht, dat de 
kerkbouw de exploitatie van het overige ter
rein zal bevorderen, doch dat zulks minst 
genomen twijfelachtig is, daar niet te ver
wachten is, dat de bouw van een nieuwe kerk 
de vestiging van nieuwe bewoners, hetzij uit 
andere gemeenten, hetzij uit andere gedeel
ten van Schipluiden met zich zal brengen; 

dat de gemeenteraad nog gewezen heeft 
op het gevaar, dat de kerk elders op parti
culieren grond zal worden gebouwd, waar
door ·het in aanbouw zijnde centrum der ge
meente zou worden verlegd en de te bouwen 
kerk en school van elkaar zouden worden 
gescheiden, doch dat Ons met Ged. Staten 
dit argument niet van voldoende beteekenis 
voorkomt om een verkoop van den onder
werpelijken grond met verlies aannemelijk te 
maken; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. 
(A.B.) 

z3 December z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 25 -f) . 

Een hoofd van den luchtbescher
mingsdienst moet worden aangemerkt 
als ambtenaar in den zin van art. 25 1e 
lid sub f, en kan dus niet als lid van den 
raad worden toegelaten. Daaraan doet 
niet af, of door hem voor zijne functie 
al dan niet een belooning wordt genoten. 

In denzelfden zin K. B. 22 Dec. 1939 n °. 
35, waarin nog de volgende overweging : 

"dat nu wel voor hem nog niet naar den 
eisch van art. 2 van Ons besluit van 15 Aug. 
1936, S. 347, een instructie is vastgesteld, 
waaruit zijn ondergeschiktheid aan den bur
gemeester zou blijken, doch dat die onder
geschiktheid niettemin moet worden aange
nomen, aangezien ingevolge art. 3 ie lid der 
genoemde wet in elke gemeente de burge
meester is belast met de uitvoering van de 
in art. 1 der wet bedoelde maatregelen, zoo
dat van een zelfstandige taak van den ap
pellant in deze geen sprake kan zijn." 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door J. Pijnacker, te Buitenpost, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
31 Juli 1939, n °. 3, 2e Afd., waarbij de ap
pellant niet wordt toegelaten als raadslid 
van de gemeente Achtkarspelen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 18 October 1(,39, n°. 593 en 29 Novem
ber 1939, n°. 593.179; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 December 1939, 
n°. 27387, Afd. B.B.; 

0 . dat de raad der gemeente Achtkarspe
len in zijne vergadering van 10 Juli 1939, 
o. m. heeft besloten J . Pijnacker toe te laten 
als lid van dezen raad; 

dat, nadat D. Fennema, te Buitenpost, lid 
van den gemeenteraad, tegen deze beslissing 
bij Ged. Staten van Friesland bezwaar had 
ingediend, dit college bij besluit van 31 Juli 
1939, n°. 3, 2e Afd., met vernietiging van de 
bestreden beslissing, J. Pijnacker niet als lid 
van den raad der genoemde gemeente heeft 
toegelaten, daarbij overwegende, dat de be
zwaren van den adzessant hierin bestaan, 
dat de heer Pijnacker hoofd van den lucht
beschermingsdienst in de gemeente is en 
als zoodanig ondergeschikt is aan den bur
gemeester, terwijl hij een door den raad be
paalde bezoldiging geniet; dat derhalve naar 
de meening van den adressant art. 2 5 der 
gemeentewet zich tegen de toelating van den 
heer P ijnacker verzet; dat blijkens de door 
hun vergadering verkregen inlichtingen de 
heer Pijnacker inderdaad door den burge
meester, met toepassing van art. 3 der Wet 
betreffende bescherming tegen luchtaanval
len en van Ons besluit van 15 Augustus 1936 
(S. n°. 347) als hoofd van denLuchtbescher
mingsdienst is aangewezen en als zoodanig 
heeft op te volgen de bepalingen van de door 
den burgemeester vastgestelde instructie; dat 
naar het oordeel van hun vergadering reeds 
hieruit volgt, dat de heer Pijnacker moet 
worden beschouwd als ambtenaar, vanwege 
het gemeentebestuur aangesteld en daaraan 
ondergeschikt, daar het hier niet geldt een 
functie, vervuld uit hoofde van een verplich
ting tot het verleenen van persoonlijke dien
sten in den zin van art. 226 der gemeente
wet (in welk geval ruimte zou zijn voor een 
andere opvatting), doch een functie , ver
vuld krachtens een vrijwillig aanvaarde aan
wijzing; dat de heer Pijnacker alzoo inge
volge het bepaalde onder f van art. 25 der 
gemeentewet van het lidmaatschap van den 
raad is uitgesloten; 

dat van deze beslissing J . Pijnacker bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de bescherming van de burgerbevolking te
gen luchtaanvallen, uit te voeren overeen
komstig de bepalingen van de Wet van 23 
April 1936 (S. n °. 302) en Onze daarop ge
gronde besluiten, naar zijne meening meer 
een zaak des Rijks is dan die der gemeenten, 
waaraan niet te kort doet de omstandig
heid, dat de uitvoering is opgedragen aan de 
burgemeesters; dat in deze richting zijns in
ziens ook wijst het feit, dat het geheel van 
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maatregelen, te nemen in zake die luchtbe
scherming, de goedkeuring behoeft van een 
Rijksambtenaar, i. c. die van den heer In
specteur van de bescherming tegen lucht
aanvallen; dat de zaak der luchtbescherming 
verder geheel wordt beheerscht door het vrij
willig verleenen van diensten door de inwo
ners der gemeente, waarmede dan ook, ten 
minste in plattelandsgemeenten, deze zaak 
staat of valt; dat dan ook de dienst in de ge
meente Achtkarspelen geheel is kunnen wor
den opgebouwd door het zich als vrijwilliger 
(ster) beschikbaar stellen van een 300-tal 
personen, terwijl hij, appellant, zich op ver
zoek van den burgemeester heeft beschik
baar gesteld als hoofd van dien dienst, wel
ke aanwijzing mondeling is geschied; dat in
derdaad in het luchtbeschermingsplan is op
genomen een door den burgemeester vastge
stelde instructie, waaraan hij is onderwor
pen, doch dat dit evenzeer het geval is ten 
aanzien van de plaatselijke leiders van den 
dienst in tien andere dorpen van de gemeen
te, die aldaar bij luchtgevaar en oefeningen 
zelfstandig optreden als plaatsvervangend 
hoofd, terwijl ook het overige personeel in 
meer of mindere mate onderworpen is aan 
de instructies, door of vanwege den burge
meester vastgesteld overeenkomstig het be
paalde bij art. 2, onderdeel Organisatie van 
Ons besluit van 15 Aug. 1936 (S. n°. 347); 
dat dan ook naar zijne meening sprake is 
van het verleenen van persoonlijke dienst op 
grond van de Wet betreffende bescherming 
tegen luchtaanvallen, welke diensten ook 
evenzeer zouden kunnen worden gevorderd 
op grond van art. 12 dier wet; dat immers 
Ons aangehaald besluit spreekt van "aanwij
zen", welk woord inhoudt een voldoen aan 
een verplichting, ook tegen den wil van den 
betrokkene; dat deze aanwijzingen toch 
geenszins inhouden een ambtelijke verhou
ding tot het gemeentebestuur, zoudende toch 
zoodanige verhouding dienen mede te bren
gen een geheel, niet alleen van verplichtin
gen, doch ook van rechten, terwijl toch de 
laatste hier geheel ontbreken, waarbij te
vens nog moge worden naar voren gebracht, 
dat het toch nimmer de bedoeling kan zijn, 
personen, die zich vrijwillig geven voor een 
zoo menschlievende zaak, uit te sluiten van 
het grondwettelijk recht tot het bekleeden 
van het lidmaatschap van den gemeente
raad; dat geen bezoldiging als hoofd van den 
Luchtbeschermingsdienst wordt genoten, 
doch enkel eene jaarlijksche vergoeding we
gens representatiekosten ten bedrage van 
f 50, welk bedrag de werkelijk gemaakte kos
ten geenszins te boven gaat; 

0. dat de appellant, ingevolge art. 2, re 
lid, Organisatie, b, van Ons besluit van 15 
Aug. 1936 (S. n° . 347), door den burgemees
ter van Achtkarspelen is aangewezen als 
hoofd van den Luchtbeschermingsdienst te 
Buitenpost in de gemeente Achtkarspelen; 

dat hij zijne functie als zoodanig vervult 
krachtens eene op artikel 3 van de wet be
treffende bescherming tegen luchtaanvallen 
steunende, door hem vrijwillig aanvaarde be-

noeming, en niet uit hoofde van eene ver
plichting tot medewerking, welke ingevolge 
art. 12 der genoemde wet kan worden gevor
derd; 

dat hij, gelet op de hem, bij de op ro Maart 
1937 door den burgemeester vastgestelde in
structie, opgedragen taak en zijne uit de be
palingen dezer instructie voortvloeiende on
dergeschiktheid aan den burgemeester, moet 
worden aangemerkt als ambtenaar, in art. 
25, re lid, onder f, der gemeentewet be
doeld, waaraan niet afdoet, of door hem voor 
zijne functie al dan niet eene belooning 
wordt genoten; 

dat deze betrekking, naar luid van art. 25 
voornoemd, onvereenigbaar is met het lid
maatschap van den raad, zoodat Ged. Sta
ten terecht, met vernietiging van het des
betreffende raadsbesluit tot zijne niet- toe
lating hebben besloten; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. (A.B.) 

13 December 1939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet artt. 277, 299, 
300). 

D e in art. 6 sub 4 der verordening ver
leende vrijstelling van de belasting we
gens, voorzoover ten deze van belang, 
vertooningen welke een uitsluitend gods
dienstig of wetenschappelijk karakter 
dragen maakt - anders dan bij de in 
hetzelfde artikel onder 3 verleende vrij
stelling wegens tentoonstellingen - geen 
uitzondering voor het geval de exploi
tant der vertooning daarmede beoogt 
winst te behalen; dit is trouwens een 
omstandigheid die geenszins afbreuk be
hoeft te doen aan het godsdienstige of 
wetenschappelijke karakter der vertoo
ning, die dit karakter ontleent aan het 
vertoonde. De R. v. B. heeft dan ook te
recht het winstbejag van belanghebben
de geen beletsel geacht tegen het toe
kennen der vrijstelling. 

Indien, gelijk ten deze, twee personen, 
uit hoofde van twijfel omtrent weder
zijdsche bevoegdheid, tegen eenzelfde 
uitspraak alternatief beroep wenschen in 
te stellen, kan zulks gereedelijk bij één 
beroepschrift geschieden. I. c. is de bur
gemeester het tot het instellen van cas
satieberoep bevoegde orgaan; de ge
meenteontvanger is niet-ontvankelijk. 

Al is, krachtens de toepasselijke ver
ordeningsbepalingen, iedere voorstelling 
een afzonderlijke vermakelijkheid, dus 
object van belasting, behoefde in het on
derhavige geval toch niet m. b. t. iedere 
filmvoorstelling een afzonderlijk be
zwaarschrift te worden ingediend. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van: 

1. den Gemeente-Ontvanger der gem. Gro-
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ningen, 2. den Burgemeester van Groningen, 
tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen aldaar van 24 
Mei 1939, betreffende vrijstelling van verma
kelijkheidsbelasting ingevolge art. 6 sub 4 
van de verordening der gem. Groningen op 
de heffing eener belasting op vermakelijk
heden, verzocht door de N.V. Bioscoop The
ater X aldaar; 

Gezien de stukken; 
0. dat voormelde verordening inhoudt: 
Art. 1. Ten behoeve der gem. Groningen 

wordt geheven eene belasting op vermake
lijkheden. 

Onder vermakelijkheden worden verstaan: 
1e. zuivere t ooneelvertooningen, opera's, 

operette's, revue's, muziek- en zanguitvoe
ringen, gymnastiekuitvoeringen, tentoonstel
lingen, voordrachten en wedstrijden, zoowel 
binnen- als buitenshuis, welke tegen betaling 
van entrée of krachtens lidmaatschap eener 
vereeniging toegankelijk zijn; 

2e. bioscoopvoorstellingen, variétévoorstel
lingen, circusvoorstellingen, bals, café-con
certs, café-chantants en alle andere voorstel
lingen en vertooningen, niet vallende onder 
het bepaalde sub 1e van dit artikel, welke 
tegen betaling van entrée of krachtens lid
maatschap eener vereeniging toegankelijk 
zijn; 

3e. muziek-, zang- en dansuitvoeringen in 
café's, sociëteiten en dergelijke gelegenheden 
en gegeven in doorgaand voor het publiek 
zonder betaling van entrée openstaande of 
toegankelijk gestelde lokalen of besloten 
ruimten. 

Art. 6 aanhef en sub 3 en 4. De belasting is 
niet verschuldigd : 

3e. wegens tentoonstellingen, voor zoover 
de entrée's geen toegang geven tot eenige 
andere aan de t entoonstelling verbonden ver
makelijkheid, t enzij de tentoonstelling zelve 
gewinshalve gehouden wordt; 

4e. wegens voordrachten of vertooningen, 
welke een uitsluitend godsdienstig, weten
schappelijk, sociaal of politiek karakter dra
gen. 

Art. 7. Ieder, die voornemens is eene ver
makelijkheid te geven, moet vóór den dag, 
waarop zij zal plaats vinden, van dit voor
nemen, onder overlegging van de door de be
voegde macht verleende vergunning in de ge
vallen, waarin deze wordt vereischt, schrif
telijk kennis geven op het bureau van den 
Gemeente-Ontvanger. 

D eze kennisgeving moet bevatten eene 
aanduiding van de plaats waar en van den 
tijd, waarop de vermakelijkheid zal worden 
gegeven, eene vermelding van het aantal toe
gangsbewijzen, dat vermoedelijk zal worden 
afgegeven en van de entrée- of de verschul
digde contribu t ie, alsmede eene vermelding 
van alle bijzonderheden, waarvan de weten
schap voor de toepassing dezer belasting noo
dig is; 

terwijl de verordening op de invordering 
dier belasting inhoudt: 

Art. 4 sub a. De belasting moet bij voor
uitbetaling worden voldaan: 

a. wat het recht over de entrée en contri
buties en het recht naar de oppervlakte be
treft, t egelijk met de indiening bij den Ge
meente-Ontvanger van de kennisgeving als 
bedoeld in art. 7 der verordening op de hef
fing eener belasting op vermakelijkheden. 

Art. 6. Voor de toepassing van art. 265b, 
5de lid, juncto art. 265d der Gemeentewet 
treedt de Gemeente-Ontvanger of bij diens 
afwezigheid of ontstentenis zijn plaatsver
vanger in de plaats van den Burgemeester. 

0 . dat belanghebbende, na vergeefs bij den 
Gemeenteraad van Groningen te hebben ge
reclameerd tegen eene afwijzende beschik
king van B. en W. dier gemeente op door hem 
ingediende verzoeken tot vrijstelling van ver
makelijkheidsbelasting ter zake van door hem 
gegeven bioscoopvoorstellingen van films van 
godsdienstigen of wetenschappelijken aard, 
zich heeft gewend tot den R . v. B., die bij de 
bestreden uitspraak, het beroep gegrqnd oor
deelende, de beschikking van den Gemeente
raad en den "opgelegden aanslag" heeft ver
nietigd op grond van de navolgende overwe
gingen: 

"dat in deze alleen geschil bestaat over de 
vraag, of voor een aantal, door appellante 
vertoonde films, al of niet belasting als be
doeld in bovenbedoelde verordening is ver
schuldigd; 

"dat volgens art. 6 sub 4 der genoemde 
verordening, voorzoover hier van belang, de 
belasting niet is verschuldigd wegens voor
drachten of vertooningen, welke een uitslui
tend godsdienstig, wetenschappelijk, sociaal 
of politiek karakter dragen; 

,,dat nu geen geschil bestaat tusschen par
tijen, dat de films over de vertooning waar
van de belasting, waarover is geschil, is ge
heven, behooren tot de films, die een uitslui
tend godsdienstig, wetenschappelijk, sociaal 
of poli tiek karakter dragen; 

"dat de Raad der gem. Groningen echter 
van oordeel is, dat de toepasselijkheid dezer 
vrijstelling niet alleen wordt bepaald door 
het karakter van het vertoonde, maar ook 
door den opzet van de vertooning als geheel 
en als zoodanig en dat dus indien een op 
zich zelf als wetenschappelijk bekend staande 
film bij wijze van amusement of gewinshalve 
wordt vertoond, geen aanspraak op de vrij
stelling kan worden verkregen; 

,,dat de Raad deze meening niet kan dee
len ; 

,,dat toch volgens het betrekkelijk veror
deningsartikel vrijstelling wordt verleend, in
dien de vertooning zelve een uitsluitend we
tenschappelijk karakter draagt, en dat het er 
dan ook niet toe doet, met welk doel deze 
vertooningen worden gegeven; 

,,dat het beroep derhalve is gegrond;" 
0. dat de gemeente als middelen van cas

satie stelt : 
1. S. en/of v. t. van de artikelen der Ver

ordening op de heffing eener belasting op 
vermakelijkheden, zooals zij is vastgesteld 
door den Raad der Gemeente in zijn ver• 
gadering van 18/19 Febr. 1924, zooals dezt 
later is gewijzigd, speciaal van de artt. 1 en 7 
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dier Verordening, van de artikelen der Ver
ordening op de invordering eener belasting 
op vermakelij kheden, zooals zij is vastgesteld 
door den Raad der Gem. Groningen in zijn 
vergadering van 18/19 Febr. ~924, speciaal 
van art. 4 dier Verordening, van de artt. 275, 
2 77 sub i, 209 en 300 der Gemeentewet en 
van art. 16 der Wet van 19 Dec. 1914, S. 564, 
omdat de R . v. B . instede van het beroep 
gegrond te verklaren, belanghebbende in haar 
bezwaar bij den Raad niet-ontvankelijk had 
moeten verklaren; 

2. S. en/of v. t. van de artikelen der Ver
ordening op de heffing eener belasting op 
vermakelijkheden, zooals zij is vastgesteld 
door den Raad der Gemeente in zijn verga
dering van 18/19 Febr. 1924, zooals die later 
is gewijzigd, speciaal van de artt. 1 en 6 aan
hef en sub 4e dier Verordening, van de arti
kelen der Verordening op de invordering 
eener belasting op vermakelijkheden, zooals 
zij is vastgesteld door den Raad der Gem. 
Groningen in zijn vergadering van 18/19 
Febr. 1924, van de artt. 27 5, 277 sub i , 299 
en 300 der Gemeentewet en van art. 16 der 
Wet van 19 Dec. 1914, S . 564, omdat de R. 
v . B. ten onrechte heeft overwogen, dat hier 
van toepassing is de vrijstelling, genoemd in 
art. 6 aanhef en 4e der Verordening op de 
heffing van voormelde belasting; 

dat ter toelichting van het eerste middel 
wordt aangevoerd, dat belanghebbende bij 
één bezwaarschrift is opgekomen bij den Ge
meenteraad tegen de rechten van hem ge
heven voor vermakelijkheden, bestaaude in 
het vertoonen van verschillende films op ver
schillende data, maar dit niet geoorloofd is; 
dat, blijkens art. 7 der heffingsverordening 
en art. 4 der invorderingsverordening iedere 
voorstelling een afzonderlijke vermakelijk
heid is; dat de regeling van het geding in art. 
300 der Gemeentewet, in verband met art. 
299 dier wet, medebrengt dat, indien de hef
fing met betrekking tot meer dan één ver
makelijkheid wordt bestreden de behande
ling van de ingebrachte bezwaren ten aan
zien van elk dier vermakelijkheden een af
zonderlijk geding vormt, zoodat het niet ge
oorloofd is in één bezwaarschrift tegen meer 
dan één betaling op te komen; 

en ter t oelichting van het tweede middel 
wordt aangevoerd, dat de R. v. B. over het 
hoofd ziet, dat de bepaling zegt, dat de ver
tooning een uitsluitend godsdienstig of we
tenschappelijk karakter moet hebben; dat in 
de opvatting van den R. v . B. dit woord "uit
sluitend" geen zin heeft; dat de vertooning 
slechts dan aan het vereischte voldoet, wan
neer zij alleen en uitsluitend is gericht op het 
dienen en bevorderen van den godsdienst of 
de wetenschap, doch dit karakter teloor gaat, 
wanneer de vertooning als een gewone onder
neming van een amusementsbedrijf wordt op
gezet; dat in de opvatting van den R. v. B. de 
vrijstelling in de verordening zou moeten zijn 
verleend, wanneer het "vertoonde" een we
tenschappelijk of godsdienstig karakter droeg, 
terwijl de bepaling in werkelijkheid eischt, 
dat de "vertooning" een "uitsluitend" gods-

dienstig of wetenschappelijk karakter hebbe; 
0 . dat verzoekers in hun verzoekschrift tot 

cassatie voorop stellen, dat naar hunne mee
ning slechts de eerste verzoeker, de Gemeente
Ontvanger, in het beroep ontvankelijk is en 
de tweede verzoeker, de Burgemeester, niet
ontvankelijk zal moeten worden verklaard; 

dat daarentegen belanghebbende in zijn 
vertoogschrift de niet-ontvankelijkverklaring 
van beide verzoekers verlangt, nu zij geza
m enlijk optreden, ofschoon de wet slechts 
één hunner tot het instellen van cassatie be
voegd verklaart; 

0. dienaangaande: 
dat ten onrechte de niet-ontvankelijkver

klaring van beide verzoekers door belangheb
b ende wordt voorgedragen, dat toch, indien, 
gelijk te dezen, twee personen, uit hoofde van 
twijfel omtrent wederzijdsche bevoegdheid, 
tegen eenzelfde uitspraak alternatief beroep 
wenschen in te stellen, zulks gereedelijk bij 
één beroepschrift kan geschieden; 

dat de vraag of de Burgemeester, dan wel 
de te zijner vervanging aangewezen ambte
naar het beroep in cassatie moet instellen, af
hankelijk is van hetgeen te clien aanzien in de 
belastingverordening is beµaald; 

dat blijkens art. 6 van de verordening voor 
de invordering van de onderhavige belasting 
van de bij art. 301 der Gemeentewet verleen
de bevoegdheid slechts gebruik is gemaakt 
met betrekking tot het vijfde lid van art. 265b 
(thans art. 299) der Gemeentewet, behande
lende het beroep op den R. v . B., doch niet 
met betrekking tot het zesde lid van dat ar
tikel, bepalende, dat het beroep in cassatie 
door den Burgemeester wordt ingesteld; 

dat derhalve de eerste verzoeker, de Ge
meente-Ontvanger, moet worden verklaard 
niet-ontvankelijk; 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat het te dezen betreft het in art. 300, 

tweede lid, van de Gemeentewet voorziene 
geval van eene betaling van belasting, waar
voor geen kohieren worden opgemaakt en dus 
ook geen aanslagen worden opgelegd; 

dat, al leidt de gemeente terecht uit de in 
de toelichting van het middel genoemde ver
ordeningsbepalingen af, dat iedere voorstel
ling een afzonderlijke vermakelijkheid, dus 
object van belasting, is, dan toch geen reden 
bestaat in een geval als het onderhavige met 
betrekking tot iedere voorstelling, een afzon
derlijk bezwaarschrift te verlangen; 

dat het middel derhalve faalt; 
0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat ook dit middel niet tot cassatie kan 

leiden; 
dat toch de in het aangehaalde art. 6, sub 4, 

verleende vrijstelling van de belasting we
gens, voor zoover ten deze van belang, ver
tooningen, welke een uitsluitend godsdienstig 
of wetenschappelijk karakter dragen - an
ders dan bij de in hetzelfde artikel, onder 3, 
verleende vrijstelling wegens tentoonstellin
gen - geen uitzondering maakt voor het ge
val de exploitant der vertooning daarmede 
beoogt winst te behalen; 

dat dit trouwens eene omstandigheid is, die 
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geenszins afbreuk behoeft te doen aan het 
godsdienstig of wetenschappelijk karakter der 
vertooning, die dit karakter ontleent aan het 
vertoonde; 

dat de Raad van Beroep dan ook terecht 
het winstbejag van belanghebbende geen be
letsel heeft geacht tegen het toekennen der 
vrijstelling; 

dat bij deze opvatting ook niet het in de 
bepaling opgenomen woord "uitsluitend" zin
loos wordt, immers beteekenis behondt voor 
het geval van vertooningen van gemengden 
aard; 

dat mitsdien het beroep moet worden ver
worpen; 

Verklaart den verzoeker sub 1 niet-ont
vankelijk; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

z4 December z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 21 j 0

• art. 
4 en art. 18.) 

Wel was appellant ten dage dat de 
raad over zijne toelating besliste, nog 
geen ingezetene der gemeente en vol
deed hij derhalve op dat tijdstip nog niet 
aan dit vereischte voor het raadslid
maatschap, doch nu zulks nadien, en wel 
vóór het tijdstip, waarop hij als raadslid 
zou moeten optreden, wel het geval is 
geworden, kan tegen zijne toelating niet 
met grond bezwaar worden gemaakt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . Bulthuis te Hellevoetsluis tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuidholland d .d. 29 
Aug. 1939, G.S. N °. 158, houdende beslissing 
inzake het beroepschrift van J. Bult huis te 
Hellevoetsluis tegen het besluit van den raad 
dier gemeente voorzoover betreft zijne niet
toelating tot lid van dien raad; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 1 Nov. 1939, N °. 608, en 29 Nov. 1939, 
N °. 608/180; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van II Dec. 1939, N °. 
27388, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat de raad van de gemeente Hellevoet
sluis in zijne vergadering van 9 Aug. 1939 
heeft besloten J . Bulthuis niet toe te laten 
als Jid van dien raad, op grond, dat uit de 
door den burgemeester ingevolge het derde 
lid van art. 18 der gemeentewet overgelegde 
verklaring blijkt, dat de voornoemde Bult
huis eerst sedert 29 Aug. 1938 zijn werkelijke 
woonplaats binnen de gemeente heeft gehad 
en hij mitsdien, beoordeeld naar den toe
stand op den dag der raadsvergadering, niet 
voldoet aan het vereischte van ingezetene 
der gemeente te zijn in den zin van art. 21 
juncto art. 4, 2e lid, der gemeentewet; 

dat, nadat J. Bulthuis tegen deze beslissing 
bij Ged. Staten van Zuidholland bezwaar 
had gemaakt, aanvoerende, dat zijns inziens 
het vereischte van ingezetenschap niet moet 

worden beoordeeld naar den toestand op het 
tijdstip, dat over de toelating wordt beslist, 
maar naar den toestand, aanwezig op den 
eersten Dinsdag van Sept. , op welken dag hij 
als raadslid zitting zal nemen, dit college bij 
besluit van 29 Aug. 1939, G .S . N° . 158, met 
handhaving van het bestreden besluit, het 
daartegen ingestelde beroep ongegrond heeft 
verklaard, uit overweging, dat ingevolge het 
derde lid van art. 18 der gemeentewet de 
burgemeester aan den raad overlegt eene 
door hem onderteekende verklaring, getui
gende, dat de benoemde gedurende de laatste 
twaalf maanden, voorafgaande aan den dag, 
waarop hij tot lid van den raad benoemd 
werd verklaard, zijne werkelijke woonplaats 
binnen de gemeente heeft gehad , of zoo die 
tijd minder dan twaalf maanden heeft be
dragen, hoe lang deze is geweest; dat uit deze 
bepaling moet worden afgeleid, dat het door 
art. 21 gestelde vereischte van ingezeten
schap moet bestaan op den dag der benoe
ming, terwijl de door de bepaling ook gewilde 
verklaring voor het geval de benoemde min
der dan twaalf maanden zijne werkelijke 
woonplaats binnen de gemeente heeft gehad, 
slechts ten doel kan hebben den raad voor 
zijne beslissing over de toelating in staat te 
stellen met zekerheid te beoordeelen of het 
vereischte van ingezetenschap inderdaad op 
den dag der benoeming aanwezig was; dat, 
daar niet is bestreden het tijdstip van vesti
ging door appellant van zijne werkelijke 
woonplaats binnen de gemeente op 29 Aug. 
1938 en daar de benoeming tot raadslid op 
12 Juni 1939 plaats vond, hij dus niet als 
raadslid kon worden toegelaten; 

dat van deze uitspraak J. Bulthuis bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijns 
inziens de beslissing zich niet verdraagt met 
het bepaalde bij art. 4, juncto art. 21 der 
gemeentewet; 

dat hij door deze opvatting van Ged. Sta
ten zou worden achtergesteld bij de categorie 
van personen, wier geloofsbrieven niet vóór 
10 Aug. kunnen worden onderzocht en waar
van het onderzoek dan onverwijld moet ge
schieden; dat zijns inziens het overleggen 
door den burgemeester van eene verklaring 
van het woonplaats hebben gedurende een 
tijd minder dan twaalf maanden nog niet kan 
worden aangemerkt als een bezwaar voor 
toelating, indien uit de bedoelde verklaring 
juist kan worden afgeleid, dat het ingezeten
schap wel aanwezig zal zijn op het tijdstip, 
waarop dit aanwezig moet zijn, namelijk den 
eersten Dinsdag van September; 

0 . dat de appellant, blijkens de overge
legde stukken, 29 Aug. 1938 werkelijke woon
plaats· binnen de gemeente Hellevoetslu is 
heeft gekregen, zoodat hij eerst op 29 Aug. 
1939 in den zin van art. 4 der gemeentewet 
ingezetene van deze gemeente is geworden; 

dat hij dus, weliswaar, ten dage dat de 
raad over zijne toelating besliste, nog geen 
ingezetene der gemeente was en derhalve op 
dat tijdstip aan dit vereischte voor het raads
lidmaatschap nog niet voldeed, doch dat, nu 
zulks nadien, en wel vóór het tijdstip, waarop 



539 15 DECEMBER 1939 

hij als raadslid zou moeten optreden, wel het 
geval is geworden, tegen zijne toelating niet 
met grond bezwaar kan worden gemaakt; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuidholland van 29 
Aug. 1939 G .S . N °. 158, en van het desbe
treffende besluit van den raad der gemeente 
Hellevoetsluis van 9 Aug. 193 9, J . Bulthuis 
voornoemd alsnog tot lid van den gemeente
raad van H ellevoet sluis toe te laten. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A. B .) 

IS December z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 25 h .) 

Terecht hebben Ged. S t aten beslist, 
dat appellant, die 5 uren per week les 
geeft aan een hoogere burge rschool, ver
vult de betrekking van onderwijzer van 
het middelbaar onderwijs in den zin van 
art. 25 re lid onder h . De meening, dat 
de wetgever in dit voorschrift slechts 
zou hebben gedoeld op leerkrachten, die 
als zoodanig een hoofdbetrekking ver
vullen, vindt noch in de bewoordingen, 
noch in de strekking der bepaling vol
doenden steun. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Mr. E. J. H. A. Janssen, advocaat en 
procureur te Venlo, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Limburg van 23 Juni 1939, 
re afdeeling, La. 8059Î4 L, waarbij gehand
haafd is de beslissing van den raad der ge
meente Venlo, dat de appellant een betrek
king vervult, welke ingevolge art. 25, eer
ste lid, sub h , der gemeentewet met het 
raadslidmaatschap onvereenigbaar is; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Sept. 1939, n °. 477; 

Op de voordracht van Onzen Minister yan 
Binnenlandsche Zaken van 12 Dec. 1939, n° . 
2 1 556, afd. B.B.; 

0. dat B . en W . van Venlo op 28 Maart 
1939 Mr. E . J. H . A. Janssen. aldaar, de in 
art. 2 7, tweede lid, der gemeentewet bedoel
de waarschuwing hebben doen toekomen, 
aangezien hij huns inziens opgehouden heeft 
lid van den raad te zijn, omdat hij de be
trekking van onderwijzer van het middel
baar onderwijs vervult; 

dat de raad der gemeente Venlo, aan wiens 
oordeel Mr. Janssen de zaak overeenkom
stig het derde lid van even bedoeld art. 2 7 
had onderworpen, in zijne vergadering van 7 
Juni 1939 zich met de zienswijze van B. en 
W . heeft vereenigd ; 

dat Ged. Staten van Limburg, bij welk 
college Mr. Janssen ingevolge art. 33 j 0

• art. 
27, derde Jid , der genoemde wet heeft ge
reclameerd, bij besluit van 23 Juni 1939, re 
Afd. , La. 8059/4 L , het bezwaar ongegrond 
hebben verklaard, uit overweging, dat art. 

25, eerste lid, sub h, der gemeentewet met 
het lidmaatschap van den raad onvereenig
baar verklaart de betrekking van onderwij
zer van het Jager of middelbaar onderwijs; 
dat Mr. Janssen vijf uren per week les geeft 
aan de Roomsch-Katholieke hoogere burger
school A der Paters Augustijnen te Venlo, 
welke school voorheen was een handelsdag
school, doch in verband met de wet van 22 
April 1937 (Staatsblad no. 320), tot wijzi
ging en aanvulling der Middelbaar-Onder
wijswet, is omgezet in eene hoogere burger
school ; dat de reclamant derhalve - hetgeen 
door hem ook niet wordt bestreden - werk
zaam is bij het middelbaar onderwijs; dat 
thans nog beantwoord dient te worden de 
vraag, of hij bij de bedoelde inrichting van 
middelbaar onderwijs de betrekking van on
derwijzer bekleedt; dat van de zijde van den 
reclamant hieromtrent wordt opgemerkt, dat 
het woord "onderwijzer" in de vorenaange
haalde wetsbepaling niet moet worden opge
vat .in den zin van "iemand, die een ander 
onderwijst", doch in dien van "iemand, wiens 
beroep is het geven van onderwijs"; dat, 
daargelaten wat hiervan zij, bij het aanvaar
den van de laatstbedoelde definitie toch nog 
zou moeten worden aangetoond - hetgeen 
zijnerzijds niet is geschied - dat de recla
mant niet het beroep van onderwijzer zou 
uitoefenen; dat nu volgens het zoogenaamd 
groot Nederlandsch Woordenboek onder be
roep moet worden verstaan : ,,een maatschap
pelijke werkkring, een betrekking, waartoe 
men of door een behoorlijke aanstelling, of 
althans door verworven kundigheden als het 
ware geroepen is, d. i. de vereischte bevoegd
heid heeft v erkregen"; dat Mr. Janssen het 
beroep van onderwijzer in dezen zin onge
twijfeld uitoefent; dat, voor het geval de 
reclamant met beroep bedoeld mocht heb
ben "hoofdbetrekking", overigens nog naar 
voren wordt gebracht, dat art. 25 der ge
meentewet een onderscheid tusschen hoofd
en nevenbetrekking niet kent en integendeel 
uit art. XXXVIII der vorenvermelde wet 
van 22 April 193 7 is af te leiden, dat het 
niet in de bedoeling van den wetgever ligt, 
dat zoodanig onderscheid wordt gemaakt; 
dat hun college op grond van vorenstaande 
overwegingen dan ook van oordeel is, dat 
Mr. Janssen voornoemd vervult de betrek
king van onderwijzer van het middelbaar on
derwijs in den zin van art. 25, eerste lid, sub 
h, der gemeentewet; 

dat van dit besluit van Ged. Staten Mr. 
Janssen bij Ons in beroep is gekomen, daar
bij van zijn standpunt een nadere toelichting 
gevende, in hoofdzaak hierop neerkomende, 
dat zijns inziens niet kan gezegd worden, 
dat hij onderwijzer van het middelbaar on
derwijs is; dat hij wel 5 uren per week les 
geeft aan een middelbare school, doch van 
beroep advocaat is en tal van nevenfuncties 
vervult; dat, zooals ook u it de omschrijving 
in Van Dale's woordenboek volgt, onder "on
derwij zer" gevoeglijk kan worden verstaan 
degeen, die de betrekking van onderwijzer 
als hoofdbetrekking vervult; dat er redelij-
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kerwijze geen grond bestaat om aan te ne
men, dat de wet iemand, die in een neven
functie bij het onderwijs werkzaam is, van 
het lidmaatschap van den raad zou hebben 
willen uitsluiten ; dat art. 25 der gemeente
wet kennelijk alleen op hoofdbetrekkingen 
doelt; dat er zijns inziens alle aanleiding be
staat, de onderhavige incomptabiliteit mild 
toe te passen; dat de strenge beslissingen op 
dit punt in vroeger jaren achterhaald zijn 
door mildere uitspraken; dat Ged. Staten in 
1923 en 1931 hebben beslist, dat zijne be
trekking niet met het raadslidmaatschap on
vereenigbaar is; 

0. dat Ged. Staten terecht hebben beslist, 
dat de appellant, die 5 uren per week les 
geeft aan een hoogere burgerschool, vervult 
de betrekking van onderwijzer van het mid
delbaar onderwijs in den zin van art. 25, eer
ste lid, onder h , der gemeentewet; 

dat met name de meening, dat de wetge
ver in dit voorschrift slechts zou hebben ge
doeld op leerkrachten , die als zoodanig een 
hoofdbetrekking vervullen, noch in de be
woordingen, nocli in de strekking der be
paling voldoenden steun vindt; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlaridsche Zaken 

enz. 
(A. B .) 

15 December 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 34 j 0

• art. 35.) 
Het opnemen van beperkende bepa

lingen ten aanzien van de particuliere 
praktijk van gemeente-vroedvrouwen in 
haar instructie is slechts geoorloofd in 
zooverre als zoodanige bepalingen nood
zakelijk zijn om een goede verzorging 
van de verloskundige armenpraktijk 
door de vroedvrouwen te waarborgen. 
Aan een bepaling, volgens welke de 
vroedvrouwen tenzij met onderlinge 
overeenstemming, haar particuliere 
praktijk slechts mogen uitoefenen in dat 
gedeelte der gemeente, waartoe zij ook 
voor de armenpraktijk zijn aangewezen, 
bestaat in casu geen behoefte; zoodani
ge bepaling is derhalve niet gerecht
vaardigd. 

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

door B . en W. der gemeente Hoogeveen te
gen de besluiten van Ged. Staten van Dren
the van 24 Mei en 16 Aug. 1939, waarbij 
gegrond zijn verklaard de bezwaren van den 
Inspecteur van de Volksgezondheid, te Gro
ningen, tegen de besluiten van den raad van 
deze gemeente van 26 Jan. en 26 Mei 1939, 
houdende vaststelling van een instructie voor 
gemeente-vroedvrouwen; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Nov. 1939, n °. 649; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 Dec. 1939, n °. 
12805, Afdeeling Armwezen; 

0 . dat de raad der gemeente Hoogeveen 
in zijn openbare vergadering van 26 Jan. 
1939 heeft vastgesteld een instructie voor d e 
gemeente-vroedvrouwen, waarvan art. 2, 
vierde lid, luidt: 

,,4. De vroedvrouwen mogen slechts, ten
zij met onderlinge overeenstemming, hun 
particuliere praktijk uitoefenen in dat ge
deelte der gemeente, waartoe zij ook voor de 
armenpraktijk zijn aangewezen."; 

dat, nadat de Inspecteur van de Volks
gezondheid, te Groningen, tegen deze in
structie bij Ged. Staten van Drenthe bezwa
ren had ingebracht, wat betreft de daarin 
voorkomende bepaling van art. 2, vierde lid, 
dit college bij zijn besluit van 24 Mei 1939, 
n °. 40, met gegrondverklaring van dit be
zwaar van den Inspecteur, heeft bepaald, dat 
art. 2, 4e lid, der instructie dient te worden 
geschrapt, daarbij overwegende, dat de In
specteur van oordeel is, dat art. 2, 4e lid, der 
instructie dient te worden geschrapt, omdat, 
naar zijne meening, aangelegenheden betref
fende de particuliere praktijk van de vroed
vrouwen niet krachtens de instructie, als be
doeld in art. 34 der Armenwet, behooren te 
worden geregeld en de vroedvrouwen vrij be
hooren te blijven in het verleenen van dien
sten buiten de armenpraktijk, mits zij er voor 
zorg dragen, dat deze laatste goed wordt ver
zorgd en geen reden tot klagen ontstaat; dat 
bij de uitoefening van de armenpraktijk door 
de vorige vroedvrouw, in wier instructie de 
bovengenoemde bepaling nog niet was opge
nomen, geen klachten ontstonden en dat er 
daarom geen reden aanwezig is, d eze klach
ten voortaan wel te verwachten; dat het ge
meentebestuur tegen deze opvatting aan
voert, dat het de bedoeling is om door be
perking van de particuliere praktijk een goe
de verloskundige armenverzorging te waar
borgen; dat het toch meermalen is voorge
komen, dat, terwijl een armlastige de hulp 
van de vroedvrouw noodig had, deze voor 
de Ûitoefening van haar particuliere praktijk 
ver buiten de gemeente vertoefde en dan 
eerst per fiets opgehaald moest worden, waar
mede veel tijd was gemoeid, terwijl de pa
tiënt dan met gebrekkige hulp was achter
gelaten; dat B. en W . daarom, ter voorko
ming van deze moeilijkheden, de gewraakte 
bepaling in het belang van de armenprak
tijk achten, welk onderwerp hier in de eer
ste plaats aan de orde is, terwijl het alge
meen belang van de volksgezondheid door 
deze bepaling niet wordt geschaad; dat de 
Inspecteur, voornoemd, ontkent, dat met het 
ophalen van de vroedvrouw te veel t ijd ver
loren gaat en dat hij daarbij aanvoert, dat 
hij eenige jaren (tot '38) te Hollandscheveld 
in de gemeente Hoogeveen als geneesheer 
gevestigd is geweest; dat in die jaren steeds 
tijdig over de vroedvrouw kon worden be
schikt en dat toen dan ook nimmer ongeluk
ken zijn voorgekomen doordat er tijd ver
loren ging met het ophalen van de vroed-
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vrouw; en dat de door B. en W. genoemde 
bezwaren dan ook van zuiver theoretischen 
aard zijn en in de praktijk niet blijken te 
bestaan; dat hun college van oordeel is, dat 
in casu slechts van belang is de vraag, of de 
verzorging van de armenpraktijk door de uit 
oefening van de particuliere praktijk van de 
vroedvrouwen wordt geschaad; dat hun col
lege, gelet op hetgeen door den Inspecteur 
terzake is naar voren gebracht, deze vraag 
in ontkennenden zin meent te moeten beant
woorden; 

dat B. en W. van Hoogeveen in beroep 
aanvoeren, dat het te verwachten is, dat, in
dien geen grensscheiding blijft bepaald ten 
aanzien van de gebieden, waar de met de 
armenpraktijk belaste vroedvrouwen haar 
particuliere praktijk uitoefenden, de (over
geplaatste) vroedvrouw ter standplaats Hoo
geveen, haar praktijk zou blijven uitoefenen 
in Hollandscheveld, waardoor zij in verband 
met haar veeljarige werkzaamheid aldaar, 
de kans zou ontnemen aan de van elders ge
komen vroedvrouw der gemeente ter stand
plaats Hollandscheveld een praktijk te ves
tigen, waardoor een bestaansmogelijkheid 
werd uitgesloten, aangezien de bezoldiging 
voor de armenpraktijk niet voldoende is om 
daarvan te kunnen bestaan; dat de ervaring, 
die de Inspecteur te Hollandscheveld als ge
neesheer daar heeft opgedaan, derhalve niet 
mag worden vergeleken met den thans ont
stanen toestand; dat bovendien in tegenstel
ling met de overweging van de beschikking 
van Ged. Staten de Inspecteur niet tot 1938 
als geneesheer te Hollandscheveld is geves
tigd geweest, doch tot 1 Oct. 1931; dat juist 
nà 1931 het gebruik van een motorrijwiel 
door de vroedvrouwen toepassing heeft ge
vonden, zoodat, al worden 's raads bezwaren 
dan ook van zuiver theoretischen aard ge
noemd, deze geenszins denkbeeldig zijn, zoo
dat door den Inspecteur dan ook moeilijk uit 
eigen ervaring van thans kan gezegd worden, 
dat deze in de praktijk niet blijken te be
staan; dat naar hunne meening de armen
praktijk wel zal worden geschaad, indien niet 
door een bepaling in de instructie wordt 
voorkomen, dat de vroedvrouw, met de ar
menpraktijk belast, de praktijk in het ge- · 
bied van een andere met de armenpraktijk 
·belast gemeente-vroedvrouw uitoefent, dan 
wel door middel van het gebruik van een 
motorrijwiel een zeer grooten afstand buiten 
haar rayon aflegt; dat immers het gebruik 
van een motorrijwiel wel medebrengt , dat 
een vroedvrouw zich spoedig kan verplaat
sen, doch daartegenover staat, dat zij meer
malen eerst na geruimen tijd per rijwiel te 
bereiken is, indien haar hulp elders noodza
kelijk is; dat het van geen wijs beleid zou 
getuigen, deze omstandigheid kennende, 
met het nemen van maatregelen te wachten 
tot deze noodzakelijk zijn geworden, aange
zien ook in dit opzicht voorkomen beter is 
dan achteraf te pogen het euvel te herstel
len ; dat toch ter bescherming van algemeene 
belangen in vele plaatselijke verordeningen 
meerdere bepalingen worden opgenomen, die 

mogelijk van theoretischen aard zijn, doch 
nochtans niet mogen ontbreken; 

dat de gemeenteraad van Hoogeveen in 
zijne openbare vergadering van 26 Mei 1939 
aan art. 2 der instructie voor de gemeente
vroedvrouwen, vastgesteld bij raadsbesluit 
van 26 Jan. 1939, een vijfde lid heeft toege
voegd, luidende: ,,De vroedvrouwen ter 
standplaats Hoogeveen mogen buiten de ge
meente haar particuliere praktijk uitoefe
nen te Stuifzand, Fluitenberg, Pesse en Al
teveer tot aan den Dooddijk, terwijl de 
vroedvrouw ter standplaats Hollandscheveld 
bedoelde praktijk mag uitoefenen te Tiende
veen, De Haar en het overige gebied langs de 
Noord-, Oost- en Zuidgrens van de gemeente 
Hoogeveen tot aan de grens der gemeente 
Zuidwolde."; 

dat, nadat de Inspecteur van de Volksge
zondheid, te Groningen, tegen deze toevoe
ging aan de instructie dezelfde bezwaren 
had ingebracht als tegen art 2 , vierde lid, der 
instructie, Ged. Staten bij hun besluit van 
16 Aug. 1939, n °. 117, met gegrondverkla
ring van het hiervoor vermelde bezwaar van 
den Inspecteur hebben bepaald, dat het vijf
de lid van art. 2 der instructie dient te wor
den geschrapt, daarbij overwegende, dat de 
bedoelde bezwaren van den Inspecteur bij 
het besluit van hun college van 24 Mei 1939, 
n°. 40, gegrond zijn verklaard en de eisch is 
gesteld, het genoemde vierde lid te schrap
pen, hetwelk een belemmering inhield in de 
uitoefening door de gemeente-vroedvrouwen 
van de particuliere praktijk; dat het nieuwe 
vijfde lid evenzeer een belemmering inhoudt 
in de uitoefening door de gemeente-vroed
vrouwen van haar particuliere praktijk en 
dat tegen deze belemmering ook bij hun col
lege bezwaar bestaat; 

dat B. en W. van Hoogeveen in beroep 
naar hun beroepschrift inzake het besluit 
van Ged. Staten van 24 Mei 1939, n °. 40 , 
verwijzen, daarbij nog aanvoerende, dat de 
toevoeging van het vijfde lid aan art. 2 tot 
strekking heeft de rayons voor de gemeente
vroedvrouwen zooveel mogelijk aansluiting 
te doen geven aan die gebieden, waarin de 
vroedvrouwen uit andere gemeenten haar 
praktijk plegen uit te oefenen; dat in casu 
van een belemmering der uitoefening van 
de praktijk door de gemeente-vroedvrouwen 
- hoewel theoretisch denkbaar - practisch 
geen sprake kan zijn ; dat ook deze bepaling 
moet worden geacht te zijn in het belang 
van een goede verzorging van de armenprak
tijk; 

0. dat het opnemen van beperkende be
palingen ten aanzien van de particuliere 
praktijk van gemeente-vroedvrouwen in 
haar instructie slechts geoorloofd is, in zoo
verre als zoodanige bepalingen noodzakelijk 
zijn om een goede verzorging van de verlos
kundige armenpraktijk door de vroedvrou
wen te waarborgen; 

dat Wij, wat het onderwerpelijke geval 
betreft, met Ged. Staten van oordeel zijn, 
dat uit dien hoofde noch aan de bepaling van 
het vierde lid van art. 2, noch aan het later 
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toegevoegde vijfde lid van dit artikel behoef
te bestaat, zoodat het opnemen van deze be
palingen niet gerechtvaardigd is; 

dat Ged. Staten dan ook terecht de bezwa
ren van den Inspecteur van de Volksgezond
heid gegrond hebben verklaard; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. (A.B.) 

z8 December z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. ( Geldschieterswet artt. 2 en 
46; Sv. artt. 326 en 350.) . 

Het Hof heeft, door van het door de 
Rechtbank, overeenkomstig het te laste 
gelegde, bewezenverklaarde te h andha
ven, dat req. als directeur der N . V . ...... 
heeft gehandeld, doch te doen wegvallen 
de woorden "in zijne voormelde hoeda
nigheid" en alleen te dien aanzien de be
wezenverklaring te vernietigen, in die 
bewezenverklaring niets wezenlijks ver
anderd, weshalve niet gezegd kan wor
den, dat door het schrappen van voor
melde, door het Hof kennelijk overbo
dig geachte woorden, de grenzen der t.l.l. 
zijn overschreden. 

Uit het voorgaande volgt, dat het Hof 
in dezen niet tot eene andere bewezen
verklaring is gekomen dan de eerste 
rechter. 

Bij de wet van 22 April 1937 S . 310 is 
art. 53 der Geldschieterswet, waarbij 
was bepaald, wie voor de strafbare fei
ten van de artt. 46--52 aansprakelijk is 
o.a. als het betreft een geldschietersbank 
gehouden door een N. V ., komen te ver
vallen o. m . op grond dat voor de straf
bare handelingen van het uitdrukkelijk 
in de M . v. T . genoemd art. 46 de na
tuurlijke personen, die deze handelingen 
in feite ve rrichten - zij het ook t en na
me van een N . V . - strafrechtelijk vol
gens art. 46 zijn te vervolgen. Waar ten 
deze bewezen is verklaard, dat req. fei
telijk de handelingen, welke in strijd zijn 
met art. 46, heeft verricht, heeft het Hof 
terecht req.'s verweer, waarin een beroep 
werd gedaan op de schrapping van art. 
53, verworpen. 

Req. klaagt t en onrechte over het ont
breken in het p.v. der terechtzitting van 
het door req. aldaar gevoerde verweer, 
daar in het p .v . niet alleen staat, dat req . 
hiervoor heeft verwezen naar zijne ver
klaring voor den R. C ., doch tevens ter
stond daarop de kern van dit verweer 
heeft laten volgen. Niet is in te zien in 
hoeverre daardoor aan art. 326 Sv. niet 
zou zijn voldaan. 

Uit de door de Rechtb. tot bewijs ge
bezigde verklaringen volgt, dat een door 
req. genoemd " lang" contract niet be
treft ééne ter beschikkingstelling van 
geldswaarden tot een bedrag van meer 
dan f 750, zelfs niet een middellijke, 

doch uiteen valt in zooveel uitleeningen, 
als er telkens bedragen aan zegels ter be
schikking gesteld aan- en afbetaald wor
den door den leener. Derhalve hebben 
Rechtb. en Hof terecht aangenomen, dat 
die "lange" contracten niet inhouden 
eene uitleening van geldswaarden tot een 
bedrag van meer dan f 7 50 in den zin van 
art. 2 der Geldschieterswet. 
Uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt, 

dat de N . V . ...... haar bedrijf er van 
maakt spaarzegelcontracten af te slui
ten in meerderheid betreffende bedragen 
van f 750 of minder. Zij is dus een geld
schietersbank in den zin van art. 2 der 
Geldschieterswet. 

De tot het bewijs gebezigde verkla
ringen van req. en get. M. hebben ook 
wat de formulieren betreft een voldoen
de duidelijken inhoud. 

Op het beroep van F. W. H . E., directeur 
van de N . V . de R. ...... V ....... Mij "d. E.'' 
te Arnhem, requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
van 17 April 1939, bevestigende, behalve ten 
aanzien van na te noemen punten, een von
nis, door de Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
op 26 Januari 1939 in deze zaak gewezen, 
waarbij requirant ter zake van "anders dan 
in een gemeentelij ke of in een toegelaten 
particuliere geldschietbank het bedrijf van 
geldschieter uitoefent"n" met aanhaling van 
de artt. 1, 2, 46 en 55 der Geldschieterswet 
en 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete van f 0.50, subsidiair één dag hechtenis, 
hebbende het Hof dit vonnis vernietigd ten 
aanzien van de vermelding in de bewezen
verklaring van de woorden "in zijne voor
melde hoedanigheid". van de opgelegde straf 
en van de daarvoor opgegeven bijzondere re
denen, en requirant veroordeeld tot eene 
geldboete van honderd gulden, subsidiair 
tien dagen hechtenis, welke het Hof in over
eenstemming acht met de beteekenis van het 
gepleegde feit, waarbij het Hof rekening 
houdt met de bedoeling van verdachte, om
trent het zijns inziens, principieele karakter 
dezer zaak; (Gepleit door Mrs. S . van Oven 
en J . W . F . Donath.) 

De Hooge R aad , enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de M enthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

,,1. S., althans v. t . van de artt. 350, 351, 
352, 358, 359, 415, 422 , 423 Sv., 

omdat het Gerechtshof zich begeeft buiten 
de grenzen der telastelegging, nu deze in
hield dat verdachte als directeur, althans als 
President-Commissaris , tevens waarnemend
directeur van de N .V. V .. .. Mij " D . E ." 
heeft gehandeld, door in zijn voormelde hoe
danigheid spaarzegels ter beschikking te stel
len, terwijl het Hof bewezen verklaart, dat 
requirant heeft gehandeld als directeur door 
de spaarzegels ter beschikking te stellen, hoe-
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wel dus enkel telastegelegd was dat requirant 
als directeur had gehandeld door de spaar
zegels in een bijzondere hoedanigheid ter 
beschikking te stellen. 

,,II. S., althans v. t. der genoemde arti
kelen en van de artt. 1, 2, 46, 55 der Geld
schieterswet, 

door strafbaar te verklaren dat requirant 
gehandeld hebbende als directeur van de 
N. V. V ....... Mij. ,,D. E.", het bedrijf van 
geldschieter heeft uitgeoefend zonder dat 
zulks voor de afwikkeling der loopende zaken 
van het bedrijf dier N. V. noodzakelijk was, 
het bedrijf van geldschieter heeft uitgeoefend 
door geldswaarden ter beschikking te stellen, 
zijnde requirant toch niet aansprakelijk voor 
hetgeen hij als directeur, dit is als orgaan 
der Naamlooze Vennootschap, heeft verricht. 

"III. S., althans v. t. der in middel II 
genoemde artikelen, 

omdat het Gerechtshof verwerpt het twee
de verweer van requirant op onjuiste en met 
de wet strijdige gronden. 

,,IV. S., althans v . t. der in middel II ge
noemde artikelen, 

omdat het Gerecht~hof bevestigt het in 
eersten aanleg gewezet, vonnis, hoewel ko
mende tot een andere bewezenverklaring dan 
de eerste rechter. 

,,V. S., althans v . t. der in middel II ge
noemde artikelen, 

door het bewezenverklaarde: 
,,dat requirant als directeur van de N. V. 

V ....... Mij. ,,D. E." te Rotterdam" 
"Anders dan in eene gemeentelijke of in 

eene toegelaten particuliere geldschietbank" 
"Zonder dat zulks voor de afwikkeling der 

loopende zaken van het bedrijf dier Naam
looze Vennootschap noodzakelijk was", 

,,Het bedrijf van geldschieter heeft uitge
oefen d door bepaalde handelingen" 

strafbaar te oordeelen, hoewel niet bewe
zen is verklaard dat de N. V . V .... Mij. ,,D. 
E." een geldschietbank was , veel minder het 
bewezenverklaarde feiten bevat, welke dit 
inhouden. 

,,VI. S ., althans v. t. der in middel II ge
noemde artikelen en van art. 326 Sv., 

omdat het proces-verbaal der terechtzit
ting niet inhoudt de verklaring van ver
dachte en meer in het bijzonder niet de fei 
ten, welke zijn verweer inhouden. 

"VII. S., althans v. t . der in middel II 
genoemde artikelen, omdat de Rechtb. niet 
weerlegt het verweer van verdachte voor
zoover zulks in het proces-verbaal der te
rechtzitting is opgenomen, immers slechts 
weerlegt het verweer van verdachte dat debi
teuren krachtens zoogenaamde lange contrac
t en soms met goedvinden van verdachte de 
bevoegdheid erlangen van zegels tot een be
drag van f 800 of hooger af te nemen, terwijl 
volgens het proces-verbaal der terechtzitting 
het verweer luidde, dat de zoogenaamde lan
ge contracten alle betreffen uitleeningen van 
geldswaarden van meer dan f 7 50, welke 
waarden middellijk, namelijk op afroep, ter 
beschikking van de geldnemers worden ge
steld. 

,,VIII. S., althans v . t. der genoemde ar
tikelen, door bewezen te verklaren, dat re
quirant het bedrijf van geldschieter heeft 
uitgeoefend door geldswaarden uitsluitend of 
in meerderheid minder dan f 750 bedragende 
ter beschikking te stellen, hoewel dit niet uit 
de gebezigde bewijsmiddelen kan worden af
geleid. 

"IX. S., alhans v. t. der meergenoemde 
artt. en van de art t . 33 8, 339, 342, 343 Sv., 
door als bewijsmiddel te bezigen de verkla
ring van verdachte en van getuige-deskundi
ge Melles voorzoover deze inhouden mede
deelingen omtrent de blanco-formulieren, on
derscheidenlijk gemerkt rood 7 en gemerkt 
rood 8, waaraan t e n grondslag liggen de voor
waarden, opgenomen in het formulier ge
merkt rood 1, zonder dat nochtans de inhoud 
van deze formulieren gemerkt rood 7 en ge
merkt rood 8 uit eenig bewijsmiddel in het 
vonnis blijkt, H.R. 14 Dec. 1936, N. J. 1937 
n o. 527. 

,,X. S ., althans v. t. der in middel II ge
noemde artt., omdat het bevestigde vonnis 
berust op tegenstrijdige gronden, immers 
eenerzijds op de verklaring van verdachte: 

"dat ingevolge deze zoogenaamde lange 
contracten de debiteuren nimmer geldswaar
den van boven de f 750 ineens te hunner be
schikking krijgen en geen recht hebben op 
een nieuw crediet in den vorm van zegels 
alvorens het bedrag der vorige opname ge
heel is terugbetaald;" 

anderzijds op den inhoud van een formu
lier, gemerkt rood 1, luidende: 

"Gedurende elk tijdvak van 360 dagen na 
den datum dezer overeenkomst roept spaar
der tenminste één twintigste van de geza
m enlijke waarde der gekochte zegels af, met 
dien verstande, dat "De Eendracht" niet 
verplicht is hem gedurende zoodanig tijdvak 
méér dan één-vijfde dierzelfde waarde te le
veren" 

uit ~elk laatste een recht van de leeners 
op verdere terbeschikkingstelling volgt. 

"XI. S., althans v. t. der in middel II 
genoemde artt., door te verwerpen het eer
ste verweer van verdachte op, deze beslissing 
niet rechtvaardigende en met de wet in strijd 
zijnde gronden." 

0 . dat in gezegd vonnis van de Arr.-Rb. 
te Rotterdam overeenkomstig de telastleg
ging bewezen verklaard is, - gelijk in het 
bestreden arrest met voormelde wijziging be
vestigd is , - dat requirant te Rotterdam ge
durende het tijdvak van Oct. 1937 tot en met 
Mei x938 als directeur van de N.V. V .. .. .. 
Maatschappij "D. E." te Rotterdam, geves
tigd te Rotterdam, anders dan in eene ge
meentelijke of in eene toegelaten particuliere 
geldschietbank zonder dat zulks voor de af
wikkeling der loopende zaken van het bedrijf 
dier N.V. noodzakelijk was, het bedrijf van 
geldschieter heeft uitgeoefend, door alstoen 
aldaar op verschillende tijdstippen in zijn 
voormelde hoedanigheid, met het oogmerk 
om winst te behalen, geldswaarden uitslui
tend of in meerderheid minder dan f 750 be
dragend, in den vorm van spaarzegels, ver-
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tegenwoordigende eene bepaalde daarop ver
melde waarde, welke zegels in een of meer 
winkels of magazijnen ten aanzien van het 
koopen van goederen met geldswaarden ge
lijk gesteld worden, ter beschikking te stel
len van verschillend personen, die zich ver
plichtten geldswaarden aan die N .V. terug 
te betalen; 

0. dat in dit vonnis onder meer tot bewijs 
zijn gebezigd de verklaringen I van requi
rant luidende : dat hij is en in het tijdvak van 
0ct. 1937 tot en met Mei 1938 was directeur 
van de N.V. V ...... Maatschappij " D . E.", 
gevestigd te Rotterdam en houder van de 
meerderheid der aandeelen in die N .V . ; dat 
die N .V . niet is en ook toen niet was een ge
meentelijke geldschietbank en evenmin als 
particuliere geldschietbank toegelaten; 

dat hij in genoemde periode te R otterdam 
in zijn voormelde hoedanigheid op verschil
lende tijdstippen met het oogmerk om winst 
te behalen geldswaarden in den vorm van 
spaarzegels ter beschikking heeft gesteld van 
verschillende personen, welke zich verplicht
ten die waarden aan genoemde N.V. terug 
te betalen; dat die spaarzegels vertegenwoor
digden een bepaalde daarop vermelde waar
de; dat die zegels in een aantal winkels en 
magazijnen ten aanzien van het koopen van 
goederen met geldswaarden gelijk gesteld 
worden; dat die handelingen niet noodzake
lijk waren voor de afwikkeling der loopende 
zaken van het bedrijf dier N.V.; 

dat de overeenkomsten, krachtens welke 
het publiek bedoelde spaarzegels van " d . E ." 
kan betrekken, zijn te onderscheiden in twee 
groepen: a. die, waarbij de geldleener ineens 
de beschikking krijgt over een in spaarzegels 
vertegenwoord igde geldswaarde van steeds 
beneden de f 200, af te lossen in ten hoogste 
20 achtereenvolgende wekelijksche termijnen 
(z.g. korte contracten), waarvan hij een blan
co formulier, gemerkt rood 7, ter terechtzit
ting aanwezig ziet; b . die, waarbij de geldlee
ner de bevoegdheid verkrijgt spaarzegels af 
te nemen tot een bedrag van ten minste f 800 
over een tijdvak van 5 tot 20 jaren en wel 
per jaar t en minste 1/20 gedeelte van het 
in de acte uitgedrukte totaal-bedrag (zg. lan
ge contracten), waarvan hij een blanco- for 
mulier, gem-erkt rood 8, ter terechtzitt ing 
aanwezig ziet en waaraan ten grondslag lig
gen de voorwaarden, opgenomen in het ter 
terechtzitting aanwezige formulier, gemerkt 
rood 1; 

dat ingevolge deze z.g. lange contracten de 
debiteuren nimmer geldswaarden van boven 
de f 750 ineens te hunne r beschikking k rijgen 
en geen recht hebben op een nieuw crediet 
in den vorm van zegels alvorens het bedrag 
der vorige opname geheel is terugbetaald ; 
dat het immers zijn bedoeling met dit sys
teem van uitleening van geldswaarden is, om 
minder gegoeden te helpen voorzien in h un 
behoefte aan crediet voor normale uitgaven 
van huishoudelijk en aard, waarbij er zij ner
zij ds tegen wordt gewaakt, dat de debiteuren 
met naar verhouding van hun draagkracht te 
zware verplichtingen worden belast; dat op 

dezen grondslag het door hem middels de 
N .V. ,,D. E." gevoerde bedrijf opgebouwd en 
feitelijk werkzaam is; 

en II van den getuige Melles, luidende: 
dat het hem in zijn hoedanigheid van Di

recteur der Gemeentelijke Leen- en Voor
schotbank te Rotterdam en als zoodanig me
de belast met het toezicht namens B. en W. 
op de naleving van de bepalingen der Geld
schieterswet, bekend is, dat de N .V. V .. .. .. 
"D. E .", gevestigd te R otterdam niet is een 
gemeentelijke geldschietbank en evenmin als 
particuliere geldschietbank is toegelaten; dat 
dit ook niet het geval was in de periode van 
0ct. 1937 tot en met Mei 1938 ; 

dat hij een onderzoek heeft ingesteld naar 
het bedrijf en de administratie van gemelde 
N.V. te haren kantore te R otterdam; dat hem 
daarbij is gebleken dat die N.V. aan het pu
bliek spaarzegels tegen betaling ter beschik 
king stelt, vert egenwoordigende een bepaal
de daarop vermelde waarde; dat die zegels 
in verschillende winkels en magazijnen ten 
aanzien van het koopen van goederen met 
geldswaarden gelijkgesteld worden; dat de 
verstrekking dier zegels geschiedt krachtens 
overeenkomsten, welke te onderscheiden zijn 
in twee groepen: a . die, waarbij de geldlee
ner ineens de beschikking krijgt over een in 
spaarzegels vertegenwoordigde geldswaarde 
van steeds beneden de f 200, af te lossen in 
ten hoogste 20 achtereenvolgende wekelijk
sche termijnen (zg. korte contracten), waar
van hij een blanco formulier, gemerkt rood 7, 
ter terechtzitting aanwezig ziet; b. die, waar
bij de geldleener de bevoegdheid verkrijgt 
spaarzegels af te nemen tot een bedrag van 
ten minste f 800 over een tijdvak van 5 tot 
20 jaren en wel per jaar ten minste 1/20 ge
deelt e van het in de acte uitgedrukte totaal
bedrag (zg. lange contracten), waarvan hij 
een blanco formulier, gemerkt rood 8, ter te
rechtzitting aanwezig ziet en waaraan ten 
grondslag liggen de voorwaarden, opgeno
men in het ter terechtzitting aanwezige for
mulier, gemerkt rood 1; 

dat hem voorts is gebleken, dat debi
teuren krachtens de sub b bedoelde contrac
ten steeds zegels ter waarde van minder dan 
f 750 ineens in handen krijgen en wel slechts 
bij uitzondering waarden van meer dan f 100 
tegelijk, en dat een nieuw crediet in den vorm 
van zegels aan een debiteur niet pleegt te 
worden verstrekt, alvorens het bedrag zijner 
vorige opname geheel is terugbetaald; 

Wat de middelen betreft: 
0. dat blij kens het in zoover bevestigde 

vonnis van de R echtb. requirant tot verweer 
heeft aangevoerd: r. dat de zg. lange con
tracten alle betreffen uitleeningen va? gelds
waarden van meer dan f 750, welke waarden 
middellijk, n .l. op afroep, ter beschikking van 
de geldleeners worden gesteld; 2 . dat deze 
zg. lange contracten de meerderheid vormen 
van alle door " D . E ." verstrekte credieten, 
om welke redenen verdachte niet kan wor
den beschouwd als geldschieter in den zin 
van art. 2 der Geldschieterswet; 
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0 . dat de Rechtb. dienaangaande heeft 
overwogen: 

,,Wat het eerste verweer aangaat, is ko
men vast te staan, dat ook krachtens de zg. 
lange contracten de debiteuren nimmer of 
b ijna nimmer waarden van boven de f 750 
ineens te hunner beschikking krijgen ; het
geen hun per keer aan zegels ter hand wordt 
gesteld blijft zelfs zeer ver b eneden dat be
drag. Dit strookt trouwens met het systeem 
dezer credit-verstrekkingen, zooals hierbo
v en in verdachte's verklaring is ui t eengezet. 
N iet beslissend is, dat debiteuren krachtens 
de zg. lange contracten soms met goedvinden 
van verdachte de bevoegdheid erlangen om 
zegels tot een bedrag van f 800 of hooger af 
te nemen, maar het komt erop aan, welke 
waarde de debiteuren telkenmale in feite 
ontvangen. Dat op dit telkens werkelij k ont
vangen bedrag het ter beschikking stellen , 
a ls bedoeld in art. 2 lid 1 der Geldschieters
w et, betrekking heeft, volgt uit het tweede 
lid van dat artikel, uit de strekking der wet 
e n uit de geschiedenis harer totstandkoming. 

,, ,,Ter beschikking stellen" immers is een 
uitbreiding van het begrip "uitleenen", zoo
als art. 2 lid 1 der wet uitdrukkelijk vast
stelt. Verder moet ingevolge art. 29 lid 1 der 
wet bij het uitleenen de geldswaarde aan den 
debiteur worden ter hand gesteld. Het is der-• 
halve duidelijk, dat elke afgifte van geld of 
geldswaarden als een afzonderlijke ter be
schikking stelling moet worden aangemerkt. 
En slechts deze ter beschikking stellingen, 
ieder op zichzelf beschouwd, kunnen in het 
systeem der Geldschieterswet middellijk of 
onmiddellijk geschieden. 

,,Onjuist is dan ook de stelling van ver
dachte, als zouden de zg. lange contracten 
m iddellijke t e r beschikking stellingen van 
geldswaarden boven de f 750 opleveren, nu 
die contracten slechts inhouden de bereid
heid van de E . om onder bepaalde voorwaar
den voor m eer dan f 750 aan zegels af te ge
v en, terwijl den debiteuren in werkelijkheid 
nooit of bijna nooit waarden boven dit be
drag ineens worden ter hand gesteld. Boven 
dien krij gen de debiteuren een nieuw crediet 
in den vorm van zegels niet in handen, alvo
rens het bedrag der vorige opname geheel is 
t erugbetaald. 

,,Op al deze gronden is de Rechtb. van oor
d eel d a t ter bepaling van het karakter der ter 
b eschikking gestelde geldswaarden elk afge
geven b edrag op zichzelf moet worden be
schouwd en het .dan bewezen is, dat die gelds
w aarden uitsluitend of in meerderheid min
der d an f 7 50 bedragen. Het eerste verweer 
m oet derhalve worden verworpen , uit welke 
b eslissing volgt, dat het verweer sub 2 geen 
b ehandeling meer behoeft, daar niet beslis
send is het aantal der lange t egenover dat 
der korte contracten, maar de b edragen der 
telkens verstrekte geldswaarden , welke -
gelijk betoogd - alle of b ijna alle onder de 
f 7.50 blijven." 

0 . dat blijkens het best reden arrest ter 
's Hofs terechtzitting requirant's raadsman 
tot v erweer heeft b etoogd, dat de verdachte 
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niet aansprakelijk is voor het telastegelegde 
misdrijf van art. 46 der Geldschieterswet, 
aangezien in de thans geldende Geldschie
terswet na het vervallen van het oude arti
kel 53 dier wet een bepaling gemist wordt 
tot aanduiding, wie strafrechtelijk aanspra
kelijk is voor bedoeld misdrijf indien een 
geldschietbank gehouden wordt door een 
N .V.; 

0 . dat het Hof dit verweer heeft verwor
pen, overwegende " dat immers in de prak
tijd der Geldschieterswet strafrechtelijk 
steeds de natuurlij ke persone::1 kunnen wor
den vervolgd, die de strafbare handelingen 
verrichten of daartoe opdracht geven; bij het 
onderwerpelijk telastegelegde misdrijf van 
art. 46 der Wet zij, die in feite het bedrijf 
van geldschieter uitoefenen zonder de wet
telijk vereischte toelating door het uitleenen 
van geldsommen minder dan f 750 bedra
gend, al zij het t en name van de N.V. , als
mede zij, die tot dit uitleenen opdracht ga
ven·" 

o'. t en aanzien van het eerste middel : 
dat het Hof van het door de Rechtb. , over

eenkomstig het te laste gelegde, bewezen ver
klaarde heeft gehandhaafd, dat requirant als 
directeur van de N .V. V . .. . . . Mij . ,,D. E ." 
heeft gehandeld, maar heeft doen wegvallen 
de woorden "in zijne voormelde hoedanig
heid" en alleen te dien aanzien de bewezen
verklaring heeft vernietigd; 

dat daardoor in de bewezenverklaring niets 
wezenlijks veranderd is, en dus niet gezegd 
kan worden, dat door het schrappen van voor
melde, door het Hof kennelijk overbodig ge
achte, woorden het Hof de grenzen der te
lastlegging heeft overschreden, zoodat dit 
middel is ongegrond; 

0 . ten aanzien van het vierde middel: 
dat uit het hiervoor overwogene volgt, dat 

het Hof in dezen niet tot eene andere bewe
zenverklaring is gekomen dan de eerste rech
ter, zoodat dit middel reeds om deze reden 
niet kan opgaan; 

0. t en aanzien van het tweede en het der
de middel : 

dat beide middelen gericht zijn tegen de 
weerlegging in het bestreden arrest van het 
voor het Hof voorgedragen verweer, dat re
quirant persoonlijk niet strafbaar is , omdat 
hij heeft gehandeld als directeur van de N .V. 
,,D. E.", welke de eigenlijke geldschieter was; 

0 . dat in art. 53 van de Geldschieterswet 
vóór de wijziging bij de Wet van 22 April 
1937, S . 310, was bepaald, wie voor de straf
b a re feite n van de a rtt. 46-52 dier w e t aan
sprakelijk is , o.a. als het b etreft een geld
schietersbank gehouden door een N.V. ; 

dat bij die wijzigingswet dit art. 53 is ko
m en te vervallen onder meer op grond dat 
voor de strafbare handelingen van het uit
drukkelijk in de Memorie van Toelichting 
genoemd art. 46 der Geldschieterswet de na
tuurlijke personen, die deze handelingen in 
feite verrichten, - zij het ook ten n a me van 
een N . V ., - strafrechtelijk volgens art. 46 
zijn te vervolgen; 

dat ten deze b ewezen verklaard is, dat 
35 
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requirant feitelijk de handelingen, welke in 
strijd zijn met art. 46, heeft verricht, zoodat 
het Hof requirant's verweer op dit punt te
recht verworpen heeft; 

0. ten aanzien van het zesde middel: 
dat blijkens de toelichting dit middel 

klaagt over het ontbreken in het proces-ver
baal van de terechtzitting der Rechtbank 
van het door requirant aldaar gevoerd ver
weer, doch ten onrechte, daar in dit proces
verbaal niet alleen staat, dat requirant hier
voor heeft verwezen naar zijne verklaring 
voor den Rechter-Commissaris, maar tevens 
terstond daarop de kern van dit verweer 
heeft laten volgen; 

dat niet is in te zien, in hoeverre daardoor 
aan het voorschrift van art. 326 Sv. niet 
zoude zijn voldaan; 

0. ten aanzien van de middelen zeven, 
acht, tien en elf: 

dat deze middelen betreffen het door re
quirant bij Rechtbank en Hof gevoerd ver
weer, dat de zoogenaamde "lange" contrac
ten, - het meerendeel vormende van de door 
genoemde N . V. afgeslotene, - allen inhou
den uitleeningen van geldswaarden van meer 
dan f 750 (meestal f 800), welke geldswaar
den middellijk, namelijk op afroep ter be
schikking van de leeners gesteld werden; 

dat de Rechtbank op grond van de hier
voor vermelde tot bewijs gebezigde verkla
ringen van requirant en van den getuige 
Melles en van den inhoud van het eveneens 
tot bewijs gebezigde formulier rood r ver
staat, en mocht verstaan, dat die "lange" 
contracten zijn contracten, waarbij genoemde 
N . V. aan den leener spaarzegels ter beschik
king stelt voor een bedrag, grooter dan f 750, 
meestal f 800, welke zegels echter niet in 
eens aan den leener worden afgegeven, maar 
op zijn afroep, en wel in een tijdvak van 360 
dagen tot een bedrag van minstens 1/20 van 
het totaal en van hoogstens 115, in ieder ge
val tot een bedrag van minder dan f 750, 
terwijl de leener niet de beschikking krijgt 
over een bedrag aan zegels, vóór hij de vorige 
geheel betaald heeft ; 

dat hieruit volgt, dat een " lang" contract 
niet betreft ééne ter beschikkingstelling van 
geldswaarden tot een bedrag van meer dan 
f 750, zelfs niet een middellijke, - maar uit
een valt in zooveel uitleeningen, als er tel
kens bedragen aan zegels ter beschikking ge
steld aan, en afbetaald worden door den lee
ner; 

dat Rechtbank en Hof derhalve terecht 
hebben aangenomen, dat die " lange" con
tracten niet inhouden eene uitleening van 
geldswaarden tot een bedrag van meer dan 
f 750 in den zin van art. 2 der Geldschieters
wet; 

dat uit dit alles volgt: 
1. dat het verweer van requirant dat de 

" lange" contracten enkel inhouden leeningen 
van geldswaarden van meer dan f 7 50, in de 
hiervoor vermelde overwegingen van de 
R echtbank weerlegging vindt (middel 7) ; 

II. dat de met dit verweer strijdende be
wezen verklaring uit de gebezigde bewijsmid-

delen kon worden afgeleid (middel 8) ; 
III. dat de in het tiende middel gesigna

leerde tegenstrijdigheid niet bestaat; en 
IV. dat het eerste verweer van requirant 

op deugdelijke gronden is verworpen (nde 
middel); 

0. ten aanzien van het vijfde middel : 
dat uit het voorgaande volgt, dat uit den 

tot bewijs gebezigden inhoud van de daarin 
vermelde bewijsmiddelen blijkt, dat de N . V. 
de Volksbank Maatschappij "De Eendracht" 
haar bedrijf ervan maakt spaarzegelcontrac
ten af te sluiten, in meerderheid betreffende 
bedragen van f 750 of minder; 

dat zij dus is een geldschietersbank in den 
zin van art. 2 der Geldschieterswet, en het 
middel ongegrond is; 

0. ten slotte t en aanzien van middel negen : 
dat de formulieren rood 7 en 8 in het in 

zoover bevestigde vonnis niet tot bewijs ge
bezigd zijn, zoodat hun inhoud niet in het 
vonnis vermeld behoeft te worden; 

dat verder de wel tot bewijs gebezigde 
verklaringen van requirant en van den ge
tuige Melles, ook wat die formulieren betreft 
een voldoende duidelijken inhoud hebben, 
zonder dat het noodig is daarvoor die formu
lieren te raadplegen; 

dat dit middel derhalve ook niet kan sla-
gen; 

0. dat mitsdien alle middelen falen; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Holsteyn.l 

(N. J.) 

20 December z939. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Gemeentewet artt. 277, 
302). 

[Belanghebbende, sinds Maart bezit
ter van een hond, doet niet vóór 15 April 
aangifte, doch eerst op 19 Aug. nadat 
hem dienzelfden dag alsnog een aan
giftebiljet was uitgereikt, waarna hij in 
0ct. - dus nog in hetzelfde belasting
jaar - wordt aangeslagen. Is hier "een 
aanslag ten onrechte achterwege geble
ven" (art. 22 der verordening, recht tot 
navordering gevend, terwijl art. 23 in 
dat geval bij nalatigheid van den belas
tingplichtige de belasting met het vier
voud verhoogd)?] 

D e regeling der onderhavige verorde
ning brengt mede, dat primitieve aan
slagen zich niet beperken tot hen, die 
tijdig aangifte hebben gedaan, maar ook 
worden opgelegd aan hen, omtrent wie, 
hoewel zij geen aangifte hebben gedaan, 
ten tijde van de normale aanslagsrege
ling reeds het gegronde vermoeden be
staat, dat zij een of meer honden hou
den. 

Dienvolgens kan in het onderhavige 
geval, waarin de aanslag werd opgelegd, 
nadat belanghebbende op een hem van
wege den dienst op 19 Aug. 1938 uitge
reikt aangiftebiljet dienzelfden dag aan-
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gifte had gedaan van den door hem, blij
kens die aangifte, sinds Maart 1938 ge
houden hond, niet van een achterwege 
blijven van den aanslag worden gespro
ken. 

De R. v . B. heeft dus terecht geoor
deeld, dat het geval van de artt. 22 en 
23 der verordening hier niet aanwezig 
was. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Directeur der Gemeentebelastingen te 
Amsterdam tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen al
daar van 19 Juli 1939 betreffende den aan
slag in de hondenbelasting, over het belas
tingjaar 1938 opgelegd aan A te Amsterdam; 

Gezien de stukken; 
0 . dat de desbetreffende gemeentelijke 

heffingsverordening bepaalt in: 
Art. 13. Ten behoeve van de aanslags

regeling wordt aan hen, die geacht worden 
belastingplichtig te zijn, een biljet uitgereikt 
bestemd tot het doen van aangifte, van welk 
biljet het formulier wordt vastgesteld door 
B. en W . 

D e dag der uitreiking wordt op het biljet 
vermeld, tenzij deze door middel van de post 
geschiedt. 

Art. 14. Ieder wien een aangiftebiljet is 
uitgereikt is verplicht dit duidelijk, volledig 
en naar waarheid in te vullen of te doen in
vullen en te onderteekenen. 

D e aangifte kan namens hem, die daartoe 
is gehouden, door een ander worden onder
teekend, mits krachtens zijn volmacht of met 
toestemming van den inspecteur der gemeen
tebelastingen. 

Art. 15. Wie overeenkomstig het eerste 
lid van art. 14 gehouden is tot het doen van 
aangifte, moet het aangiftebiljet, tenzij het 
eerder is teruggehaald, uiterlijk op den veer
tienden dag na den datum van uitreiking 
ingevuld en onderteekend terug bezorgen aan 
het Hoofdkantoor der gemeentebelastingen. 
Desverlangd wordt bij terugbezorging een 
ontvangbewijs afgegeven. 

Art. 16. Hij, die bij den aanvang van een 
belastingjaar belastingplichtig is, of dit voor 
1 April van dat jaar wordt en wien niet voor 
dezen datum een aangiftebiljet is uitgereikt, 
is verplicht tot het doen van aangifte aan 
het Hoofdkantoor der gemeentebelastingen 
en wel voor den 15den April van dat jaar. 

De verplichting tot het doen van aangifte 
aan het Hoofdkantoor der gemeentebelas
tingen bestaat mede voor hem, die in het 
belastingjaar na 31 Maart belastingplichtig 
wordt. Alsdan moet aangifte geschieden bin
nen veertien dagen na het tijdstip, wáarop de 
belastingplicht is ontstaan. 

Art. 17. D e belastingplichtige, die in den 
loop van een belastingjaar belastingplichtig 
wordt tot een hooger bedrag dan waarvoor 
hem een aanslag is of wordt opgelegd, moet 
daarvan aangifte doen aan het Hoofdkantoor 
der gemeentebelastingen binnen veertien da
gen na het tijdstip, waarop de verplichting 

tot het betalen van het hoogere bedrag is 
ontstaan. 

Art. 18. Ieder, die verplicht is een aan
gifte te doen, is, desgevraagd, gehouden aan 
den inspecteur der gemeentebelastingen mon
deling of schriftelijk nadere inlichtingen te 
verstrekken en inzage te verleenen van be
scheiden, die tot staving der aangifte of zij
ner beweringen kunnen dienen. 

Art. 22 . Indien een aanslag ten onrechte 
is achterwege gebleven of vernietigd, of in
dien een te lage aanslag is opgelegd, kan de 
te weinig geheven belasting worden nage
vorderd, zoolang niet drie jaren sedert den 
aanvang van het belastingjaar zijn verstre
ken. 

Art. 23. De in een naderen aanslag te be
grijpen belasting wordt met het viervoud 
daarvan verhoogd, indien niet volledig is 
voldaan aan een of meer van de verplich
tingen ingevolge de artt. 14, 15, 16, 17 en ~8. 

0 . dat aan belanghebbende wegens het 
houden van een luxe-hond onder art. 21271 
van het kohier der hondenbelasting voor het 
belastingjaar 1938 een aanslag is opgelegd 
ten bedrage van f 6, verhoogd met het vier
voud van dit bedrag, derhalve van f 30 in 
het geheel, welke aanslag, - waarvan hem 
ken nis is gegeven bij aanslagbiljet d .d. 29 
Oct. 1938 - na reclame is teruggebracht tot 
een aanslag van f 6, verhoogd met het enkel
voud, derhalve van f 12 in totaal; dat belang
hebbende in beroep heeft gesteld, dat zijn 
aanslag slechts f 6 had behooren te bedragen; 

dat de R. v . B . met des Inspecteurs con
clusie tot bevestiging van zijne beschikking 
op de reclame niet is medegegaan, zulks op 
grond van de volgende overwegingen : 

,,dat de Inspecteur heeft gesteld, dat be
langhebbende sinds Maart 1938 houder was 
van een hond, zoodat hij, daar een aangifte
b il jet ten behoeve van de aanslagregeling 
1938 hem vóór I April 1938 niet was uit
gereikt, vóór 15 April 1938 aangifte had be
hooren te doen aan het Hoofdkantoor der 
gemeentebelastingen; dat belanghebbende 
daarmede echter in gebreke is gebleven en 
den hond eerst op 19 Aug. 1938 op een hem 
alsnog uitgereikt aangiftebiljet als houder 
heeft aangegeven; dat aldus door belangheb
bendès nalatigheid zijn aanslag van 15 April 
tot 19 Aug. , den datum, waarop alsnog aan
gifte is gedaan, ten onrechte was achterwege 
gebleven, zooals bedoeld in art. 22 der ver
ordening; 

dat naar 's Raads oordeel de Inspecteur op 
grond van de bovenstaande door hem gestel
de - overigens door belanghebbende niet 
tegengesproken - feiten t en onrechte heeft 
aangenomen, dat een geval, als in het zoo
even gemelde artikel bedoeld, ten deze aan
wezig is; 

dat toch aldaar, voorzooveel hier van be
lang, sprake is van het achterwege blijven 
van een aanslag; dat echter naar het oordeel 
van den Raad een aanslag slechts kan worden 
geacht achterwege te zijn gebleven, nadat de 
Inspecteur in een geval dat iemand belas
tingschuldig is, niettemin heeft besloten hem 
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geen aanslag op te leggen, of wanneer de 
Inspecteur in zoodanig geval den aanslag 
niet tijdig heeft opgelegd, d. i. zonder gel
dige reden den aanslag geruimen tijd niet 
heeft opgelegd; 

dat nu niet is gesteld en ook niet is geble
ken, dat een besluit als zooeven bedoeld aan 
den onderwerpelijken aanslag is voorafge
gaan, terwijl de aanslag, welke, zooals valt 
af te leiden uit de dagteekening van het aan
slagbiljet, uiterlijk 29 0ct. r938, derhalve 
nog - tenminste twee maanden - vóór het 
einde van het belastingjaar is opgelegd, zon
der meer niet kan worden gezegd geruimen 
t ijd niet te zijn opgelegd, ook al had ter zake 
van den belastingplicht v66r r5 April r938 
aangifte moeten geschieden; 

dat de bestreden beslissing mitsdien niet 
in stand kan blijven; 

0. dat de Directeur der Gemeentebelastin
gen in cassatie heeft gesteld: S . of v. t . van 
art. 277, letter h, der Gemeentewet en van de 
artt. r, 7, r3, r4, r5, r6, 22 en 23 der Veror
dening der Gem. Amsterdam op de heffing 
van de hondenbelasting; 

dat ter toelichting van dit middel is aan
gevoerd: dat de regeling van de aanslagen 
zich beperkt tot hen, die zich als houder van 
een hond hebben aangegeven en tot hen om
trent wie, hoewel zij geen aangifte hebben 
gedaan, het gegronde vermoeden bestaat, dat 
zij een of meer honden houden; dat belas
tingplichtigen, die niet behooren tot eene 
dier beide categorieën uiteraard niet worden 
aangeslagen, zoodat te hunnen aanzien een 
aanslag achterwege blijft, en wel tot het tijd
stip waarop van het verzuim van aangifte 
blijkt; dat daardoor art. 22 der verordening 
t. a. v. de alsnog op te leggen aanslagen toe
passelijk is; dat de beteekenis in art. 22 van 
de woorden: ,,ten onrechte achterwege ge
bleven" blijkt uit art. 23, waarin eene sanc
tie is gesteld op het niet nakomen van voor
geschreven formaliteiten; dat de R . v . B. de 
woorden "ten onrechte achterwege gebleven" 
te eng heeft uitgelegd door daaronder slechts , 
te begrijpen het geval, dat de Inspecteur ten 
onrechte besloten heeft geen aanslag op te 
leggen ; dat, naar aard, karakter en mogelijke 
wijze van heffen van de onderwerpelijke be
lasting, de bedoelde woorden eene geheel 
eigene beteekenis hebben, n.l. dat een aan
slag mede ten onrechte achterwege blijft, in
dien de Inspecteur een aanslag niet heeft 
kunnen opleggen doordien de houder van 
een hond niet tijdig aangifte heeft gedaan; 
dat eindelijk de R. v. B., als achterwege blij
ven van een aanslag voorts beschouwend het 
zonder geldige reden den aanslag geruimen 
tijd niet opleggen, over het hoofd ziet, dat 
de oorzaak daarvan in de eerste plaats moet 
worden gezocht bij den belastingplichtige; 

0 . omtrent het middel: 
dat de Inspecteur voor den R . v. B . stelde, 

dat t. a . v. b elastingplichtigen, die niet vol 
doen aan hunne verplichting tot het doen 
van aangifte ingevolge art. r6 der verorde
ning, reeds op het tijdstip, waarop zij daarin 
nalatig zijn gebleven, de toestand is inge-

treden, dat de aanslag in den zin van art. 22 
der verordening ten onrechte is achterwege 
gebleven; 

dat de R. v. B. terecht met die stelling 
niet is medegegaan, aangezien de regeling 
der verordening medebrengt, dat, zooals ook 
uit de toelichting tot het middel schijnt te 
moeten worden begrepen, primitieve aansla
gen zich niet beperken tot hen, die tijdig 
aangifte hebben gedaan, maar ook worden 
opgelegd aan hen, omtrent wie, hoewel zij 
geen aangifte hebben gedaan, ten tijde van 
de normale aanslagsregeling reeds het ge
gronde vermoeden bestaat, dat zij een of 
meer honden houden; 

dat dienvolgens in het onderhavige geval, 
waarin de aanslag werd opgelegd, nadat be
langhebbende op een hem vanwege den dienst 
op rg Aug. r938 uitgereikt aangiftebiljet 
dienzelfde n dag aangifte had gedaan v'an den 
door hem, blijkens die aangifte, sinds Maart 
r938 gehouden hond, niet van een achter
wege blijven van den aanslag kan worden 
gesproken; 

dat de R. v. B . dus terecht heeft geoor
deeld, dat het geval van de artt. 22 en 23 
der verordening hier niet aanwezig was; 

dat de R. v. B . derhalve ten deze eene 
juiste beslissing heeft gegeven en het beroep 
vruchteloos is ingesteld; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

20 December z939. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Gemeentewet artt. 275, 
280). 

D e in art. 275 Gem.wet bedoelde re
tributiën - zij het, dat door art. 287 
een matige winst wordt veroorloofd -
dienen tot goedmaking van de kosten 
van de werken en inrichtingen waarop 
het toegestane gebruik of genot of de 
verstrekte diensten betrekking hebben, 
doch daaruit volgt niet dat deze retri
butiën het bedrag van de ten laste der 
gemeente komende kosten voor aanleg 
en onderhoud van die werken of inrich
tingen verminderen. 

Die retributiën immers, uitgaande van 
de ten laste van de gemeente komende 
kosten, dienen tot dekking van die kos
ten, en dan vormt daarnevens de belas
ting van art. 280, trouwens sprekende 
van een billijke bijdrage, een ander mid
del daartoe. 

De opbrengst van deze retributiën kan 
daarom bij de toepassing van art. 280 
zeker niet buiten beschouwing blijven, 
doch niet ter bepaling van het bedrag 
van de ten laste der gemeente komende 
kosten, doch voor de beantwoording van 
de vraag, in hoeverre de te heffen belas
ting als een billijke bijdrage in die kos
ten kan gelden. D eze vraag is echter 
onttrokken aan den rechter en staat uit
sluitend ter beoordeeling van het admi
nistratief gezag. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Administrateur aan het Bureau voor de 
Regeling der Plaatselijke Belastingen te 
Rotterdam, tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen I 
aldaar van 28 April 1939 betreffende den 
aanslag van A te Rotterdam in de Straat
belasting dier Gemeente voor het belasting
jaar 1938; 

Gehoord enz.; 
0. dat belanghebbende, aangeslagen in 

voornoemde belasting, tegen dien aanslag 
bezwaar heeft ingebracht bij den Administra
teur en, na handhaving door dezen van den 
aanslag, van diens beslissing is gekomen in 
beroep; 

dat de R. v. B. de bestreden beschikking 
heeft vernietigd, zoomede den gehandhaaf
den aanslag, en heeft verstaan, dat deze niet 
had mogen zijn opgelegd, zulks op grond van 
de navolgende overwegingen: 

"dat het geschil van partijen loopt over de 
vraag of voor het onderwerpelijk belasting
jaar de door de Gem. Rotterdam geheven 
straatbelasting vormt een bijdrage in de kos
t en t en laste van de gemeente komende voor 
aanleg en onderhoud der openbare land- en 
waterwegen in de gemeente, voor hunne ver
lichting en voor afvoer van water en vuil; 

,,dat als vaststaande aangenomen kan wor
den, dat de Gemeente voor dit belastingjaar 
zich voorstelde de belasting te heffen, en dat 
zij deze ook geheven heeft, volgens een tarief, 
waarvan de vermoedelijke opbrengst gesteld 
werd op f 3,582,000, zulks terwijl voor het 
belastingjaar 1937 de opbrengst geraamd is 
op f 3,480,000 en de opbrengst over 1936 be
dragen heeft f 3,469,229.17; 

"dat partijen nu verschillen van meening 
over het bedrag, waarop de kosten als be
doeld in art. 280 der Gemeentewet moeten 
worden gesteld, en dat door den Administra
teur is aangenomen op f 6,241,700, en dat 
door appellant becijferd is bij beroepschrift 
op f r,895,678.80; 

"dat appellant ter verklaring van dit cijfer 
in hoofdzaak aangevoerd heeft bij beroep
schrift, dat in mindering van het door de 
Gemeente berekende kostenbedrag moet 
worden gebracht : 

f 935,678 + f 21,500 wegens ten onrechte 
in aanmerking genomen pensioenen en bij
slagen aan gewezen ambtenaren; 

f 1,580,245.20 wegens ten onrechte in aan
merking genomen renten en aflossingen op 
geldleeningen; 

f 1,085,910 wegens ten onrechte in aan
merking genomen kosten van afvoer van wa
ter en vuil; 

terwijl appellant bij beroepschrift nog 
heeft gesteld, dat mede in mindering ge
bracht behoort te worden hetgeen de Ge
meente ontvangt aan retributies wegens het 
hebben van voorwerpen onder of op de stra
ten en wegen, waarvan het bedrag bij de 
mondelinge behandeling gesteld is op 
f 2,235,600, waarna appellant bij die behan-

deling nog aangevoerd heeft, dat ten onrechte 
door de Gemeente onder de in aanmerking 
komende kosten begrepen zijn die voor brug
gen en overzetveren ad f 189,800; 

,,dat, wat betreft den eerstgenoemden post, 
den Raad bij het onderzoek gebleken is, dat 
het door appellant genoemde bedrag niet 
vormt premies of bijslagen voor in de toe
komst te betalen pensioenen of reserves daar
voor doch pensioenen voor reeds vóór 1938 
uit den dienst der Gemeente ontslagen per
sonen; 

"dat onder de kosten bedoeld in art. 280 
der Gemeentewet te verstaan zijn die, welke 
in een bepaald belastingjaar door de ge
meente worden gemaakt of te haren laste 
komen; 

"dat dit voortvloeit uit het karakter der 
straatbelasting als bestemmingsbelasting, 
waarbij een nauwe band gelegd is usschen het 
te heffen bedrag, en de gemaakte of te dra
gen kosten, uit de omstandigheid, dat het 
bedrag der belasting slechts een bijdrage 
mag zijn in die kosten, uit de omstandigheid, 
dat althans een deel dier kosten n.l. die van 
onderhoud der land- en waterwegen en van 
hunne verlichting en die voor afvoer van 
water en vuil wisselend en afloopend zijn, en 
uit het gebruik van het woord "komende" in 
de nadere bepaling van de kosten, waarmede 
rekening gehouden moet worden; 

"dat waarin m en nu ook den aard en den 
rechtsgrond van een toegekend pensioen wil 
zien, in ieder geval de betaling van een pen
sioentermijn niet is een uitgave, die noodig 
is voor den aanleg of het onderhoud van een 
land- of waterweg, voor hunne verlichting of 
voor afvoer van water en vuil, of die deze in 
eenig opzicht bevordert; 

"dat daaraan niet afdoet, dat de uitgaven 
voor pensioenen op verschillende bepaalde 
hoofdstukken der begrooting van uitgaven 
worden opgevoerd, omdat dit een administra
tieve aangelegenheid is, die die kosten voor 
de gemeente niet kan maken tot die bedoeld 
in art. 280 der Gemeentewet, in het bijzonder 
wanneer het geldt pensioenen, welke, zooals 
in dezen vóór het betrekkelijk belastingjaar 
toegekend zijn; 

"dat dus het bezwaar van appellant op dit 
punt gegrond is en t en onrechte het bedrag 
van f 935,678 + f 21 ,500 onder de kosten 
door de Gemeente opgevoerd is, en de 
f 6,241,700 met die som verminderd moet 
worden; 

"dat, wat betreft den tweeden post, de 
Administrateur den Raad aannemelijk ge
maakt heeft, dat het genoemde bedrag van 
f 1,580,245.20 vormt rente en aflossing van 
geldleeningen uitsluitend aangegaan voor den 
aanleg van openbare land- en waterwegen in 
de gemeente, welke ook uitsluitend uit de 
opbrengst van die geldleeningen is bekostigd 
en daardoor niet ten laste van de gewone 
geldmiddelen der gemeente gekomen is; 

"dat nu terecht door appellant aangevoerd 
is, dat de bedragen voor rente en aflossing 
van die leeningen niet vormen werkelijke 
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kosten van aanleg van land- en waterwegen 
in het bijzonder van zoodanigen aanleg in 
1938; 

"dat echter de kosten van en uitgaven voor 
aanleg van land- en waterwegen zijn kosten 
en uitgaven voor een belang van blijvende 
waarde, waarvan niet alleen het t en tijde van 
dien aanleg levende geslacht doch ook het 
toekomstige geslacht voordeel heeft; 

"dat daartegenover de concrete last van 
den wegaanleg voor het in een bepaald be
lastingjaar levende geslacht zou bestaan niet 
alleen in de uitgaven voor den aanleg van 
een nieuwen land- of waterweg doch mede in 
de vermindering in bruikbaarheid van die 
wegen, welke door regelmatig onderhoud niet 
wordt goedgemaakt; 

"dat het nu niet anders dan een doelmatig 
financieel beleid van een overheidslichaam 
kan heeten, wanneer het de kosten van den 
aanleg van een nieuwen land- of waterweg 
niet in vollen omvang ten laste van een in 
een bepaald jaar levend geslacht brengt, doch 
die kosten uit een geldleening bestrijdt, en 
slechts ten laste van een bepaald jaar brengt 
de aflossing en rente, waardoor die uitgaven 
over meerdere geslachten worden verdeeld, 
waardoor groote schommelingen in het be
drag der belasting, die geheven mag worden, 
worden voorkomen, en waarbij voor ieder 
jaar tot uitdrukking gebracht kan worden 
het bedrag, dat de bruikbaarheid van de we
gen geacht kan worden achteruit te gaan; 

"dat aangenomen mag worden, dat aan den 
wetgever bij het vaststellen van het thans in 
art. 280 der Gemeentewet vervat voorschrift 
een zoodanige financiering van de kosten van 
wegaanleg voor oogen gestaan heeft, zoodat 
onder de in dat artikel bedoelde kosten ook 
die voor rente en aflossing onder de omstan
digheden als zich bij de Gem. Rotterdam 
voordoen, mogen worden begrepen, over 
welke opvatting de belastingplichtigen in de 
straatbelasting zich allerminst kunnen be
klagen, omdat zij een meer gelijkmatige hef
fing mogelijk maakt ; 

"dat appellant nu nog wel aangevoerd 
heeft, dat dan ook kosten van voor 1903 aan
gelegde wegen in aanmerking worden geno
men, doch dit niet ter zake dienende is, om
dat de belendende eigenaren ook van die 
wegen van de daarvoo r aangewende kosten 
voordeel hebben, en het feit dat de straatbe
lasting eerst in 1903 in Rotterdam ingevoerd 
is, geen reden vormt om slechts met de daar
na gemaakte kosten rekening te houden, om
dat de tekst van art. 280 der Gemeentewet 
daartoe geenerlei aanleiding geeft; 

" dat dus de tweede post niet voor aftrek 
van de door den Administrateur gestelde kos
t en in aanmerking komt; 

"dat, wat betreft den derden post, art. 280 
voornoemd onder de kosten, waarin de straat
belasting een bijdrage mag vormen, ook be
grijpt die voor afvoer van water en vuil, en 
dit voorschrift er geen verschil in maakt, of 
die afvoer geschiedt door middel van buizen 
en riolen, dan wel door middel van een af
haaldienst van den inhoud van buiten ge-

plaatste emmers of bakken met behulp van 
een voertuig; 

,,dat reeds hieruit volgt, dat deze post, 
waartegen appellant bezwaar heeft, en die 
ook den afvoer van vuil op laatstgenoemde 
wijze omvat, bij de berekening der kosten 
moet worden inbegrepen en dat geen aftrek 
daarvan kan plaats hebben; 

"dat, wat betreft den vijfden post, bruggen 
en veren binnen een gemeente, die twee weg
gedeelten aan elkaar verbinden, zooals ook 
met de door appellant bedoelde bruggen en 
veren het geval is, onderdeelen vormen van 
die wegen, en dus de daarvoor aangewende 
kosten van aanleg en onderhoud als kosten 
van die wegen moeten worden aangemerkt; 

,,dat appellant daartegen aangevoerd heeft, 
dat die bruggen en veren toch geen belen
dingen hebben en de belasting dan toch ge
heven wordt van de eigenaren, wier erven 
aan de land- of waterwegen belenden, doch 
dit argument niet kan dienen, omdat de be
lasting ook geheven kan worden van die eige
naren, wier erven in de onmiddellijke nabij
heid van die wegen gelegen zijn; 

"dat dus de vijfde post niet van de door 
den Administrateur genoemde kosten kan 
worden afgetrokken; 

"dat, wat betreft den vierden post, uit de 
begrooting der Gemeente voor 1938 blijkt, 
dat zij in dat jaar wegens retributies voor het 
hebben van rails, kabels en buizen in de open
bare land- en waterwegen denkt te ontvan
gen van de Rotterdamsche Tramweg Maat
schappij f 74,000, van haar Electriciteitsbe
driJf f 150,000 naast een batig saldo van 
f 5,806,860, van haar Gasbedrijf f 986,500 
nevens een batig saldo van f 449,500, van 
haar Waterleidingbedrijf f 1,4n,ooo nevens 
een batig saldo van f 606,450 en van haar 
Telefoonbedrijf f 95,000 naast een batig saldo 
van f 1,136,326; 

"dat door de ontvangst dezer retributiën 
de kosten der land- en waterwegen, welke 
t en laste der gemeente komen, verminderen, 
en zij dus voor de beantwoording van de 
vraag of de straatbelasting nog een bijdrage 
vormt in de kosten, die t en laste der Ge
meente komen, van het voor die kosten be
stede bedrag moeten worden afgetrokken; 

" dat de Administrateur aangevoerd heeft 
dat onder kosten in het meergenoemde voor
schrift niet meer, maar ook niet minder te 
verstaan is dan de uitgaven, die de Gemeente 
voor den aanleg enz. moet doen; 

"dat - wat dit punt betreft - bedoeld 
voorschrift niet spreekt van de kosten zonder 
meer, doch van de kosten, die ten laste der 
gemeente zijn, en daarmede dus reeds het 
oog blijkt te hebben op bedragen, die in min
dering op de voor den aanleg enz. gedane uit
gaven moeten worden gebracht; 

,,dat het nu wel mogelijk is, dat de wet
gever bij het stellen der beperking in de eer
ste plaats gedacht heeft aan de mogelijkheid 
dat ook anderen op grond van overeenkomst 
of op grond van verplichtingen uit anderen 
hoofde in de kosten van aanleg en onderhoud 
zouden hebben bij te dragen, doch in de be-
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woorèiingen van art. 280 voornoemd niets te 
vinden is, waarom de bijdrage in de kosten 
en daarmede de vermindering dier kosten 
niet zouden kunnen voortkomen uit de be
dragen, die als retributie voor het gebruik 
der wegen in welken vorm ook zouden moe
ten worden betaald; 

" dat de Administrateur echter opgemerkt 
heeft, dat men retributie betaalt, omdat m en 
van gemeente-eigendommen gebruik of ge
not heeft en niet omdat de Gemeente de stra
ten aanlegt en onderhoudt, en dat er dus 
tusschen de kosten daarvan en de retributies 
geen rechtstreeksch verband is, doch dit niet 
ter zake dienende voorkomt, omdat de wet
gever gewenscht heeft, dat de straatbelasting 
slechts zal zijn een bijdrage in de kosten, die 
ten laste der gemeente zijn, en niet onder
scheidt, waardoor en waarom die kosten ver~ 
laagd worden, en omdat in aansluiting hier
aan bepaaldelij k onjuist is de meening van 
d en Administrateur, dat de retributies met de 
opbrengst van de straatbelasting een op ge
lijke lijn staande bijdrage in de kosten van 
straataanleg enz. zouden vormen , zulks om
dat de door den wetgever gestelde beperking 
teweeg brengt, dat eerst moet worden nage
gaan of van elders de bedoelde kosten voor 
de Gemeente verminderd worden, en eerst 
daarna hoeveel daarvan t en laste van de be
lendende eigenaren kan worden gebracht; 

"dat dit ook geheel strookt met den aard 
van de straatbelasting, zooals de wetgever 
zich dien heeft gedacht, en de plaats in het 
gemeentelijk belastingstelsel, aan haar toe
gekend, waar zij slechts is een nevenbelas
ting, die slechts van de belastingplichtigen 
een bijdrage vordert, omdat ook anderen dan 
de belendende eigenaren nut en voordeel van 
de wegen , en van hunne verlichting, begaan
baarheid en reinheid hebben; 

"dat dus de stelling van appellant, dat 
f 2,235,600 wegens de ontvangen retributies 
op de door den Administrateur opgegeven 
kosten ad f 6,241,700 in mindering gebracht 
moeten worden, gegrond voorkomt, en de Ad
ministrateur nu nog wel heeft opgemerkt, dat 
de bedragen aan retributies ten laste van de 
gemeentebedrijven gebracht niet vormen 
werkelijke inkomsten, doch slechts admini
stratieve boekingen t en laste van andere tak
ken der gemeentehuishouding, doch dit den 
Raad ongegrond voorkomt, nu de genoemde 
bedrijven de genoemde batige saldo's na af
trek der retributies overlaten, en die retri
buties uit de prijzen door de gebruikers van 
electriciteit, gas, water en telefoon betaald 
worden goedgemaakt; 

"dat dus van het door den Administrateur 
opgegeven bedrag van f 6,241,700 afgetrok
ken moet worden f 935,678 + f 21,500 + 
f 2,235,600 = f 3,192 ,778, en nu wel nog is 
kunnen worden opgemerkt, dat de Gemeente 
door de ten laste der bedrijven gebrachte 
retributies te verlagen en dienovereenkom
stig de batige saldo's uit de bedrijven te ver
hoogen, niet in inkomsten zou achteruitgaan, 
doch tevens de bezwaren tegen de straatbe
lasting, zooals deze geheven wordt, zouden 

verdwijnen, doch zulks in dezen niet baten 
kan, omdat uit de opgegeven cijfers in ver
band met het in het vorenstaande overwo
gene blijkt, dat voor 1938 de straatbelasting 
op zoodanigen voet geheven is, dat tegenover 
de kosten als bedoeld in art. 280 der ge
meentewet ad f 3,192,778 stond een opbrengst 
der belasting ad f 3 ,582,000, waaruit volgt, 
dat die belasting, zooals zij over 1938 gehe
ven is of zou worden, niet meer vormt een 
bijdrage in die kosten, en daarmede het in 
de verordening op de straatbelasting der 
gem. Rotterdam vervatte tarief en daarmede 
die verordening in haar geheel niet voldoet 
aan de eischen van art. 280 der gemeentewet 
en dientengevolge nietig is, zoodat op grond 
daarvan niet een geldigeaanslagopgelegdkan 
worden; 

,,dat de grief van appellant tegen den aan
slag dus gegrond is, en deze ten onrechte ge
handhaafd is;" 

0. dat tegen deze uitspraak als middelen 
van cassatie worden gesteld: 

1. Enz. 
III. S . en/of v . t. van art. 280 der Ge

meentewet i.v. m. de artt. 275 der Gemeen
tewet, 1, 12, 18 der Verordening op de heffing 
van gelden onder den naam van Precario
rechten der gem. Rotterdam van 24 Nov. 
1932, goedgekeurd bij K. B. van 28 Dec. 1932 
n °. 59, XII der Overgangsbepalingen van 
deze zelfde verordening, 16 der Wet op de 
Raden van Beroep (van 19 Dec. 1914, S . 
564, zooals deze sedert is gewijzigd) , 

doordien de Raad van Beroep 
op de in de bestreden uitspraak opgeno

men overwegingen welke ook zelve onjuist 
en met de aangehaalde wetsartikelen in 
strijd zijn, 

heeft beslist, dat door de ontvangst der in 
de uitspraak nader omschreven retributiën 
de kosten der land- en waterwegen, welke 
ten laste der gemeente komen, verminderen, 
en zij dus voor de beantwoording van de 
vraag of de straatbelasting nog een bijdrage 
vormt in de kosten die ten laste der gemeente 
komen, van het voor die kosten bestede be
drag moeten worden afgetrokken, 

en mede op dezen grond de bestreden aan
slag heeft vernietigd, 

waarbij de Raad heeft voorbij gezien, 
a. dat voor de berekening van de in art. 

280 der Gemeentewet bedoelde kosten op de 
uitgaven, die de gemeente ter zake als in dit 
artikel vermeld heeft te doen, niet in min
dering gebracht mogen worden ontvangsten, 
welke aan de gemeente t en goede komen, ook 
al zouden deze tot bedoelde uitgaven in eenig 
verband staan ; 

b. dat althans op de hiervoor bedoelde uit
gaven niet in mindering gebracht mogen wor
den ontvangsten, anders dan die welke recht
streeks uit den aanleg en het onderhoud der 
openbare land en waterwegen inde gemeente, 
hun verlichting en den afvoer van water en 
vuil voortvloeien, en met name niet rekening 
gehouden mag worden met hetgeen de ge
meente als retributie wegens het hebben van 
voorwerpen onder, op of boven voor den 



1939 21 DECEMBER 552 

openbaren dienst bestemden gemeentegrond, 
of voor den openbaren dienst bestemd ge
meentewater ontvangt; 

è. dat in elk geval niet als ontvangst op de 
meergemelde uitgaven in mindering gebracht 
mogen worden bedragen, welke de gemeente 
"ontvangt van" - dat wil zeggen: boekt ten 
laste van - de gemeentelijke bedrijven we
gens retributiën, onverschillig of de begroo
tingen dier bedrijven al dan niet met batige 
saldo's sluiten; 

0. dienaangaande: 
dat de Hooge Ráad termen vindt in de eer

ste plaats het derde middel onder b te behan
delen; 

dat de in art. 275 van de Gemeentewet 
bedoelde retributiën - zij het, dat door art. 
287. zooals het thans luidt, een mat ige winst 
wordt veroorloofd - d ienen tot goedmaking 
van de kosten van de werken en inrichtingen, 
waarop het toegestane gebruik of genot of 
de verstrekte diensten betrekking hebben, 
doch daaruit niet volgt, dat deze retributiën 
het bedrag van de t en laste der gemeente 
komende kosten voor aanleg en onderhoud 
van die werken of inrichtingen - in het on
derhavige geval van de land - en waterwegen 
- verminderen; 

dat die retributiën immers - zooals in de 
redactie van art. 287 (art. 254 oud), gelijk 
deze luidde ingevolge de wet van 24 Mei 
1897 S . 156, met zooveel woorden was uit
gedrukt-, uitgaande van de t en laste van 
de gemeente komende kosten, tot dekking 
van die kosten dienen, en dan daarnevens de 
belasting van art. 280, trouwens sprekende 
van een billijke bijdrage, een ander middel 
daartoe vormt; 

dat daarom de opbrengst van deze retri
butiën bij de toepassing van art: 280 zeker 
niet buiten beschouwing kan blijven, doch 
niet ter bepaling van het bedrag van de ten 
laste der gemeente komende kosten, doch 
voor de beantwoording van de vraag, in hoe
verre de te heffen belasting als een billijke 
bijdrage in die kosten kan gelden; 

dat die vraag echter is onttrokken aan den 
rechter en uitsluitend staat ter beoordeeling 
van het administratief gezag; 

dat een aanwij zing dat het stelsel van de 
uitspraak den rechter brengt op het aan het 
administratief gezag voorbehouden terrein, 
ook nog daarin kan worden gevonden, dat 
dit s t elsel den rechter dwingt zich uit te 
spreken over de vraag, wat ten aanzien van 
de retributiën als een matige winst is te be
schouwen, gelijk dan ook in de berekening 
van de"af te trekken opbrengst van de retri
butiën, die belanghebbende heeft gemaakt 
en welke de R. v. B. kennelijk bedoeld heeft 
aan zijn becijferingen ten grondslag te leg
gen, een bepaald bedrag daarvoor is aangeno
men; dat nu echter de wetgever die vraag, 
door in a rt. 28 7 met voordacht van "goed
gekeurd" en n iet van "geheven" t e spreken , 
bepaaldelijk aan den rechter heeft willen 
onttrekken; 

dat dus het derde middel onder b is ge
grond; 

dat in verband daarmede de middelen voor 
het overige buiten behandeling kunnen wor
den gelaten, omdat - wat daarvan zij, en 
wat er ook zij van de juiste cij fers van den 
door den R . v. B. t oegepasten aftrek terzake 
van de ret ribut iën , waaromt rent de uitspraak 
niet geheel duidelijk is, - vaststaat, dat, in
dien men de opbrengst der retributiën ter
zijde laat, de t en laste van de gemeente ko
mende kosten in elk geval de opbrengst der 
straatbelasting overtreffen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak ; 
H andhaa ft de beschikking van den Ad-

ministrateur. 
(N. J.) 

.zz December z939. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. n8) . 

Het tweede lid van art. n8 der Amb
t enarenwet 1929 moet aldus worden 
verstaan, dat de daarin genoemde vor
deringen moeten bestaan ten tijde van 
het te nemen kortingsbesluit. De vra
gen, of zij nog op dit tijdstip bestaan, 
dan wel tengevolge van voldoening of 
anderszins geheel of gedeeltelijk zijn te 
niet gegaan, moeten, ook al kunnen die 
vragen slechts aan de hand van het bur
gerlijk recht worden beantwoord, beant
woord worden door den ambtenaren
rechter. 

Zoowel de schadeloosstelling van art. 
1639 r, als de schadevergoeding van art. 
1639 t B. W . zijn bevoorrechte inschul
den ingevolge art. 1195, sub 4 °, van dat 
Wetboek. Daarom is de vordering, waar
voor in casu is gekort, buiten de sur
séance van betaling en het daarop ge
volgde, gehomologeerde accoord geble
ven ; die vordering bestond derhalve tot 
het volle, in het vonnis van den Kanton
rechter genoemde, bedrag, toen het kor
tingsbesluit is genomen. 

Uitspraak in zake: 
A. Boots, weduwe van Mr. J. A. E. Bink, 

wonende te 's-Hertogenbosch, eischeresse in 
hooger beroep, voor wie ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. Dr. C. M . van Leeuwen, advocaat te 
's-Hertogenbosch, 

tegen: 
den Pensioenraad, gevestigd te 's-Graven
hage, gedaagde in hooger beroep, voor wel
ken ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden Mr. W. P. Mulié, com
mies bij dien Raad, wonende te 's-Graven
hage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven-

genoemde gemachtigden; .., 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de P ensioenraad bij brief van 22/25 

Maart 1939, F.U. No. 518, 2/833 IV, aan 
eischeresse het navolgende heeft medege
deeld: 
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,,Wij zullen met inachtneming van het be
paalde bij de artt. n8 en n9 der Ambtena
renwet 1929, S. 530, op Uw pensioen korting 
toepassen ter voldoening eener vordering ad 
f 2248 wegens hoofdsom en kosten ten be
hoeve van den heer N. J. Groeneberg te 
Sleeuwijk. 

"Aanvangende bij de uitbetaling van Uw 
pensioen over het tweede kwartaal 1939 zal 
driemaandelijks een bedrag van f 56.25 wor
den gekort, totdat bovengenoemde vordering 
zal zijn voldaan. 

,.Tot de voldoening der hierbovenbedoel
de vordering zijt Gij verplicht ingevolge v.on
nis van den Kantonrechter te 's-Hertogen
bosch dd. 24 Mei 1938 welk vonnis in kracht 
van gewijsde is."; 

0. dat de Pensioenraad voorts bij schrij
ven van 19/20 April 1939, F.U. No. 518.2/833 
V, aan Mr. H. J. van Leeuwen, adv. en proc. 
te 's-Hertogenbosch, - als toenmaals ge
machtigde van eischeresse - het volgende 
heeft bericht: 

"Wij hebben de eer U te berichten, dat de 
in Uw schrijven dd. 4 April 1939 aangevoer
de bezwaren in verband met de verleende 
korting op het pensioen van Mw. de Wed. 
Mr. J. A. E. Bink, geboren J. M. A. Boots 
onzes inziens ongegrond zijn, aangezien Gij 
het verweer, dat de vordering door het ac
coord ten deele zou zijn teniet gedaan niet 
hebt gevoerd in de destijds voor het kanton
gerecht te 's-Hertogenbosch gevoerde pro
cedure. 

"Indien Uwe cliënte haar bezwaren tegen 
onze beslissing vervat in ons schrijven, dd. 
22/25 Maart 1939, F. U. n°. 518.2/833 IV 
handhaaft, behoort geen bezwaarschrift, als 
bedoeld in art. 125 der Pensioenwet 1922, 
S. 240, bij ons college te worden ingediend, 
doch kan binnen den in art. 60 der Ambte
narenwet 1929, S. 530, gestelden termijn in 
beroep worden gegaan bij het Ambtenaren
gerecht te 's-Hertogenbosch."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Her
togenbosch bij uitspraak van 2 0ct. 1939 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- het beroep van klaagster - thans eische
resse -, welk beroep dat Gerecht kennelijk 
enkel gericht acht tegen het in eerstbedoeld 
schrijven van 22/25 Maart 1939, F. U. N°. 
518.2/833 IV vervatte besluit, ongegrond 
heeft verklaard; 

0. dat Mr. Dr. C . M. van Leeuwen, als 
gemachtigde van eischeresse, van die uit
spraak tijdig is gekomen in hooger beroep en 
op de bij beroepschrift aangevoerde gronden 
heeft verzocht, dat het dezen Raad behage, 
ontvangende dit appèl, te vernietigen het 
vonnis a quo, en doende, wat de eerste rech
ter salva reverentia had behooren te doen, 
alsnog de besluiten, resp. weigering van den 
Pensioenraad te verklaren nietig, voorzoo
ver de toe te passen kortingen zouden te 
boven gaan een totaal bedrag van f 168.60, 
en bij de desbetreffende uitspraak het be
sluit tot beperking der kortingen tot even
gemeld bedrag vast te stellen, subsidiair te 

bepalen, dat de Pensioenraad daartoe zal be
sluiten; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd tot bevestiging der bestreden 
beslissingen; 

In rechte: 
0. dat uit het ten deze tijdig bij het Amb

tenarengerecht te 's-Hertogenbosch inge
diende klaagschrift blijkt, dat het beroep was 
gericht zoowel tegen het besluit, vervat in 
den brief van gedaagde van 22/25 Maart 
1939, F. U. N°. 518.2/833 IV als tegen dat, 
waarvan mededeeling is gedaan bij schrijven 
van gedaagde van 19/20 April 1939, F . U. 
518.2/833 V; 

0. dat de Raad het in laatstbedoeld schrii 
ven vervatte besluit niet anders vermag i:e 
beschouwen dan als een mededeeling, dat 
gedaagde handhaaft zijn krachtens eerstbe
doeld besluit toe te passen korting; 

0. dat niet eenig algemeen verbindend 
voorschrift valt aan te wijzen, krachtens het
welk een administratief orgaan als gedaagde 
verplicht zoude kunnen worden terug te 
komen op een besluit, als waarvan sprake is 
in voormelden brief van 22/25 Maart 1939, 
zoodat het besluit tot handhaving der kor
ting niet gezegd kan worden feitelijk of 
rechtens met eenig algemeen verbindend 
voorschrift te strijde11, kunnende zeker ook 
niet met eenig recht worden beweerd, dat de 
Pensioenraad bij het nemen daarvan van zijn 
bevoegdheid - om een vroeger besluit te 
handhaven - kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat mitsdien in elk geval eischeresses 
beroep tegen dat besluit tot handhaving der 
korting alsnog ongegrond moet worden ver
klaard; 

0 . dat thans behoort te worden beant
woord de vraag, of het in voormelden brief 
van 22/25 Maart 1939 vervatte besluit op 
een der gronden, genoemd in art. 58, lid x, 
der Ambtenarenwet 1929, kan worden aan
gevochten; 

0. dat namens eischeresse als eerste grief 
tegen de beroepen uitspraak is aangevoerd, 
dat het geschil niet loopt over de vraag of 
de Pensioenraad in het algemeen in casu een 
korting vermocht toe te passen, doch enkel 
over de feitelijk en rechtens zeer belangrijke 
vraag tot welk totaal bedrag de achtereen
volgens toe te passen kortingen zich zouden 
mogen uitstrekken, welke vraag niet, althans 
niet uitsluitend, beslist wordt door het von
nis van den Kantonrechter, dat blijkbaar 
door het Ambtenarengerecht als norm wordt 
beschouwd; dat toch in het uit zoodanig von
nis blijkend bedrag elk oogenblik verande
ring kan komen en hej; toch waarlijk geen 
betoog zal behoeven, dat, bijaldien de vol
gens vonnis bestaande schuld op andere 
wijze dan door korting, bijv. door betaling, 
kwijtschelding of anderszins, is tenietge
gaan, een korting niet langer op haar plaats 
is en de pensioengerechtigde zich alsdan te
gen toepassing daarvan kan verzetten, en bij 
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weigering zich bij het Ambtenarengerecht 
kan beklagen; en dat zoodanig geval zich 
juist hier voordoet; 

0 . dat de Raad dit betoog in zooverre kan 
onderschrijven, dat naar 's Raads oordeel de 
vorderingen, waarvan sprake is in art. n8, 
lid 2, der Ambtenarenwet - voorzoover ten 
deze van belang luidende: ,.Als door den 
ambtenaar erkend gelden de vorderingen, 
waarvan het bestaan uit een in kracht van 
gewijsde gegane rechterlijke uitspraak blijkt" 
- in elk geval moeten bestaan t en tijde van 
het te nemen besluit houdende korting en 
dat het feit, dat eischeresse b ij inmiddels in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis van den 
Kantonrechter te 's-Hertogenbosch van 24 
Mei 1938 o. m. is veroordeeld om tegen be
hoorlijk bewijs van kwij ting aan N . J. Groe
neberg te voldoen een bedrag van twee dui
zend een honderd en twee en dertig gulden 
en veertig cent, (met de rente daarvan ad 
5 % 's jaars van 1 Juni 1935 af tot aan den 
dag der a lgeheele voldoening) , benevens 
kosten ad in totaal f 115,60, nog niet behoeft 
mede te brengen, dat Groeneberg's vorde
ring tot evenbedoelde bedragen op eische
resse ook nog bestond ten tijde, dat het kor
tingsbesluit is genomen; 

0. nu dat namens eischeresse wordt ge
steld, dat te dien tijde de vordering van 
Groeneberg slechts bedroeg f 168.60, omdat 
door de homologatie - bij inmiddels in 
kracht van gewijsde gegane beschikking van 
de Arr. -Rechtbank te 's-Hertogenbosch van 
3 September 1937 - van het accoord, door 
eischeresse op 19 Juli 1937 bij een door haar 
aangevraagde surséance van betaling aan 
haar crediteuren aangeboden ten bedrage 
van 7½ % der vorderingen, ook Groeneberg 
slechts aanspraak kon maken op 1½ % van 
f 2248, zijnde f 168.60; 

0 . dat de Raad eischeresse hierin echter 
niet kan volgen ; 

0 . toch dat het voorwaardelijk recht op 
de door N . J. Groeneberg voor den Kanton
rechter te 's-Hertogenbosch gevorderde scha
devergoeding weliswaar reeds bestond vóór 
de aanbieding door eischeresse van het ac
coord bij haar verzoek tot surséance van be
taling, en dat Groeneberg dus , ingevolge art. 
255 Fw., zijn gepraetendeerde vordering bij 
de bewindvoerders had kunnen indienen, 
zoodat het accoord ook op die vordering van 
toepassing zoude zijn, indien althans dezelve 
niet zou zijn aan te merken als een "bevoor
regte" inschuld, bedoeld in art. n95 B . W., 
in welk geval immers onder meer, krachtens 
het bepaalde in art. 252 j 0

• art. 257, 2e lid, 
Fw. - nu die indiening niet heeft plaats 
gevonden - de surséance en daarmede het 
accoord niet werkt; 

0 . nu dat naar 's Raads oordeel meerbe
doelde vordering van Groeneberg betrof "het 
bedrag der schadevergoeding, door den werk
gever aan den arbeider bij het einde der 
dienstbetrekking krachtens art. 1639t ver
schuldigd;", waarvan mede sprake is in art. 
II95, sub 4 °, B. W. ; zijnde toch niet ter zake 

dienende in tegenstelling met hetgeen 
namens eischeresse te dien aanzien is aange
voerd - of Groeneberg het bij art. 1639r 
B . W . bedoelde bedrag dan wel een volledige 
schadever1;oeding heeft gevorderd, vermits 
voor deze beide vorderingen, die strekken 
tot schadevergoeding en gegrond zijn op art. 
1639t, het voorrecht van art. n95, sub 4 °, 
hiervoren aangehaald, t en volle geldt; wor
dende hierin een beperking, als in den aan
hef sub 4° aangegeven, niet gemaakt: 

0. dat derhalve het ten deze bedoelde ac
coord niet werkte ten aanzien van de meer
bedoelde, door den Kantonrechter te 's-Her
togenbosch bepaalde schadevergoeding en 
a fortiori niet ten aanzien van de eerst door 
diens vonnis onts tane schuld der kosten; 

0 . dat hieruit volgt, dat voor deze schuld 
ad f 2248, welke niet op eenigerlei wijze ge
heel of gedeeltelijk is te niet gegaan, ten tijde 
van het n emen van het in casu bedoelde be
sluit korting op eischeresses pensioen door 
gedaagde kon plaats vinden voor het geheele 
bedrag ad f 2248, zulks krachtens art. II8, 
lid 2, i 0

• lid 1 d er Ambtenarenwet, en tevens, 
krachtens het bepaalde in art. 119 dier wet, 
tot de in dat besluit aangegeven termijnen, 
zoodat dit besluit niet kan worden gezegd 
feitelijk of rechtens met deze artikelen te 
strijden, zijnde den Raad ook overigens niet 
gebleken van het bestaan van eenig alge
meen verbindend voorschrift, waarmede dat 
besluit zoude strijden; 

0. dat ook niet met eenig recht kan wor
den beweerd, dat gedaagde bij het nemen 
van meerbedoeld besluit van zijn bevoegd
heid tot korting kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 

0 . dat mitsdien het tegen dat besluit inge
stelde beroep door den eersten rechter te
recht ongegrond is verklaard, weshalve te 
dien aanzien de beroepen uitspraak, zij het 
met verbetering der gronden, behoort te 
worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart alsnog ongegrond het door 

eischeresse, toenmaals klaagster, tegen het 
in het schrijven van gedaagde van 19/20 
April 1939, F .U . N °. 518.2 /833 V ingestelde 
beroep. 

(A. B .) 

22 December 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 32) . 

Geschillen, aangaande de verkiezing 
zelve opgerezen, kunnen slechts betref
fen de ongeldigheid van de stemming in 
één of meer stemdistricten, dan wel een 
onjuistheid in de vaststelling van den 
uitslag der verkiezing. Al mogen de fei
ten, op grond waarvan de raad tot niet
toelating der appellanten heeft besloten , 
de wilsvorming der kiezers kunnen heb
ben beïnvloed, zoo vermogen zij toch 
niet de rechtsgeldigheid van de stem-



555 22 DECEMBER 193!} 

ming zelve, waarvan het geheim door de 
bij de Kieswet voorgeschreven formali
teiten volledig is gewaarborgd, aan te 
tasten. Hoewel de wijze, waarop de ver
kiezingsactie voor de candidaten van een 
der lijsten is gevoerd, in hóoge mate af
keuring verdient, heeft de raad derhalve 
ten onrechte tot niet-toelating der ap
peIIanten besloten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door X en s anderen, te Y, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zeeland van 18 Aug. 
1939, n °. 22, 3e afd., waarbij afwijzend is 
beschikt op het beroep van X en 5 anderen, 
te Y, tegen de besluiten van den raad dier 
gemeente van 28 Juli 1939, waarbij adressan
ten niet zijn toegelaten als leden van dien 
raad; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 December 1939, n °. 656; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 December 
1939, n °. 27896, Afd. B.B.; 

0 . dat de raad der gemeente Y in zijne 
vergadering van 28 Juli 1939 heeft besloten 
X enz., allen wonende aldaar en op lijst 3 
bij de op 14 Juni 1939 gehouden verkiezing 
tot lid van den raad benoemd verklaard, niet 
toe te laten als lid van den genoemden raad, 
op grond van de door enkele kiezers bij het 
hoofdstembureau in de zitting, bedoeld in 
art. 92 der Kieswet, ingediende en algemeen 
gedeelde bezwaren, die door den raad zijn 
overgenomen, met name "dat door of na
mens de candidaten van lijst 3 onregelma
tigheden zouden zijn verricht, die van groe
ten invloed zijn geweest op den uitslag van 
de stemming, door het verspreiden onder de 
kiezers van zeer leugenachtige pamfletten 
op den dag der verkiezing zelf, waarin o.m. 
ten aanzien van de gemeenteschulden en 
-bezittingen in de jaren 1930 en 1939 also
luut misleidende mededeelingen aan de kie
zers worden gedaan, zooals "geen schuld in 
1930, wel een bezit van f 16,000" en "schuld 
in 1939 f 73,000 enz." - daar gebleken is, 
dat verscheidene kiezers, in groepen ver
eenigd, deze pamfletten druk bespraken, 
vóórdat zij zich naar het betrokken stem
lokaal hebben begeven - zoodat hier sprake 
is van een geschil, over de verkiezing zelve 
gerezen, terwijl uit het rapport van de raads
commissie tot onderzoek van de geloofsbrie
v e n is gebleke n, dat van met name genoem
de candidaten van lijst 3 de verspreiding dier 
biljetten is uitgegaan en door dezen bedrei
gingen zouden zijn geuit en giften zijn ge
daan, hetgeen alles van groeten invloed is 
geweest op den uitslag der verkiezing; 

dat, nadat de niet-toegelatenen tegen deze 
beslissing bij Ged. Staten van Zeeland be
zwaren hadden ingediend, aanvoerende, 1. 
dat dit, daargelaten de verspreidingvanpam
fletten, niet een geschil betreffende de ver
kiezing kan worden genoemd; dat toch 
(voor) strooibiljetten inzake een verkiezing, 

waarin van verschillende zienswijzen wordt 
blijk gegeven, de candidaten niet aansprake
lijk zijn en bovendien dit zeker niet raakt 
den vorm of de wijze der verkiezing zelf, 
hetgeen toch art. 32 der wet bedoelt; 2. dat 
door de bezwaarden zelven geenerlei bedrei
gingen zijn geuit, of giften zijn gedaan, het
geen trouwens door hen bij den zuiverings
eed zou zijn bezworen, Ged. Staten bij hun 
besluit van 18 Augustus 1939, n ° . 22, 3e 
Afd., op deze bezwaren afwijzend hebben 
beschikt, uit overweging ad Ium, dat de ge
meentewet in art. 32 bepaalt: ,,de raad on
derzoekt de geloofsbrieven der nieuw-inko
mende leden en beslist de geschillen, welke 
aangaande ...... de verkiezing zelve oprij-
zen"; dat met de woorden "geschillen, welke 
aangaande . . . . . . de verkiezing zelve op-
rijzen" niet enkel bedoeld zijn zoodanige ge
schillen, als betrekking hebbende op hande
lingen en gedra~ngen, die in onmiddellijk en 
feitelijk verband staan met de verkiezing, 
doch evenzeer zoodanige geschillen als ge
rezen zijn met betrekking tot handelingen en 
gedragingen, waardoor de vrijheid der keuze 
kan zijn verstoord, zoo, dat men te goeder 
trouw moet aannemen, dat in de volbrachte 
stemming de meening van de meerderheid 
der kiezers niet tot uitdrukking is gekomen, 
daar toch zoodanige handelingen of gedra
gingen als onvereenigbaar met de zuiverheid 
der verkiezing moeten worden beschouwd 
en, waneer zij op de benoeming van invloed 
hebben kunnen zijn, wel degelijk geacht 
moeten worden te zijn geschillen, aangaande 
de verkiezing zelf gerezen; dat derhalve het 
in de eerste plaats ingediende bezwaar als 
ongegrond moet worden beschouwd en dat, 
zoo mocht blijken, dat inderdaad door of 
vanwege, of althans met medeweteh en in
stemming der candidaten, handelingen als de 
gewraakte en in het raadsbesluit vermelde 
zouden zijn gepleegd, de raad volkomen be
voegd was, over die handelingen en gedra
gingen te oordeelen en op grond daarvan een 
beslist,ing te nemen; dat, wat de gewraakte 
feiten en handelingen betreft, in het alge
meen het verspreiden van strooibiljetten en 
pamfletten gedurende een verkiezingsperiode 
niet behoeft te worden beschouwd als een 
handeling, waardoor de vrijheid der keuze 
zal worden gestoord en de meening der kie
zers in den uitslag der te houden stemming 
niet naar juistheid tot uitdrukking zal wor
den gebracht, aangezien toch ieder kiezer 
weet, althans kan weten, dat de samenstel
lers van zoogenaamde verkiezingsliteratuur 
zich niet steeds houden aan de materieele 
waarheid en, in het bijzonder door het doen 
van algemeen gehouden beloften, van de 
toekomst, gelijk die er onder het .bewind der 
door hen aanbevolen candidaten zal uitzien, 
veelal een rooskleuriger beeld plegen te geven 
dan wel met de werkelijkheid pleegt overeen 
te stemmen, dat de toestand echter geheel 
anders wordt, wanneer het betreft pamflet
ten, die vlak voor de verkiezing verspreid 
zijn en wel tusschen 10 uur in den avond 
aan den verkiezingsdag voorafgaande en den 
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vroegen morgen, zes· uur, van dien dag zel
ven, en wier inhoud ten eenenmale onjuist en 
misleidend is en alleszins geschikt om groo
ten indruk te maken op een grootendeels 
onontwikkelde en goedgeloovige bevolking, 
als waaruit de gemeente Y bestaat en boven
dien in de verspreiding waarvan candidaten 
zelf de hand hebben gehad; dat ook zonder 
onderzoek het voor een ieder duidelijk is, dat 
een pamflet als het gewraakte, op de bevol
king zeer grooten invloed moest uitoefenen, 
inzonderheid in een tijd van financieele zor
gen als de huidige en daardoor dus de ver
kiezing geheel onzuiver wordt; dat, ware dit 
welli, ht al niet op zichzelf een reden tot on
geld,igheidverklaring van eene verkiezing, 
bijzonderlijk als de candidaten er zich niet 
mede onledig hielden, dit toch zeker het ge
val is, nu zij dit wel deden en met name een 
tweetal candidaten, die bovendien in ver
band met hun positie in de gemeente en de 
openbare ambten, door hen in de laatste ja
ren bekleed, hadden kunnen en moeten we
ten, dat de inhoud dier pamfletten in strijd 
met de waarheid was; dat uit het onderzoek 
toch is komen vast t e staan, dat de adres
santen X en Q bekend waren met de ge
dachte al zoo met den werkelijken inhoud 
van het pamflet, vóór de verspreiding daar
van en in plaats van deze verspreiding te 
verhinderen, haar in de hand hebben ge
werkt; dat de adressant X van 1930 tot 1935 
wethouder der gemeente is geweest en tot 
dusverre nog raadslid daarvan is en dat hij 
dus geacht moet worden te kunnen en te 
moeten weten, dat de inhoud van het pam
flet een misleidende en onware voorstelling 
van zaken zou geven; dat dit laatste ook 
moet aangenomen worden van een in de ge
meente vooraanstaand persoon als de adres
sant Q, die als administrateur en rentmees
ter, ontvanger-griffier van onderscheidene 
waterschappen en polders en bovendien 
jarenlang werkzaam geweest zijnde op het 
kantoor van wi_ilen zijn vader, die ook ge
meente-ontvanger was, bijzonderlijk zijn 
aandacht aan financieele aangelegenheden 
moet wijden; dat uit het onderzoek is komen 
vast te staan, zoo al niet dat zij opdracht of 
last tot de samenstelling van het pamflet heb
ben gegeven, toch dat zij de verspreiding niet 
a lleen niet hebben belet, maar in de hand 
hebben gewerkt; voor wat den adressant X 
betreft, reeds door het feit, dat op zijn ver
zoek een pachter van zijn zuster, een bij hem 
(X) bezorgd pakket biljetten afhaalde en 
met een zijner ondergeschikten in den vroe
gen morgen van den verkiezingsdag in een 
deel der gemeente heeft verspreid ; voor wat 
Q betreft, deze den laten avond voor den 
verkiezingsdag in zijn auto een bediende van 
het kantoor, waarop ook hijzelf werkzaam 
is, mede nam, die op verschillende plaatsen 
in de gemeente biljetten heeft gedeponeerd, 
welke geen andere kunnen zijn geweest dan 
de gewraakte, dewijl bij het onderzoek is ge
bleken, dat geen andere in dien nacht zijn 
verspreid; dat mitsdien ten aanzien van bei
de genoemde adressanten is komen vast te 

staan, dat zij door hunne handelingen in ca
su daden hebben verricht, waardoor de vrije 
keuze der kiezers is beïnvloed, gelijk nog te 
over blijkt uit de verklaringen, opgenomen 
in de rapporten en verbalen van de commis
sie van onderzoek en van d en majoor van 
de Rijksveldwacht, dat de pamfletten, die in 
den morgen van den dag, waarop de stem
ming zou plaats vinden, alom in de gemeente 
bleken te zijn verspreid, allerwege een on
derwerp van gesprek uitmaakten, terwijl vrij 
algemeen het oordeel was, dat de inhoud van 
het pamflet aan de candidaten, die op an
dere lijsten dan op lijst 3 voorkwamen, geen 
goed zou doen, of, zooals het werd uitge
drukt, een klap zou geven; dat, wat het in 
de tweede plaats aangevoerde bezwaar be
treft, de adressant Q heeft erkend, tot ver
schillende landbouwers, pachters van perso
nen, voor wie hij, Q, het rentmeesterschap 
voert, of die tot zijne familie behooren, de 
vraag te hebben gesteld, of zij hun stem op 
hem zouden willen uitbrengen, doch ontkent, 
daarbij gedreigd te hebben met opzegging 
van de pacht, indien de betrokkenen hun 
stem niet uitbrachten op lijst 3; dat, wat het 
laatste punt betreft, weliswaar door één 
pachter wordt gezegd, zulks onder aanvoering 
van getuigen, dat Q hem inderdaad met op
zegging van de pacht heeft gedreigd, doch 
dat hiertegenover staat de positieve ontken
ning van Q, zoodat hun college, waar het 
hier niet een justitieel onderzoek betreft, en 
de bedoelde verklaringen niet onder eede 
zijn afgelegd, zich niet meent te moeten be
geven in een nader onderzoek naar de vraag, 
aan welke zijde de waarheid staat, ook al 
wordt de bewering van dien eenen pachter 
door twee zijner huisgenooten bevestigd, 
doch, zich richtende naar het al-oud rechts
beginsel in dubiis pro reo, de hier bedoelde 
verklaringen als zoodanig verder buiten be
schouwing meent te mogen laten; dat dit 
evenwel niet afdoet aan het feit, dat al mo
ge wellicht in het algemeen de vraag van een 
candidaat aan een kiezer, op welke lijst de 
laatstgenoemde zijn stem zal uitbrengen, niet 
steeds onbehoorlijk worden geacht, deze 
vraag, wanneer zij gesteld wordt door een 
candidaat, die, in zijn hoedanigheid van 
rentmeester of beheerder, grooten invloed op 
de levensomstandigheden van den kiezer kan 
uitoefenen, het karakter krijgt van het uit
oefenen van moreele pressie, hetgeen nog te 
meer het geval is, wanneer het voorval, als 
in het onderhavige geval, zich afspeelt te
midden van een landbouwende bevolking, 
die van huis uit geneigd is, te handelen naar 
de zegswijze: wiens brood ik eet, wiens 
woord ik spreek; dat derhalve naar het oor
deel van hun college aan den adressant Q, 
indien al niet van het uiten van bedreigin
gen in den meest letterlijken zin van het 
woord zou kunnen worden gesproken, in elk 
geval terei:ht verweten kan worden, dat hij 
door het stellen van vragen als anderszins, 
getracht heeft op de kiezers invloed uit te 
oefenen, in verband met de door hen uit te 
brengen stemmen en hun wilsvrijheid in mo-
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reelen zin zeker is beperkt; dat van beper
king dier vrijheid o.a . ook is gebleken door 
de verklaring van een der gehoorde personen, 
die, anders propagandist voor een andere 
lijst, zich nu zou stilhouden, wanneer ook 
hij van de zijde van den adressant Q met 
rust zou worden gelaten; dat, wat het doen 
van giften betreft, door het ingesteld onder
zoek is komen vast te staan, dat de adres
sant V., zoowel voor eigen rekening als in 
opdracht en voor rekening van den adres
sant Q, op verschillende tijdstippen en plaat
sen aan de alsdan in de betrokken herberg 
aanwezigen rondjes h,eeft aangeboden, gelijk 
ook de adressant H. dat deed; dat nu wel 
eenerzijds het geven en aannemen van rond
jes met name door eereleden van een mu
ziekvereeniging ter gelegenheid van een uit
voering in dat gedeelte van Zeeuwsch-Vlaan
deren een veelvuldig zoo al niet dagelijks 
voorkomend bedrijf is, terwijl V. of H. bij 
het schenken van die rondjes vanzelfspre
kend niet uitdrukkelijk hebben gezegd, dat 
zij werden gegeven, teneinde de kiezers, die 
van het aanbod profiteerden bij het uitbren
gen van hun stem, te beïnvloeden, doch an
derzijds naar luid van de afgelegde verkla
ringen, het verband tusschen tractatie en 
verkiezing wel degelijk is gelegd, dat dit ook 
blijkt uit de omstandigheid, dat, toen op 
den Woensdag vóór de verkiezing door een 
zekeren E. van D ., die als klerk werkzaam 
is op het kantoor bij Q, aan de voetbalver
eeniging, waarvan hij, van D., voorzitter is, 
een rondje werd gegeven, onder het beweren, 
dat dit was voor den heer Q, die het wilde 
doen, omdat hij een paar jaar geen eerelid 
der vereeniging was geweest en dat als een 
onwillekeurig verzuim beschouwde, dit door 
meerdere leden der vereeniging opgevat is als 
een poging om de te houden stemming te 
beïnvloeden, hetgeen door die leden den 
voorzitter kwalijk werd genomen, omdat hij 
op die wijze de politiek in de vereeniging 
haalde, hetgeen te meer klemde, daar de 
genoemde Q in de jaren, waarin hij geen 
eerelid was, wel gevraagd was dit te worden , 
doch nu eerst kort voor de verkiezing daar
toe besloot, na het vroeger geweigerd te heb
ben; dat aan dit alles niet af of toe doet , dat 
van de aangeboden rondjes, behalve kiezers, 
ook niet-kiezers en zelfs buitenlanders (Bel
gen) profiteerden, omdat daardoor geen af
breuk wordt gedaan aan de vrijwel algemeen 
gehuldigde en ook door hun college aan
vaarde opvatting, dat er een oorzakelijk ver
band dient te worden gelegd tusschen de ge
geven rondjes en de te houden verkiezingen; 
<lat immers, ook al ware het een gewoonte, 
dat rondjes werden gegeven door eereleden 
van een muziekvereeniging ter gelegenheid 
van een uitvoering, wanneer die uitvoering 
kort voor een verkiezing is, candidaten bij 
die verkiezing zich daarvan hebben te ont
houden, daar vanzelfsprekend een bevolking 
als de onderhavige voor tractaties gevoelig, 
meer of minder gunstig voor een candidaat 
wordt gestemd, naar mate deze meer of min
-der, of zelfs niet tracteert; dat twee der 

adressanten, de candidaten V. en H ., boven
dien geen eereleden der betrokken muziek
vereeniging waren en toch hun tractaties 
gaven, terwijl V. dit ook deed in opdracht 
van adressant-candidaat Q, die er niet b ij 
was, ofschoon de gemelde V., tegen Q's er
kentenis en anderer getuigenis in, dat laatste 
heeft ontkend; dat derhalve wel is komen 
vast te staan, dat er giften, immers tracta
ties, gegeven zijn met de bedoeling, de kie
zers bij het uitbren gen van hun stem te be
invloeden en dat, hoezeer wellicht rekening 
gehouden mag worden met de zeden ter 
plaatse, dit, in verband met hetgeen er ver
der is geschied, gelijk hiervoor vermeld, een 
niet-toelaatbare inbreuk op de zuiverheid 
der verkiezingszeden vormt ; dat mitsdien 
naar het oordeel van hun college, alle gerela
teerde feiten het kenmerk dragen van po
gingen tot het beïnvloeden van kiezers en 
als zoodanig ook invloed op den uitslag der 
verkiezing hebben gehad, of kunnen hebben 
gehad; en de uitslag der verkiezing door een 
en ander onrechtmatig is beïnvloed, immers 
door onbehoorlijke en met de openbare mo
raal in strijd zijnde middelen, die de waar
digheid van het college, waarin m en gekozen 
is en mitsdien het gezag daarvan, in de pu
blieke schatting naar beneden halen en de 
verkiezing daardoor onzuiver is gemaakt en 
geen waarborg geeft voor de uitdrukking van 
den vrijen wil van de meerderheid der kie
zers; dat weliswaar t en aanzien van de tot 
dusverre nog niet genoemde adressanten, te 
weten F. en B., niet gebleken is, dat zij zich 
aan de gewraakte handelingen, als de hier
voor gemelde, hebben schuldig gemaakt, 
doch dat zij in elk geval, zij het wellicht on
willens en onwetend, als gevolg van het hier 
te lande geldende kiesstelsel, van de gepleeg
de onregelmatigheden partij hebben getrok
ken, in zooverre de daardoor voor lijst 3 ver
worven stemmen ook aan hen ten goede zijn 
gekomen; dat de raad van Y dus terecht be
sloten heeft tot niet-toelaten van adressan
ten als lid van den raad dier gemeente en de 
door de adressanten tegen die besluiten inge
diende bezwaren derhalve ongegrond moeten 
worden geacht; 

dat van deze beslissing X enz. bij Ons in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, betref
fende het eerste punt, dat de uitdrukking 
"geschillen, welke aangaande de verkiezing 
zelve oprijzen" reeds voorkwam in de ge
meentewet voordat de Grondwet en de Kies
wet het stelsel van evenredige vertegenwoor
diging invoerde n ; d at nu inderdaad onder 
vigueur van het oude verkiezingssysteem 
blijkens verschillende in den loop der jaren 
gegeven beslissingen der Kroon deze uit
drukking werd geacht ook die gevallen te 
omvatten, waarin bij de verkiezing hande
lingen waren geconstateerd, welke den uit
slag onzuiver maakten, bijvoorbeeld door
dat de vrijheid der verkiezing niet voldoende 
was gewaarborgd geweest of giften waren 
gedaan of beloften, die op den uitslag der 
stemming van invloed waren geweest, zoo
dat men mocht van oordeel zijn, dat de mee-
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ning der meerderheid der kiezers niet tot 
uitdrukking was gekomen; dat, indien zulk 
een geval zich voordeed, de gekozene niet 
werd toegelaten , de stemming als ongeldig 
werd beschouwd en een nieuwe stemming 
werd gehouden ter vervulling van de open
gebleven plaats in het college; dat hiermede 
volkomen te rijmen was de bepaling, dat de 
ongeldigverklaring der verkiezing van een of 
meer candidaten geen verandering kon bren
gen in de verkiezing van andere candidaten, 
die met de gepleegde onregelmatigheden 
niets hadden uit te staan gehad; dat de in
dertijd door de Kroon in verscheidene ge
vallen gegeven interpretatie in verband met 
het destijds geldende kiesstelsel volkomen 
begrijpelijk en aanvaardbaar was, waar fei
telijk de verkiezing uiteenviel in zoovele af
zonderlijke verkiezingen als zetels te bezet
ten waren en waar de raadsleden bij meer
derheid van stemmen gekozen werden, zoo
dat ten aanzien van gebleken onzuivere han
delingen als omkooperij van en ongeoorloof
de pressie op kiezers in bepaalde gevallen 
kon worden berekend en beslist, dat zij in
vloed hadden gehad op den uitslag der stem
ming en de meening der meerderheid niet 
tot uitdrukking was gekomen bij de verkie
zing van bepaalde candidaten; dat ook de 
vroegere techniek der stemming de moge
lijkheid liet voor onregelmatigheden als 
waarop in de onderhavige aangelegenheid de 
aandacht is gevestigd; dat echter onder vi
gueur van het tegenwoordige kiesstelsel het 
geheim der stemming practisch onaantast
baar is geworden, zoolang zich in het stem
lokaal zelf geene onregelmatigheden voor
doen en elke kiezer, welke pressie ook voor
af op hem moge zijn uitgeoefend, volle vrij 
heid behoudt te stemmen volgens eigen in
zicht; dat op de stemming zelve derhalve 
niet door anderen invloed kan worden uitge
oefend, noch door gi ften, noch door tracta
ties, noch door bedreigingen, en zulke feiten, 
ook al komen zij vast te staan, eene verkie
zing ten aanzien waarvan aan alle formeele 
vereischten is v oldaan, niet kunnen vitiee
ren en niet kunnen ongeldig maken; dat dan 
ook onder vigueur der thans geldende wet 
aan de uitdrukking "geschillen, welke aan-
gaande ...... de verkiezing zelve oprijzen" 
niet zulk een verstrekkende uitlegging (meer) 
mag worden gegeven, dat daaronder nog 
zouden kunnen begrepen worden onregelma
tigheden als ten deze zijn ten laste gelegd; 
dat integendeel deze uitdrukking thans veel
eer zoo dient te worden gelezen, dat daar
mede naast geschillen over de geloofsbrieven 
zelven ook geschillen over verwaarloozing 
van voorgeschreven formaliteiten en wets
regelen, fouten dus in den technischen gang 
der verkiezing, aanleiding kunnen geven tot 
niet-toelating van nieuw gekozen leden, 
maar men haren uitleg thans niet meer mag 
uitbreiden tot bijvoorbeeld onbehoorlijke be
werking en beinvloeding der inzichten der 
kiezers; dat uit de overwegingen van Ged. 
Staten zelven duidelijk blijkt, hoe deze met 
hunne gedachten nog verstrikt zitten in den 

ouden gang van zaken, waar zij zelven spre
k en van een niet tot uitdrukking komen van 
de meerderheid der kiezers, terwijl immers 
om het huidige stelsel van evenredige ver
tegenwoordiging niet meer van meerderheid 
sprake is; dat dan ook niet gezegd kan wor
den, dat de vrijheid van keuze kan zijn ver
stoord door de geïncrimineerde handelingen 
en voor ongeldigverklaring der gehouden 
stemming en het houden eener nieuwe stem
ming geen aanleiding bestaat; dat zulks wel 
het beste blijkt, indien men nagaat welke 
gevolgen de ongeldigverklaring der verkie
zing van hen, appellanten, na zich zou sle
pen; dat immers in de rede zou liggen, dat de 
onzuiver geachte stemming nu zou vervan
gen worden door eene nieuwe stemming, 
welke wel zuiver de sterkten der stroomingen 
in het kiezerskorps zou uitdrukken, doch 
zulks ten deze wel allerminst het geval zal 
behoeven te zijn en zal zijn, indien art. 38 
der gemeentewet zal moeten worden toege
past; dat immers de gekozen verklaarde en 
toegelaten candidaten van lijst I, vijf in ge
tal , gekozen verklaa rd blijven, ook al zou de 
nieuwe stemming anders uitwijzen, zoodat 
deze candidaten geene stemmen meer op 
zich behoeven te zien uitgebracht om hunne 
verkiezing te verzekeren; dat nu te duchten 
valt, dat zeer vele, zooal niet alle kiezers, die 
bij de gehouden stemming op lijst I hebben 
gestemd, thans zullen stemmen op lijst Il, 
welke geen enkelen zetel verwierf, ten einde 
dusdoende te beletten, dat lijst 111 eene 
meerderheid in d en nieuwen raad zal ver
werven; dat dit doel reeds bereikt zal kun
nen worden, indien deze Ile lijst 75 à 100 

stemmen meer verwerft, immers dan bij on
geveer gelijk uitgebracht totaal aantal stem
men deze lijst den kiesdeeler zal bereiken, 
althans 75 % daarvan, en recht op ten min
ste een zetel zal hebben; dat de kiezers, die 
op lijst I gestemd hebben, het dus in hun 
hand zullen hebben bij de nieuwe stemming 
hunne stemmen dubbel te laten wegen en 
een samenstelling van den raad in het leven 
te roepen, welke een volstrekt onzuivere uit
drukking zal geven van de te Y bestaande 
krachtsverhouding der stroomingen in de 
gemeentepolitiek; dat het nimmer geacht 
kan worden de bedoeling van den wetgever 
te zijn geweest, om gelegenheid hiertoe te 
verschaffen; dat het evenmin de bedoeling 
der wet is om eene politieke partij, die ge
zondigd heeft, aldus te straffen door voor 
eene geheele zitting-periode een geheel ver
wrongen beeld van politieke krachtverhou
dingen te scheppen; dat de ongeldigverkla
ring van hun verkiezing wel verre van tot 
een zuiverder nieuwe verkiezing te leiden, 
tot een hoogst onzuiveren uitslag kan en 
naar hun overtuiging zal leiden; dat zij om 
deze redenen van oordeel zijn, dat de sub I 
genoemde meening van Ged. Staten niet de 
juiste kan zijn; en ten aanzien van het 2e 
punt, dat, wat de feiten betreft, waarop Ged. 
Staten hun beslissing gebouwd hebben, al
lereerst zij opgemerkt, dat voor dit college 
alleen is komen vast te staan: a. dat X en Q 
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bekend waren met de gedachten, belichaamd 
in een verkiezingspamflet, dat onware voor
stellingen betreffende den financieelen toe
stand van Y bevatte en de verspreiding van 
dit pamflet in de hand hebben gewerkt; b. 
dat Q moreele pressie heeft uitgeoefend door 
aan enkele kiezers, die in eene min of meer 
afhankelijke positie van hem verkeerden, de 
vraag te stellen, of zij op hem hun stem wil
den uitbrengen; c. dat V. zoowel voor eigen 
rekening als voor rekening van Q rondjes 
aan herbergbezoekers heeft aangeboden en 
ook H. zulks gedaan heeft; dat, wat sub a 
betreft, de appellanten X en Q in het midden 
brengen, dat zij inderdaad de gedachten, 
welke aan dat pamflet ten grondslag lagen , 
namelijk de verslechtering van den finan
cieelen toestand der gemeente aan de kie
zers voor te houden, hebben gekend, maar 
niet den preciesen inhoud en de daarin ver
melde cijfers en daarvoor dan ook niet aan
sprakelijk kunnen worden gesteld; dat bo
vendien de inhoud van een pamflet, hoe mis
leidend ook, nimmer kan leiden tot weige
ring van toelating van gekozenen en tot 
ongeldigverklaring eener verkiezing; dat in 
zekere mate alle verkiezingspropaganda aan 
het euvel van onwaarheid en misleiding lijdt, 
immers alle politieke stroomingen hare 
eigene denkbeelden en verdiensten hoog ple
gen op te hemelen en die van hare t egen
standers te kleineeren om kiezers, welke tot 
de weifelende zoogenaamde kleurlooze mid
denstof behooren, te verleiden op hare can
didaten te stemmen; dat daarbij valsche leu
zen en misleidende voorstellingen schering 
en inslag zijn, doch als van oudsher tot de 
verkiezingscampagne behoorende uitwassen 
weinig au serieux worden genomen en ge
ringen invloed op den uitslag der stemmin
gen uitoefenen; dat men ook ten deze aan de 
uitlatingen van enkele kiezers over de door 
hen verwachte resultaten der pamfletten 
geen bijzondere waarde kan hechten en in 
geen enkel opzicht is komen vast te staan, 
dat inderdaad dit pamflet den uitslag der 
stemming heeft veranderd; dat, terwijl ook 
principieel dient te worden aangenomen, dat 
de inhoud van verkiezingspropaganda nim
mer aanleiding mag zijn om de toelating van 
gekozen candidaten te weigeren, in ieder ge
val in casu niet is gebleken, dat deze pro
paganda hun verkiezing heeft beïnvloed; 
dat, wat sub b betreft, ook volgens het col
lege van Ged. Staten geen andere gedraging 
is komen vast te staan dan een vraag, gedaan 
door Q aan iemand, die gezegd kan worden 
van hem economisch eenigszins afhankelijk 
te zijn; dat hierdoor ook bezwaarlijk zooda
nige moreele pressie kan zijn uitgeoefend, 
dat daardoor aan de zuiverheid van den uit
slag der stemming afbreuk werd gedaan; dat 
bovendien, gelijk ook uit het zich in het 
dossier bevindend rapport blijkt, het in de 
streek, waarin Y gelegen is, van oudsher als 
volkomen natuurlijk en in de rede liggend 
wordt geacht, dat pachters hun stem uit
brengen op hunne landheeren of in overeen
stemming met de politieke lijn van dezen; 

dat bij gemeenteraadsverkiezingen ten plat
telande de politieke richting der candidaten 
niet zulk een doorslaande rol speelt als in 
grootere gemeenten en de persoonlijke voor
keur voor bepaalde candidaten of een be
paalde groep naast andere overwegingen van 
gewicht is, zoodat de verhouding van pach
ter tot verpachter allicht kan leiden tot het 
stellen der vraag, die ten deze gedaan blijkt, 
en hierin geen onbehoorlijke pressie is te 
zien; dat zulke pressie trouwens toch ijdel 
en vruchteloos zou zijn, waar (gegeven de 
tegenwoordige verkiezingstechniek) geener
lei controle mogelijk is op het stemmen van 
den betrokken kiezer en iedere kiezer zulks 
behoort te weten en dan ook weet; dat, wat 
sub c aangaat, het hier betreft een in de 
streek van Y, evenals in het naburige België 
veelvuldig gebruik om plaatselijke muziek
gezelschappen, wanneer deze om de een of 
andere reden een rondgang door de gemeente 
houden, te tracteeren ; dat dit nu gedaan 
blijkt te zijn door de appellanten H . en V. en 
verder namens en voor rekening van Q en 
wel op Hemelvaartsdag en op den dag der 
stemming, evenwel nà den uitslag der ver
kiezing; dat, wat die eerste tractatie betreft, 
het verband met de stemming wel heel ver 
gezocht schijnt en de tweede tractatie zeker 
wel te laat zal zijn gekomen om eenig ge
wicht in de schaal te leggen, maar dat boven
dien absoluut niet is gebleken, dat eenig 
verband is gelegd of bedoeld te leggen tus
schen deze onschuldige tractaties, bestaande 
uit enkele rondjes bier en de verkiezing 
zelve, integendeel deze royaliteit haar oor
sprong vond in de bijzondere relaties dier 
personen met het muziekgezelschap; dat dan 
ook niet is in te zien, dat deze tractaties 
eenigen daadwerkelijken invloed op den uit
slag der stemming hebben gehad; dat de ge
bleken feiten op de keper beschouwd, ook 
wanneer men die naast elkaar legt en combi
neert, niet de conclusie wettigen, dat zich 
zoodanige onregelmatigheden hebben voor
gedaan bij de onderhavige verkiezing, dat 
daardoor de uitslag der stemming wezenlijk 
werd beïnvloed; dat m en hierbij ook de cij
fers der stemming dient in aanmerking te 
nemen, waarbij blijkt, dat eerst, wanneer een 
zeventigtal stemmen van lijst III op lijst I 
ware overgegaan, de meerderheid in den 
raad door deze laatste lijst zc,u zijn verkre
gen; dat van geen der geïncrimineerde ge
dragingen, noch van deze gezamenlijk kan 
verwacht worden, dat zij zulk eene belang
rijke verschuiving van stemmen hebben te 
weeg gebracht; dat trouwens niet uit het oog 
mag worden verloren, dat èn dezoogenaamde 
moreele pressie, welke door den appellant 
Q zou zijn uitgeoefend, èn de tractatie al
leen de stemmen-aantallen, welke door deze 
candidaten werden verkregen, konden be
invloeden en er geen enkele aanleiding be
staat aan te nemen, dat de aldus door die 
candidaten gewonnen stemmen anders op 
eene andere lijst, speciaal op lijst I zouden 
zijn uitgebracht; dat het ook niet getuigt 
van groot vertrouwen in het gevoel van zelf-
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standigheid, het zelfrespect en den onaf
hankelijkheidszin van het kiezersvolk, wan
neer men, gelijk Ged. Staten hetzoolichtvat
baar acht voor beïnvloeding en door zulke 
onnoozele middelen als ten deze gebleken; 
dat ten slotte van giften, omkooperij van 
kiezers, totaal niet is gebleken; dat ook wel 
mag worden opgemerkt, dat door geen enke
len kiezer en evenmin door den burgemees
ter bezwaren tegen de gehouden verkiezing 
zijn ingebracht, behalve dan door vier can
didaten van lijst I en hierin dan ook niet 
anders kan worden gezien <lan eene politieke 
manoeuvre om de meerderheid in den raad 
te herwinnen; dat zij er prijs op stellen mede 
te deelen, dat zij eene nieuwe eerlijke kracht
meting der politieke stroomingen in hunne 
gemeente niet schuwen bij ongeldigverkla
ring der geheele verkiezing, doch, nu dit 
laatste niet is geschied en een deel der geko
zenen als zoodanig gehandhaafd moet blij
ven ongeacht den uitslag der nieuwe stem
ming, zij wel zeer ernstig bezwaar hebben 
tegen hun niet-toelating, ook omdat, als ge
volg van dien, na nieuwe stemming op de 
wijze, als zoo straks hierboven is geschetst, 
eene geheel onzuivere krachtsverhouding in 
den nieuwen raad zal (kunnen) worden ver
kregen ; dat in den ouden raad de partij, 
welke lijst I vertegenwoordigt, de meerder
heid der zetels innam, te weten zes tegen 
vijf van de partij van lijst III, terwijl bij de 
thans gehouden stemming de meerderheid is 
omgegaan en de verhouding thans is vijf 
tegen zes; dat de oude meerderheid nu nog 
van hare macht heeft gebruik gemaakt om 
de geleden nederlaag in eene overwinning 
om te zetten door de toelating der leden der 
nieuwe meerderheid te weigeren; 

0. dat ingevolge art. 32, re lid, der ge
meentewet de raad de geschillen heeft te be
slissen, welke aangaande de geloofsbrieven 
of de verkiezing zelve oprijzen; 

dat op grond van den verderen inhoud 
van dit artikel, mede in verband met de ar
tikelen 38 en 39 der wet, moet worden aan
genomen, dat geschillen, aangaande de ver
kiezing ze!ve opgerezen, slechts kunnen be
treffen de ongeldigheid van de stemming in 
één of meer stemdistricten, dan wel eene on
juistheid in de vaststelling van den uitslag 
der verkiezing; 

dat van een onjuistheid in de vaststelling 
van den uitslag van de verkiezing hier geen 
sprake is; 

dat van eene ongeldigheid van de stem
ming slechts dan de rede kan zijn, indien de 
stemming niet is gehouden overeenkomstig 
de dienaangaande vastgestelde wettelijke 
voorschriften; 

dat uit de stukken niet blijkt, dat zich in 
het onderwerpelijke geval onregelmatighe
den in den evenvermelden zin hebben voor
gedaan; 

dat de bovenbedoelde feiten, op grond 
waarvan de raad tot niet-toelating van de 
appellanten heeft besloten, al moge daardoor 
de wilsvorming van de kiezers kunnen zijn 
beïnvloed, de rechtsgeldigheid van de stem-

ming zelve, waarvan het geheim door de bij 
de Kieswet voorgeschreven formaliteiten vol
ledig is gewaarborgd, niet vermogen aan te 
tasten; 

dat mitsdien, hoewel de wijze, waarop de 
verkiezingsactie voor de candidaten van lijst 
3 is gevoerd, in hooge mate afkeuring ver
dient, de raad ten onrechte tot niet-toelating 
van de appellanten heeft besloten, en Ged. 
Staten ten onrechte op hunne bezwaren af
wijzend hebben beschikt; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zeeland van 18 Aug. 
1939, n°. 22, 3e Afd., alsmede van het be
sluit van den raad van Y van 28 Juli 1939, 
te beslissen, dat de appellanten alsnog tot 
leden van den raad van deze gemeente be
hooren te worden toegelaten. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. (A.B.) 

28 December ,939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wegenwet art. 30). 

E en redelijke uitlegging van art. 30 re 
lid onder VII vordert, onder de daarbe
doelde onderhoudsplichtigen van den 
weg en van de zich daarin bevindende 
bruggen en duikers mede te begrijpen 
degenen, die met het onderhoud van de 
beplanting zijn belast. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Mr. J . P. Hogerzeil Jr., te Arnhem, na
mens Jhr. Mr. A. J. Schimmelpenninck, ver
blijvende te Florence, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Gelderland van .- April 
1938, n°. 226, Wegen, tot vaststelli, ig van 
den legger der wegen in de gemeent,! Ren
kum; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 4 Jan. 1939, n °. r, en r Nov. 1939, n°. 
1/158 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 21 Dec. 1939, n°. 472, Af
deeling Waterstaatsrecht; 

0 . dat Ged. Staten van Gelderland bij bo
vengenoemd besluit hebben vastgesteld den 
legger der wegen in de gemeente R enkum; 

dat Ged. Staten daarbij ten aanzien van 
den Keijenbergschen weg in kolom VII, 
waarvan het opschrift luidt : ,,De onder
houdsplichtigen van den weg (of van de 
brug) en van de zich in den weg bevinden
de bruggen en duikers (of wel de kadastrale 
perceelen of de gedeelten van perceelen, 
waarop de verplichting rust)" hebben ver
meld: ,,Weg: De gemeente Renkum" en in 
kolom VIII , waarvan het opschrift luidt: 
,,Omvang van den onderhoudsplicht. (Hier
onder op te nemen de verplichtingen ten aan
zien van de verharding,kunstwerken, beplan
tingen, enz., voorzooveel noodig en moge
lijk met verwijzing naar de kolommen IV, 



561 28 DECEMBER 1939 

Va, Vb, Vc en VI.)" ten aanzien van dien 
weg hebben aangeteekend: ,,Weg: het gehee
le onderhoud. Beplanting, ter weerszijden 
van het begin van den weg tot 860 m van 
het begin, het geheele onderhoud."; 

dat Ged. Staten bij het genoemde besluit 
ten opzichte van den Bennekomschen weg 
voorts in kolom VII hebben vermeld: ,,Weg, 
verharding, de gemeente Renkum. Weg, ber
men: de eigenaar van het landgoed "De Keij
enberg". Duikers (1) en (2): de eigenaar van 
het landgoed "De Keijenberg" " en kolom 
VIII hebben ingevuld als volgt: ,,Weg, ver
harding, het geheele onderhoud. Weg, ber
men, ·het geheele onderhoud. Beplanting \.er 
weerszijden over de geheele lengte: het ge
heele onderhoud. Kunstwerken, het geheele 
onderhoud."; 

dat het meergenoemde besluit van Ged. 
Staten steunt op de overwegingen, dat ter 
openbare zitting, door een commissie uit Ge
deputeerde Staten op 2 Februari 1938 ge
houden, R. N. de Feijter en Mr. J. P. Hoger
zeil Jr., beiden te Arnhem, namens Jhr. Mr. 
A. J. Schimmelpenninck, eigenaar van het 
landgoed "de Keijenberg" in de gemeente 
Renkum bezwaren hebben ingebracht tegen 
de voorgenomen wijzigingen in het vermel
de nopens de wegen nummers 2 en 3 (resp. 
de Keijenbergsche en de Bennekomsche 
weg); dat de reclamanten in hoofdzaak heb
ben aangevoerd, dat de aan te brengen wij
zigingen - ten gevolge waarvan immers de 
onderhoudsplichtige der op de wegen aan
wezige beplanting niet meer wordt genoemd 
- misverstand omtrent den onderhouds
plicht zelf dier beplanting kunnen wekken; 
dat toch, gegeven het nauwe verband tus
schen de kolommen VII en VIII van den 
legger, door de wijzigingen de indruk zal 
worden gewekt, cfat de plicht tot onderhoud 
van de in kolom VIII vermelde beplanting 
rust op de gemeente Renkum, die in kolom 
VII als onderhoudsplichtige van den weg, 
resp. van de verharding van den weg wordt 
genoemd; dat op dezen grond de reclamanten 
hebben verzocht, de beplanting in den leg
ger niet te vermelden, dan wel hetzij in ko
lom VII, hetzij in kolom XI te doen blijken, 
op wien de plicht tot onderhoud dier beplan
ting rust; dat Ged. Staten dienaangaande 
meenen te moeten overwegen, dat - wat er 
ook zij van de aangevoerde bezwaren - het 
verzoek voor inwilliging niet in aanmerking 
kan komen, wijl 1°. kolom VIII van het leg
germodel uitdrukkelijk de vermelding van 
(den omvang van) de onderhoudsverplich
tingen ten aanzien van de beplanting vor
dert; 2°. kolom VII, ten opzichte waarvan 
het leggermodel hetgeen vermeld moet wor
den uitputtend opsomt, geen gelegenheid 
biedt den onderhoudsplichtige van beplan
tingen te noemen; 3 °. kolom XI voor het 
door de reclamanten beoogde doel niet mag 
worden gebezigd, omdat, indien vermelding 
van den onderhoudsplichtige van beplantin
gen in den legger noodzakelijk zou zijn ge
acht, zulks in de omschrijving van kolom 
VII tot uitdrukking had moeten komen; 

L. 1939. 

dat van dit besluit van Ged. Staten Mr. 
J. P. Hogerzeil Jr., te Arnhem, namens Jhr, 
Mr. A. J. Schimmelpenninck, verblijvende 
te Florence, bij Ons in beroep is gekomen, 
in hoofdzaak aanvoerende, dat de legger zijns 
inziens misverstand kan wekken omtrent den 
onderhoudsplicht van de beplanting van den 
Keijenbergschen weg, alsmede omtrent den 
eigendom van de beplanting en van den 
grond, waarop deze groeit; dat de legger het 
doet voorkomen, alsof tot den onderhouds
plicht van de gemeente behoort het onder
houd van de beplanting; dat evenwel deze 
beplanting steeds onderhouden werd en nog 
onderhouden wordt door den eigenaar van 
het landgoed "de Keijenberg", die eigenaar 
is van den weg zelf en de gronden, die aan 
weerszijden van dezen weg liggen, derhalve 
ook van de daarop staande hoornen en plan
ten; dat zijns inziens omtrent deze beplan
ting niets in den legger behoort te worden 
vermeld; dat daartoe te meer aanleiding is, 
daar deze beplanting voor het grootste ge
deelte niet op den weg staat en dus geheel 
buiten den legger behoort te blijven; dat zijns 
inziens althans in kolom VIII alsnog dient te 
worden opgenomen: ,,Beplantingen, ter weers
zijden van het begin van den weg tot 860 m 
van het begin, de eigenaar van het landgoed 
"de Keijenberg"; dat van den Bennekomschen 
weg mutatis mutandis hetzelfde kan wor
den gezegd als wat hiervoor over den Keijen
bergschen weg werd opgemerkt; dat bij dezen 
weg nog over bermen wordt gesproken; dat 
de strooken grond ter weerszijden van de 
verharding van den weg, waarop de met be
planting aangeduide hoornen groeien, niet 
tot den weg behooren en nimmer hebben be
hoord, hetgeen o. m. blijkt uit vroegere leg
gers; dat deze strooken grond niet als ber
men mogen worden beschouwd en ten hoog
ste als zoodanig kunnen worden aangewe
zen twee zeer smalle strookjes tusschen de 
verharding en den boomenrand; dat zijn ver
zoek kan worden ingewilligd, indien de tot 
het onderhoud van de beplanting verplichte 
in kolom VII wordt genoemd; dat de redac
tie van het opschrift van die kolom, dat o.a. 
spreekt van "gedeelten van perceelen", zich 
niet verzet tegen de interpretatie, dat dat 
opschrift een enunciatieve opsomming geeft, 
tot welke interpretatie te eerder is te be
sluiten, daar in het opschrift van kolom VIII, 
welke kolom ten nauwste samenhangt met 
kolom VII, gesproken wordt over "beplan
tingen" (en dus meer en andere mogelijk
heden worden genoemd dan in kolom VII), 
terwijl voorts in dit opschrift het woord 
"enz." voorkomt; dat kolom XI kennelijk 
is geschreven, teneinde de formuleering van 
den legger, voorzoover deze geen genoegzame 
rekening zou houden met bijzondere geval
len, aan deze gevallen te kunnen aanpassen; 
dat hij verzoekt, met betrekking tot den 
Keijenbergschen weg, dat in kolom VIII 
worden geschrapt de woorden: ,,Beplanting 
ter weerszijden van het begin van den weg 
tot 860 m van het begin, het geheele onder
houd", subsidiair, dat in kolom VII alsnog 

36 
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wordt opgenomen: ,,Beplanting ter weers
zijden van het begin van den weg tot 860 m 
van het begin, de eigenaar van het landgoed 
"de Keijenberg"; en ten aanzien van den 
Bennekomschen weg, dat in kolom VIII wor
den geschrapt de woorden "Beplanting ter 
weerszijden over de geheele lengte, het ge
heele onderhoud", subsidiair, dat in kolom 
VII alsnog worden opgenomen de woorden: 
"Beplanting ter weerszijden over de geheele 
lengte, de eigenaar van het landgoed "de 
Keijenberg" "; 

0. dat een redelijke uitlegging van art. 30, 
eerste lid, onder VII der Wegenwet vordert, 
onder de daarbedoelde onderhoudsplichtigen 
van den weg en van de zich daarin bevin
dende bruggen en duikers mede te begrijpen 
degenen, die, in voege als dit met den ap
pellant ten opzichte van de beide onderha
vige wegen het geval is, met het onderhoud 
van de beplanting zijn belast; 

dat hieruit volgt, dat in dezen legger in 
kolom VII ten aanzien van de beide onder
havige wegen de eigenaar van het landgoed 
,,De Keijenberg" alsnog als onderhoudsplich
tige van de beplanting dient te worden ver
meld; 

dat de appellant nog wel heeft beweerd, 
dat de beplanting niet, althans voor het 
grootste deel niet op den weg staat en bui
ten den legger behoort te blijven, doch dat 
op grond van de overgelegde ambtsberich
ten van den dienst van den Rijkswaterstaat 
moet worden geoordeeld, dat de beplanting 
zich op den berm bevindt en dus tot den weg 
behoort; 

Gezien de Wegenwet en het Wegenlegger
besluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te beslissen, dat de legger moet worden 

aangevuld in dier voege, dat ten aanzien van 
den Keijenbergschen weg in kolom VII wordt 
toegevoegd: ,,Beplanting ter weerszij den van 
het begin van den weg tot 860 m van het 
begin: de eigenaar van het landgoed "De 
Keijenberg" ", en dat ten aanzien van den 
Bennekomschen weg in kolom VII wordt 
toegevoegd: ,,Beplanting ter weerszijden over 
de geheele lengte: de eigenaar van het land
goed "De K eijenberg" ". · 

Onze Minister van Waterstaat enz. 
(A. B.) 

29 December z939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 36). 

Daar niet te verwachten is, dat aan 
den bouw van landarbeiderswoningen op 
de onderhavige terreinen behoefte zal 
bestaan, kan niet met vrucht a ls bezwaar 
tegen het plan worden aangevoerd, dat 
de aan de gronden gegeven bestemming 
den bouw van deze woningen niet toe
laat. 

Niet is in te zien, waarom op de on
derhavige terreinen, welke uitsluitend 
bestemd zijn voor het oprichten van ge
bouwen ten behoeve van de uitoefening 
van landbouw en veeteelt en van het 

tuinbouwbedrijf, noodzakelijkerwijze 
wegen hadden moeten zijn geprojecteerd 
en bij gebreke van deze het plan niet als 
een plan in onderdeelen zou kunnen wor
den aangemerkt. 

Het is slechts een vraag van doel
matigheid, of de bestemming der gron
den, waarvan de bebouwingsgrens een 
onderdeel uitmaakt, op het plan zelf tot 
uitdrukking ware te brengen, dan wel of 
zij in bebouwingsvoorschriften n ader 
ware te omschrijven, zoodat niet gezegrl. 
kan worden, dat de gemeenteraad inge
volge de Woningwet verplicht was, een 
en ander in bebouwingsvoorschriften 
vast te leggen. 

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

door 1. het Predikanten Weduwenfonds der 
Nederduitsch Hervormde Gemeente, te Haar
lem, 2. de Naamlooze Vennootschap Bouw
en Administratie-Maatschappij Hulshorst, te 
Amsterdam, en 3. H. W. Vink c.s., te Haar
lem, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noordholland van 4 Jan. 1939, xe afdeeling, 
N °. 85, houdende goedkeuring van een uit
breidingsplan voor een deel van H aarlem; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Augustus 1939, N °. 324; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 Dec. 1939, N °. 
13371 M /P.B.R., afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat Ged. Staten van Noordholland bij 
besluit van 4 Jan. 1939, xe afdeeling, N ° . 85, 
aan het besluit van den raad der gemeente 
Haarlem dd. 27 April 1938, N ° . 17, en het 
daarbij vastgestelde plan van uitbreiding, 
aangeduid als wijziging N°. 12, behoorende 
bij de bladen II en 15 van het plan-Noord, 
voor het gedeelte der gemeente, gelegen ten 
oosten van den Vondelweg, ten zuiden van de 
Heksloot, ten westen van het Noorder Buiten 
Spaarne en ten noorden van de J an- Gijzen
vaart, goedkeuring hebben gehecht; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het gemeentebestuur bij de vaststelling 
van het voorliggende uitbreidingsplan vol
ledig is t egemoetgekomen aan de bezwaren, 
welke hun college er toe hebben geleid bij 
beschikking van 29 Dec. 193 7, N°. 223, goed
k euring te onthouden aan het bij raadsbesluit 
van 6 Jan. ,937, N °. 10, vastgestelde plan 
van uitbreiding voor het onderhavige gebied; 
dat, behoudens een enkele uitzondering, 
waa rop hieronder wordt teruggekomen, de 
bezwaren, door de reclamanten tegen het 
voorliggende uitbreidingsplan aangevoerd, 
dezelfde zijn als die, welke door hen tegen 
het vorige plan werden geopperd en welke in 
de bovenaangehaalde beschikking van hun 
college ongegrond werden verklaard, zoodat 
er geen aanleiding bestaat thans nog nader 
op de hierbedoelde bezwaren in te gaan; dat 
van de zijde van den reclamant het Predi
kanten Weduwenfonds der Nederduitsch 
H ervormde Gemeente, te Haarlem, boven
dien nog is opgeworpen, dat het onderhavige 
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plan in zooverre niet aan de beslissing van 
hun college van 29 Dec. 1937, N °. 223, be
antwoordt, dat daarin in het geheel geen we
gen zijn geprojecteerd, zulks niettegenstaan
de het in het vorige plan ontbreken van we
gen door hun college destijds als een gegrond 
bezwaar werd beschouwd; dat het laatstbe
doelde bezwaar uitsluitend gold, voorzoover 
in het vorige plan, krachtens het bepaalde in 
art. 1, sub b, der daarbij behoorende bebou
wingsvoorschriften ook andere gebouwen dan 
die, welke dienen voor de uitoefening van 
landbouw en veeteelt en het tuinbouwbedrijf, 
werden toegelaten; dat evenwel dit bezwaar 
niet kan gelden ten aanzien van het thans 
aanhangige plan, omdat daarin de bovenbe
doelde ruimere bebouwingsmogelijkheid niet 
meer voorkomt; dat, gelijk door hun college 
ook reeds werd overwogen in hun beschik
king van 29 Dec. 193 7, N °. 223, het niet pro
jecteeren van wegen in terreinen, uitsluitend 
bestemd voor het oprichten van gebouwen 
ten behoeve van de uitoefening van land
bouw en veeteelt en van het tuinbouwbedrijf, 
geen bezwaar oplevert; 

dat van dit besluit van Ged. Staten 1. het 
Predikanten Weduwenfonds der Nederduitsch 
Hervormde Gemeente, te Haarlem, 2. de 
Naamlooze Vennootschap Bouw- en Admi
nistratie-Maatschappij Hulshorst, te Amster
dam, en 3. H . W. Vink c.s., te Haarlem, bij 
Ons in beroep zijn gekomen; 

dat het Predikanten Weduwenfonds der 
Nederduitsch Hervormde Gemeente, te 
Haarlem, aanvoert, dat het eigenaar van in 
het plan begrepen gronden is; dat het zich 
met de bestemming van de in het plan bê
grepen gronden niet kan vereenigen; dat in 
het noorden der gemeente Haarlem een groote 
behoefte aan bouwterrein voor midden
stands- en arbeiderswoningen bestaat ; dat 
daarvoor de gronden van het plan, onmiddel
lijk grenzende aan een aaneengesloten bebou
wing, zeer geschikt zijn; dat exploitatie van 
binnen den grooten kring van het fort Spaarn
dam liggende gronden als bouwterrein niet 
volstrekt onmogelijk is, daar het oprichten 
van gebouwen binnen dien kring geoorloofd 
is en, na verkregen vergunning, ook het aan
leggen van wegen en zoo noodig het ophoogen 
van grond mogelijk is; dat de terrein en aan 
den Vondelweg en de Briniostraat, binnen 
den kring gelegen , als bouwterrein zouden 
kunnen worden gebruikt; dat bebouwing van 
de buiten den kring in het plan begrepen 
gronden zeer wel mogelijk is, zonder dat een 
uit stedebouwkundig oogpunt of in ander op
zicht ongewenschte toestand ontstaat ; dat 
het plan ten onrechte niet toelaat, dat op de 
daarin begrepen gronden landarbeiderswo
ningen worden gebouwd; dat voorts ten on
rechte de bebouwingsmogelijkheid zoodanig 
is beperkt, dat de bouw van woningen voor 
hen, die ter plaatse het tuinbouwbedrijf uit
oefenen, niet geoorloofd is; dat het er wijders 
b ezwaar tegen heeft , dat de bestemming tot 
bebouwing met boerderijen en bedrijfsgebou
wen voor de uitoefening van het landbouw
en veeteelt- en van het tuinbouwbedrijf nog 

verder wordt beperkt door de bepaling "een 
en ander met inachtneming van een afstand 
tusschen de voor elk bedrijf afzonderlijk be
noodigde gebouwen of groepen van gebouwen 
van ten minste 150 m"; dat deze bepaling 
onduidelijk is; dat zij niet alleen voor ver
schillende uitleggingen vatbaar is, doch dat 
zij, hoe ook uitgelegd, onredelijke eischen stelt; 
dat voorts, aangezien in het plan geen wegen 
zijn geprojecteerd en het evenmin op andere 
wijze leiding geeft aan de .bebouwing, die 
volgens de bestemmingsaanduiding mogelijk 
is, van dit plan niet kan worden gezegd, dat 
het de bestemming van de gronden in onder
deelen bepaalt; 

dat de Naamlooze Vennootschap Bouw
en Administratie-Maatschappij Hulshorst, 
gevestigd te Amsterdam, aanvoert, dat zij is 
eigenares van eenige perceelen, liggende in 
he t onderhavige plan van uitbreiding; dat 
het plan allerminst een beeld van de toekom
stige uitbreiding der gemeente bevat, nu er 
geen nieuwe, doch uitsluitend een bestaande 
weg op voorkomt; dat op de teekening is ver
m eld: .,lijn, die bij het bouwen aan de weg
zijde niet mag worden overschreden", alsook:· 
,,bebouwing met boerderijen met daarbij be
hoorende b edrij fsgebouwen voor de uitoefe
ning van het landbouw- en veeteeltbedrijf, 
zoomede met bedrijfsgebouwen voor de uit
oefening van het tuinbouwbedrijf, een en 
ander met inachtneming van een afstand tus
schen de voor elk bedrijf afzonderlijk benoo
digde gebouwen of groepen van gebouwen 
van ten minste 150 m"; dat, indien de voren
staande vermeldingen bedoelen een bebou
wingsvoorschrift te geven en een rooilijn vast 
te stellen, niet kan worden volstaan met een 
v ermelding als hier heeft plaats gehad, doch 
van een en ander uit het raadsbesluit moet 
blijken; dat immers alleen krachtens een 
raadsbesluit een bebouwingsvoorschrift op 
wettige wijze tot stand kan komen en het 
voor het vaststellen van een rooilijn noodig 
is deze door cijfers aan te geven, hetgeen in 
dit geval - meer in h et b ijzonder ten aan
zien van de perceelen sectie B, nummers 
n981 en n980 - op de kaart niet heeft 
plaats gehad; dat er dan ook twijfel ten aan
zien van den juisten afstand der in acht te 
nem en rooilijn en ook t en aanzien van h et 
zoogenaamde bebouwingsvoorschrift bestaat ; 
dat in 1929 voor hare gronden een uitbrei
dingsplan werd vast gesteld, waarin gesloten 
bebouwing was opgenomen; dat na gehouden 
b esprekingen door de gemeente Haarlem aan 
haar is toegezegd, dat in het nader te maken 
wijzigingsplan aan al hare gronden, welke in 
verband met de zoogenaamde Kringenwet 
zouden kunnen worden bebouwd, ook de b e
stemming v a n gesloten bouwterrein zou wor
den gegeven; dat de gemeente Haarlem ech
t er aan deze toezegging geen gevolg heeft ge
geven; dat er ter plaatse van natuurschoon 
geen sprake is; dat de bewering van de ge
meente Haarlem, dat de gronden ter wille 
van het natuurschoon onbebouwd moeten 
blijven, niet als ernstig bedoeld kan worden 
aangemerkt; dat de bestemming, welke de 
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gemeente Haarlem thans aan de gronden 
wenscht te geven, niet in overeenstemming 
is met de bestemming, welke door die ge
meente alreeds aan eigen grond ter plaatse 
is gegeven; dat geen enkel belang vordert, 
slechts een bebouwing voor landbouwdoel
einden toelaatbaar te verklaren op gronden, 
te eener zijde gelegen van een 25 m breede 
straat (den Vondelweg) , welke aan de andere 
zijde een stedelijke bebouwing heeft met bo
ven- en benedenhuizen; 

dat H. W. Vink c. s., te Haarlem, aanvoe
ren, dat zij eigenaren zijn van in het uitbrei
dingsplan vallende gronden; dat - mocht 
dit plan van kracht worden - het gedeelte 
hunner gronden, gelegen onmiddellijk langs 
den Vondelweg en Spaamdamscheweg, de be
stemming krijgt om te worden bebouwd uit
sluitend met gebouwen dienstig voor het 
landbouw- en tuinbouwbedrijf en dan nog 
onder een zeer bezwarende bepaling, welke. 
in verband met de kadastrale verkaveling der 
gronden zoodanigen bouw uiterst moeilijk 
maakt, dat zij dan ook door een bebouwings
voorschrift van deze strekking meer in hun
ne belangen zullen worden geschaad dan ter 
wille van het algemeen belang noodig kan 
zijn; dat toch een dergelijk bebouwingsvoor
schrift, indien het betrekking zou hebben uit
sluitend op bestaande landbouwgronden, 
waarop tengevolge van een bijkomende om
standigheid geen wegen kunnen worden aan
gelegd, niet ondoelmatig behoeft te zijn, doch 
het niet als stedebouwkundig juist kan wor
d en aangemerkt, om - zooals hier en meer 
in het bijzonder langs den Vondelweg het ge
val is - langs de oostzijde van den Vondel
weg, waaraan ter westzijde een stadsbebou
wing met boven- en benedenhuizen bestaat, 
slechts bouw van een boerderij met omge
ving of van een' tuinbouw loods te doen ont
staan, welke door de bewoners van soortge
lijke huizen daar ter plaatse zeker niet wordt 
gewenscht en zulks nog wel met uitsluiting 
van gebouwen, welke enk el tot woning zou
den kunnen dienen ; dat het ook terwille van 
agrarische belangen niet noodig is, dat een 
zich uitbreidende stedelijke gemeente als 
Haarlem kostbare gronden, als gelegen zijn 
langs den Vondelweg en den Spaamdamsche
weg, onttrekt aan de mogelijkheid van be
bouwing, waaraan ter plaatse behoefte be
staat; 

0 . ten aanzien van het beroep van het 
Predikanten Weduwenfonds der Neder
duitsch Hervormde Gemeente, te Haarlem, 
dat blijkens de overgelegde ambtsberichten 
en de nader op verzoek van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, ingewonnen inlichtingen de door den 
gemeenteraad aan de onderhavige terreinen 
gegeven bestemming uit een stedebouwkun
dig opzicht verantwoord is te achten; 

dat mede in het licht der omstandigheid, 
dat op de onderhavige terreinen grootendeels 
de beperkende bepalingen der Kringenwet 
van toepassing zijn, niet kan worden gezegd, 
dat de begrenzing van de stadsbebouwing, 
zooals de gemeenteraad die op dit plan heeft 

aangegeven, met de eischen eener doelmati
ge uitbreiding van de bebouwing van Haar
lem onvereenigbaar zou zijn; 

dat voorts blijkens de evengenoemde stuk
ken niet te verwachten is, dat aan den bouw 
van landarbeiderswoningen op deze terreinen 
behoefte zal bestaan, zoodat niet met vrucht 
als bezwaar tegen het plan kan worden aan
gevoerd, dat de aan de gronden gegeven be
stemming den bouw van de bedoelde wonin
gen niet toelaat; 

dat het weliswaar de v oorkeur had ver
diend, indien in de omschrijving van de be
stemming van de bedoelde terreinen tot uit
drukking ware gebracht, dat ook de bouw 
van woningen voor hen, die ter plaatse het 
tuindersbedrijf uitoefenen, is toegelaten, doch 
dat, nu niet te verwachten is, dat de behoef
te daaraan van eenige beteekenis zal zijn, 
voor het onthouden van goedkeuring uit dien 
hoofde geen voldoende reden bestaat; 

dat wijders de omschrijving in het plan 
van de bestemming der gronden op voldoend 
duidelijke wijze is geschied en bepaaldelijk 
de woorden "een en ander met inachtneming 
van een afstand tusschen de voor e1k bedrijf 
afzonderlijk benoodigde gebouwen of groe
pen v an gebouwen van ten minste ISO m" 
bezwaarlij k iets anders kunnen beteekenen 
dan dat de gebouwen of groepen van ge
bouwen van het eene bedrijf ten minste ISO 

m van die van het andere bedrijf verwijderd 
moeten zijn, terwijl daarbij de vraag, tot wel
ke categorie de bedrijven behoorcn, geen rol 
speelt; 

dat ten slotte niet valt in te zien, waarom 
op de onderhavige terreinen, welke uitslui
tend bestemd zijn voor het oprichten van 
gebouwen ten behoeve van de uitoefening 
van landbouw en veeteelt en van het tuin
bouwbedrijf, noodzakelijkerwijze wegen had
den moeten zijn geprojecteerd en bij gebreke 
van deze dit plan niet als een plan in onder
deelen zou kunnen worden aangemerkt; 

0. ten aanzien van het beroep der N . V. 
Bouw- en Administratie-Maatschappij Huls
horst, te Amsterdam, dat deze appellante het 
omschrijven van de bestemming van de in 
het plan begrepen gronden en het aandui
den van de grens der aan de wegzijde toege
laten bebouwing uitsluitend op het plan zelf, 
t en onrechte in strijd met de Woningwet 
acht, vermits het slechts een vraag van doel
matigheid is, of de bedoelde bestemming, 
waarvan de bebouwingsgrens een onderdeel 
uitmaakt, op het plan zelf tot uitdrukking 
ware te brengen, dan wel of zij in bebou
wingsvoorschriften nader ware te omschrij
ven, zoodat niet kan gezegd worden, dat de 
gemeenteraad ingevolge de Woningwet ver
plicht was, een en ander in bebouwingsvoor
schriften vast te leggen; 

dat voorts de grief van deze appellante 
tegen de bestemming van de onderhavige 
terreinen voor bebouwing enkel voor land
bouwdoeleinden van dezelfde strekking is als 
het desbetreffende door het vorengenoemd 
Predikanten Weduwenfonds ingebrachte be
zwaar en derhalve om de bovenvermelde re-
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<lenen niet tot onthouding van goedkeuring 
kan leiden; 

0 . ten aanzien van het beroep van H. W . 
Vink c. s., te Haarlem, dat ook deze appel
lanten zich benadeeld achten door de be
stemming hunner terreinen voor bebouwing 
enkel met gebouwen, dienstig voor het land
en tuinbouwbedrijf, doch dat, zooals reeds 
gezegd, deze bestemming, waarmede het te
genwoordige gebruik der gronden in overeen
stemming is, moet geacht worden te strooken 
met een doelmatigen opzet van de uitbrei
ding der bebouwing in de gemeente Haarlem, 
terwijl de b edoelde bestemming voorts geens
zins onredelijk bezwarend voor de eigenaars 
is te noemen ; 

0 . dat mitsdien het uitbreidingsplan te
recht door Ged. Staten voor goedkeuring in 
aanmerking is gebracht; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen o~gegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. (A.B.) 

29 December r939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 37 j 0

• art. 38) . 
De in art. 3 7 2e lid laatste zinsnede 

voorkomende woorden "den termijn van 
vier weken" moeten volgens een rede
lijke uitlegging geacht worden te doelen 
op den in diezelfde bepaling genoemden 
termijn, gedurende welken het ter in
zage liggen plaats behoort te hebben. Nu 
het bezwaar van appellant tegen het uit
breidingsplan niet binnen dien termijn, 
dus niet tijdig, is ingediend, kan appel
lant aan art. 38 re lid geen recht van be
roep op de Kroon ontleenen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door M. M. de Leur, weduwe van D . H. van 
Nieuwenhuizen, te Utrecht, c.s ., tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
9 Augustus 1939, n °. 467, houdende goed
keuring van een uitbreidingsplan c.a. van 
Wadenoyen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 December 1939, n °. 699; 

Op de voordracht van.Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 December 
1939, n °. 13373 M /P.B.R., afd. Volkshuisves
ting; 

0. dat Ged. Staten van Gelderland bij be
sluit van 9 Augustus 1939, n°. 467, o. a. goed
keuring hebben verleend aan het in de ver
gadering van den raad der gemeente Wade
noyen van 4 October 1938 vastgestelde plan 
van uitbreiding voor deze gemeente, met bij
behoorende bebouwingsvoorschriften, en 
daarbij tevens den reclamant Mr. M. H. de 
Boer, te Utrecht, in zijn namens M. M. de 
Leur, te Utrecht, e. a. ingebracht bezwaar 
tegen het uitbreidingsplan niet-ontvankelijk 
hebben verklaard, uit overweging, dat het 

ontwerp van het onderwerpelijke plan van 
uitbreiding van 10 Augustus 1938 af gedu
rende vier weken tot en met 7 September 
daaraanvolgende voor eeniedertergemeente
secretarie ter inzage heeft gelegen; dat in
gevolge het bepaalde bij art. 37, 2e lid, der 
Woningwet belanghebbenden gedurende den 
tijd, dat een ontwerp-plan ter inzage ligt, 
hiertegen bij den raad bezwaren kunnen in
dienen; dat M . M. de Leur, te Utrecht, e.a. 
namens wie de adressant zich thans tot hun 
college heeft gewend, evenwel niet geduren
de den voormelden tijd, doch pas op 5 Oc
tober 1938 hunne bezwaren tegen het onder
werpelijke uitbreidingsplan bij den raad heb
ben ingediend; dat, aangezien de voormelde 
bezwaren niet tijdig bij den raad zijn inge
diend, de adressant ingevolge het bepaalde 
in het 3e lid, aan het slot, van art. 3 7 der wet 
geen bezwaren bij hun college kan indienen; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de 
weduwe M . M. van Nieuwenhuizen, geboren 
de Leur, te Utrecht, C. E. van Nieuwenhui
zen te Utrecht en H. J. Mansfeld, te Amster.
dam, bij Ons in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat de raad reeds op 4 Oct. 1938 
het plan had vastgesteld; dat zulks in strijd 
is met de wet; dat immers bij art. 37, 2e lid, 
der Woningwet aan belanghebbenden de be
voegdheid is toegekend, ,,gedurende den ter
mijn van vier weken" , bij den gemeenteraad 
bezwaren in te dienen; dat de opvatting van 
het gemeenfebestuur, als zoude met de ge
citeerde woorden zijn gedoeld op de in den 
aanvang genoemde vier weken, gedurende 
welke het ontwerp t en minste ter inzage 
moet liggen, taalkundig, logisch en rationeel 
niet te verdedigen is; dat zij in art. 37, 2e 
lid, der Woningwet geen enkele bepaling 
hebben kunnen .vinden, volgens welke de in
diening van bezwaren bij den gemeenteraad 
slechts beperkt zou zijn tot "den tijd, dat een 
ontwerp-plan ter inzage ligt"; dat integen
deel deze bevoegdheid wordt gegeven "ge
durende den termijn van vier weken", nadat 
de wet heeft gezegd, dat de plannen "ten 
minste gedurende vier weken" ter inzage lig
gen; dat dus de termijnen van inzage en in
diening elkaar niet in tijdsduur behoeven te 
dekken en niet dezelfde zijn; dat dan ook 
niet van "dezen" termijn wordt gesproken. 
zooals taalkundig had behooren te geschie
den en ook in den tweeden zin is geschied, 
indien m en denzelfden termijn op het oog 
gehad had en de woorden "ten minste" over 
het hoofd had gezien. maar van "den" ter
mijn, daarmede duidelijk doelende op een 
anderen termijn; dat ook de bepaling voor
komt in de bepalingen, welke betrekking 
hebben op het stadium "na afloop van" den 
inzage-termijn en het onlogisch is te v eron
derstellen, dat de wetgever dan plotseling 
weer een bepaling zou opnemen, welke op 
een vroeger reeds behandeld stadium betrek
king heeft; dat het ten slotte al zeer inatio
neel zou zijn de bevoegdheid tot het indie
nen van bezwaren te doen afloopen vóór het 
einde van den inzage-termijn, welke dan 
immers verder zinloos zou zijn, en evenzeer 
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deze te doen aanvangen zonder een vooraf
gaanden behoorlijken termijn voor de bestu
deering der plannen; dat het dan ook duide
lijk is, dat de in het genoemde artikel laat
stelijk vermelde termijn eerst aanvangt na 
afloop van den inzage-termijn en zij, appel
lanten, hunne bezwaren dus tijdig hebben 
ingediend; dat zij verzoeken, het bestreden 
besluit van Ged. Staten, alsmede het raads
besluit tot vaststelling van het plan te ver
nietigen; 

0. dat, al moge de redactie van art. 37, 
2e lid, der Woningwet op dit punt te wen
schen overlaten, de in die wetsbepaling voor
komende woorden "den termijn van vier 
weken" volgens een redelijke uitlegging moe
ten geacht worden te doelen op den in die-

zelfde bepaling genoemden termijn, geduren
de welken het ter inzage liggen plaats be
hoort te hebben; 

dat, nu mitsdien - zooals Ged. Staten 
terecht hebben overwogen - het bezwaar 
tegen het uitbreidingsplan bij den gemeente
raad niet tijdig is ingediend, de appelltmten 
aan art. 38, eerste lid, der genoemde wetgeen 
recht van beroep op Ons kunnen ontlecnen; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan . 

de appellanten niet-ontvankelijk te ver
klaren in hun beroep. 

Onze Minister van B innenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 
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AANVULLINGEN 1939 

II januari z939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

De aanleg van de trottoirs is als aan
leg van een weg in den zin van de -
met inachtneming van art. 280 Gem.
wet vastgestelde - verordening te be
schouwen. 

Aan de toepasselijkheid van de ver
ordening staat niet in den weg, dat in 
de kosten van den onderhavigen aanleg 
door het Rijk een bijdrage is verleend, 
nu het slot van het eerste lid van art. 
1 der Verordening naar zijn strekking 
niet medebrengt, dat de aanleg van een 
weg geheel voor rekening van de ge
meente moet zijn, en te dezen van de te 
laste der gemeente komende kosten 
slechts ongeveer een derde gedeelte bij 
wege van deze belasting wordt ver
haald. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

A te Almelo tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de D irecte Belastingen te 
Zwolle van rn Febr. 1938 betreffende den 
hem opgelegden aanslag in de aanlegbelas
ting in de gem. Almelo over het belasting
jaar 1935; 

Gezien de stukken; 
0 . dat belanghebbende in genoemde be

lasting is aangeslagen als eigenaar van het 
gebouwd eigendom met bijbehoorend erf, 
kad. bekend enz., gelegen aan de Bomsche
straat te Almelo, terzake van het belenden 
aan of in de onmiddellijke nabijheid liggen 
van een na 1 Jan. 1925 aangelegden en van 
rioleering voorzienen openbaren weg in de 
gemeente, van welke voorzieningen de kos
ten ten laste der gemeente komen; 

dat op zijn bezwaar de Raad van de gem. 
Almelo den aanslag heeft gehandhaafd; 

dat van deze beschikking belanghebbende 
is gekomen in beroep, als bezwaren tegen 
den aanslag aanvoerende: 

re. dat de heffing, de breedte van zijn per
ceel in aanmerking genomen, te hoog is; 

2e. dat volgens art. 1 der heffingsveror
dening aanlegbelasting kan worden geheven 
terzake van aanleg, waarvan alle kosten ten 
laste der gemeente komen, doch dat voor den 
onderhavigen aanleg door de gemeente 

f 5000 van het Rijk wordt ontvangen; 
3e. dat het door de gemeente vastgesteld 

tarief de grenzen der billijkheid overschrijdt ; 
4e. dat zijn aanslag 100 % te hoog is in ver

gelijking met die voo( perceelen, gebouwd 
voor 1925, welke volgens art. 8 der verorde
ning 50 % korting genieten; 

5e. dat door de bepaling in art. 5, dat voor 
de toepassing van het tarief de lengte der 
belending tot een geheel aantal meters naar 
boven wordt afgerond, zijn perceel onnoodig 
extra belast wordt; 

6e. dat volgens art. 281 der Gemeentewet 
een perceel door de werken gebaat moet zijn, 
hetgeen met zijn perceel niet het geval is 
door den aanleg van een trottoir aan de over
zijde van den Rijksstraatweg; 

7e. dat zijn perceel niet grenst aan den 
Rijksweg, doch aan een anderen openbaren 
gemeenteweg en dat hij slechts kan worden 
aangeslagen ter zake van aanleg van den ge
meentelijken openbaren weg, waaraan zijn 
perceel grenst; 

dat de R . v . B . echter de beschikking van 
den Gemeenteraad heeft gehandhaafd, ter
zake van de aangevoerde bezwaren over
wegende: 

"dat het sub 6 genoemd bezwaar niet ter 
zake dienende is omdat de onderhavige hef
fing is eene belasting als bedoeld in art. 280 
der Gemeentewet, waarbij het belang bij den 
aanleg der werken niet een criterium is voor 
belastbaarheid; 

,.dat, wat appellants overige bezwaren be
treft, appellants perceel gelegen is aan de 
Bomsche straat, een openbare weg in de 
gem. Almelo, waarop vroeger alleen een ver
harde rijweg was, doch waarlangs, ter weers
zijden door de gemeente voor hare rekening 
trottoirs zijn aangelegd; 

,.dat ingevolge art. 1 lid 2 der heffingsver
ordening voor hare toepassing onder aanleg 
van een weg mede wordt verstaan het uit
breiden eener bestaande verharding; 

"dat de Raad overeenkomstig het oordeel 
van den H . R. aanneemt dat onder uitbrei
ding eener bestaande verharding te begrijpen 
is het leggen van trottoirs ter weerszijden 
van een verharden hoofdweg; 

"dat appellants perceel derhalve belendt 
aan een openbaren weg, waarvan de bestaan
de verharding na 1 Jan. 1925 van gemeente-
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wege is uitgebreid en die dus in den zin van 
art. 1 der v erordening is aangelegd; 

"dat van dien aanleg en van de rioleering 
de kosten ten laste der gemeente zijn geko
men; 

" dat de gemeente, die tevens rijwielpaden 
heeft gemaakt, waarvoor zij de aanlegkosten 
van het R ijk heeft terugontvangen, welis
waar daarenboven eene bijdrage van het 
Rijk heeft ontvangen in de kosten der trot
toirs, doch naar verhouding van de totale 
kosten zoo gering, dat de kosten van aan
leg als ten laste der gemeente komende zij n 
aan te merken; 

"dat de gemeente van de te haren laste 
komende kosten voor aanleg en rioleering 
ongeveer 1/3 gedeelte in den vorm van aan
legbelasting op de aangelegen eigendommen 
verhaalt, zoodat niet gezegd kan worden dat 
de aanlegbelasting niet een bijdrage is, ter
wijl de billijkheid dier bijdrage naar 's Raads 
oordeel moet worden aangenomen nu de 
heffingsverordening is goedgekeurd door het 
hooger gezag, dat over de billijkheid der in 
den vorm van aanlegbelasting geheven bij 
drage heeft te oordeelen;" 

dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie wordt gesteld: 

S. of v. t. van de artt. 281 en 280 der Ge
meentewet en art. 1 van de Verordening op 
de heffing van eene aanlegbelasting in de 
gem. Almelo ; 

0. dienaangaande: 
dat art. 1 van de voornoemde Verordening 

- voorzooveel hier van belang - luidt: 
E r wordt onder den naam " Aanlegbelas

ting" in de gem. Almelo eene belasting ge
heven wegens gebouwde eigendommen en 
daarbij behoorende erven, welke aan open
bare, na 1 Jan. 1925, aangelegde eri (of) van 
rioleering voorziene wegen in de gemeente 
belen den of in de onmiddellijke nabijheid 
van deze wegen zijn gelegen en wegens on
gebouwde eigendommen, welke aan voor
noemde wegen belenden of daarop uitgang 
hebben, terwijl de kosten van aanleg van 
deze wegen, de rioleering of van een dezer 
voorzieningen ten laste der gemeente komen. 

Onder aanleg van een weg wordt voor de 
toepassing van deze verordening verstaan: 

1e. het aanbrengen van verharde wegbe
dekking, anders dan met enkel puin o f sin
tels; 

2e. het uitbreiden van een bestaande ver
harding ; 

3e. het vernieuwen van een, na 1 Jan. 
1925 aangelegde wegbedekking; 

dat van schending of verkeerde toepassing 
van art. 281 der Gemeentewet geen sprake 
kan zijn, omdat het hier niet geldt eene be
lasting als in dat artikel omschreven; 

dat voorts op de door den R . v. B. aange
voerde gronden moet worden aangenomen, 
dat de aanleg van de trottoirs als aanleg van 
een weg in den zin van de - met inachtne
ming van art. 280 van de Gemeentewet vast
gestelde - Verordening is te beschouwen, 
en dat belanghebbende's eigendom aan dien 
weg belendt; 

568 

dat eindelijk aan de toepasselijkheid van 
de Verordening ook niet in den weg staat, 
dat naar de feitelijke vaststelling van den R . 
v . B . in de kosten van den onderhavigen 
aanleg door het Rijk een bijdrage is verleend, 
nu het slot van het eerste lid van art. 1 van 
de Verordening naar zijn strekking niet me
debrengt, dat de aanleg van een weg geheel 
voor rekening van de Gemeente moet zijn, en 
de R. v. B . heeft vastgesteld, dat te dezen 
van de ten laste der Gemeente komende kos
ten slechts ongeveer een derde gedeelte bij 
wege van deze belasting wordt verhaald; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

13 Januari 1939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 282). 

De R . v. B. heeft, naast de in de grief 
opgesomde feiten mede vastgesteld, dat 
belanghebbende het bedrijfsbelang der 
bij haar aangesloten courantenbedrijven 
- in de statuten aangeduid als "leden" 
van belanghebbende - beoogt te bevor
deren en zelfs in de eerste plaats dit 
stoffelijk voordeel harer leden op het 
oog heeft. 

De R . v. B. heeft terecht geoordeeld, 
dat wanneer belanghebbende, hoewel 
voor zich zelf geen winst beoogende, 
niettemin door middel harer werkzaam
heden bedoelt de bedrijfsbelangen harer 
leden te bevorderen, zij het slechts door 
besparing van onkosten, belanghebbende 
zelf een bedrijf uitoefent als bedoeld in 
art. 282 Gem.wet en art. 1 der verorde
ning. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

Stichting Algemeen Nederlandsch P ersbu
reau "A.N.P.", gevestigd te Amsterdam, te
gen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen aldaar van 2 2 

Febr. 1939, betreffende den aan belangheb
bende opgelegden aanslag over het belasting
jaar 1936 in de zakelijke belasting op het 
bedrijf der gem. Amsterdam; 

Gezien de stukken; 
O. dat op reclame van belanghebbende bij 

beschikking van den Inspecteur der gemeen
tebelastingen te Amsterdam is gehandhaafd 
een aan belanghebbende in voormelde belas
ting opgelegde aanslag; dat belanghebbende 
van voormelde beschikking in beroep is ge
komen, stellende, dat zij geen bedrijf uitoe
fent in den zin van art. 282 der Gemeente
wet en de betreffelijke heffingsverordening 
van de gem- A'dam; dat echter de R . v. B . 
de beschikking van den Inspecteur heeft ge
handhaafd, na te hebben overwogen: 

" dat op grond van den inhoud der stukken 
en van het ter vergadering verhandelde tus
schen partijen als onbetwist vaststaat: dat 
belanghebbende is opgericht door de Vereeni-

. ging van Uitgevers van Dagbladen "De Ne-
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derlandsche Dagbladpers"; dat haar doel, 
zooals dat is omschreven in art. 2 harer sta
tuten, is als volgt: 

het stichten en in stand houden van een 
geheel onpartijdig en onafhankelijk bureau 
ter verstrekking aan de Nederlandsche pers 
van a. binnenlandsch nieuws, b . nieuws van 
de overzeesche gewesten en c . buitenlandsch 
nieuws, en het bevorderen van een goede be
richtgeving in het buitenland over Neder
land en zijn overzeesche gewesten. Het ma
ken van winst behoort niet tot het doel der 
Stichting. 

Een reserve voor te wachten uitgaven kan 
worden aangelegd. 

dat volgens art. 3 (eerste lid) der statuten 
leden van belanghebbende kunnen zijn per
sonen, hetzij natuurlijke of rechtspersonen, 
die uitgever zijn van een of meer zich b ij 
haar aansluitende tenminste drie maal per 
week verschijnende, Nederlandsche nieuws
bladen; dat de kosten van het bureau vol
gens art. 4 (eerste lid) worden gedekt door 
de omslagen over de leden; 

,,dat belanghebbende ter toelichting van · 
haar standpunt in haar beroepschrift in 
hoofdzaak heeft te kennen gegeven : dat zij 
de nieuwsberichtgeving aan de Nederland
sche pers en de nieuwsberichtgeving in het 
buitenland over Nederland en zijn overzee
sche gewesten verzorgt, met de vervulling 
van welke taak zij echter geen bedrijf uitoe
fent in den zin der wet; dat zij immers geen 
winst beoogt en de nieuwsberichtgeving ook 
niet uitoefent op commercieele wijze; dat 
vóór haar oprichting de nieuwsberichtgeving 
aan de Nederlandsche pers berustte bij parti
culiere, daarmede winst beoogende exploi
tanten, terwijl de nieuwsberichtgeving over 
Nederland en zijn overzeesche gewesten aan 
het buitenland werd verzorgd door een bui
tenlandsch bureau; dat het een bij uitste\c 
algemeen landsbelang is, dat de nieuwsbe
richtgeving aan de Pers niet ondergeschikt is 
aan particuliere belangen, dat zij objectief is 
en boven partijbelangen staat, en dat de be
richtgeving aan het buitenland geschiedt door 
een Nederlandsch bureau; dat het doel, waar
voor belanghebbende is opgericht, was dit te 
bewerkstelligen en dat ware dit doel niet aan
wezig geweest, zij niet zou zijn opgericht; dat 
derhalve dat doel primair is, en geheel se
cundair de nieuwsberichtgeving, welke zij ter 
bereiking van het gestelde doel wel ter hand 
moest nemen; dat van een kostenbesparing 
voor de afnemers van de nieuwsberichten 
geen sprake is; dat nl. de omslag dien haar 
leden hebben te betalen, hooger is dan d e 
vergoeding, die zij aan een particulier op 
winst gericht nieuwsbureau zouden moeten 
geven; dat belanghebbende zich niet afvraagt, 
of een bepaalde vorm van nieuwsgaring of 
nieuwsverspreiding winst oplevert, doch en
kel, of het algemeen belang ermede wordt ge
diend ; dat zij aldus een aantal diensten on
derhoudt in het algemeen belang, waarvan 
de kosten t en laste der leden komen, zonder 
dat voor hen eenig voordeel daartegenover 
staat; 
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dat tot die diensten behooren: 
1. de nieuwsberichtgeving over Neder

land en zijn overzeesche gewesten aan het 
buitenland, 2. het door verspreiding van zgn. 
tractatus telegrammen rectificeeren van in 
het buitenland over Nederland in omloop 
zijnde onjuiste berichten en het bekend ma
ken van hetgeen in het belang is van Neder
land, 3. een dagelijksche op vaste uren plaats 
vindende radio-omroep, 4. de nieuwsversprei
ding in de Fransche taal onder de gezant
schappen in 's-Gravenhage tegen een abon
nementsprijs, die de kosten niet dekt, 5. een 
kostelooze uitwisseling van nieuwsberichten 
met de in Zuid Afrika in de Nederlandsche 
taal verschijnende bladen en 6. de gratis ver
spreiding van nieuws omtrent Nederland door 
een periodiek in de Nederlandsche taal ver
schijnende gestencilde of gedrukte courant; 

"dat de Inspecteur heeft betoogd, dat de 
eerste en voornaamste taak van belanghe!;,
bende blijkens haar statuten is het verstrek
ken van binnen- en buitenlandsch nieuws aan 
de bij haar aangesloten dagbladen; dat niet 
kan worden ontkend, dat belanghebbende 
aan deze dagbladen met dezen voor het cou
rantenbedrijf onmisbaren dienst groote stof
felijke voordeelen verschaft; dat nl. aldus 
hetgeen waartoe elk der leden afzonderlijk 
niet in staat zou zijn, wordt gedaan door de 
leden gezamenlijk; dat wel belanghebbende 
voor zich zelf geen winst beoogt, doch door 
haar diensten aan haar leden het maken van 
winst door die leden bevordert en ook ten 
doel heeft; dat belanghebbende daarom is 
te beschouwen als een bedrij f in den zin van 
de gemeentewet; dat het feit, dat belang
hebbende ook eenige diensten onderhoudt 
enkel in het algemeen belang, niet wegneemt, 
dat haar hoofdwerkzaamheid, die haar ka
rakter bepaalt is het verstrekken van nieuws
berichten over binnen- en buitenland aan de 
Nederlandsche pers; 

,.dat belanghebbendes gemachtigde ter ver
gadering haar zienswijze nogmaals uitvoerig 
heeft uiteen gezet en er daarbij nog in het 
bijzonder op heeft gewezen, dat door haar op
richting de Nederlandsche dagbladbedrijven 
als winstondernemingen er geenszins op zijn 
vooruitgegaan; dat de nieuwsberichtgeving 
aan het buitenland niet maar een bijkomsti
ge taak is, doch een harer voornaamste ta
ken, waarvoor zij is opgericht; dat het dienen 
van het algemeen belang soms zoo ver gaat, 
dat daarvan een rechtstreeksch nadeel voor 
de aangeslotenen het gevolg is, gelijk zij bij
voorbeeld tijdens de groote internationale 
spanning in September 1938 door haar _tal
looze extra radio-uitzendingen aan het k ran
tennieuws dikwijls actualiteit heeft ontno
men; dat het overbrengen van den nieuws
berichtendienst van de particuliere bureaux 
naar belanghebbende den aangeslotenen geen 
stoffelijk voordeel heeft gebracht; dat de op
richting van belanghebbende niet noodig is 
geweest tot het scheppen van een dienst ten 
behoeve der Nederlandsche pers, welke zon
der de samenwerking der belanghebbenden 
onmogelijk was of niet bestond; 
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,,dat de Raad wil aannemen, dat " de Ne
derlandsche Dagbladpers", toen zij overging 
tot de oprichting van belanghebbende, waar
door de nieuwsberichtengaring- en versprei
ding door de particuliere bureaux een einde 
zou nemen, niet beoogde een organisatie in 
het leven te roepen, welke haar leden in staat 
zou stellen hun winsten te vergrooten, doch 
daarbij, althans in hoofdzaak, het algemeen 
belang voor oogen had; 

,,dat dit echter niet beteekent, dat belang
hebbende werkzaam is en wil zijn in de eer
ste plaats in het algemeen belang, doch inte
gendeel duidelijk is. dat belanghebbende met 
haar arbeid vooral bedoelt te bevorderen het 
bedrijfsbelang van haar leden, voor wier be
drijven toch, gegeven dat de Nederlandsche 
Dagbladpers het ongewenscht vindt, dat de 
nieuwsberichtgeving, zooals vroeger het ge
val was, in handen is van een of meer voor 
zich zelf winst beoogende nieuwsbureaux, de 
in belanghebbende gecentraliseerde organisa
tie daarvan mag worden aangenomen een 
aanzienlijke kostenbesparing mede te bren
gen, al houdt belanghebbende bij al hetgeen 
zij doet en nalaat het algemeen belang ook 
in het oog en al getroost zij zich bij de uit
voering van bepaalde onderdeelen van haar 
taak ook kosten, welke bij veronachtzaming 
van het algemeen belang, zouden kunnen 
worden vermeden; 

,,dat belanghebbendes organisatie, die wel
iswaar niet is gericht op winst voor zich zel
ve, doch wel en in de eerste plaats op het oog 
heeft het stoffelijk voordeel van de bij haar 
aangesloten dagbladuitgeverijen, met name 
het besparen aan die uitgeverijen van exploi
tatiekosten, naar 's Raads oordeel moet wor
den aangemerkt als een bedrijf in den zin 
van art. 282 van de Gemeentewet en van de 
betrekkelijke heffingsverordening. 

"dat de Raad het beroep mitsdien niet 
gegrond acht"; 

0. dat belanghebbende als middel van cas
satie voordraagt : 

S. of v. t. van art. 282 der Gemeentewet, 
art. 1 der verordening op de Heffing van de 
Zakelijke Belasting op het bedrijf der gem. 
Amsterdam en art. 16 van de Wet van 19 
Dec.' 1914 (S. 564) en ter toelichting van dit 
middel in de eerste plaats is aangevoerd. dat, 
aangezien bij de uitspraak is vastgesteld, dat: 
1 . blijkens de statuten van belanghebbende 
het maken van winst niet tot haar doel be
hoort; 2. de organisatie van belanghebbende 
niet gericht is op winst voor zich zelve; 3. 
men bij de oprichting niet beoogde eene or
ganisatie in het leven te roepen, welke de 
aangesloten courantenbedrijven in staat zou 
stellen hunne winsten te vergrooten, doch 
daarbij, althans in hoofdzaak, het algemeen 
belang voor oogen had; en 4. belanghebbende 
bij al hetgeen zij doet of nalaat het algemeen 
belang in het oog houdt en zich bij de uitvoe
ring van bepaalde onderdeelen van haar taak 
kosten getroost, welke bij veronachtzaming 
van het algemeen belang zouden kunnen zijn 
vermeden; de R. v. B. de aangehaalde artt. 
282 der Gemeentewet en 1 der betrekkelijke 
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verordening schond of verkeerd toepaste, door 
desondanks aan te nemen, dat belanghebben
de een bedrijf in den zin dier artikelen uitoe
fent; 

0 . dat echter de R. v. B. naast de in deze 
grief opgesomde feiten mede heeft vastge
steld, dat belanghebbende het bedrijfsbelang 
der bij haar aangesloten courantenbedrijven 
- in de statuten aangeduid als "leden" van 
belanghebbende - beoogt te bevorderen en 
zelfs in de eerste plaats dit stoffelijk voordeel 
harer leden op het oog heeft; 

dat de R. v . B . terecht heeft geoordeeld, 
dat wanneer belanghebbende, hoewel voor 
zich zelf geen winst beoogend, niettemin door 
middel harer werkzaamheden bedoelt de be
drijfsbelangen harer leden te bevorderen, zij 
het slechts door besparing van onkosten, be
langhebbende zelf een bedrijf uitoefent als 
bedoeld in de aangehaalde artikelen; 

dat deze grief derhalve ongegrond is; 
0. dat belanghebbende vervolgens als grief 

aanvoert, dat de R. v. B., overwegende. a. 
eenerzijds, dat men bij de oprichting van ap
pellante niet beoogde een organisatie in het 
leven te roepen, welke de aangesloten cou
rantenbedrijven in staat zou stellen hun win
sten te vergrooten, doch daarbij , althans in 
hoofdzaak het algemeen belang voor oogen 
had, en voorts dat appellante bij al hetgeen 
zij doet en nalaat het algemeen belang in het 
oog houdt en zich bij de uitvoering van be
paalde onderdeelcn van haar taak kosten ge
troost, welke bij veronachtzaming van het 
algemeen belang vermeden zouden kunnen 
worden, 

b . anderzijds, dat dit niet beteekent, dat 
appellante werkzaam is en wil zijn in de eer
ste plaats in het algemeen belang, doch in 
tegendeel duidelijk is, dat zij met haar ar
beid vooral bedoelt te bevorderen het be
drijfsbelang van de aangesloten courantenbe
drijven, en voorts dat van de in appellante 
gecentraliseerde organisatie mag worden aan
genomen het medebrengen van een aanzien
lijke kostenbesparing, 

zijne beslissing doet steunen op eene in 
hare onderdeelen tegenstrijdige motiveering; 

0. dat ook deze grief niet gegrond is; 
dat toch, blijkens de uitspraak, de Neder

landsche Dagbladpers de in belanghebbende 
belichaamde organisatie in de plaats deed 
treden van de organisatie, waarbij zij hare 
berichten verkreeg van particuliere bureaux, 
welke laatstbedoelde vorm van organisatie 
uiteraard reeds voor de tegenwoordige leden 
van belal'\ghebbende besparing van kosten 
beteekende, doordat daarmede eene concen
tratie van het vergaren van nieuwsberichten 
deed vervallen de noodzaak ieder voor zich 
nieuwsberichten te verzamelen; dat met de 
oprichting van belanghebbende niet slechts 
dit stoffelijk voordeel voor de leden van be
langhebbende bestendigd bleef, maar nog 
werd vermeerderd door de uitschakeling dier 
voor zich zelf winst beoogende particuliere 
bureaux; 

dat, naar de R . v. B . besliste, dit extra door 
de leden door den tegenwoordigen vorm van 
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organisatie verkregen voordeel overtreft de 
door belanghebbende's leden te dragen extra 
kosten, gemaakt ter behartiging van het al
gemeen belang; 

dat, het voorgaande in aanmerking geno
men, geenerlei tegenspraak bestaat tusschen 
de in de grief aangehaalde overwegingen van 
den R. v. B. en ook de ongegrondheid blijkt 
van de ten slotte door belanghebbende ge
opperde grief, volgens welke de R. v. B. zou 
zijn in gebreke gebleven afzonderlijk te moti
veeren, waarom het "duidelijk" zou zijn, dat 
belanghebbende met haren arbeid bedoelt de 
bedrijfsbelangen harer leden te bevorderen 
en waarom zou zijn "aan te nemen", dat de 
geconcentreerde organisatie voor de leden 
van belanghebbende eene aanzienlijke kos
tenbesparing medebrengt; 

dat immers, blijkens het voorgaande, deze 
gevolgtrekkingen zonder meer voortvloeien 
uit hetgeen de R. v. B. had vastgesteld en 
dus geen nadere motiveering behoefden; 

dat aangezien derhalve geen der grieven 
tot cassatie kan leiden, het middel moet wor
den verworpen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

3 April z939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet art. 68). 

De in een arbeidslijst voor arbeid in 
een inrichting als bedoeld in art. 68 der 
Arbeidswet 1919 vermelde werktijden 
kunnen zeer wel blijven beneden de bij 
of krachtens § 3, hoofdstuk IV dier wet 
getrokken grens. Mitsdien bestaat de 
mogelijkheid, dat arbeid buiten zooda
nige inrichting verricht op andere dan 
in die lijst vermelde uren - en waar
voor de eisch van vermelding in een ar
beidslijst ingevolge art. 68 niet geldt -
niet in strijd is met het bij of krachtens 
die paragraaf bepaalde. 

[Anders Adv.-Gen. Holsteyn]. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij het Kantongerecht te Amersfoort, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van ge
noemd Kantongerecht van 24 Nov. 1938, 
waarbij de gerequireerde, M. S., winkelier
ster, te Soest, ter zake van het ten haren 
laste bewezen verklaarde van alle rechtsver
volging is ontslagen; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Gerequireerde heeft voor het Kantonge
recht te Amersfoort terecht gestaan terzake 
van het haar telastegelegde: ,,dat op Dins
dag 18 Oct. 1938, des namiddags, na 5 uur, 
te Soest, op den openbaren weg Torenstraat, 
buiten een fabriek of werkplaats, als bedoeld 
in art. 2 lid 1 sub a der Arbeidswet 1919, 
door een arbeider, genaamd Dijkman, ar
beid, bestaande in het vervoeren van schoe
nen, is verricht in een schoenmakers-onder
neming, waarvan verdachte hoofd of be
stuurster was, zulks terwijl die arbeider in 
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die onderneming langer dan twaalf uren per 
week arbeid placht te verrichten in een tot 
die onderneming behoorende en te Soest ge
vestigde fabriek of werkplaats, als bedoeld 
in art. 2 lid 1 sub a van genoemde wet, en 
terwijl op de in die inrichting geldende dien 
arbeider betreffende arbeidslijst als uur van 
einde van den werktijd voor dien dag was 
vermeld: 5 uur namiddag - hebbende ver
dachte niet gezorgd, dat de eerstgenoemde 
arbeid in die onderneming niet werd ver
richt" . De Ambtenaar 0. M. bij voornoemd 
Kantongerecht vorderde te dier zake, gezien 
de artt. 1, 2, 32, 688, 74, 83, 87, 100 van de 
Arbeidswet 1919 en 23 en 91 Sr., gerequi
reerde's veroordeeling tot eene geldboete van 
twee gulden, bij gebreke van betaling en 
verhaai te vervangen door hechtenis van een 
dag. Bij schriftelijk vonnis van 24 November 
1938 heeft de Kantonrechter te Amersfoort 
het telastegelegde bewezen verklaard, doch 
gerequireerde ontslagen van alle rechtsver
volging te dezer zake, zulks op grond dat, 
naar 's Kantonrechters oordeel, het telaste
gelegde en bewezen verklaarde feit niet is 
een strafbaar feit, waaromtrent in het von
nis is overwogen : 

0 . dat deze strafvervolging rust op art. 
321 Arbeidswet 1Q19, waarbij bepaald is, dat 
buiten de fabriek of werkplaats in casu niet 
mag gearbeid worden anders dan bij of 
krachtens paragraaf 3 Arbeidswet 1919, re
gelende arbeid in fabrieken of werkplaatsen 
in het algemeen, (is bepaald); dat dus het 
verbod van art. 32 betreft: Zondagsarbeid; 
arbeid Zaterdags na 1 uur n.m.; arbeid lan
ger dan 8½ uur per dag of 48 uur per week; 
tusschen 6 uur n.m. en 7 uur v .m.; arbeid in 
strijd met rusttijdbepalingen; dat, ware ten 
laste gelegd arbeidsverrichting na 6 uur n.m., 
dan ware art. 321 Arbeidswet 1919 toepas
selijk geweest; dat hier wordt ten laste ge
legd iets strafbaar gesteld in art. 68 der Ar
beidswet 1919 (een andere paragraaf dan pa
ragraaf 3 der Arbeidswet 1919); dat de wer
king van art. 321 Arbeidswet 1919 niet mag 
uitgebreid worden boven hetgeen het artikel 
uitdrukkelijk omschrijft als vallende onder 
dit artikel; dat, zooals de ten laste legging 
luidt, dus is ten laste gelegd een niet-straf
baar feit, zoodat verdachte moet worden ont
slagen van alle rechtsvervolging, ofschoon 
het feit bewezen geacht moet worden - daar 
het ten laste gelegde ook niet elders is straf
baar gesteld. 

Genoemde Ambtenaar 0. M . heeft tijdig 
beroep in cassatie tegen het vonnis ingesteld 
en een schriftuur ingediend, waarin hij als 
cassatiemiddel voorstelt: 
S. of v. t. van de artt. 22 t . e. m. 32, 68, 74 en 

83 der Arbeidswet 1919, door het bewezen
verklaarde niet strafbaar te oordeelen en 
verdachte te ontslaan van alle rechtsvervol
ging, ofschoon het bewezenverklaarde wel 
een strafbaar feit inhoudt, en ter zake daar
van een veroordeeling, althans een schuldig
verklaring, had moeten volgen. 

Ter toelichting van dit cassatiemiddel 
merkt requirant in zijne schriftuur op: 
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dat de Kantonrechter het verrichten van 
arbeid in een fabriek of werkplaats in af
wijking van een geldende arbeidslijst op zich 
zelf niet beschouwt als het verrichten van 
arbeid anders dan bij of krachtens para
graaf 3 van Hoofdstuk IV der Arbeidswet 
1919 is bepaald, zulks ten onrechte, daar de 
materieele inhoud van een voor een fabriek 
of werkplaats geldende arbeidslijst juist uit
sluitend moet voldoen aan hetgeen bij of 
krachtens die paragraaf is bepaald; 

dat immers volgens art. 68 lid 7 van meer
genoemde wet de arbeidslijst geen regeling 
mag bevatten, welke in strijd is met het be
paalde "bij of krachtens deze wet", en daar
mede, voor zoover het arbeidslijsten voor 
fabrieken of werkplaatsen betreft, niet an
ders kan zijn bedoeld dan "bij of krachtens 
paragraaf 3", daar met behulp van de ar
beidslijst alleen arbeidstijden en rusttijden 
worden geregeld, en deze materie volledig 
en uitsluitend in Hoofdstuk IV van die wet 
wordt behandeld; 

dat Dijkman dan ook arbeid heeft ver
richt buiten een fabriek of werkplaats anders 
dan bij of krachtens paragraaf 3 ten aanzien 
van zijn arbeid in die fabriek of werkplaats 
was bepaald, en verdachte had moeten zor
gen, dat die arbeid in haar onderneming 
niet werd verricht. 

Naar mijne meening is het - in zijn ge
heel bewezenverklaarde - telastegelegde 
aldus op te vatten, dat daarin vermeld, im
mers te lezen, is, dat gerequireerde op Dins
dag 18 0ct. 1938 te Soest niet heeft gezorgd, 
dat die arbeid in haar onderneming niet werd 
verricht en levert het telastegelegde en be
wezenverklaarde wel op een strafbaar feit, 
namelijk overtreding van art. 74, lid 2 aan
hef en onder a, in verband met art. 32 lid 1, 

der Arbeidswet 1919, strafbaar gesteld in 
art. 83 lid 1 dier wet. Ik kan mij dan ook 
met het voorgestelde middel en de toelich
ting daarvan vereenigen. De arbeider Dijk
man, die langer dan twaalf uren per week 
arbeid placht te verrichten in een fabriek 
of werkplaats in gerequireerde's onderne
ming, mocht volgens genoemd art. 32 in die 
onderneming geen arbeid buiten die fabriek 
of werkplaats verrichten anders dan bij of 
krachtens paragraaf 3 van Hoofdstuk IV der 
Arbeidswet ·,9r9 t en aanzien van zijn arbeid 
in die fabriek of werkplaats is bepaald. D e 
voor D ijkman geldende arbeidslijst bepaalde 
als uur van einde van zijn arbeid in die fa
briek of werkplaats op den in de telastleg
ging vermelden dag, Dinsdag r8 0ctober 
1938: 5 uur namiddag, zoodat volgens die 
a rbeidslijst Dijkman in die fabriek of werk
plaats op dien dag geen arbeid mocht ver
richten na 5 uur 's namiddags. Deze in de 
arbeidslijst vervatte bepaling, welke inge
volge art. 68 lid 7 der Arbeidswet 19r9 moet 
steunen op -, immers niet in strijd mag 
zijn met, het bij of krachtens deze wet be
paalde, voldoet m . i. aan - en steunt dus -op 
hetgeen ten aanzien van zijn arbeid in die 
fabriek of werkplaats is bepaald bij of krach
t ens paragraaf 3 van Hoofdstuk IV dier wet, 
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daar bij hef, van die paragraaf deel uitma
kende art. 24 het uur van einde van Dijk
mans werktijd op voormelden dag ten aan
zien van zijn arbeid in de fabriek of werk
plaats is gesteld, niet uitsluitend op 6 uur 
's namiddags, doch uiterlijk of op zijn laatst 
op 6 uur 's namiddags. Dit een en ander 
brengt, naar mij voorkomt, mede, dat voor
meld in de arbeidslijst bepaalde uur van 
einde van den werktijd is aan te merken als 
bij of krachtens genoemde paragraaf 3 ten 
aanzien van Dijkmans arbeid in de fabriek 
of werkplaats te zijn bepaald. 

D erhalve concludeer ik, dat de Hooge 
Raad : 

het bestreden vonnis zal vernietigen, doch 
alleen voorzooveel daarbij het bewezene is 
geacht en v erklaard niet te zijn een straf
baar feit en gerequireerde te dier zake van 
alle rechtsvervolging is ontslagen; en te dien 
aanzien rechtdoende krachtens art. 105 der 
Wet R. 0 ., 

het bewezene strafbaar zal verklaren als 
opleverende de overtreding: 

,,a.Js hoofd of bestuurder van eene onder
neming niet zorgen , dat in zijne onderne
ming geen arbeid wordt verricht in strijd 
met het b ij of krachtens de Arbeidswet 1919 
bepaalde", stra fbaar ingevolge art. 74 lid 2 , 

aanhef en onder a, in verband met de artt. 
32 lid I en 83 lid r, van de Arbeidswet 1919; 

de gerequireerde deswege strafbaar zal 
verklaren , zijnde van eenigen grond, waarom 
hare strafbaarheid zoude zijn uitgesloten, 
niet gebleken ; en voorts, 

in aanmerking nemende den aard van het 
gepleegde feit, 

gezien mede de artt. 1 , 2, 24, 68, 87 en 
roo van de Arbeidswet 1919 en 23 en 9 1 Sr., 

de gerequireerde zal veroordeelen tot eene 
geldboete van twee gulden, bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door hech
tenis van één dag. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

van der Meulen: 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende : (zie Conclusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de dagvaarding t en laste van ge
requi reerde is bewezen verklaard, dat op 
Dinsdag enz. (zie de t.1.1. in de Conclusie); 

0 . dat de Kantonrechter ten aanzien van 
de strafbaarheid van dit bewezen-verklaarde 
heeft overwogen, dat deze strafvervolging 
enz. (zie Conclusie); 

0 . ten aanzien van het middel: 
dat dit blijkens de toelichting hierop 

steunt, dat volgens art. 68, lid 7, der Arbeids
wet 1919 de arbeidslijst geen regeling mag 
bevatten, welke in strijd is met het bepaalde 
,,bij of krachtens deze wet", en daarmede, 
voor zoover het arbeidslijsten voor fabrie
ken of werkplaatsen betreft, niet anders kan 
zijn bedoeld dan "bij of krachtens paragraaf 
3", daa r met behulp van de arbeidslijst al
leen arbeidstijden en rusttijden worden ge-
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regeld, en deze materie volledig en uitslui
tend in Hoofdstuk IV van die wet wordt be
handeld; 

dat het middel faalt, daar de in een ar
beidslijst voor arbeid in een inrichting als 
bedoeld in art. 68 der Arbeidswet 1919 ver
melde werktijden zeer wel kunnen blijven 
beneden de bij of krachtens § 3, hoofdstuk 
IV der voornoemde wet getrokken grens, 
zoodat de mogelijkheid bestaat, dat arbeid 
buiten zoodanige inrichting verricht op an
dere dan in die lijst vermelde uren - en 
waarvoor de eisch van vermelding in een 
arbeidslijst ingevolge art. 68 voornoemd niet 
geldt - niet in strijd is met het bij of krach
tens die paragraaf bepaalde; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

12 April 1939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vogelwet 1936 art. 23.) 

Het 3e lid van art. 23 der Vogelwet, 
welk lid bij amendement in de wet 
kwam, mag niet worden gelezen als een 
algemeen en absoluut verbod van het 
vangen van vogels met netten. De strek
king van het amendement was het be
paalde in art. 3 van het verdrag van Pa
rijs van 19 Maart 1902, hetwelk ver
biedt het plaatsen en gebruiken van 
welk middel dan ook, dat tot het in 
massa vangen of dooden van bescherm
de vogels kan dienen, en het plaatsen en 
gebruiken ook van de met name ge
noemde vangmiddelen slechts door een 
verbod treft voorzoover die middelen, 
door omstandigheden als aantal of af
metingen, tot bereiking van het verbo
den doel geschikt zijn, in de wet zelve 
tot gelding te brengen. Een absoluut 
verbod zou trouwens niet in overeen
stemming zijn met het stelsel van art. 
23, lid 1, dat nadere regeling aan een 
algemeenen maatregel van bestuur over
laat. 

Weliswaar luidt de qualificatie: .,het 
plaatsen en gebruiken van netten tot 
het in massa vangen van beschermde 
vogels", hetgeen onder het verbod van 
art. 23, lid 3, zou vallen, doch dat is niet 
ten laste gelegd. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0 . M. 
bij het Kantongerecht te 's-Gravenhage, re
quirant van cassatie tegen een mondeling 
vonnis van voormeld Kantongerecht van 22 
Dec. 1938, waarbij H. J. J. de N., vogelhan
delaar te 's-Gravenhage, ter zake van: .,het 
plaatsen en gebruiken van netten tot het in 
massa vangen van beschermde vogels", met 
aanhaling van de artt. 23, lid 3 en 28 der Vo
gelwet 1936, 23 en 91 Sr., bij verstek is ver
oordeeld tot een geldboete van één gulden en 
een vervangende hechtenis van één dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Bij vonnis van 22 December 1938, waar
tegen dit beroep is gericht, heeft de Kanton-
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rechter te 's-Gravenhage ten laste van den 
gerequireerde bewezen verklaard dat hij op 
g November 1938 des voormiddags omstreeks 
9¼ uur op een duinterrein te Meijendell, 
gemeente Wassenaar, een tweetal treknetten 
bestemd tot het vangen van beschermde vo
gels had geplaatst en heeft gebruikt. 

De Kantonrechter heeft dit feit (of deze 
feiten?) gekwalificeerd als het plaatsen en 
gebruiken van netten tot het in massa van
gen van beschermde vogels en met toepassing 
onder meer van art. 23 lid 3 en 28 der Vogel
wet 1936 den gerequireerde veroordeeld in 
een geldboete van f 1 of 1 dag hechtenis. 

Gerequireerde was niet ter terechtzitting 
verschenen. Naar aanleiding van het beroep 
dat hij, toen hij bekeurd werd, gedaan had 
op een vergunning, die hem verleend zou zijn 
om beschermde vogels voor de kooi of voor 
de jacht te vangen, heeft de Kantonrechter 
in het vonnis overwogen dat die verdediging 
hem niet zou kunnen baten omdat hij voor
bijziet dat krachtens de bepaling van het 
derde lid van art. 23 der Vogelwet 1936 het 
vangen van vogels met netten verboden is, 
waaruit volgt, dat de bepaling van art. 15 
van het Vogelbesluit 1937 op welke bepaling 
de vergunning steunt, waarop de verdachte 
zich beriep, niet is verbindend. Uit de ge
schiedenis toch van de totstandkoming van 
het bedoelde derde lid van art. 23 der Vogel
wet 1936, is af te leiden, dat de wetgever 
heeft willen uitsluiten het bezigen van vang
middelen, welke naar hun aard bestemd zijn 
om vogels in massa te vangen, onder welke 
vangmiddelen netten speciaal zijn genoemd, 
daarmede als zijn oordeel te kennen gevende, 
dat vangnetten naar hun aard bestemd zijn 
tot massavangst. Hiermede werd ter zijde 
gesteld de bevoegdheid van de Kroon om, in 
afwijking van dat oordeel, het gebruiken van 
speciaal aan te wijzen vangnetten als geoor
loofd toe te laten uit overweging dat deze 
naar hun aard niet bestemd zouden zijn voor 
de massavangst. 

De Ambtenaar van het 0 . M. bij het Kan
tongerecht te 's-Gravenhage heeft, ten einde 
een beslissing in hoogste instantie over de 
verbindbaarheid van genoemd art. 1 5 van 
het Vogelbesluit 1937 te verkrijgen, cassatie
beroep ingesteld en stelt bij tijdig ingediende 
memorie het volgende middel voor: 

S ., althans v. t. van de artt. 351 en 352 Sv. 
in verband met art. 398 van dat Wetboek en 
van de artt. 23 van de Vogelwet, 28 dier Wet 
en 15 van het Vogelbesluit 1937, door het 
bewezen verklaarde feit strafbaar te ver
klaren. 

Ter ondersteuning van dit middel veroor
looft ondergeteekende zich het navolgende 
op te merken: 

Feitelijk staat vast, dat verdachte om te 
doen hetgeen te zijnen laste is bewezen 
verklaard, de vergunning bezat, die art. 
15 van het Vogelbesluit 1937 daarvoor 
voorziet. Niettemin heeft de Kantonrechter 
aangenomen dat daardoor de strafbaarheid 
van het feit niet werd opgeheven, op dezen 
grond, dat art. 23 der Vogelwet het gebruik 
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van netten onvoorwaardelijk zou verbieden, 
waaruit weder zou volgen, dat art. 15 van 
het Vogelbesluit onverbindend en de op dat 
artikel steunende vergunning krachteloos zou 
zijn. 

Alles komt dus aan op de vraag, of de door 
den Kantonrechter aan art. 23 lid 3 gegeven 
uitlegging juist is. Taalkundig schijnt dit 
artikel twee uitleggingen evenzeer toe te 
laten : 

1. Verboden is: a . het plaatsen en gebrui
ken van vallen, kooien, netten, strikken en 
lijmstokken; b. het plaatsen en het gebruiken 
van alle andere middelen, die kunnen gelden 
als middelen tot het in massa vangen of doo
den van beschermde vogels. 

2. Verboden is het plaatsen en gebruiken 
tot het in massa vangen of dooden van be
schermde vogels hetzij van de in art. 23 met 
name genoemde hetzij van alle andere mid
delen. 

Van deze beide uitleggingen is de eerste 
die van den Kantonrechter en was ook die, 
waarop het requisitoir van ondergeteekende 
was gebaseerd. Te haren gunste pleit hetgeen 
is opgemerkt bij de behandeling in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal van het amen
dement, waaraan lid 3 van art. 23 zijn ont
staan dankt. Ten gunste van de andere op
vatting en dus ter ondersteuning van het 
middel van cassatie laat zich aanvoeren voor
eerst dat een uitlegging waardoor geen strijd 
zou bestaan tusschen wet en besluit in geval 
van twijfel een zekere voorkeur verdient en 
voorts dat alleen bij deze opvatting het arti
kel zich beperkt tot verbod van datgene 
wat de voorstellers eigenlijk wilden bestrij
den: de massavangst. 

Al te groote kracht zal men overigens, naar 
het ondergeteekende voorkomt, aan dit laat
ste argument niet moeten toekennen; immers 
daar het vrijwel onmogelijk is te controleeren , 
of in concreto met een vangmiddel al dan niet 
in massa wordt gevangen, zou het zeer be
grijpelijk zijn, indien men voor massavangst 
geschikte vangmiddelen had willen verbie
den, ongeacht het gebruik dat in concreto 
ervan gemaakt wordt. Opgemerkt zij ten
slotte nog, dat de boven het laatst genoemde 
uitlegging van art. 23 lid 3 ook die is, welke 
wordt verdedigd in het commentaar op de 
wet van Mr. W . B. J. Buve en J . Drijver op 
blz. 103". 

Welke is de zin van art. 23, 3e lid der Vo
gelwet 1936? 

Grammaticaal kan dit zoo eenvoudig schij
nende voorschrift, zooals de requirant terecht 
opmerkt, verschillende beteekenissen hebben. 

Het kan beteekenen: 
1. Verboden is : a. het plaatsen en het ge

bruiken van vallen etc.; b. het plaat~en en 
het gebruiken van alle andere middelen ge
schikt tot het in massa vangen of dooden van 
beschermde vogels, 

of wel 2. Verboden is : het plaatsen en het 
gebruiken tot het in massa vangen of dooden 
van beschermde vogels, hetzij van de in art. 
23 der wet met name genoemde hetzij van 
alle andere middelen. 
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Zijn dit, grammaticaal gesproken, de eenige 
mogelijkheden? M . i. kan het voorschrift ook 
beteekenen: 

3. Verboden is: het plaatsen en het ge
bruiken van vallen etc. kortom van alle mid
delen, die geschikt zijn tot in massa vangen 
of dooden van beschermde vogels . 

Het verschil tusschen de eerste en de derde 
beteekenis van de wetsbepaling is dat bij de 
eerste het plaatsen en het gebruiken van de 
met name genoemde middelen reeds op zich 
zelf verboden is, afgezien van de geschikt
heid daarvan tot het in massa vangen van 
beschermde vogels. Bij de derde beteekenis 
moet die geschiktheid ook bij de met name 
genoemde middelen aanwezig zijn. 

Bij nadere overweging en in afwijking van 
de meening, die ik uitgesproken heb bij mijn 
conclusie in de zaak, welke door Uwen Raad 
bij arrest van 31 October j .1. (Ned. Jur. 1939 
n ° . 158) is berecht, komt het mij voor, dat 
alleen de tweede en derde beteekenis van het 
wetsvoorschrift in aanmerking kunnen ko
men. De eerste beteekenis zou een verbod 
geven van te verre strekking. 

De bedoeling van het voorschrift, zooals 
wij die ook kunnen vinden in de toelichting 
van het amendement van Zadelhoff, Bakker
Nort, dat tot de opneming daarvan heeft 
geleid (Handelingen Ile Kamer 1936/1937 
pag. 84 e. v.) is het tegengaan van de massa
vangst. Het gebruiken van een net voor het 
vangen van één beschermde vogel, ja zelfs 
streng genomen het plaatsen en gebruiken 
van een net zonder eenig verband met de 
vogelvangerij zou bij de eerste uitlegging 
reeds verboden zijn. Dit is niet aannemelijk. 
De steller van de dagvaarding is echter wel 
van die opvatting uitgegaan en heeft de ge
schiktheid of bestemming tot massavangst 
geheel ter zijde gelaten. De Kantonrechter 
is blijkens zijn overwegingen van dezelfde 
meening, omdat volgens hem de wetgever 
ieder net gestempeld zou hebben tot een 
vangmiddel, dat uit zijn aard bestemd is om 
vogels in massa te vangen. M. i. behoeft men 
echter den wetgever die bedoeling niet toe te 
schrijven en kan het artikel zeer goed gelezen 
worden dat ook het gebruik van netten etc. 
alleen verboden is indien zij bestemd zijn 
voor de massavangst. Geheel consequent is 
de Kantonrechter ook niet want hij kwalifi
ceert het b ewezene niet a ls het plaatsen en 
gebruiken van netten, maar als het plaatsen 
en gebruiken van netten tot het in massa 
vangen van beschermde vogels. Uit deze qua
lificatie op zich zelf en afgezien van de daar
aan voorafgaande overwegingen, kan niet 
worden afgeleid of hij de tweede of de derde 
beteekenis bovenvermeld juist acht. De eer
ste beteekenis voormeld, waarop de telaste
legging is gegrond, is in die qualificatie ech
ter niet terug te vinden. 

Als men mij vraagt of ik de tweede of de 
derde beteekenis van het voorschrift juist 
acht, zou ik oordeelen de derde. Vergelijking 
met het tractaat van 1902, waartoe ons land 
krachtens de wet van 29 Juli 1916 S. 366 is 
toegetreden, doet mij die keuze bepalen. Art. 
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3 van dit tractaat (niet de vertaling daarvan, 
gevoegd bij het K. B. van 21 Juli 1917 S. 495, 
want deze laat ons in dezelfde onzekerheid) 
is zóó geredigeerd, dat de middelen zelf en 
niet het gebruik daarvan de massavangst tot 
doel moeten hebben. De woorden :syant pour 
objet de faciliter la capture ou la destruction 
en masse des oiseaux, kunnen slechts be
trekking hebben op de geschiktheid der met 
name genoemde en andere middelen. 

Hoe dit nu echter zij, in geen geval zal het 
vonnis m. i. in stand kunnen blijven. Het 
bewezene dat in het geheel niets bevat om 
de massavangst, immers noch het plaatsen en 
het gebruiken tot massavangst vermeldt noch 
de geschiktheid of bestemming der litigieuze 
treknetten tot massavangst, bevat niet een 
feit, dat bij art. 23 der Vogelwet 1936 of 
elders is strafbaar gesteld. 

Ik heb dan ook de eer te concludeeren, dat 
het beroepen vonnis zal worden vernietigd, be
houdens de daarbij uitgesproken bewezenver
klaring en dat Uw Raad het bewezene niet 
strafbaar zal verklaren en den gerequireerde 
alsnog zal ontslaan van alle rechtsvervolging 
te dier zake. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur en luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van gerequireerde is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld: 
dat hij enz. (zie conclusie); 

0. omtrent het middel: 
dat blijkens de aanteekening van het mon

deling vonnis in het proces-verbaal der te
rechtzitting de Kantonrechter "uit de ge
schiedenis van de tot standkoming van het 
derde lid van art. 23 der Vogelwet 1936" af
leidt, ,,dat de wetgever heeft willen uitslui
ten het bezigen van vangmiddelen, welke 
naar hun aard bestemd zijn om vogels in mas
sa te vangen, onder welke vangmiddelen net
ten speciaal zijn genoemd, daarmede als zijn 
oordeel te kennen gevende, dat vangnetten 
naar hun aard bestemd zijn tot massavangst", 
op grond waarvan de Kantonrechter in ge
noemd voorschrift leest een algemeen en ab
soluut verbod van het vangen van vogels met 
netten; 

dat de woorden van het derde lid van art. 
23 der Vogelwet 1936 een lezing als de vo
rengemelde niet uitsluiten, maar toch die le
zing niet als de juiste kan worden aanvaard; 

dat bedoeld derde lid, dat in het oorspron
kelijke ontwerp van wet niet voorkwam, zijn 
ontstaan dankt aan een amendement; 

dat weliswaar het bij de behandeling van 
dit amendement door den eersten voorsteller 
en door den Minister gesprokene blijk geeft 
van uiteenloopend inzicht omrtent de 
draagwijdte daarvan, doch dat, - ook blij
kens de schriftelijke toelichting van het 
amendement -, vaststaat, dat de strekking 
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daarvan was het bepaalde in art. 3 van het 
Verdrag van Parijs van 19 Maart 1902, -
waartoe Nederland krachtens de wet van 29 
Juli 1916, S. 366 is toegetreden (zie K. B. 
van 21 Juli 1917, S. 495) uitdrukkelijk in de 
wet zelve tot gelding te brengen; 

dat nu dit artikel van het Verdrag niet al
dus is te verstaan, en ook bij de uitvoering 
van art. 33 van de Vogelwet 1912, - waarbij, 
gelijk reeds bij de tot standkoming van die 
wet is vastgesteld, art. 3 van de Conventie 
moest worden inachtgenomen -, niet aldus 
is begrepen, dat het zou bevatten een alge
meen en absoluut verbod van alle in het voor
schrift met name genoemde vangmiddelen, 
maar dat het verbiedt het plaatsen en gebrui
ken van welk middel dan· ook, dat tot het in 
massa vangen of dooden van beschermde vo
gels kan dienen, en dat het plaatsen en ge
bruiken ook van de met name genoemde 
vangmiddelen slechts door het verbod worden 
getroffen voorzoover die middelen, door om
standigheden als aantal of afmetingen, tot be
reiking van het verboden doel geschikt zijn; 

dat trouwens het opvatten van het bepaal
de in het derde lid van art. 23 als een alge
meen en absoluut verbod van het gebruik 
van alle in dit lid met name genoemde vang
middelen niet in overeenstemming zou zijn 
met het bij hetzelfde artikel in het eerste lid 
aanvaarde stelsel, waarin het verbieden of 
beperken van het gebruik van bepaald aange
wezen vangmiddelen wordt overgelaten aan, 
bij of krachtens algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen regelen; 

dat nu wel in het bestreden vonnis het be
wezenverklaarde is gequalificeerd als: ,,het 
plaatsen en gebruiken van netten tot het in 
massa vangen van beschermde vogels", het
geen inderdaad onder het verbod van voor
meld art. 23, lid 3 zou vallen, - doch daarbij 
is voorbijgezien, dat het te laste gelegde en 
bewezenverklaarde slechts inhoudt het plaat
sen en gebruiken van "een tweetal treknet
ten bestemd tot het vangen van beschermde 
vogels", waarbij elke aanduiding, dat die net
ten voor massavangst konden dienen, ont
breekt; 

dat, gelijk uit het vorenoverwogene volgt, 
het bewezen verklaarde niet valt onder het 
verbod van art. 23, lid 3 der Vogelwet 1936, 
waarop de veroordeeling berust, en dus het 
bestreden vonnis niet in stand kan worden 
gehouden; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behoudens 
voorzooveel de bewezenverklaring van het te
laste gelegde betreft; 
En te dien aanzien rechtdoende volgens art. 
105 der Wet R. 0.; 

O. dat het bewezene ook niet bij eenig an
der wettelijk voorschrift is strafbaar gesteld; 

Ontslaat gerequireerde van alle rechtsver
volging te dier zake. 

(N. J.) 
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z5 Mei z939. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Reglement op de wegen van 
Zuid-Holland art. 7, Sv. art. 359.) 

Het verbod van art. 7, lid r aanhef en 
onder b is aldus te verstaan, dat het ook 
reeds bij het gebruiken van den provin
cialen weg tot het behouden van een 
uitweg wordt overtreden. 

De stelling van req., dat het aan hem 
toekomend recht van uitweg een ander 
gebruik zou toelaten dan bij de door de 
Rechtb. vermelde voorwaardelijke ver
gunning wordt toegestaan, stuit af op 
de feitelijke beslissing van de Rechtb. 
dat zulks niet het geval is. 

De eisch, dat het vonnis den inhoud 
der bewijsmiddelen bevat, wordt slechts 
m . b. t . de t.1.1. en bewezen feiten ge
steld. 

Op het beroep van L. v. d. B ., landbouwer, 
te Vierpolders, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtb. te Rotterdam 
van 31 Jan. 1939, houdende bevestiging in 
hooger beroep, met aanvulling van gronden, 
van een op II Februari 1937 door het Kan
tongerecht te Brielle mondeling gewezen von
nis, waarbij requirant ter zake van: In de 
provincie Zuid-Holland zonder vergunning 
verleend door of van wege Ged. Staten, van 
een provincialen weg gebruik maken tot het 
behouden van een uitweg, met aanhaling der 
artt. r, 7, re lid, aanhef en onder b, 23 aan
hef en ander a. 24 van Reglement op de Pro
vinciale wegen in Zuid-Holland, 140, 182 der 
Provinciale wet, 23, 91 Sr., is veroordeeld tot 
een geldboete van zes gulden en vervangen
de hechtenis van twee dagen; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
Verdachte heeft tegen het vonnis van de 

Rechtbank beroep in cassatie ingesteld en 
namens requirant zijn bij schriftuur voorge
dragen vijf cassatiemiddelen, luidende : 

I. S. altthans v. t. van de artt. 7, 23, 24 
van het Reglement op de provinciale wegen 
in Zuid-Holland en de artt. 350, 3 51 , 358, 
359, 422 en 425 Sv. door bewezen te verkla
ren hetgeen den requirant ook met dezelfde 
woorden was te laste gelegd, dat hij zich 
schuldig heeft gemaakt aan: .,in de provincie 
Zuid-Holland zonder vergunning verleend 
door of vanwege Ged. Staten van een pro
vincialen weg gebruik maken tot het behou
den van een uitweg" volgens de Rechtb. voor
zien bij de artt. r, 7, 23 en 24 van het gemelde 
reglement, terwijl het betreffende artikel al
leen het geval voorziet van het maken en be
houden van uitwegen en hier requirant niet 
ten laste is gelegd noch is schuldig verklaard 
aan het maken van uitwegen. 

II. S . althans v. t. van de artt. voormeld 
-en de artt. 140, 182 der Provinciale Wet en 
artt. 564, 625, 672, 715, 716, 719 en 721 B . W. 
doordat de rechtbank goedkeurt, dat de pro
vincie kan bepalen precies op welke wijze 
requirant van zijn recht van uitweg gebruik 
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kan maken, welk recht door haar met zooveel 
woorden als vaststaande wordt aangenomen; 

dat weliswaar hij , die een recht van uitweg 
heeft dit op de minst bezwarende wijze moet 
uitoefenen, maar dat dit nog niet mede brengt, 
dat de eigenaar van het lijdend erf in casu 
de provincie het uitsluitendrechtheeftomaan 
te wijzen hàe (bij vaste brug volgens het von
nis) van dat recht moet worden gebruik ge
maakt, terwijl niet gebleken is dat een losse 
brug of een dam voor de provincie bezwaren
der is dan een vaste brug; 

III. S. althans v . t. van de voormelde 
artikelen, speciaal art. 7 van voormeld Re
glement, doordat de rechtbank heeft over
wogen, dat het in casu de provincie vrijstond 
voorwaarden te stellen, hoewel vaststaat, dat 
hierdoor een verkregen recht van requirant 
werd aangetast, terwijl de overweging, dat 
de gestelde conditiën requirant ten goede ko
men, toch niet meebrengt, dat daardoor hier
aan het karakter van voorwaarden wordt ont
nomen; 

IV. S. althans v . t. van voormelde artike
len door het verweer van requirant te ver
werpen, dat het verbinden van voorwaarden 
aan de vergunning in deze practisch gelijk
staat met het weigeren van een vergunning, 
althans met het weigeren van een vergun
ning tot alle andere soorten van uitwegen, 
aangezien de provincie hier de voorwaarden 
zoodanig heeft ingericht, dat vergunning tot 
iedere andere soort uitweg wordt verboden en 
hierdoor als een administratieve autoriteit 
van een haar verleende macht heeft gebruik 
gemaakt om andere reden en ter bereiking 
van een ander doel dan waarvoor haar die 
macht is gegeven, daardoor een misbruik van 
macht plegende - men vergelijke het vonnis 
van de Rechtbank te Maastricht van 22 Nov. 
1934 N. J. 1935 pag. 1004. 

dat uit niets blijkt waarom een losse brug 
of dam als uitweg zoo verwerpelijk is; 

V. S. althans v. t. van voormelde artike
len doordat de Rechtbank een omstandigheid 
als vaststaande aanneemt "op grond van de 
verklaringen der getuigen", terwijl het von
nis niet den inhoud van die verklaringen be
vat en dit dus wel zal zijn een verwijzing naar 
een proces-verbaal of naar de proces-verbalen 
der terechtzittingen, welke de rechtbank in 
den aanhef van haar vonnis aanhaalt, welke 
verwijzing in dezen vorm door haar onduide
lijkheid en de daardoor ontstane onzekerheid 
ontoelaatbaar is te achten, immers het is 
niet na te gaan naar welke verklaringen de 
Rechtbank verwijst en in welke zitting deze 
gedaan zijn, omdat toch de verwijzing naar 
alle getuigenverklaringen, waaronder ook be
grepen zijn die, welke de omstandigheid ont
kenden of niet erkenden, onjuist zou zijn en 
niet door de Rechtbank bedoeld. 

De Rechtbank vermeldt in haar vonnis, 
dat namens den verdachte is betoogd, dat 
deze n iet strafbaar zoude zijn, omdat de 
Gedeputeerde Staten de vergunning gebon
den hebben aan voorwaarden, welke in strijd 
zouden zijn met het Reglement op de Pro
vinciale Wegen. D e Rechtbank heeft beslist 
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dat dit opgeworpen verweermiddel faalt, 
hieromtrent overwegende: 

,,dat op grond van de verklaringen der ge
tuigen vaststaat, dat het hoogerbedoelde erf 
tot omstreeks 1924 naar den meergenoemden 
provincialen weg in zijn toenmaligen smal
leren toestand een uitweg had door middel 
van een vaste brug over den tusschen dien 
weg en dat erf gelegen sloot en dat deze vaste 
brug omstreeks 1929 is vervangen door eenige 
losse planken, welke naar behoefte werden 
verlegd; 
. dat omstreeks 1932 de provinciale weg ter 
plaatse is verbreed met een strook gronds, 
welke aan de zijde van het erf van den ver
dachte ongeveer 15 Meter breed was, zijnde 
deze verbreeding door een nieuwe sloot van 
het overblijvend deel van dat erf geschei
den· 

d;t de voorwaarden, aan de litigieuse ver
gunning door de Gedeputeerde Staten ver
bonden, deze zijn : dat de verdachte een be
drag ad f 150 ineens en voorts een jaarlijksche 
recognitie van f 3.50 betaalt, in ruil waarvoor 
de provincie op hare kosten een vaste brug 
vanaf meergenoemd erf naar den provin
cialen weg zal doen aanbrengen; 

dat niet is in te zien, dat en in hoeverre 
deze voorwaarden eenig verkregen recht van 
den verdachte zouden aantasten; 

dat immers zijn recht om naar den provin
cialen weg uitweg te hebben door de provin
cie wordt erkend, terwijl zijn wensch, dat de 
provincie zonder eenige contra-praestatie een 
vaste brug doet bouwen, naar het oordeel der 
Rechtbank wettelijken grondslag mist, nu 
zijn erf op het oogenblik, waarop met de ver
breeding van den provincialen weg werd aan
gevangen, een vaste verbinding met . dien 
weg ontbeerde; . 

dat de bovenvermelde conditiën der pro
vincie - mede gelet op de omstandigheid, 
dat ten behoeve van verdachtes erf een.werk 
wordt aangeboden, hetwelk dat erf aanzien
lijk ten goede zal komen - evenmin geacht 
kunnen worden in feite gelijk te staa~ met 
een weigering der vergunning." 

Het eerste middel stuit m. i. af op de door 
den Hoogen Raad reeds bij arrest van 29 
Juni 1936, N. J. 1936 no. 8 gegeven beslissing, 
dat het in art. 7, lid 1, aanhef en sub b van 
het Reglement op de Provinciale \Vegen in 
Zuid-Holland vervatte verbod om van de 
provinciale wegen gebruik te maken tot het 

maken en behouden" van uitwegen, enz. , 
;;idus is te verstaan, dat ook reeds bij het 
gebruik maken tot het "behouden" van uit
wegen, enz. het verbod is overtreden. 

Het tweede middel faalt naar mijne mee
ning, omdat de bepaling of aanwijzin~, in het 
middel bedoeld, valt onder een publiekrech
telijke regelingsbevoegdheid, immers de aan 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
krachtens art. 7 van genoemd, op art. 140 der 
Provinciale Wet steunend, Reglement toe
komende regelingsbevoegdheid, waar het 
middel niet inhoudt dat op de bepaalde of 
aangewezen wijze requirant van zijn recht op 
uitweg geen gebruik zou kunnen maken. 

L. 1939. 
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Het derde middel en het vierde middel 
hebben klaarblijkelijk op het oog het vierde 
lid van meergenoemd art. 7, luidende : ,,De 
in dit artikel bedoelde vergunningen worden 
niet geweigerd, en aan bedoelde vergunnin
gen worden geen voorwaarden verbonden, 
indien door deze weigering en door deze 
voorwaarden verkregen rechten zouden wor
den aangetast". Hoewel in het derde mid
del wordt gezegd. dat vaststaat dat door de 
voorwaarden een verkregen recht van requi
rant werd aangetast, kan ik, evenals de 
Rechtbank, dit niet inzien. Voormeld vierde 
lid van art. 7, inhoudende dat verkregen 
rechten niet mogen worden aangetast, is töch 
mijns inziens ten aanzien van bestaande 
burgerlijke rechten aldus te verstaan, dat -
in verband met de bevoegdheid van den pro
vincialen wetgever de uitoefening van zoo
danig recht te beperken mits deze beperking 
niet te beschouwen is als eene opheffing van 
dat recht - de weigering of de voorwaarden 
niet mag/mogen neerkomen op een opheffing 
van zoodanig recht. Daar niet gezegd kan 
worden, trouwens m. i. in het middel ook 
niet gezegd wordt dat requirants recht van 
uitweg door de voorwaarden zou worden 
opgeheven, faalt naar het mij voorkomt het 
derde middel. Nu ik dus aanneem, dat het 
stellen der voorwaarden geoorloofd was, on
derschrijf ik, wat het vierde middel betreft, 
ook het oordeel van de Recbtbank dat de 
voormelde conditiën niet geacht kunnen 
worden in feite gelijk te staan met een wei
gering der vergunning. Het aan dit middel 
ten grondslag gestdde, dat door de provin
cie (Ged. Staten), dobr ·het verbinden der 
voorwaarden aan de vergunning en aldus 
iedere andere soort -van uitweg te verbieden, 
misbruik van macht zou zijn gepleegd, na
melijk als· een administratieve autoriteit van 
een haar verleende macht zou zijn gebruik 
gemaakt om andere reden en ter bereiking 
van· een ander doel dan waarvoor haar die 
macht is gegeven, staat in het geheel niet 
vast, en is trouwens onjuist althans onaan
nemelijk te achten, omdat de· voorwaarden 
in het belang van den weg gesteld konden 
zijn. Het vierde middel gaat m. i. dus ook 
niet op. 

Evenmin zal het vijfde middel, naar mij 
voorkomt, tot cassatie kunnen leiden, daar 
het hier betreft niet het bewijs van het telas
tegelegde maar de verwerping van een ver
weer, en het in ·het vonnis vermelden van den 
inhoud der hiertoe gebezigde getuigenver
klaringen niet door de wet is voorgeschreven. 
Bovendien is m. i . geenszins onduidelijk naar 
welke getuigenverklaringen de Rechtbank 
verwijst, daar de Rechtbank zegt "op grond 
van de verklaringen der getuigen", en blij
kens de processenverbaal der in het vonnis 
vermelde terechtzittingen, alle getuigen zijn 
gehoord ter terechtzitting van 1 Febr. 1938, 
terwijl een dier getuigen reeds werd gehoord 
door den Kantonrechter en nader is gehoord 
ter terechtzitting van. 17 Jan. 1939. Voorts is 
uit deze beide processenverbaal de inhoud 
der getuigenverklaringen te kennen en · heeft 
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m. i. op grond van dien inhoud de Rechtbank 
de door haar bij de verwerping van het ver
weer als vaststaande aangenomen feiten en 
omstandigheden kunnen vaststellen. 

Geen grond tot cassatie aanwezig oordee
lende, concludeer ik tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; · 
Gelet op de middelen van cassatie, na

m ens den requirant voorgesteld bij schriftuur 
en luidende: (zie Conclusie) ; 

0. dat bij het bevestigde vonnis overeen
komstig de inleidende dagvaarding ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
dat hij te Vierpolders in D ecember 1936, 
zonder ve rgunning verleend door of van
wege Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
van den provincialen weg den Groene Kruis
weg gebruik heeft gemaakt tot het behouden 
van een uitweg vanaf zijn aan dien Groene 
Kruisweg gelegen erf, waarbij door hem een 
hem uitweg gevende brug werd gebezigd en 
onderhouden , welke op dien provincialen 
weg en wel op de daartoe behoorenc!_e berm 
steunde, althans welke brug ten deele over 
die berm heen lag; 

0 . dat in het bestreden vonnis met betrek
king tot een ·door requirant voorgedragen 
verweer - te weten dat hij niet strafbaar 
zoude zijn, omdat de Ged. Staten de vergun
ning gebonden hebben aan voorwaarden, 
welke in strijd zouden zijn met het Regle
ment op de Provinciale wegen - is over
woP-en: 

dat op grond van de verklaringen enz. (zie 
Conclusie); -

dat het opgeworpen verweermiddel der
halve faalt; 

0. dat art. 7, re lid, aanhef en onder b van 
meergenoemd Reglement, voor zooveel thans 
van belang, luidt : 

,.Het is verboden, zonder vergunning, ver
leend door of vanwege Ged. Staten, van de 
provinciale wegen gebruik te maken tot het 
maken en behouden van uitwegen"; 

en dat het laatste lid van dit artikel be
paalt: 

,.De in dit artikel bedoelde vergunningen 
wo-;.den niet geweigerd en aan bedoelde ver
gunningen worden geen voorwaarden ver
bonden, indien door deze weigering en door 
deze voorwaarden verkregen rechten zouden 
worden aangetast;" 

0. ten aanzien van de middelen: 
dat het eerste middel faalt, daar het hier

boven omschreven verbod aldus is te ver
staan, dat het ook reeds bij het gebruiken 
van den provincialen weg tot het behouden 
van een uitweg wordt overtreden; 

dat b ij het tweede, derde en vierde mid
del er van wordt uitgegaan, dat het aan re
quirant toekomend recht van uitweg een 
ander gebruik zou to<elaten dan bij de door 
de rechtbank vermelde voorwaardelijke ver
gunning wordt toegestaan, doch deze stelling 
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afstuit op de feitelijke beslissing der Recht
bank, dat zulks niet het geval is; 

dat t en slotte ook het vijfde middel niet 
kan slagen, daar de eisch, dat het vonnis den 
inhoud der bewijsmiddelen bevat, slechts 
met betrekking tot de telastelegging en be
wezen feiten wordt gesteld; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

16 October 1939. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Vestigingswet Kleinbedrijf 
193 7 artt. x en 10.) 

Ambtshalve: Het gebeuren in de t .1.1. 
en bewezenverklaring bedoeld moet ge
acht worden te hebben plaats gehad op 
een tijdstip toen nog gold de beschik
king van den Minister van Econ. Zaken 
d .d . Q Dec. xg37 No. 46944 M , zooals 
deze luidde vóór de beschikking van 17 
M ei 1938, welke beschikking vóór die 
wijziging alleen verbood het voor zoover 
die uitoefening betreft vestigen, zonder 
vergunning, van een inrichting, waarin 
het broodbakkersbedrijf al d an niet uit
sluitend zal worden uitgeoefend. 

G elet op de blijkens het bepaalde in 
art. 1 en art. 10 van de Vestigingswet 
Kleinbedrij f 1937 in d ie wet gemaakte 
onderscheiding, waarbij onder "uitbrei 
den" in laatstbedoeld artikel is te ver
staan het in een reeds gevestigde inrich
ting t er uitoefening van een bedrijf me
de gaan uitoefenen van een bedrijf, dat 
tot een daarin tot dusver nog niet be
oefenden tak van detailhandel, ambacht 
of kleine nijverheid behoort, kan aan 
het begrip "vestigen van een inrichting" 
in art. x niet een zoo ruime beteekenis 
worden toegekend, dat daaronder het 
zoo juist bedoelde " uitbreiden" zou zijn 
begrepen. 

Mitsdien doet niet ter zake, dat het in 
de beschikking van o Dec. 193 7 vermel
de broodbakkersbedrijf een ander be
drijf is dan het broodverkoopersbedrijf, 
terwij l van het te laste gelegde vestigen 
van een inrichting geen sprake kan zi_in, 
indien reg. het broodbakkershedrijf 
mocht zijn gaan uitoefenen naast een 
reeds tevoren door hem in deze lfde in
richting uitgeoefend b roodverkoopers 
bedrij f. 

Op het beroep van P . A. W . v. B., café
houder en metselaar, te Mook, gemeente 
Mook en Middelaar, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr. -R echtbank te 
Arnhem van 24 Jan. 1939, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een door het 
Kantongerecht te Nijmegen op 19 October 
1938 gewezen mondeling vonnis, requirant 
ter zake van het "een inrichting vestigen 
zonder de daartoe ingevolge de Vestigings
wet Kleinbedrij f 193 7 vereischte vergun
ning", met aanhaling van de artt. 1 lid 5, 14 
lid aanhef en onder a en 16 dier wet, de be
schikking van den Minister van Economi-
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sche Zaken van 9 December 1937 N °. 46944 
M, en de artt. 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
een geldboete van vijf en zeventig gulden en 
vervangende hechtenis van één maand. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Rechtbank te Arnhem heeft bij vonnis 
van 24 Januari 1939, waartegen dit cassatie
beroep is gericht, rechtsprekende in hooger 
beroep, met vernietiging van een vonnis van 
den Kantonrechter te Nijmegen, ten laste 
van den requirant bewezen verklaard, dat hij 
in de gemeente Mook en Middelaar te Mook 
na 9 D ecember 1937 een broodbakkerij zijnde 
een inrichting, waarin anders dan voor eigen 
gebruik brood zou worden gebakken, heeft 
gevestigd en daarin in genoemd tijdvak voor 
het eerst brood heeft gebakken voor den ver
koop aan het publiek, zonder vergunning van 
den Minister van Economische Zaken. Met 
vermelding onder meer van art. 1, se lid en 
van art. 14, ie lid aanvang en sub a van de 
Vestigingswet Kleinbedrijf en van de Be
schikking van den Minister van Economische 
Zaken van 9 December 1937 n ° . 46944 M. 
werd hij deswege veroordeeld in een geld
boete van f 75 of 1 maand hechtenis. 

Middelen van cassatie zijn niet voorge
steld. 

Tijdens de behandeling der zaak door de 
Rechtbank had requirant wel verweer ge
voerd. Onder meer had hij betoogd dat niet 
gezegd kan worden dat hij in strijd met het 
verbod van den Minister de bedoelde inrich
ting had gevestigd omdat hij in zijn kruide
nierswinkel te Mook, reeds vanaf Juli-Aug. 
1937 brood verkocht aan het publiek. Ook 
heeft hij betoogd dat de vestiging door hem 
verdachte na 9 December 1937 van een 
broodbakkerij zou zijn te beschouwen als een 
uitbreiding van het reeds door hem uitge
oefende broodverkoopersbedrijf, hoedanige 
uitbreiding bij de bovenvermelde ministe
rieele beschikking van 9 December 1937 nog 
niet was verboden, doch eerst verboden werd 
op 17 Mei 1938 bij beschikking van genoem
den Minister n °. 31976 M. toen hij zijn 
broodbakkerij reeds lang had gevestigd. 

De Rechtbank heeft dit verweer ondeug
delijk geoordeeld op grond van de volgende 
overwegingen : Dat uit dien broodverkoop 
vóór 9 December 1937 slechts zou kunnen 
worden afgeleid, dat verdachte vanaf Juli
Augustus 193 7 het broodverkoopersbedrijf 
uitoefende, doch daaruit geenszins volgt, dat 
verdachte toen reeds een inrichting, waarin 
het broodbakkersbedrijf al dan niet uitslui
tend zal worden uitgeoefend, zoover die uit
oefening betreft had gevestigd. Dat blijkens 
de door genoemden Minister in de beschik
kingen van respectievelijk 9 December 1937 
n°. 46944 M. en 17 December 1937 n °. 
48348 M. opgenomen begripsbepalingen het 
broodbakkersbedrijf moet worden onder
scheiden van het broodverkoopersbedrijf en 
het vestigen van een broodbakkersbedrijf 
niet mag worden beschouwd als een uitbrei
ding van een broodverkoopersbedrijf. 

1939 

Ambtshalve heb ik aan de hand van de 
betrekkelijke verbodsbepaling en de daarmee 
samenhangende begripsbepaling nagegaan of 
die redeneering van de rechtbank juist is en 
de strafbaarverklaring van het bewezene 
kan dragen. Ik ben tot het resultaat geko
men, dat dit niet het geval is. 

De ministerieele beschikking van 9 Dec. 
1937 n ° . 46944 M. (sperregeling broodbak
kersbedrijf) luidt: 

Het is verboden een inrichting, waarin het 
broodbakkersbedrijf al dan niet uitsluitend 
·zal worden uitgeoefend, zoover die uitoefe
ning betreft, te vestigen zonder vergunning 
van den Minister van Economische Zaken. 
Onder de uitoefening van het broodbakkers
bedrijf wordt voor de toepassing van deze 
beschikking verstaan het bakken, het in 
voorraad hebben anders dan voor eigen ge
bruik, of het aan het publiek verkoopen van 
brood, met uitzondering van het in voorraad 
hebben of het aan het publiek verkoopen 
van brood, uitsluitend dan wel in hoofdzaak 
bestemd voor verbruik ter plaatse. 

De beschikking van 17 December 1937 n°. 
48348 M., waarvan de Rechtbank spreekt, 
(sperregeling broodverkoopersbedrijf) luidt: 

Het is verboden een inrichting, waarin het 
broodverkoopersbedrij f al dan niet uitslui
tend zal worden uitgeoefend, voorzoover die 
uitoefening betreft, te vestigen, zonder ver
gunning van den Minister van Economische 
Zaken. Onder de uitoefening van het brood
verkoopersbedrij f wordt voor de toepassing 
van deze beschikking verstaan het in voor
raad hebben anders dan voor eigen gebruik, 
of het aan het publiek verkoopen van brood, 
anders dan uit eigen bakkerij afkomstig, met 
uitzondering van het in voorraad hebben of 
het aan het publiek verkoopen van brood, 
uitsluitend dan wel in hoofdzaak bestemd 
voor gebruik ter plaatse. 

Uit de begripsbepalingen volgt dat de be
grippen broodbakkersbedrijf en broodver
koopersbedrijf der wet op gespannen voet 
staan met het spraakgebruik. Volgens de wet 
is er niet een tegenstelling tusschen brood
bakkersbedrijf en broodverkoopersbedrijf 
zooals de R echtbank m . i . ten onrechte aan
neemt. Alle broodverkoopersbedrijven zijn in 
den zin der wet broodbakkersbedrijven ook 
al wordt er nimmer gebakken . Slechts een 
deel der broodverkoopersbedrijven, nl. die 
welke brood anders dan uit eigen bakkerij 
afkomstig verkoopen, zijn in den zin der wet 
broodverkoopersbedrijven. 

Wij moeten ons natuurlijk aan de wette
lijke definitie houden en dan blijkt dat, als 
het waar zou zijn dat requirant reeds vóór 9 
December 193 7 een broodverkoopersbedrijf 
had, hij volgens de wettelijke begripsbepa
ling reeds vóór 9 D ecember 1937 een brood
bakkersbedrijf in den zin der wet zou hebben 
gehad. 

Dan zou echter het verbod in de voor
noemde ministerieele beschikking van 9 De
cember 1937 vervat, waarop het in dit geval 
alleen aankomt, niet op hem van toepassing 
zijn. Van vestiging van een broodbakkers-
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bedrijf zou dan te zijnen aanzien geen sprake 
zijn. 

De conclusie van het bovenstaande kan 
m. i. geen andere zijn dan dat het vonnis van 
de Rechtbank, waartegen het cassatieberoep 
is gericht, voorzooveel de strafbaarverkla
ring van het bewezenverklaarde betreft niet 
voldoende met redenen omkleed is. 

Ik concludeer tot vernietiging daarvan uit 
dien hoofde met verwijzing der zaak naar het 
Gerechtshof te Arnhem ten einde de zaak op 
het bestaande hooger beroep te berechten. 

D e Hooge Raad, e::nz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
0. dat aan requirant is te laste gelegd, dat 

hij in de gemeente Mook en Middelaar te 
Mook, in of omstreeks de tweede helft van 
de maand December 1937 of in de eerste 
helft van de maand Januari 1938, in ieder 
geval nà 9 December 1937 een broodbakkerij 
zijnde een inrichting, waarin anders dan voor 
eigen gebruik brood zou worden gebakken, 
heeft gevestigd, en daarin in genoemd tijd
vak voor het eerst brood heeft gebakken voor 
den verkoop aan het publiek, zonder vergun
ning van den Minister van Economische 
Zaken; 

dat de Rechtbank dit telastegelegde be
wezen heeft verklaard - met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld - met dien ver
stande dat het vestigen is geschied na 9 D ec. 
1937; 

0 . dat de Rechtbank deze bewezenverkla
ring heeft doen steunen, 

vooreerst op de verklaring van requirant 
ter terechtzitting, inhoudende, dat hij in de 
maanden 0ctober en November 1937 in zijn 
perceel R ijksweg A 96 te Mook (gemeente 
Middelaar en Mook) een broodbakkerij heeft 
gebouwd, t . w. een heete luchtoven, met de 
bedoeling daarin brood te bakken anders dan 
voor eigen gebruik; dat die bakkerij in Nov. 
1937 gereed was, dat hij echter vóór 9 Dec. 
1937 in die broodbakkerij geen brood heeft 
gebakken, doch eerst na dien datum is aan
gevangen daarin brood te bakken voor den 
verkoop aan het publiek; dat hij het tarwe
meel voor die bakkerij na 9 Dec. 1937 heeft 
betrokken, uitsluitend van den getuige mo
lenaar Coenen en eenmaal van getuige Jans
sen; dat hij niet in het bezit was van een ver
gunning van den Minister van Economische 
Zaken om een inrichting, waarin het brood
bakkerijbedrijf al dan niet uitsluitend zal 
worden uitgeoefend, zoover die uitoefening 
betreft, te vestigen; 

en voorts op de verklaringen van de getui
gen J . P . Janssen en J . F. Coenen, hierop 
neerkomende, dat zij meel aan requirant heb
ben geleverd, en wel beiden voor het eerst 
na 9 Dec. 1937, Coenen voor het eerst op 24 
Dec. 1937; 

0. dat de Rechtbank voorts heeft over
wogen: 

"dat verdachte als verweermiddel heeft 
aangevoerd, dat hij in zijn kruidenierswinkel 
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te Mook, reeds vanaf Juli/Augustus 1937 
brood verkocht aan het publiek, hetwelk zijn 
zoon betrok van den bovengenoemden ge
tuige Janssen, bakker te Heumen; 

dat dit verweer echter niet opgaat, omdat 
uit dien broodverkoop vóór 9 D ecember 193 7 
slechts zou kunnen worden afgeleid, dat ver
dachte vanaf Juli/Augustus 1937 het brood
verkoopersbedrijf uitoefende, doch daaruit 
geenszins volgt, dat verdachte toen reeds een 
inrichting, waarin het broodbakkersbedrijf 
al dan niet uitsluitend zal worden uitge
oefend, zoover die uitoefening betreft, had 
gevestigd; 

dat evenmin opgaat het door den raads
man van verdachte aangevoerde verweer, dat 
de vestiging door verdachte na 9 D ecember 
1937 van een broodbakkerij is te beschouwen 
als een uitbreiding van het reeds door ver
dachte uitgeoefende broodverkoopersbedrijf, 
hoedanige uitbreiding bij de bovenvermelde 
ministerieele beschikking van 9 Dec. 1937 
nog niet was verboden, doch eerst verboden 
werd op 17 Mei 1938 bij beschikking van 
genoemden Minister n °. 31976 M, toen ver
dachte zijn broodbakkerij reeds lang had ge
vestigd ; 

dat immers blijkens de door genoemden 
Minister in de beschikkingen van respectie
velijk 9 December 1937 n ° . 46944 Men 17 
December 1937 n °. 48348 M , opgenomen be
gripsbepalingen het broodbakkersbedrijf 
moet worden onderscheiden van het brood
verkoopersbedrijf en het vèstigen van een 
broodbakkersbedrijf niet mag worden be
schouwd als een uitbreiding van een brood
verkoopersbedrijf ;" 

0 . dat door of namens requirant geen mid
del van cassatie is voorgedragen; 

0 . ambtshalve: 
dat in het bewezenverklaarde, blijkens het 

verband tusschen de drie in de telastelegging 
voorkomende tijdsbepalingen, onder "na 9 
December 1937" is te verstaan : kort na 9 
December 1937, dus op een tijdstip, toen nog 
gold de beschikking van den Minister van 
Economische Zaken van 9 December 1937 
n °. 46944 M , zooals deze luidde voordat zij 
bij die van 17 Mei 1938 n° . 31976 M werd 
gewijzigd; 

dat deze beschikking van 9 December 1937 
vóór bedoelde wijziging alleen verbood het 
voor zoover die uitoefening betreft vestigen, 
zonder vergunning van genoemden Minister, 
van een inrichting, waarin het broodbakkers
bedrijf al dan niet uitsluitend zal worde·n uit
geoefend; 

dat de Vestigingswet Kleinbedrijf 193 7 on
derscheid maakt tusschen het in art. 1 dier 
wet genoemde vestigen van een inrichting 
ter uitoefening van een tak van detailhandel, 
ambacht of kleine nijverheid, en het in art. 
10 vermelde uitbreiden van het in een inrich
ting uitgeoefend bedrijf met een tak van de
tailhandel, ambacht of kleine nijverheid, on
der welk uitbreiden is te verstaan het in een 
reeds gevestigde inrichting ter uitoefening 
van een bedrijf mede gaan uitoefenen van 
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een bedrijf, dat tot een daarin tot dusver nog 
niet beoefenden tak van detailhandel, am
bacht of kleine nijverheid behoort; 

dat derhalve aan het begrip "vestigen van 
een inrichting" in art. I niet een zoo ruime 
beteekenis kan worden toegekend, dat daar
onder het zoo juist bedoelde "uitbreiden" 
zou zijn begrepen; 

dat "vestigen van een inrichting" in voor
melde beschikking van 9 December 1937 en 
in de onderhavige telastlegging dezelfde be
teekenis heeft als in gemeld art. I; 

dat het dus niet ter zake doet, dat het in 
deze beschikking vermelde broodbakkersbe
drijf een ander bedrijf is dan het broodver
koopersbedrijf, en van het te laste gelegde 
vestigen van een inrichting geen sprake kan· 
zijn, indien requirant het broodbakkersbe
drijf mocht zijn gaan uitoefenen naast een 
reeds tevoren door hem in dezelfde inrich
ting uitgeoefend broodverkoopersbedrijf; 

dat derhalve het vonnis, waarbij is bewe
zenverklaard, dat requirant een broodbak
kerij heeft gevestigd, niet voldoende met re
dénen is omkleed; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
en recht doende krachtens art. 106 Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Arnhem ter berechting en afdoening op het 
bestaande hooger beroep, met inachtneming 
van het bij dat arrest bepaalde. 

N. J. 

I November 1939. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
55bis.) 

Terecht hebben Ged. Staten voor de 
berekening van de administratiekosten 
van het openbaar 1. o. niet in aanmer
king genomen het salaris en de pen
sioensbijdrage van den gemeente-ont
vanger, in verband met de omstandig
heid, dat alle schoolbesturen in de ge
meente de heffing en invordering der 
schoolgelden aan het gemeentebestuur 
hebben overgelaten. Afgezien overigens 
van de juistheid van de door Ged. Sta
ten toegepaste wijze van berekenen van 
het bedzag per leerling van de uitgaven 
voor het openbaar onderwijs in de on
derhavige gemeente, mag het bedrag niet 
worden verhoogd boven hetgeen vol
doende moet worden geacht voor de re -
<lelijke behoeften van een normale school 
in deze gemeente. In casu is niet aan
getoond, dat een normale school niet met 
het door Ged. Staten vastgesteld bedrag 
zou kunnen toekomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging voor Chris
telijk Nationaal Schoolonderwijs, te IJssel
monde, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Zuid-Holland van 6 Juni 1939, 4e af
deeling, N ° .. ~46, waarbij, met wijziging van 
het besluit van den raad der gemeente IJs-
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selmonde van 20 December 1938, het bedrag, 
bedoeld in art. 55bis, eerste lid, der Lager 
Onderwijswet 1920, voor het openbaar ge
woon lager onderwijs in die gemeente over 
het jaar 1939, door den gemeenteraad be
paald op f 7.99 per leerling, nader is vastge
steld op f 8.22 per leerling; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
G:eschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
II October 1939, N °. 551; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 October 1939, N ° . IIII9, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0 . dat de raad der gemeente IJsselmonde 
bii besluit van 20 December 1938 het in het 
eèrste lid van art. 55bis der Lager Onderwijs
wet 1920 bedoelde bedrag per leerling voor 
het jaar 1939 heeft vastgesteld op f 7.99; 

dat, nadat het vorengenoemd schoolbe
stuur zich tot Ged. Staten van Zuid-Holland 
om verhooging van dit bedrag had gewend, 
deze bij besluit van 6 Juni 1939, 4e afdee
ling, No. 346, het bedrag der vergoeding heb
ben verhoogd tot f 8.2 2 per leerling, daarbij 
o.a. overwegende, dat, zooals reeds uit het 
adres van beroep valt af te leiden en ten 
overvloede in een van hunnentwege · gehou
den bijeenkomst met vertegenwoordigers van 
alle besturen der in de gemeente gevestigde 
lagere scholen vanwege het appelleerend 
schoolbestuur werd bevestigd, aan het be
roep de bedoeling ten grondslag ligt, dat bij 
de te geven beslissing door hun college alle 
posten, waaruit het bestreden bedrag, inge
volge het bepaalde bij art. 55bis der Lager 
Onderwijswet 1920 is samengesteld, nader 
worden onderzocht en zoo noodig gewijzigd; 
dat hiermede rekening houdend voor de 
vaststelling van het bestreden bedrag nader 
in aanmerking dienen te worden genomen: 

a . de kosten van instandhouding, bedoeld 
in het voormelde art. 55bis, eerste lid, der 
wet; dat, nu in de betrokken gemeente geen 
scholen gevestigd zijn, welke in het geval 
verkeeren, voorzien in artikel 101, tweede 
lid, volzin 2, der wet, in de onderwerpelijke 
raming gemakshalve mede kunnen worden 
begrepen de kosten voor geringe en dage
lijksche reparatiën in den zin van art. 55 
onder e der wet; dat door den raad in zijn 
bestreden besluit voor deze kosten van in
standhouding in ruimen zin wordt geraamd 
een bedrag van f 160, zoomede, afzonderlijk, 
een bedrag wegens kosten voor brandverze
kering, van f 71.04; dat deze ramingen bij 
het van hunnentwege ingesteld plaatselijk 
onderzoek, hetwelk goeddeels plaats had in 
de hiervoren bedoelde bijeenkomst van vér
tegenwoordigers der betrokken schoolbestu
ren, juist zijn bevonden, weshalve zij in be
roep kunnen worden gehandhaafd; dat hun 
college mitsdien te dezen in beroep rekent 
met een uitgaaf van f 160 + f 71.04 =· 
f 231.04; b. de kosten voor het onderhouden 
van de schoolmeubelen en voor het aanschaf
fen en onderhouden van de schoolboeken, 
leermiddelen en schoolbehoeften, in dier 
voege als in art. 55bis, eerste lid, der wet 
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nader wordt omschreven; dat weliswaar door 
den raad in zijn bestreden besluit ter zake 
van het onderhouden der schoolmeubelen 
een bedrag van f 90 wordt geraamd, doch t en 
onrechte; dat toch blijkens het meerbedoeld 
plaatselijk onderzoek ter zake met een be
drag van f 80 kan worden volstaan; dat door 
het gemeentebestuur wegens kosten voor het 
aanschaffen van schoolboeken en dergelijke 
in het bestreden besluit wordt gerekend met 
een bedrag van f 2 per leerling; dat echter, 
zooals door het schoolbestuur in de toelich
ting van zijn adres wordt opgemerkt, daar
nevens voor de openbare lagere school we
gens kosten van aanschaffing van nieuwe 
leermiddelen was geraamd een bedrag van 
f 825, hetwelk evenwel niet voor de bereke
ning van het bestreden bedrag in aanmer
king is genomen; dat nu wel voor althans 
een deel der aanschaffingen, waarop het ge
melde bedrag van f 825 betrekking heeft, 
met het Rijksschooltoezicht, hetwelk ter 
zake door den Onderwijsraad is gehoord en 
met dat college kan worden aangenomen, dat 
dit buiten beschouwing laten terecht is ge-• 
schied, aangezien de desbetreffende aan
schaffingen strekken tot vervanging van 
leer- en hulpmiddelen, die ten gevolge van 
langdurig gebruik niet meer gebruikt kun
nen worden, doch dat zulks, naar uit het 
meerbedoelde, van hunnentwege ingesteld 
plaatselijk onderzoek is gebleken, toch kwa
lijk van alle deze aanschaffingen kan worden 
verklaard; dat met de vertegenwoordigers 
van de betrokken schoolbesturen moet wor
den aangenomen, dat de billijkheid ten deze 
zal worden betracht als voor de berekening 
van het bestreden bedrag uit dezen hoofde 
met een bedrag van f 2.60 per leerling in 
plaats van zooals in het raadsbesluit is aan
genomen van f 2 per leerling wordt rekening 
gehouden; dat mitsdien nu, zooals hieronder 
nader zal worden aangegeven, van een ge
middeld leerlingental van 241 2/3 moet wor
den uitgegaan, te dezen door hun college in 
beroep moet worden geraamd een bedrag van 
2412/3 X f 2.60 = f 628.33; c. de kosten voor 
verlichting en verwarming en het schoonhou
den van schoolgebouwen; dat deze kosten 
door den raad zijn geraamd op f 951, welk 
bedrag in beroep kan worden aangehouden, 
mits daarop een aftrek van f 35 wordt toe-
gepast wegens kosten, veroorzaakt door het 
in gebruik geven van een vertrek der open
bare lagere school als uitleenbibliotheek; dat 
mitsdien, in overeenstemming ook met de 
vertegenwoordigers der betrokken schoolbe
sturen op de hiervoren bedoelde bijeenkomst 
ter zake een uitgaaf dient te worden geraamd 
van f 951 - f 35 = f 916; d. de kosten voor 
de schoolbibliotheken: dat uit dezen hoofde 
door het gemeentebestuur geen uitgaven zijn 
geraamd; dat echter aan de openbare lagere 
school een bibliotheek is verbonden, welke, 
aangezien daaraan den laatsten tijd geen uit
gaven zijn ten koste gelegd, in verval dreigt 
te geraken; dat het mitsdien redelijk moet 
worden geacht, indien voor dit doel een zoo
danige uitgaaf wordt geraamd, dat ter zake 
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de noodige herstellingen en aanvullingen 
kunnen geschieden, zoodat deze voor de 
school nuttige instelling weder behoorlijk 
kan functionneeren; dat het deswege uit te 
trekken bedrag in redelijkheid op f 20 kan 
worden gesteld; e. andere uitgaven ter ver
zekering van den goeden gang van het 011-
derwijs; dat uit dezen hoofde door het ge
meentebestuur in het bestreden besluit een 
uitgaaf van f 30 wordt geraamd wegens "kos
ten (voor de) oudercommissie"; dat kosten 
als zoodanig, in verband met de omstandig
heid, dat zij worden vermeld onder m in 
art. 55 der wet en voorts d e bijzondere scho
len een instituut als deze wettelijk ingestelde 
oudercommissies niet kennen, voor de bere
kening van het bestreden bedrag buiten aan
merking zouden behooren te blijven; dat 
echter bij het meerbedoeld plaatselijk on
derzoek is gebleken, dat de door den raad 
geraamde uitgaaf in feite goeddeels betreft 
de aan de school verbonden ouderavonden; 
dat de kosten aan deze ouderavonden ver
bonden, nu soortgelijke bijeenkomsten even
eens aan de bijzondere lagere scholen wordèn 
gehouden, wel voor de hierbedoelde bereke
ning in aanmerking dienen te· worden geno
men, althans voorzoover deze kosten niet in 
een te ver verwijderd verband tot het onder
wijs staan; dat mitsdien met name buiten 
beschouwing dienen te worden gelaten kos
ten voor verteringen, voor reiskosten, voor
stellingen, tentoonstellingen en dergelijke, 
voorzoover die op ouderavonden betrekking 
hebben; dat de aldus beperkte uitgaven, wel
ke in het onderwerpelijke geval op f ro per 
jaar dienen te worden gesteld, inderdaad 
voor de berekening van het bestreden bedrag 
in aanmerking dienen te worden gebracht; 
dat eveneens als uitgaven ter verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs voor 
het gestelde doel kunnen medetellen de in de 
toelichting op het adres van beroep genoem
de bedragen ad f 15.48 en f 25, respectieve
lijk wegens premies voor de ongevallen- en 
ziekteverzekering en wegens reis- en ver
blijfkosten in verband met het bezoeken van 
sollicitanten voor vacante betrekkingen bij 
het openbaar lager onderwijs; dat zulks ech
ter niet het geval is met de in de gemelde 
toelichting op het beroep genoemd bedrag 
van f 8.89, aangezien dit bedrag niet, zooals 
in de bedoelde toelichting wordt gesteld, be
treft inkoop van pensioen voor de bij het 
openbaar gewoon lager onderwijs in dienst 
zijnde beambten; dat onder de andere uitga
ven ter verzekering van den goeden gang 
van het onderwijs voorts begrepen zijn de 
zoogenaamde kosten van administratie, wel
ke zijn te onderscheiden in a. loon van de 
ambtenaren, welke deze administratie ver
richten, b. bureaukosten voor deze ambtena
ren en c. kosten van papier, drukwerk enz., 
benoodigd voor de hierbedoelde administra
tie; dat deze kosten, blijkens het meerbe
doelde plaatselijk onderzoek, in redelijkheid 
dienen te worden gesteld op respectievelijk 
f (45 X 1.10) = f 49.50 + f 5 + f 5.50 = 
f 60; dat het appelleerend schoolbestuur ten 



slotte terecht stelt, dat het gemiddeld leer
lingental van het openbaar lager onderwijs 
door den raad in zijn bestreden besluit niet 
juist is berekend; dat het gemiddeld leerlin
gental der openbare lagere school immers op 
de twee reeds verschenen teldata in 1939 
heeft bedragen respectievelijk 247 en 249 en 
op den derden en laatsten teldatum van dit 
jaar, mede in verband met de opening der 
Roomsch-Katholieke bijzondere lagere 
school, vermoedelijk 229 zal bedragen; dat 
mitsdien voor de berekening van het bestre
den bedrag ook naar de meening van de ver
tegenwoordigers der onderscheiden schoolbe
sturen in de hiervoren bedoelde bijeenkomst 
moet worden gerekend met een gemiddeld 
leerlingental van (247 + 249 + 229) : 3 = 
2412/3; dat, gezien deze cijfers, het bestreden 
bedrag in beroep dient te worden bepaald 
op f (231.04 + 80 + 628.33 + 916 ?+ 20 
+ 10 + 15-48 + 25 + 60) : 241-/3 = 
f 1985.85 : 2412/3 = f 8.22; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat Ged. Staten bij de berekening van het 
bedrag per leerling de over 1939 te maken 
administratiekosten van de gemeente voor 
het openbaar lager onderwijs hebben ge
raamd op f 60, hetwelk neerkomt op een be
drag van f 60 : 241 2/3 = f 0.24½ per leer
ling; dat deze raming echter veel te laag is, 
hetgeen veroorzaakt wordt door de omstan
digheid, dat bij de raming alleen gerekend is 
met een gedeelte van den post ambtenaren
salarissen tot een bedrag van f 45, bureau
kosten tot een bedrag van f 5, en kosten van 
papier en drukwerk tot een bedrag van f5.50; 
dat daarbij echter niet of niet voldoende re
kening is gehouden met de navolgende pos
ten: 

a . het salaris van den gemeen
teontvanger, inclusief pensioens-
bijdrage ... . ...... ....... . .. . . ....... . f 2626.53; 

b. het salaris van een typiste, 
inclusief pensioensbijdrage f 580.25; 

c. idem van een bode-concierge f 981.15; 
d . onderhoud en schoonmaak 

van het secretarie-gebouw ......... f 2I2.-; 

e. onderhoud en aankoop meu-
bilair ......... .............. .... ..... .... f 35.-; 

/ . verlichtingen verwarming ... f 500.-; 
g. abonnementen Staatsbladen 

enz. . ........ .... ... . ............. .. . ... f 175.-; 
h. onkosten archief .. .... . ..... ... f 35.-; 
i. telefoonabonnement enz .... f 548.60; 
j. contributie Vereeniging van 

Nederlandsche gemeenten .. .... .. . f n5.-; 
k. assurantiepremiën (inbraak, 

diefstal, enz.) .. ... . .............. . ... f 46.25; 
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J. glasverzekering . . .. ........... . .. f 7.35; 
m. brand- en stormschade ...... f 18.34; 
n. schrijf- en bureaubehoeften, 

porti, vrachten enz. . . . ............ f 600.- ; 
o. druk- en bindwerk ............ f 600.-; 
dat bovendien de gemeenteopzichter of 

-architect de reparaties aan de openbare 
scholen pleegt op te nemen en dat dus ook 
gerekend moet worden met zijn salaris, te 
stellen op f 776, inclusief pensioensbijdra
gen; dat de genoemde uitgaven volstrekt niet 
alleen gemaakt zijn voor andere gemeente
lijke diensten dan de verzorging van het 
openbaar onderwijs; dat derhalve ten onrech
te met de genoemde uitgaafposten bij de 
bepaling van het bovenbedoelde bedrag niet 
of niet voldoende is gerekend; 

0. dat uit het ambtsbericht van Ged. Sta
ten blijkt, dat dit college bij zijne bereke
ning wel degelijk de in het beroepschrift ver
melde posten in aanmerking heeft genomen, 
met uitzondering van die van het salaris en 
de pensioensbijdrage van den gemeenteont
vanger, zulks in verband met de omstandig
heid, dat alle schoolbesturen te IJsselmonde 
de heffing en invordering van de schoolgel
den aan het gemeentebestuur hebben over
gelaten; 

dat intusschen, wat er ook zij van de juist
heid van de door Ged. Staten toegepaste wij
ze van berekenen van het bedrag per leer
ling van de uitgaven voor het openbaar on
derwijs in de gemeente IJsselmonde over het 
jaar 1q39, het bedrag der vergoeding inge
volge het bepaalde bij art. 55bis, derde lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 niet mag wor
den verhoogd boven hetgeen voldoende moet 
worden geacht voor de redelijke behoeften 
van een normale school in de gemeente IJs
selmonde; 

0 . dat, mede in aanmerking genomen, dat 
het bedrag, dat voor de behoeften van een 
normale school in de desbetreffende gemeen
te redelijkerwijze voldoende moet worden ge
acht, slechts bij benadering kan worden ge
raamd, naar Ons oordeel in dit geval door 
den appellant niet voldoende is aangetoond 
geworden, dat een normale school te IJssel
monde niet met een bedrag ad f 8.22 per 
leerling ten deze zou kunnen toekomen; 

dat mitsdien de bestreden beslissing be-
hoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
heot beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderw-ijs, Kunsten e n 

W ~tenschappen enz. 
(A.B.) 
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gedrukt op geel papier. 

Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. r). -
De vroedvrouw, van wie destijds reeds was 
beslist, dat zij niet is ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet 1922, kan niet worden 
aangemerkt als ambtenaar in den zin der 
Ambtenarenwet 1929.Zij behoort dus niet
ontvankelijk te worden verklaard in haar 
beroep . 5 januari. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58 re 
lid). - Ongeschiktheid "naar het oordeel 
van B. en W."; aan den rechter is met deze 
laatste woorden een oordeel omtrent het 
als dan niet bestaan van ongeschiktheid 
onttrokken. - Détournement de pouvoir? 
B. en W. waren vrij te kiezen tusschen het 
opleggen van een straf en het geven van 
ontslag wegens ongeschiktheid. Zij hebben 
die vrijheid niet misbruikt ( anders: het 
Scheidsgerecht). 9 Februari. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. z). -
Ter beoordeeling van de vraag, of de 
eischer beschouwd moet worden als amb
tenaar - hetgeen in dit geval beteekent, 
of hij benoemd is tot gemeente-geneesheer 
- , moet meer waarde worden toegekend 
aan de voorstelling, die den gemeenteraad 
bij het nemen van het besluit, waaruit de 
eischer zijn benoeming meent te mogen af
leiden, voor oogen moet hebben gestaan, 
dan aan de dubbelzinnige bewoordingen, 
waarin een ander orgaan - B. en W. -
van dat besluit aan den eischer heeft ken
nis gegeven. In casu is het bewuste besluit, 
op grond van de omstandigheden, getoetst 
aan de bovenstaande opvatting, niet aan te 
merken als een benoemings-, maar slechts 
als een beginsel-besluit. De eischer is der
halve niet benoemd, dus geen ambtenaar, 
dus niet-ontvankelijk. 16 Februari. 

- Uitspraak Ambtenarengerecht Amster
dam. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58 re lid). 
- Klagers - echtelieden - zijn bij één 
raadsbesluit benoemd tot vader en moeder 
in het bestedelingenhuis, en voor hen is één 
jaarwedde en één pensioensgrondslag vast
gesteld. De vrouw heeft wegens ziekte ge
ruimen tijd haar werkzaamheden niet kun
nen verrichten en zal naar het oordeel van 

den gemeentearts daartoe ook niet meer 
geschikt worden. Op dien grond heeft de 
Raad haar eervol ontslag verleend en den 
man ongeschikt geoordeeld voor zijn be
trekking en hem wegens ongeschiktheid, 
anders dan tengevolge van ziels- of li
chaamsgebreken, eervol ontslag verleend 
onder toekenning, ingevolge het ambtena
renreglement, van een naar billijkheid te 
bepalen vergoeding. - Het gerecht be
slist, dat de vrouw terecht is ontslagen op 
grond van ongeschiktheid wegens ziels- of 
lichaamsgebreken, en dat de man, van het 
oogenblik af, waarop zijn echtgenoote niet 
langer in staat was haar betrekking te ver
vullen, voor zijn betrekking ongeschikt was 
en bleef uit anderen hoofde dan wegens 
ziels- of lichaamsgebreken. Ten aanzien 
van het bedrag der naar billijkheid toege
kende vergoeding heeft het gerecht zich 
er toe te bepalen na te gaan, of de Raad 
zich bij het vaststellen der vergoeding heeft 
laten leiden door overwegingen, aan de bil
lijkheid ontleend. 28 Februari. 

- Uitspraak Centr. Raad v. Beroep. ( Amb
tenarenwet 1929 art. 58 zste lid j 0

• art. 
126). - Niet de C . R. v. B ., doch de Kroon 
heeft te beoordeelen, of het bevoegde pol
dergezag nalatig is gebleven voorschriften 
voor de po/der-ambtenaren vast te stellen 
betreffende schorsing; het schorsingsbe
sluit kan niet strijden met niet-bestaande 
voorschriften. - Het administratief orgaan 
(polderbestuur), dat het aangevallen be
sluit heeft genomen, was wettig samenge
steld. 16 Maart. 

- Uitspraak Centr. Raad v. Beroep. ( Amb
tenarenwet 1929 art. 58 re lid, Alg. Rijks
ambtenarenreg/ement art. 6). - Algemeen 
verbindend voorschrift. De Raad van Mi
nisters is niet bij wet of algemeenen maat
regel van bestuur bevoegd verklaard naast 
art. 6 van het A. R. A. R. een aanvullende 
regeling te geven. De desbetreffende "cir
culaire" van dien Raad is dan ook alleen 
te beschouwen als een leidraad voor de 
Ministers bij de uitoefening van hun be
voegdheid tot aanstelling van ambtenaren, 
maar geenszins als een algemeen verbin
dend voorschrift, waarop een ambtenaar 
zich tegenover een Minister kan beroepen. 

23 Maart. 
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- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
Amsterdam. ( Ambtenarenwet z929 art. 58 
ze lid). - B. en W. hebben geweigerd het 
salaris over een maand aan een ambtenaar 
uit te betalen op grond, dat de Raad de 
desbetreffende begrootingspost met het be
drag van het jaarsalaris van dien ambte
naar heeft verminderd. Zij hebben dus
doende gehandeld in strijd met een bepa
ling van het ambtenarenreglement, Jui
dend: ,,De ambtenaar heeft recht op zijn 
bezoldiging tot den dag v an ingang van het 
ontslag uit zijn ambt of tot den dag van 
overlijden" . De vermindering van den be·
grootingspost kan de aanspraken op salaris 
van eiken ambtenaar afzonder/ijk niet 
deren. z April. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 58, ze 
Jid). - De salaris-verordening voor de po
litie der gemeente Z . is gewijzigd m. i. v . 
een vroegeren datum dan dien, waarop het 
Koninklijk B esluit tot goedkeuring van die 
wijziging is genomen. Zulks is geoorloofd. 
Met name wordt niet met terugwerkende 
kracht ingegrepen in "verkregen rechten", 
nu B. en W. van Z. hebben besloten het 
ingevolge de gewijzigde verordening te veel 
betaalde over de periode, ver/oopen tus
schen beide v_orenbedoelde data , op nog 
uit te betalen termijnen in te houden. De 
betalingen over die periode moeten nl. als 
voor/oopige worden beschouwd. 6 April. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. (Grondwet art. 7; Alg. Rijksamb
tenarenreglement art. 98). - Art. 7 van de 
Grondwet (,,vrijheid van drukpers") ziet 
niet op en zegt niets over de v erhouding 
van de Overheid tot de in haar dienst zijn
de ambtenaren. - Grieving of krenking 
van bevolkingsgroepen door middel v an 
een brochure levert-ook al heeft de straf
rechter dienaangaande niet geoordeeld -
ongeschiktheid van den gemeente-hoofd
ambtenaar op. 6 April. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 29 : 
Bezoldigingsbesluit Burg. Rijksambtena
ren z934 Bijl. C. hfdst. Il.) - Men kan 
als gemachtigde in Pene, en als getuige 
(-deskundige) in een andere, volkomen 
analoge, zaak worden gehoord. - De 
leeraar, die verbonden is aan één school, 
aan welke zijn wedde wordt berekend naar 
Rijkssalarisnormen, en aan een of meer 
scholen zonder zoodanige normen, heeft 
recht op zijn volledige salaris, berekend 
naar art. 2 van Bijl. C. hfdst. II van het 
Bezold. Besluit Burg. R. A. z934, en valt 
niet - blijkens den duidelijken, zij het 
niet bedoelden tekst van art. 20, lid 6, van 
dit hfdst. II - onder de leeraron, op wier 
salaris de korting volgens art. 20 m ag wor
den toegepast. 25 Mei . 

- Uitspraak van den Cet1tralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 Art. 58 ze 
lid, Art. 99.) - ,,L 'inter/ocutoire ne /ie pas 
Je ju~e". Dit adagium geldt ook in het 
ambtenarenrecht: het Ambtenarengerecht 
was vrij om, na de zaak geschorst te heb-

ben ten einde getuigen te hooren en na 
getuigen gehoord te hebben, een uitspraak 
te geven, welker gronden de overbodig
heid van het getuigenverhoor aan het 
licht doen treden. - De rijksklerk ze 
klasse, tevens bureelchef, ten parkette be
kleedt niet een ongedeeld ambt noch, als 
bureelchef, een afzonderlijk ambt. Hii is 
niet tot bureelchef benoemd, maar aa~ge
wezen, zijn ontheffing uit die functie mag 
niet beschouwd worden als een ontslag; 
aanwijzing en ontheffing zijn figuren, 
waaromtrent nadere rechtsregelen niet zijn 
gesteld, er kan dus geen strijd zijn met 
eenig algemeen verbindend voorschrift. 

25 Mei. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 Art. 58, ze 
lid, Gemeentewet Art. 209a j 0

• art. 223). 
- Niet de commissaris van politie, maar 
bij uitsluiting het College van B. en W . is 
- ingevolge aä. 209, sub a, en art. 223, 
lid 2, der Gemeentewet - bevoegd den 
klerken der gemeente-politie de verplich
ting tot het gebruik van eigen rijwiel ten 
behoeve van den dienst op te leggen. B. en 
W. hebben zulks in casu niet gedaan; zij 
hebben mitsdien terecht geweigerd de in 
de desbetreffende verordening voorziene 
toelage voor verplicht gebruik van eigen 
rijwiel aan de klerken der gemeente-politie 
toe te kennen. s Juli. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
Rotterdam. ( Ambtenaremvet z929 art. 58 
ze Jid.) - De bepalingen van het gem. 
ambtenarenreglement betreffend de geval
len, waarin eervol en niet-eervol ontslag 
wordt gegeven, houden in een limitatieve 
opsomming van de gevallen, waarin ont
slag mag worden verleend. - Op grond 
van de feiten is het gerecht van oordeel, 
dat het ontslag aan klager in feite niet is 
verleend wegens reorganisa tie van het 
dienstvak, gelijk in het ontslagbesluit is 
vermeld, doch dat het zijn oorsprong vond 
in den wensch van het gemeentebestuur 
om een naar zijn meening ongeschikten 
ambtenaar te verwijderen. - Waar het 
reglement voorschrijft, dat het ontslag 
wordt verleend met opgaaf van redenen, 
is deze bepaling niet in achtgenomen door 
op te geven dat het ontslag wegens reorga
nisatie plaats vond, terwijl de ware reden 
was ongeschiktheid. - Het ontslag-besluit 
wordt vernietigd. zo Juli . 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. zo6, 
Jid z). - De in deze bepaling gegeven be
roepstermijn begint, volgens haar duide
lijke bewoordingen, te /oopen met ingang 
van den dag der uitspraak, en dus niet 
met ingang van dien, waarop van de uit
spraak voor het eerst is kennis genomen. 
Hieru it volgt, dat - om niet nader te 
achterhalen redenen - de wetgever den 
beroepstermijn verschillend heeft gesteld, 
naar gelang het gaat om een beroep ( art. 
60, leden z en .,) of om een hooger beroep 
( art. zo6, lid z). 5 October. 
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- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 24, art. 
3, ze lid sub b). - Een ongunstige be
oordeeling in het conduiterapport van een 
officier moet beschouwd worden als een 
besluit, waardoor die ambtenaar recht
streeks in zijn belang wordt getroffen. -
Het thans aangevallen, door den Com
mandant der Marine genomen, besluit is 
door een administratief orgaan genomen. 

I9 October. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. (Ambtenarenwet z929 artt. zz6 
en n8, Armenwet art. 67). - De bepa
lingen van de artt. II6 en II8 der Ambte
narenwet z929 moeten buiten toepassing 
blijven, wanneer het betreft kosten te ,,er
halen op onderhoudsplichtigen, bedoeld in 
-de Armenwet; zulks volgt· uit art. 67, lid 
4, dier wet. Wanneer de Kantonrechter 
een beschikking tot wekelijksch verhaal 
van f 1 op een gemeente-ambtenaar heeft 
gegeven, is de gemeente niet bevoegd op 
diens salaris meer dan I z per week in te 
houden of te korten, ook al is inmiddels 
een achterstallige schuld ontstaan krach
tens die beschikking, omdat de gemeente 
met te groote lankmoedigheid heelt ge
draald met de tenuitvoerlegging der be
schikking. z9 October. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 58, ze 
lid, Wachtgeldbesluit art. 5). - Bij de be
rekening van wachtgeld aan den eervol 
ontslagen machinist van een waterschap 
is terecht uitsluitend in aanmerking geno
men het geldsbedrag, dat de betrokkene 
ten laste van het waterschap genoot en 
zijn terecht buiten aanmerking gelaten 
diens emolumenten als vrij wonen, vrij lei
dingwater, vrij electrisch licht en vrijdom 
van vischrecht. - Onder de toelagen, be
doeld in art. 5, eerste lid, van het Wacht
geldbesluit zijn zoodanige emolumenten 
niet begrepen, want onder die uitdrukking 
kunnen slechts in geld uit te keeren be
standdeelen van het salaris worden ver
staan. 19 October. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. 45 en 
58, re Jid). - De omvang van het twist
geding wordt bepaald door den inhoud van 
het aangevallen besluit; de ambtenaren
rechter moet de juistheid van het besluit 
toetsen aan de gronden, genoemd in art. 
58, lid 1 ( c.q. ook lid 2), der Ambtenaren
wet z929,onverschillig, of het besluit op die 
-gronden wordt bestreden; het is geoorloofd 
in hooger beroep een nieuwen grond tégen 
het besluit aan te voeren. - Er is geen 
strijd met eenig toepasselijk algemeen ver
bindend voorschrift, nu het ontslag is ge
geven op verzoek; niet gezegd kan worden, 
dat het verzoek tof ontslagverleening door 
het administratief orgaan met dreigemen
ten van den ambtenaar is afgedwongen. -
De opzeggingstermijn wordt beschouwd 
als een minimum-termijn, zoodat bij we
derzijdsch goedvinden ook op langeren ter-

mijn mag worden ontslag verleend. 
26 October. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. r, 58 
ze lid. Kon. Besluit rechtspositie burge
meesters art. 9. Gemeentewet art. 66). -
De burgemeester is ambtenaar in den zin 
van art. z, lid 1, der Ambtenarenwet 1929. 
- De bevoegdheid der Kroon aan een 
burgemeester ontslag te verleenen is door 
geen wettelijk voorschrift, ook niet door 
art. 9 van het K. B. d.d. 18 Nov. z932, 
S . 540, beperkt; evenmin bestaat eenig 
voorschrift nopens het aan dat ontslag te 
verbinden praedicaat "eervol". Mitsdien 
in casu geen strijd met eenig toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift. - Dé
tournement de pouvoir? In abstracto is 
deze figuur denkbaar, ook bij een hande
ling l{an de Kroon. In dit geval is evenwel 
niet gebleken van misbruik van bevoegd
heid, omdat het ontslag berust op de voor
stelling, welke de Minister van Binnen
landsche Zaken zich volkomen te goeder 
trouw had gevormd omtrent eischers ge
drag als burgemeester en als particulier, 
welk gedrag een Nederlandschen burge
meester onwaardig is. Gezien dat gedrag 
mocht de Kroon aan het ontslag het prae
dicaat "eervol" onthouden. 26 October. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, ze 
lid). - Strijd met eenig toepasselijk alge
meen verbindend voorschrift, doordat het 
aangevallen besluit - dat slechts gegeven 
kon worden na een advies door een Com
missie van Advies-is gegeven na eenniet
rechtsgeldig advies. De Commissie van 
Advies had nl. behooren te beslissen, of de 
betrokken officier het verhoor van even
tueele getuigen mocht bijwonen en hun 
vragen mocht stellen. Zonder een beslis
sing te nemen heeft de Commissie de ge
tuigen buiten tegenwoordigheid van den 
ollicier gehoord. Dit verzuim betreft meer 
dan een bloote formaliteit, want het trof 
ook het belang van den ollicier. 

26 October. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. ,). -
In tegenste/Jing tot den eersten rechter is 
de Centrale Raad van Beroep van oordeel, 
dat het besluit, waarbij eischer is benoemd 
tot uitvoerder bij de werkverschal/ing in 
de gemeente P., niet anders kan worden 
verstaan dan als een besluit, waarbij hij 
tot ambtenaar van die gemeente is aan
gesteld. - Uit den loop der gebeurtenis
sen kan worden afgeleid, dat het in de be
doeling heeft gelegen eischer m. i. v. 28 
April z933 als ambtenaar te ontslaan en 
op arbeidscontract in dienst te nemen. Ver
mits evenwel aan de toen gesloten arbeids
overeenkomst, op grond van de daarom
trent in de gemeente P. geldende regelen, 
rechtsgeldigheid moet worden ontzegd, is 
eischer, die zijn werk ten behoeve van de 
gemeente P. ook m.i. v. 28 April z933 
heeft voortgezet, ambtenaar gebleven (vgl. 
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C. R. v. B. 4 Jan. z937, A. B. z937, 32z), 
en was hij dit ook nog op den dag, waarop 
het thans beroepen besluit is genomen. Hij 
is ten onrechte in zijn beroep tegen dat be
sluit niet-ontvankelijk verklaard. Terug
wijzing naar het Ambtenarengerecht. -
N. B. bij uitspraak van gelijken datum 
( z939 B. 23) heeft de C. R. v. B. een ju
ridice gelijke uitspraak gegeven in zake 
denzelfden eischer tegen den Raad der Ge
meente P .; het Ambtenarengerecht had 
beide beroepen in één uitspraak behan
deld. 9 November. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. I z8). 
- Het tweede lid van art. u8 der Ambte
narenwet 1929 moet aldus worden ver
staan, dat de daarin genoemde ,·orderin
gen moeten bestaan ten tijde van het te 
nemen kortingsbesluit. De vragen, of zij 
nog op dit tijdstip bestaan, dan wel tenge
volge van ,,oJdoening of anderszins geheel 
of gedeeltelijk zijn te niet gegaan, moeten, 
ook al kunnen die vragen slechts aan de 
hand van het burgerlijk recht worden be
antwoord, beant,Poord worden door den 
ambtenarenrechter. - Zoowel de schade
loosstelling van art. 1639r, als de schade
vergoeding van art. 1639t B. W. zijn be
voorrechte inschulden ingevolge art. rr95, 
sub 4°, van dat Wetboek. Daarom is de 
vordering, waarvoor in casu is gekort, bui
ten de surséance van betaling en het daar
op gevolgde, gehomologeerde accoord ge
bleven; die vordering bestond derhalve tot 
het volle, in het vonnis van den Kanton
rechter genoemde, bedrag, toen het kor
tingsbesluit is genomen. 21 December. 

Arbeid. 
- Besluit tot W1Jz1gmg van het Koninklijk 

besluit van II Augustus 1934, S. 473, tot 
vaststelling van voorschriften, bedoeld in 
artikel II der Wet van 16 Mei 1934, S. 257, 
tot regeling van het verrichten van arbeid 
dopr vreemdelingen, zooals dit is aange
vuld bij Koninklijk besluit van 21 Decem
ber 1935 (Stbl. n °. 780). 

S. 854. 23 Juni. Blz. 464. 
ArbeldsgescWllenwet. 
- Besluit tot verdeeling van het Rijk in 

districten, als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid , der Arbeidsgeschillenwet 1923. 

S. 881. 10 Februari. Blz. 70. 
Arbelllswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Arbeids

wet 1919, art. 2). - Een duin is niet aan 
te merken als een grondwerk in den zin 
van art. 2 aanhef en onder c der Arbeids
wet 1919. Van een grondwerk in dien zin 
is eerst dan sprake, indien het door 's men
schen toedoen is tot stand gekomen. 

23 Januari. 
- Besluit tot aanwijzing van de bij een 

mijn behoorende bovengronds gelegen 
werken en inrichtingen, bedoeld in artikel 
1 , eerste lid, onder b, van de Arbeidswet 
1919, artikel 38, eerste lid, onder f, der 

Veiligheidswet 1934, en de artikelen 9, 
eerste lid , onder a en b, en 12, eerste lid , 
van de Mijnwet 1903 (S. 1904, n ° . 73). 

S. 841. 13 Februari. Blz. 55. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Arbeids

wet 1919 artt. 24 en 83; Sr. artt. 40 en 42; 
Sv. art. 297.) - De Arbeidswet 1919 geeft 
in de artt. 28 en 83 lid 6 een speciale en 
volledige voorziening voor gevallen, waar 
bijzondere omstandigheden een overtre
ding van het verbod van art. 24, lid 2 Ar
beidswet rechtvaardigen. - Na het zonder 
het verlangd resultaat volgen van den door 
art. 28 aangewezen weg was er voor een 
beroep op art. 83 lid 6 geen plaats meer, 
doch evenmin voor een beroep op over
macht, gegrond op dezelfde omstandig
heden en in wezen neerkomende op een 
betwisting van de juistheid der weigering 
van de gevraagde vrijstelling. Daarom 
heeft de Rechtb., wat er moge zijn van de 
door haar gebezigde gronden, het beroep 
op overmacht terecht verworpen. [Adv.
Gen . Rombach: De Rechtb. heeft haar 
vonnis eenigermate kwetsbaar gemaakt 
door hare omschrijving van de voorw aar
den, waaronder overmacht iemand straffe
loos maakt.] - Het door req. gevoerd ver
weer, gegrond op art. 42 Sr., zooals het 
door haar is opgevat, heeft de Rechtb. 
onderzocht en op juiste gronden verwor
pen [de Ministerieele missive van 23 Dec. 
1929 is geen beschikking steunend op art. 
28, lid s Arbeidswet en is dus niet als ,.wet
telijk voorschrift" aan te merken ], terwijl 
het betoog, dat de Rechtb. die beslissing 
zou hebben gegrond op feiten, afwijkende 
van die, welke vastgesteld waren bij von
nis van 7 April 1938, geen steun vindt in 
den inhoud van dat vonnis. - Waar req., 
door zich voor de Rechtb. op de in het 
derde middel genoemde stukken, welke 
door zijn raadsman werden overgelegd, te 
beroepen, blijk gaf reeds toen den inhoud 
daarvan te kennen, heeft hij er geenerlei 
belang bij zich ingevolge het uitsluitend in 
het belang van verd. gegeven voorschrift 
van art. 297 Sv. /. 1. er over te beklagen, 
dat die stukken ter terechtzitting niet zijn 
voorgelezen of door mededeeling van den 
inhoud te zijner kennis gebracht. [De Adv.
Gen. is van oordeel, dat dit rniddel tenge
volge van den bijzonderen aard van het 
verweer en de eenig mogelijke weerlegging 
door de Rechtb. in dit speciale geval on
gegrond is.] 27 Februari. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ar
beidsbesluit 1920, S . 694 van 1920, laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
16 Maart 1937 (S. n ° . 842). 

S . 846. 24 Maart. Blz. 67. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Arbeids

wet art. 68). - De in een arbeidslijst voor 
arbeid in een -inrichting als bedoeld in art. 
68 der Arbeidswet 1919 vermelde werktij
den kunnen zeer wel blijven beneden de 
bij of krachtens § 3, hoofdstuk IV dier wet 
getrokken grens. Mitsdien bestaat de mo-
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gelijkheid, dat arbeid buiten zoodanige in
richting verricht op andere dan in die lijst 
vermelde uren - en waarvoor de eisch 
van vermelding in een arbeidslijst inge
volge art. 68 niet geldt - niet in strijd is 
met het bij of krachtens die paragraaf be-
paalde. - [Anders Adv.-Gen. Holsteyn] . 

3 April, blz. 571. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Rust

dagbesluit voor transportarbeiders te land 
1929 (Koninklijk besluit van 6 Juni 1929, 
S. 306), gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 30 December 1929, S. 58'8. 

S. 864. 17 Juli . Blz. 481. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

430; R. 0. art. 99; Arb.wet 1919 art. z.) -
Nu het beroep gericht is tegen eene vrij
spraak, gegeven bij een met opene deuren 
uitgesproken vonnis van een Kantonger., 
dat tot het instellen van een onderzoek 
naar het al of niet bewezene der telaste
legging gerechtigd was, kan het beroep 
nimmer tot vernietiging van het bestreden 
vonnis leiden, zoodat de vraag, of het be
roep ontvankelijk is, onbeslist kan blijven 
en het beroep moet worden afgewezen. 
[Adv.-Gen. Rombach: Het beroep is ont
vankelijk, omdat de vrijspraak niet op den 
grondslag der telastelegging is gegeven, 
doch het moet worden verworpen, omdat 
bedoeld vormverzuim, ingevolge art. 99 
lid 2 R. 0 ., niet tot vernietiging kan lei
den]. - [Kantongerecht: Vrijspraak, om
dat het hier betreft werkzaamheden in 
eene veehouderij, immers in eene pluim
veehouderij, en niet werkzaamheden in 
eene fabriek in den zin van art. I , lid 2, 

onder a. - Adv.-Gen. Rombach: De op
vatting, dat eene pluimveehouderij is eene 
veehouderij in den zin van art. I, lid I, on
der a, is juist. De onderhavige werkzaam
heden zijn echter niet werkzaamheden in 
eene pluimveehouderij. De Kantonrechter 
is dus uitgegaan van eene onjuiste opvat
ting van het woord "arbeid" in de telaste
legging.] 13 November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Arbeids
wet 1919 art. z). - Onder werkzaamhe
den in een onderneming van landbouw in 
den zin van art. I der Arbeidswet 1919 
zijn niet alleen te verstaan het bewerken 
van den grond en het telen en oogsten der 
vruchten, maar ook het voor eigen gebruik 
of voor verkoop bewerken en het ten ver
koop afleveren van deze, voorzoover de 
wijze van bewerking niet valt buiten den 
aard van he( landbouwbedrijf. - In de 
onderhavige aardappel-sorteeronderne
ming placht gewerkt te worden aan en ten 
behoeve van het tot verkoop en gebruik 
meer geschikt maken van aardappelen, 
terwijl het hier gaat om aardappelen, welke 
voor rekening van verbouwers worden ge
sorteerd om aldus voor eigen gebruik of 
voor verkoop gereed te worden gemaakt. 
Deze werkzaamheden vormen dus een on
derdeel van voornoemde reeks van werk
zaamheden in een ondernemin g van land
bouw. ,3 November. 

Armenwet. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40.) 

- Van "a fschuiving" kan slechts sprake 
zijn, wanneer invloed van het bestuur van 
de bestaande verblijfplaats van een arme 
heeft medegewerkt tot de komst van dien 
arme in een nieuwe verblijfplaats. Daar
van is in casu geen sprake, nu de arme is 
verwezen naar het bestuur der gemeente, 
waar hij zijn verblijfplaats had. 9 januari. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40). -
Een geval van "a fschuiving" doet zich 
voor, nu aan de armlastige door het ge
meentebestuur van R . wel ondersteuning 
wat toegezegd, doch deze ondersteuning, 
met behulp waarvan zij haar intrek had 
genomen in het Volkshuis te Z ., zijnde de 
eenige mogelijkheid, waar zij onderdak kon 
krijgen, haar na een week niet meer werd 
uitbetaald, de burgemeester van R . daarna 
bleef weigeren haar ondersteuning te ver
leenen of onderdak te verschaffen, en een 
wethouder van R. haar heeft aangeraden 
zich te Z. te vestigen. 19 januari. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39). -
Patiënt had op 13 April 1938, toen de 
rechterlijke machtiging werd aangevraagd, 
woonplaats in de gemeente L ., daar de 
band met die gemeente niet werd verbro
ken tengevolge van de omstandigheid, dat 
hij in het voorjaar van 1932 door een ker
kelijk armbestuur werd uitbesteed in een 
inrichting te A ., waar hij sedert dien ver
bleef, en hij op het oogenblik dier uitbe
steding of daarna niet in staat is geweest 
tot het vestigen van een hoofdverblijf . 

25 januari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Armen

wet artt. ,, 3 en 13). - De meening van 
req. ( het 0 . M.), dat onder "instelling van 
weldadigheid" in art. 13 der Armenwet is 
te verstaan elke instelling, die op de in art. 
3 dier wet bedoelde lijst is ingeschreven, 
vermits de inschrijving en rangschikking 
op die lijst door B. en W. een, de rechter
lijke macht bindende, administratieve han
deling zoude zijn, is onjuist, daar uit art. 
76 blijkt, dat de inschrijving volgens art. 3 
niet het door de rechterlijke macht te eer
biedigen gevolg heeft, dat de op die lijst 
geplaatste instellingen zijn instellingen 
van weldadigheid in den zin van art. z. 

20 Februari . 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet Art. 2 j 0

• 

artt. 20 en 34). - Een stichting, ten doel 
hebbend de geneeskundige verzorging van 
armlastigen, is aan te merken als een bur
gerlijke instelling van weldadigheid, als 
bedoeld in art. 2 ,e lid onder a der wet. 
De gemeenteraad is bevoegd een zoodanige 
burgerlijke instelling in het leven te roe
pen en daarvoor ingevolge art . 20 der wet 
een reglement v ast te stellen. Echter kan 
een en ander niet worden beschouwd als 
het vaststellen door den raad van een ver
ordening tot regeling van de ~eneeskundige 
armenverzorging, als bedoeld in art. 34 ze 
lid onder r 0 der wet, waarvan alleen spra
ke zou kunnen zijn, indien het betrof eene 
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regeling van de geneeskundige armenver
zorging, rechtstreeks uitgaande van de ge
meente. Daaraan doet niet af, dat de on
derwerpelijke voorziening strekt tot ver
vanging van de bestaande regeling, waarbij 
de geneeskundige behandeling van .de 
armen is opgedragen aan geneesheeren en 
vroedvrouwen, op arbeidscontract in dienst 
der gemeente. 24 Februari . 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. z5). 
- Aan een vereeniging tot bestrijding der 
tuberculose met breeden opzet als de on
derhavige ( ten bate van het •sanatorium 
,,Sonnevanck" te Harderwijk) behoort toe
stemming tot het houden eener collecte 
slechts te worden geweigerd, indien ge
wichtige omstandigheden zich tegen het 
verleenen daarvan zouden verzetten. Als 
zoodanig kan niet '5e/den de ongunstige 
economische toestand in de gemeente, en 
evenmin de omstandigheid, dat het voor 
de gemeente niet mogelijk is om nauwkeu
rige controle te houden op de wijze, waar
op het aldaar bijeengebrachte geld zal wor
den besteed. 24 Februari. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. z5). 
- Terecht is toestemming tot het houden 
eener collecte geweigerd aan een vereeni
ging, die volgens haar huishoudelijk regle
ment op het gebied der tuberculosebestrij
ding slechts in beperkten zin steun ver
leent, immers slechts aan middenstanders, 
leden van een bisschoppelijk goedgekeurde 
middenstandsvereeniging en de te hunnen 
laste k omende familieleden, en bovendien 
slechts in die gevallen, waarin geen of on
voldoende steun van andere instellingen 
wordt ontvangen. O verwogen wordt dat 
door het verleenen van toestemming voor 
deze inzameling nadeel zou ivorden toege
bracht aan andere in de gemeente collec
teerende vereenigingen, die zich op ruimer 
schaal op he t gebied der tuberculosebestrij
ding bewegen. 24 Februari. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40). -
Een geval van afschuiving doet zich niet 
voor, nu weliswaar het burgerJ.ijk armbe
stuur te A. de vestiging van het armlastig 
gezin in de gemeente B. heeft mogelijk ge
maakt, doch de medewerking van dit be
stuur heeft plaats gevonden op aandringen 
van den behandelenden ~eneesheer, die in 
het belang van de gezondheid van den 
armlastige diens vestiging in een Ge/der
sche gemeente ten zeerste gewenscht acht
te, terwijl niet is gebleken, dat bij het arm
bestuur de bedoeling zou hebben voorge
zeten zich van het armlasti{J, gezin te ont
doen. 8 Maart. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39). -
De band met de gemeente G ., waar pa
tiënt als armlastige voor rekening eener 
diaconie in een diaconiehuis werd ver
pleegd, is niet verbroken toen hij door die 
diaconie werd overgeplaatst naar een te
h uis in de gemeente H ., om daarin voor 
hare rekenin g, te worden verpleegd, daar, 
aangenomen al dat hij op dat oogenblik 
nog in staat was tot het vestigen van een 

hoofdverblijf, hem zonder meer is bericht, 
dat de diaconie had besloten dat hij zou 
overgaan naar het tehuis te H ., en niet 
aannemelijk is gemaakt, dat hem de keuze 
zou zijn gelaten tusschen verdere verple
ging tè G . en overbrenging naar het tehuis 
te H. Als woonplaats in den zin van art. 39 
wordt dus aangewezen de gemeente G. 

8 Maart. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 20). -

Ten onrechte heeft de gemeenteraad be
sloten het aantal leden van het burgerlijk 
armbestutrr te brengen van 3 op 5, ten
einde ook vertegenwoordigers van den ar
beidersstand in dat bestuur zitting te doen 
nemen, daar de bestaande reglementsbe
paling aan de verwezenlijking van dit ver
langen niet in den weg staat en bij aanvul
ling der jaarlijksche periodieke vacature 
of bij tusschentijdsche vacature tot opne
ming van arbeiders in het armbestuur k an 
worden besloten. z6 Maart. 

- Koninkliik besluit. ( Armenwet art. 40). 
- Nu de ambtenaar bij de gemeentelijke 
instelling voor maatschappelijken steun te 
E. aan den armlastige heeft te kennen ge
geven dat hij te E . geen steun te wachten 
had en naar V. terug had te gaan, is door 
het verstrekken van deze inlichting op den 
terugkeer van den armlastige naar V . in
vloed uitgeoefend, welke aanleiding tot 
toepassing van art. 40 behoort te geven. 

5 April. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40). 

- Een geval van afschuiving van 0. naar 
R. doet zich niet voor, nu de gem. dien st 
te 0. redelijkerwijze heeft kunnen ver
wachten, dat de armlastige door overne
ming van een zaak te R ., waarvoor ge
noemde dienst hem hande/sge/d had ver
strekt, in R. in zijn onderhoud zou kunnen 
voorzien. Daaraan doet niet af, dat na de 
komst van den armlastige te R . gebleken 
is, dat hij de overgenomen zaak niet zou 
kunnen voortzetten, daar hem de daarvoor 
noodige vergunning door een crisisin,;tel
ling werd geweigerd, aangezien den dienst 
te 0. niet kan worden verweten, dat men 
van die ziide, na de door de politie te R . 
verstrekte inlichtingen, niet een nog verder 
gaand onderzoek heeft ingesteld. 

22 April. 
- Koninklijk besluit. _( Armenwet art. 40). 

- Door den armlastige tot verhuizen in 
staat te stellen, heeft het burgerlijk arm
bestuur te S. op zijn komst te R. invloed 
uitgeoefend, welke tot toepassing van art. 
40 2e lid aanleiding geeft , aangezien het 
op den weg ,,an dat armbestuur had ge
legen zich, alvorens de gevraagde hulp te 
verleenen, van de juistheid der beweringen 
van den armlastige, dat hij te R. werk zou 
kunnen krijgen, eenige zekerheid te ver
schaffen, hetgeen het heeft nagelaten. 

22 April. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39.) 

- Terwijl de patiente ingevolge art. 78 
B. W. woonplaats had in de gemee11te D ., 
werd niettemin de deskundige-verklaring, 
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krachtens welke zij in een gesticht is op
genomen, opgemaakt op verzoek van den 
burgemeester van A ., waar haar echtge
noot tevoren woonplaats had. Derhalve is 
deze verklaring door den betrokken des
kundige onbevoegde/ijk afgegeven en be
hoort zij als niet bestaande te worden aan
gemerkt, zoodat er geen plaats is voor het 
aanwijzen van de woonplaats van patiënte 
voor de toepassing v an art. 39. 23 Mei . 

- K oninklijk besluit. ( Armenwet Art. 40 .) 
- Wel heeft de burgemeester van N., door 
het toezeggen aan den armlastige van gel
de/ijken steun ook na zijn vertrek naar P . 
op de kom st van hem en zijn vrouw in P . 
invloed uitgeoefend, doch hierin kan geen 
grond tot toepassing van art. 40, 2e lid 
worden gevonden, daar mag worden aan-
genomen dat de ongesteldheid van de 
vrouw, die de hulp van hare dochter noode 
kon missen, een verhuizing naar de ge
meente P. , waar die doch ter zich ging ves
tigen, gewenscht maakte en de van de 
zijde van he t gemeentebestuur verleende 
medewerking voldoende rechtvaardigde. 

27 Mei . 
- Arrest van den Hoogen R Aad. ( Armenwet 

art. 63.) - Nu de Rechtb. v an oordeel 
was, da t over de 44 weken, waarop de ge
v raagde betaling betrekking had, reques
trant met een bedrag van f 2.50 p. w. kon 
volstaan, had zij bij hare beslissing ook het 
door requestrant in totaal te betalen be
drag hiermede in overeenstPmming moe
ten brengen. (De KantonrPchter had het 
verhaal bepaald op 44 X f 4, terwijl de 
Rechtb. in het totaal bPdrag van f z76 
geen wijziging had gebracht. Red.). 

9 juni. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40.)-

Onvoldoende ondersteuning, op zich zelf 
beschouwd, kan niet worden aangemerkt 
als invloed in den zin van art. 40. Zooda
nigen invloed levert wèl op de verstrek
king v an een geldsom voor aanschaffing 
van een ivoonschip, waardoor de armlas
tige in staat werd gesteld de gemeente te 
verlaten. D at deze elders in het onderhoud 
van zich en zijn gezin zou kunnen voor
zien, had niet zonder meer mogen zijn aan
genomen op den enkelen grond, dat de 
armlastige een flink man was, die kon en 
w ilde werken. - De wet verleent geen 
steun aan de opvatting, dat de aanspra
kelijkheid van he t ondersteunend orgaan 
in ieder geval zou moeten ophouden op 
het oogenblik, waarop de ondersteunde, zij 
het ook tijdelijk, w erk zou hebben gevon
den. - De wijze, waarop ondersteuning 
wordt v erleend, staat uitsluitend ter be
oordee/ing van het orgaan, dat steunt. 

9 Juni. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Armenwet 

artt. 28, 39. ) - Wanneer het betreft kos
ten van gestichtsverpleging van een be
hoeftigen krankzinnige k an het voorschrift 
van ar t . 28 Armenwet geen toepassing vin
den, terwijl voor de opneming geenerlei 
bemoeienis van een der besturen, genoemd 

in art. 30 Armenwet, door de wet wordt 
vereischt, zelfs niet als de gemeente, waar 
de arme zich bevindt, dezelfde is als die 
van de woonplaats, in art. 39 genoemd. De 
beslissing der Rechtbank ( die voor de ver
plegingskosten verhaal toestond) is -
welke ook de motieven mogen zijn, die 
haar daartoe hebben geleid - in elk ge
val juist. - Anders Proc.-Gen. Berger, 
met betoog, dat wel voor de v oorloopige 
ondersteuning ( art. 2 z, 2° ) maar, in ver
band met art. 29, 4°, niet voor de verdere 
ondersteuning, art. 28 buiten toepassing 
blijft. z6 juni. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 34 j 0
• 

art. 35.) - Daar onder de in art. 34 re lid 
genoemde punten nie t wordt vermeld het 
opheffen van de betrekking van gemeente
vroedvrouw, komt den inspecteur niet de 
bevoegdheid toe, tegen een daartoe ~trek
k end raadsbesluit bezwaren bij Ged. Sta
ten in te brengen. Het bezwaar van den in
specteur tegen een raadsbesluit tot wijzi
ging van de instructie van den gemeente
geneesheer en tot vaststelling van een in
structie voor een tweeden gemeentegenees
heer, ten doel hebbend de verloskundige 
armenpraktijk, welke tot nu toe door een 
gemeentevroedvrouw werd uitgeoefend, op 
te dragen aan de twee genoemde genees
kundigen, is niet dermate klemmend, dat 
het er toe moet leiden om in een aange
legenheid als deze, welke in de eerste 
plaats ter beoordeeling staat van den ge
meenteraad, tusschenbeide te komen. -
Ged. Staten hebben in strijd met het stel
sel der wet, zooals dit blijkt uit de artt. 35 
en 36, niet volstaan met te beslissen om
trent de gegrondheid van de door den in
specteur gemaakte bezwaren, doch daar
nevens bepaalde voorzieningen aan de ge
meente voorgeschreven. 17 Juni. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. :,2 j 0
• 

art. 30.) - Bij hulpbehoevendheid van 
een minderjarige, die niet een zelfstandige 
maatschappelijke positie heeft ten tijde 
dat in zijn ondersteuning moet worden 
voorzien, is de vader, wanneer deze niet 
bij machte is de kosten van verpleging te 
dragen, zelf als armlastige te beschouwen 
en is dus de gemeente, waar de vader 
woonplaats heeft, gehouden tot ondersteu
ning van dezen ten behoeve van den min
derjarige. 20 Juni. 

- Koninklijk besluit . ( Armenwet art. 40).
Nu het burgerlijk armbestuur te B . aan 
den armlastige op zijn verzoek geldelijke 
hulp voor zijne verhuizing naar M. heeft 
verleend, terwijl dit bestuur kon verwach
ten, dat de armlastige, die te B. niet in het 
onderhoud van zich en zijn gezin kon voor
zien, ook te M. ondersteuning zou behoe
ven, is er aanleiding tot toepassing van 
art. 40, 2e lid. De door den armlastige voor 
zijne verhuizing opgegeven reden, name
lijk dat zijne vrouw gaarne naar de pro
vincie" waar z ij geboren was, zou terug
keeren, kan de handelwijze van het burger
lijk armbestuur te B . niet rechtvaardigen. 

I juli. 
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- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40).
D e dienst voor maatschappelijk hulpbe
toon te E. heeft door ten behoeve van den 
armlastige een bijdrage te verleenen in de 
.kosten van verhuizing naar L., voor de 
vooruitbetaling van huur voor eenige we
ken en voor de aan schaffing van materieel, 
invloed uitgeoefend op de komst naar L ., 
waardoor het risico van armlastigheid op 
die gemeente werd afgewenteld. Bedoelde 
dienst heeft geen poging gedaan om in L. 
zekerheid te verkrijgen, dat de betrokkene, 
zooals hij beweerde, aldaar in loondienst 
kon komen, terwijl zulks van de zijde van 
den beweerden werkgever uitdrukkelijk 
wordt ontkend. Onder deze omstandighe
den zijn er redenen tot toepassing van art. 
40, 2e lid. z Juli. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40.) 
Door het verstrekken van een bedrag voor 
verhuiskosten van Emmen naar Amster
dam heeft het burgerlijk armbestuur te E . 
invloed uitgeoefend op de komst van het 
gezin te A. in den zin van art. 40. Al is het 
initiatief tot de verhuizing niet van het 
armbestuur uitgegaan, zoo mocht dat be
stuur toch niet veronderstellen dat de arm
lastige, die reeds op leeftijd en analpha
beet is, en zijn zoon, die boerenarbeider 
placht te zijn, te A. een bestaan voor het 
gezin zouden kunnen vinden. In dezen 
doet niet ter zake, of het gezin te E. bij 
zijn vertrek naar A. in armlastigen toe
stand verkeerde, daar art. 40 zulks niet 
v ordert. 8 juli. 

- Koninklij k besluit. ( Armenwet art. 40.)
De enkele omstandigheid, dat den arm
lastige van gemeentewege ondersteuning 
zou zijn geweigerd , kan niet worden opge
vat als invloed in den zin van art. 40. 
Evenmin kan als zoodanig worden be
schouwd de door den burgemeester of een 
gemeenteambtenaar gemaakte opmerking, 
dat de armlastige beter in zijn vroegere 
woongemeente had kunnen blijven. 

29 Juli . 
- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 40.)

Een geval van afschuiving is aanwezig, nu 
vaststaat dat het vertrek van de armlas
tige uit B . een gevolg is geweest van de 
omstandigheid, dat degeen, b~i wien de 
armlastige t e B. inJ-voonde, door een we t 
houder dezer gem eente met intrekking van 
de hem verleende ondersteuning is be
dreigd, voor het geval deze langer aan de 
armlastige huisvesting zou verleenen . 
Daaraan doet niet af, dat bedoelde onder
steuning niet door het gemeentebestuur, 
doch door een kerkelijk armbestuur werd 
verleend, daar de kosten dier ondersteu
ning, zooals meermalen, geheel door de 
gemeente aan het kerkelijk armbestuur 
werden gerestitueerd en de ondersteuning 
door dat armbestuur na overleg met het 
gemeentebestuur is toegeken d. 29 Juli. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39.)
Patiën t heeft in de laatste zes jaren tel
kens gedurende kortere of langere perioden 
verblijf gehouden in het doorgan gshuis van 

het Leger des H eils of in een volksloge
ment te G. In verband daarmede kan hij 
niet als een zwerver zonder vaste woon- of 
verblijfplaats worden beschouwd en moet 
de gemeente G. als woonplaats in den zin 
van art. 39 worden aangemerkt. 

z2 Augustus. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40.) -

De armlastige bevond zich te D . niet als 
z.g. passant naar zijn woonplaats A., doch 
hetzij om daar werk te zoeken hetzij om 
daar de in vrijheidsteiling van een hem be
kende af te wachten, e n had geneeskun
dige behandeling, zooal niet onmiddellijk, 
dan toch blijkbaar in de eerstvolgende da
gen noodig. Onder deze omstandigheden 
moet het hem verstrekken van reisgeld 
naar A. waarom hij niet had gevraagd, als 
een ongeoorloofde invloed, als in art. 40 
ze lid bedoeld, van de zijde der gemeente
politie, dus vanwege den burgemeester van 
D. worden beschouwd, zoodat er voor toe
passing van art. 40 2e lid aanleiding be
staat. z2 Augustu s. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40.) -
Het gemeentebestuur van B. heeft, door 
den armlastige, toen hij zich met zijn 
woonwagen in die gemeente bevond en om 
opneming van zijn v rouw in een ziekenin
richting verzocht, te verwijzen n aar de ge
meente A., zich schuldig gemaakt aan af
schuiving. Het feit dat in A . reeds een ver
zoek om opneming in een ziekenhuis aan
hangig was, kan de gemeente B . niet on t
heffen van de verplichting om den armlas
tige, toen hij zich te B . bevond, de door 
een geneeskundige wenschelijk geoordeelde 
ondersteuning te verleenen. 25 Augustus. 

- Koninklijk b esluit. ( Armenwet art. 39.) 
- Wel betreft het in casu een patiënt, die 
werd opgenomen in een aangewezen in
richting in den zin van art. 39 4e lid, doch 
nu een verklaring van een deskundige, als 
in dit Jid bedoeld, ten aanzien van den 
patiënt nimmer is afgegeven, is er geen 
plaats voor het aanwijzen door de Kroon 
van de woonplaats van den patiënt in den 
zin van art. 39. 29 Augustus. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 20.) 
- Terecht hebben Ged. Staten goedkeu-
ring onthouden aan een wijziging van het 
reglement van het burgerlijk armbestuur" 
strekkend tot verhooging van de beloo
ning van den administrateur, op grond, 
dat met het oog oo de financieele omstan
digheden der gem,aente de verhooging niet 
voldoende gerechtvaardigd is. 

26 September. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39.) 

- Patiënt, meerderjarig, woonde in bij 
zijn ouders te 's-Gravenhage. Hij verliet 
de ouderlijke woning om te gaan zwerven, 
zooals tevoren meermalen was geschied, 
waarna hij gewoon was weder naar het 
huis zijner ouders terug te keeren. Niet is 
gebleken, dat hij den b and, die hem met 
de gemeente 's- Gravenhage verbond, heeft 
willen verbreken om elders zijn hoofdver
blijf te vestigen. Voor het tegendeel kan 
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geen beroep worden gedaan op een door 
hem tijdens zijn laatste omzwerving tot 
het gemeentebestuur van 's-Gravenhage 
gericht verzoek om toezending van een 
verhuiskaart naar Rotterdam, nu hij die 
toezending niet heeft afgewacht en zich 
naar Dordrecht heeft begeven, waar hij in 
de inrichting van het Leger des Heils werd 
opgenomen, zonder dat is gebleken, dat 
hij in Dordrecht zijn hoofdverblijf heeft 
willen vestigen. Voor de toepassing van 
art. 39 wordt 's- Gravenhage als woon
plaats aangewezen. 4 October. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. I5). 
- Waar ·het onderhavig verzoek betrof 
het houden van een collecte, zonder aan
duiding van eenig tijdstip, waarop men 
deze collecte wilde doen plaats vinden, 
kan, nu B. en W. deden weten, dat dit 
tijdstip in ieder geval niet vóór het vol
gend jaar zou kunnen vallen en zij voorts 
de mogelijkheid van het verleenen van hun 
toestemming voor het houden van een in
zameling in een volgend jaar afhankelijk 
stelden van het uitvallen van een andere 
collecte, van een definitief afwijzende be
schikking op het verzoek niet worden ge
sproken. Appellant is derhalve in zijn be
roep op de Kroon niet-ontvankelijk. 

9 October. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B . W. art. 

I76; Armenwet art. 63) . -Het verhaal op 
een ondersteunde, als bedoeld in art. 63, 
eerste lid, onder I 0 der Armenwet, is ver
haal op diens bezittingen en inkomsten, 
hetgeen, indien de ondersteunde in ge
meenschap van goederen is gehuwd - be
houdens bijzondere omstandigheden, waar
op ten deze geen beroep is gedaan - op 
de bezittingen en inkomsten der gemeen
schap wordt uitgeoefend. - De stelling, 
dat ondersteuning eerst eene schuld doet 
ontstaan, nadat de rechter deze heeft vast
gesteld, is onjuist, daar uit artt. 63 vo/gg. 
Armenwet kan worden afgeleid, dat de 
schuld ontstaat door het ontvangen der 
ondersteuning. - De opvatting, dat uit
oefening van het verhaal, bedoeld in art. 
64, eerste lid onder I 0 Armenwet, slechts 
geoorloofd is, indien de bezittingen of in
komsten van den ondersteunde tot terug • 
betaling inééns voldoende zijn, hetwelk 
medebrengt, dat, indien de rechter - als 
ten deze - dit laatste niet aanneemt, hij 
ook geen betaling in termiinen mag opleg
gen, vindt steun noch in voormelde bepa
fing, noch in het stelsel der wet, zooals dat 
o.m. tot uiting komt in art. 63, eerste lid, 
onder 3°, hetwelk verhaal op onderhouds
plichtigen toestaat, voorzooverre op den 
ondersteunde geen verhaal kan worden ge
nomen. I2 October. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet I929 artt. I z6 
en II8, Armenwet art. 67) . - De bepa
lingen van de artt. I z6 en I z8 der Ambte
narenwet I929 moeten buiten. toepassing 
blijven, wanneer het betreft kosten te ver
halen op onderhoudsp/ichtigen, bedoeld in 

de Armenwet; zulks volgt uit art. 67, lid 
4, dier wet. Wanneer de Kantonrechter 
een beschikking tot wekelijksch verhaal 
van f z op een gemeente-ambtenaar heeft 
gegeven, i.s de gemeente niet bevoegd op 
diens salaris meer dan f z per week in te 
houden of te korten, ook al is inmiddels 
een achterstallige schuld ontstaan krach
tens die beschikking, omdat de gemeente 
met te groote lankmoedigheid heelt ge
draald met de tenuitvoerlegging der be
schikking. z9 October. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40). 
- Een geval van "afschuiving" is aanwe-
zig, nu het burgerlijk armbestuur van G., 
door den armlastige gelden te verschaffen 
voor het vervoer van zijn woonschuit naar 
Z. en voor levensonderhoud gedurende de 
eerste weken van zijn verblijf aldaar, op de 
komst van hem en zijn gezin te Z . invloed 
heeft uitgeoefend. Daaraan doet niet af, 
dat het initiatief om te verhuizen van den 
armlastige zelf en niet van het armbestuur 
te G. is uitgegaan, daar dit armbestuur 
nagelaten heeft omtrent de vraag, of de 
belanghebbende in staat zou zijn te Z. in 
zijn onderhoud te voorzien, zich de noodige 
zekerheid te verschaffen. 2 November. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40). 
- ,,Afschuiving" kan niet worden afge-
leid uit de omstandigheid, dat een ambte
naar van het bevolkingsbureau in zijn hoe
danigheid van diaken bewerkstelligd heeft, 
dat den armlastige vanwege de diaconie 
een bedrag is verstrekt voor verhuizings
kosten. 2 November. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39).
Patiente is in Oct. van A ., waar zij tevoren 

woonplaats had,naar Z. vertrokken en heelt 
sindsdien in A. geen verblijf meer gehou
den. Derhalve had zij, toen 23 Nov. de 
rechterlijke machtiging werd aangevraagd, 
geen woonplaats meer in A. Evenmin had 
zij woonplaats in Z. , aangezien, daargela
ten de vraag of zij toentertijd in staat was 
een hoofdverblijf te vestigen, in elk geval 
daarvan ten aanzien van Z . geen sprake 
is geweest, daar zij te Z . is gaan Iogeeren bij 
een daar wonende zuster, terwijl zij uit
drukkelijk op I z Nov. heeft verklaard, in 
geen geval zich in deze gemeente te willen 
vestigen. z December. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art . 40). 
Wel heelt het gemeentebestuur van A., 
door de verhuiskosten voor rekening van 
zijne gemeente te nemen, invloed uitge
oefend op de kon1st van den betrokkene 
in B ., doch er is geen voldoende grond tot 
toepassing van art. 40 2e lid, daar van den 
betrokkene, die regelmatig werk had en, 
naar het zich liet aanzien, zou blijven hou
den, en wiens financiee/e ondersteuning, 
verband houdend met de ziekte en het 
overlijden van zijne echtgenoote, als ver
der niet meer noodig, eerstdaags zou wor
den gestaakt, bezwaarlijk door het gemeen
tebestuur van A . kon worden vermoed, dat 
hij in B . door zijne huishoudster in den 
steek gelaten, verplicht zou worden van 
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zijn werk thuis te blijven om zijne kinde
ren te verzorgen, tengevolge waarvan hij 
steun ingevolge de Armenwet zou behoe
ven. r December. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Armenwet 
art. 63). - De Rechtb. heeft vastgesteld, 
dat requestran ts schoonzoon ze// zich het 
noodzakelijk levensonderhoud nie t kan 
verschaffen noch dit, hoewel daartoe een 
verzoek was gedaan, van anderen, inge
volge de wet tot het verstrekken daarvan 
gehouden, ontvin~. Die schoon zoon was 
derhalve een arme in den zin der Armen
wet en, nu, gelijk de Rechtb. mede vast
stelde, de in art. 29 gestelde grenzen niet 
zijn overschreden, is verhaal ,·olgens art. 
63 mogelijk. - Nu de Armenwet niet on
derscheidt naar de oorzaak der behoeftig
heid, zou de toepasselijkheid harer bepa
lingen slechts zijn uitgesloten op grond van 
een afwijkende wettelijke regeling, hetgeen 
echter ten aanzien van de aan werkloozen 
toe te kennen ondersteuning niet het geval 
is. 8 December. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 34 j 0
• 

art. 35). - Het opnemen van beperkende 
bepalingen ten aanzien van de particuliere 
praktijk van gemeente-vroedvrouwen in 
haar instructie is slechts geoorloofd in zoo
verre als zoodanige bepalingen noodzake
lijk zijn om een goede verzorging van de 
verloskundige armenpraktijk door de 
vroedvrouwen te waarborgen. Aan een be
paling, volgens welke de vroedvrouwen 
tenzij met onderlinge overeenstemming, 
haar partict1/iere praktijk slechts mogen 
uitoefenen in dat gedeelte der gemeente, 
waartoe zij ook voor de armenpraktijk zijn 
aangewezen, bestaat in casu /ieen behoefte; 
zoodanige bepaling is derhalve niet ge
rechtvaardigd. ,5 December. 

- Besluit, tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Castricum van 30 
November 1939, strekkende tot aanstelling 
van Mej . J. H . Kloes als gemeentevroed
vrouw. 

S. 2319 M . 2, December. Blz. 862. 
Be1lrljvenwet. 
- Wet, houdende verlaging van de percen

tages van de rente over de vóór 1934 door 
het Rijk aan Staatsbedrijven verst rekte 
kapitalen. 

S. 401. 25 Maart. Blz. 740. 
Bedrljfsvergu n nlngenwet. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 3 der 

Bedrijfsvergunningenwet 1938 ten aanzien 
van het aluminium-wals-, pers- en trek
bedrijf. S. 651. 17 Februari. Blz. 42. 

- Besluit, tot uitvoering van artikel 3 der 
Bedrijfsvergunningenwet 1938 ten aan
zien van de cottonkousenindustrie. 

S . 672 . 10 Juni. Bz. 360. 
Bedrijfstelling. 
- Wet, houdende regelen betreffende een 

algemeene tienjaarlijksche bedrijfstelling. 
S. 601. 16 Maart. Blz. 216. 

Begrootlng·en en reken lng·c n. 
Huis der Koningin 
- Wet tot vaststelling van het eerste hoofd-

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1940, betreffende het Huis der Ko
ningin. 

S. 3100. 2 December. Blz. 865. 
Hooge Colleges van Staat 
- Wet tot vaststelling van het tweede hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1940, betreffende de Hooge Colleges 
van Staat en het Kabinet der Koningin. 

S . 3101. 2 December. Blz. 865. 
- Wet tot wijziging van het tweede hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3104. 21 December. Blz. 866. 
Algemeene Zaken 
- Wet tot vaststelling van het tweede hoofd

stuk A der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1940. (Departement van Alge
meene Zaken). 

S. 3102. 2 December. B lz. 865. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

tweede hoofdstuk A der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar r939. 

S. 3 103 . 14 December. Blz. 865. 
- Wet tot wijziging van het tweede hoofd

stuk A der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3105. 21 December. Blz. 866. 
Buiten/andsche Zaken 
- Wet tot vaststelling van het derde hoo fd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1939 (Departement van Buitenland
sche Zaken). 

S. 3140. 4 Maart. Blz. 11 r. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

derde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938. (Deelneming aan de 
tentoonstelling van het Water te Luik.) 

S. 3141. 4 Maart. Blz. 112 . 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

derde hoofdstuk der R ijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938. 

S. 3142. 21 D ecember. Blz. 866. 
Justitie 
- Wet tot vaststelling van het vierde 

hoofdstuk der Rijksbegrooting voor he t 
dienstjaar 1939 (Departement van Justi
tie.) S. 3200. 11 Maart. Blz. 112. 

- W et tot wijziging en verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1038 (Departement van Ju
stitie). S. 32ox. 27 April. Blz. 263. 

- Wet tot wijziging en verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938. 

S. 3202. 21 D ecember. Blz. 866. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

vierde hoofdstuk .der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1939. (Vorderingen afgeslo
ten dienstjaren.) 

S. 3203. 21 December. Blz. 866. 
- Wet tot wijziging van het vierde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3204. 23 December. Blz. 866. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

vierde h9ofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1939. 

S. 3205. 30 December. Blz. 866. 
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- Besluit, waarbij met toepassing van arti
kel 24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, 
restanten op enkele artikelen van het IV de 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het IVde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1939. 

S. 3280. 30 D ecember. Blz. 866. 
Binnenlandsche Zaken 
- Wet tot vaststelling van het vijfde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1939 (Departement van Binnenland
sche Zaken) . 

S. 3300. 20 Februari. Blz. rr2 . 
- Wet, houdende vaststelling van de be

groe ting van het Staatsbedrijf der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie voor het 
d ienstjaar 1939. 

S. 3301. 20 F ebruari. Blz. 112 . 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
he t dienstjaar 1938 (Departement van 
Binnenlandsche Zaken). 

S. 3302 . 20 Februari. Blz. rr2 . 
•- W et, houdende verhooging van de be

groeting van het Staatsbedrijf der Poste
rijen , Telegrafie en Telefonie voor het 
dienstjaar 193 7. 

S . 3303. 27 April. Blz. 263. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar _1939. (Vluchtelingenkamp.) 

S . 3304. 24 Juni. Blz. 618. 
- Wet tot wijziging van de begroeting van 

de Ontvangsten en Uitgaven van het Al
gemeen Burgerlijk P ensioenfonds voor het 
dienstjaar 1939. 

S . 3305. 16 November. Blz. 733. 
- Wet tot vaststelling van de begroeting 

van de ontvangsten en uitgaven van het 
,\!gemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor 
het dienstjaar 1940. 

S. 3306. 30 November. Blz. 866. 
- Wet tot vaststelling van de begroeting 

van het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1940. 

S. 3307. 14 December. Blz. 866. 
- Wet tot wij ziging en verhooging van het 

vij fde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938. 

S. 3308. 21 December. Blz. 866. 
- Wet, houdende vaststelling van de be

groeting van het Staatsbedrijf der Pos
, terijen, Telegrafie en Telefonie voor het 

dienstjaar 1940. 
S . 3309. 22 December. Blz. 866. 

- Wet tot verhooging van de begroeting van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Lands
drukkerij voor het dienstjaar 1938. 

S. 3310. 30 December. Blz. 867. 
- Besluit, waarbij met toepassing van ar

tikel 16 der Bedrijvenwet, S . 1928, n °. 249, 
bedragen uitgetrokken op de begroeting 
van het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij voor 1938 worden toege
voegd aan de overeenkomstige posten 
v an de begroeting van genoemd bedrijf 
voor het dienstjaar 1939. 

S . 3380. 13 Juli . Blz. 618. 

- Besluit, houdende aanw1Jzmg van over
schotten op de begroeting van het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie voor het dienstjaar 1938, welke wor
den toegevoegd aan de daarnevens aange
geven kredieten voor het dienstjaar 1939. 

S. 3381. II September. Blz. 618. 
- Besluit, waarbij met toepassing van arti

kel 24 der Comptabiliteitswet, S. 1927 no. 
259, restanten op enkele artikelen van het 
Vde Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het Vde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1939. 

S. 3382 . 30 December. Blz. 867. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
- Wet tot vaststelling van het zesde hoofd

stuk (Departement van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen) der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1939. 

S. 3340. 17 Februari . Blz. 112 . 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zesde hoofdstuk (Departement van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen) der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 

S. 3341. 30 December. Blz. 867. 
- Wet tot wijziging van het zesde hoofdstuk 

(Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen) der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938. 

S. 3342. 30 December. Blz. 867. 
- Besluit, waarbij met toepassing van arti

kel 24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, 
restanten op enkele artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1939. 

S. 3390. 30 D ecember. Blz. 867. 
Financiën 
- Wet fot vaststelling van het zevende 

hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1939 . 

S . 3400. 13 Februari . Blz. r 12 . 
- Wet tot vaststelling van de begroeting 

van inkomsten en uitgaven van het Werk
loosheidssubsidiefonds voor het dienstjaar 
1939. S. 3401. 11 Maart. Blz. 263. 

- Wet tot wijziging en verhooging van de 
begroeting van inkomsten en uitgaven van 
het Gemeentefonds voor het begrootings
jaar 1937/1938. 

S . 3402 . 31 Mei. Blz. 263 . 
- W et tot wijziging en verhooging van het 

zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
v oor het dienstjaar 1938. (Deelneming in 
preferent kapitaal der Koninklijke Neder
landsche Hoogovens en Staalfabrieken 
N. V. te IJmuiden). 

S. 3403. 1 Juli. Blz. 618. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zevende Hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938. 

S . 3404. 12 Augustus. Blz. 618. 
- Wet tot wijziging van het zevende hoofd

stuk B der Rijksbegrootingvoor het dienst
jaar 1939. 

S . 3405. 12 Augustus. Blz. 618. 
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- Wet tot w1Jz1gmg en verhooging van de 
begroeting van het Staatsmuntbedrijf voor 
het dienstjaar 1938. 

S. 3406. 16 November. Blz. 734. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begroeting van het Staatsmuntbedrijfvoor 
het dienstjaar 19"39. 

S . 3407. 30 November. Blz. 734. 
- W f;t tot vaststelling van het zevende 

hoofdstuk A der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1940. 

S . 3408. 2 December. Blz. 734. 
- Wet tot vaststelling van het dertiende 

hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1940, betreffende de Onvoor
ziene uitgaven. 

S . 3409. 2 December. Blz. 734. 
- Wet tot aanwijzing van de middelen tot 

dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1940. 

S . 3410. 2 December. Blz. 734. 
- Wet tot vaststelling van de begroeting 

van inkomsten en uitgaven van het Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet 1907, 
S . 222, voor het dienstjaar 1940. 

S . 3411. 2 December. Blz. 734. 
- Wet tot vaststelling van de begroeting 

van het Staatsmuntbedrijf voor het dienst
jaar 1940. 

S . 3412. 2 December. Blz. 734. 
- Wet tot vaststelling van de begroeting 

van inkomsten en uitgaven van het ge
meentefonds voor het begrootingsjaar 
1940/41. 

S . 3413. 2 December. Blz. 867. 
- Wet tot verhooging van het zevende 

Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1939. (Verhooging crediet voor 
werkverruiming.) 

S. 3414. 22 December. Blz. 867. 
- Wet tot vaststelling van het slot der al

gemeene rekening van Rijksontvangsten 
en -uitgaven, het slot der rekeningen, be
doeld in artikel 87, derde lid , en het slot 
der rekeningen van takken van Rijks
dienst, bedoeld in artikel 88 der Compta
biliteitswet 1927, S. 259, over het dienst
jaar 1936. 

S. 3415. 23 December. Blz. 867. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zevende hoofdstuk A der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar I938. 

S. 3416. 29 December. Blz. 867. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zevende hoofdstuk B der R ijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938. 

S . 3417. 30 D ecember. Blz. 867. 
- Wet, houdende wijziging der wet van den 

16den D ecember 1937, S . 3413, tot aanwij 
zing van de middelen tot dekking van de 
uitgaven, begrepen in de Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938. 

S . 3418. 30 December. Blz. 868. 
- W et tot wijziging en verhooging van de 

begroeting van inkomsten en uitgaven van 
het Werkloosheidssubsidiefonds voor het 
dienstjaar 1938. 

S. 3419. 30 December. Blz. 868. 
- B esluit, waarbij met toepassing van arti-

kei 24 der Comptabiliteitswet 192 7, S . 259, 
restanten op enkele artikelen van het VIIe 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938 worden toegevoegd aan de 
overeenkomstige artikelen van het VIIe 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1939. 

S. 3480. 28 October. Blz. 618. 
- Besluit, waarbij met toepassing van ar

tikel 24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 
259, het restant op artikel 152 van het 
VIIe hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938, wordt toegevoegd 
aan het overeenkomstig artikel van het 
VIIe Hoofdstuk B dtr R ijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1939. 

S. 3481. 29 December. Blz. 868. 
Defensie 
- Wet tot v erhooging van het achtste 

hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938. 

S . 3500. 9 Februari. Blz. 112 . 
- Wet tot vaststelling van het achtste 

hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1939 (Departement van De
fensie). 

S . 3501. 24 Februari. Blz. 112. 
- Wet tot vaststelling van de begroeting 

van ontvangsten en uitgaven van het De
fensiefonds voor het dienstjaar 1939. 

S . 3 502. 24 Februari. Blz . 113. 
- Wet tot vaststelling van de begroeting 

van het Staatsbedrijf der Artillerie- In
richtingen voor het dienstjaar 1939. 

S . 3503. 24 Februari. Blz. 113. 
- Wet t ot verhooging van de begroeting van 

het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtin
gen voor het dienstjaar 1938. 

S. 3504. 24 Juni. Blz. 264. 
- Wet , tot wijziging van de begroeting van 

uitgaven t en behoeve van de voltooiing 
van het vestingstelsel voor het dienstjaar 
1938. S . 3505. 1 Juli. Blz. 618. 

- Wet, tot wijziging en verhooging van het 
achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1939. 

S. 3506. 12 Augustus. Blz. 618. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begroeting van ontvangsten e n uitgaven 
van het Defensiefonds voor het dienstjaar 
10,8. 

S . 3507. ,6 November. Blz. 734. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1939. , 

S. 3508. 21 December. Blz. 868. 
- Wet tot verhooging van de begroeting van 

het Staatsbedrijf der Artillerie-In richtin
gen voor het dienstjaar 1939. 

S . 3509. 21 D ecember. Blz. 868. 
- Wet tot verhooging van de begroeting van 

het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtin
gen voor het dienstjaar 1938. 

S . 3510. 21 December. B lz. 868. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

acht ste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1939 (Buitengewoon 
k rediet). 

S. 3511. 29 D ecember. B lz. 868. 
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- Wet tot wijziging en verhooging van het 
achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938. 

S. 3512. 30 December. Blz. 868. 
- Besluit, waarbij met toepassing van arti

kel 24 der Comptabiliteitswet 1927 (S. n°. 
259) f 97,000,000 van het op artikel 222 
van het VIIIe Hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1938 toegestaan 
bedrag wordt overgebracht naar een nieuw 
op te nemen artikel 226 van het VIIIe 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1939. 

S. 3580. 24 Juni. Blz. 264. 
- Besluit, waa,:bij met toepassing van arti

kel i6 der Bedrijvenwet 1928, S. 249, res
tanten op enkele artikelen van de begroo
ting van het Staatsbedrijf der Artillerie
Inrichtingen voor het dienstjaar 1938 
worden toegevoegd aan overeenkomstige 
artikelen van de begrootingvan het Staats
bedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor het 
dienstjaar i939. 

S. 3581. 26 Augustus. Blz. 619. 
- Besluit, tot wijziging van het Koninklijk 

Besluit van 24 Juni 1939, S . 3580, betref
fende overbrenging van een gedeelte van 
het buitengewoon krediet van het VIIIe 
H oofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938 naar het VIIIe Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
i939. S. 3582. 26 Augustus. Blz. 619. 

- Besluit, waarbij met toepassing van ar
tikel 24 der Comptabiliteitswet 1927, S . 
259, restanten op enkele artikelen van de 
begrooting van het Defensiefonds voor het 
dienstjaar 1938 worden toegevoegd aan 
gelijksoortige artikelen van het VIIIste 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1939. 

S . 3583. 30 December. Blz. 869. 
- Besluit, waarbij met toepassing van ar

tikel 24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 
259, restanten op enkele artikelen van het 
VIIIste Hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938 worden toege
voegd aan gelijksoortige artikelen van het 
VIIIste Hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1939. 

S . 3584. 30 December. Blz. 869. 
Waterstaat 
- Wet tot vaststelling van het negende 

hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1939 (Departement van Water
staat). S . 3540. 25 Maart. Blz. 264. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van het Ver
keersfonds voor het dienstjaar 1939. 

S. 3541. 25 Maart. Blz. 264. 
- Wet, houdende vaststelling van de be

grooting van de Staatsmijnen in Limburg 
voor het dienstjaar i93g. 

S. 3542. 25 Maart. Blz. 264. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van het Zui
derzeefonds voor het dienstjaar 1939. 

S . 3543. 25 Maart. Blz. 264. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van de Rijks-

afdeeling van het openbaar lichaam "de 
• Wieringermeer" voor het dienstjaar 1939. 

S. 3544. 25 Maart. BI,:. 264. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting 

van het Staatsvisschersbedrijf te IJmui
den voor het dienstjaar 19::19. 

S. 3545. 25 Maart. Blz. 264. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor het dienstjaar 1938. 

S. 3 546. 25 Maart. Blz. 264. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van de Rijks
afdeeling van het openbaar lichaam "de 
Wieringermeer" voor het dienstjaar 1938. 

S. -~547• 25 Maart. Blz. 264. 
- Wet tot verhooging van het negende 

hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1939. (Kosten in verband met 
de uitvoering van de Electriciteitswet.) 

S. 3548. 9 November. Blz. 734. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Verkeers
fonds voor het dienstjaar 1939. (Garantie 
van het Rijk ten behoeve van de Konink
lijke Luchtvaart Maatschappij N. V., ter 
zake van een door die Maatschappij aan 
te gaan rekening-courant-krediet.) 

S. 3549. 9 November. Blz. 734. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van de Staatsmijnen in Lim
burg voor het dienstjaar r938. 

S . 3550. 21 December . Blz. 868. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van de Rijksafdee
ling van het openbaar lichaam "de Wie
ringermeer" voor het dienstjaar 1938. 

S . 3551. 21 December. Blz. 868. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van het Staatsvisschershaven
bedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 
1938. 

S. 3552. 21 December. Blz. 868. 
- W et tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Verkeersfonds voor het dienstjaar 
1938. 

S. 3553. 21 December. Blz. 869. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Zuiderzeefonds voor het .dienstjaar 
1938. 

S . 3554. 21 December. Blz. 869. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

negende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938. 

S . 3555. 2 I December. Blz. 869. 
- Wet, houdende wijziging van het negende 

hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938. (Geologische Stichting.) 

S. 3556. 22 December. Blz. 869. 
- Besluit, waarbij met toepassing van ar

tikel 24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 
259, restanten op enkele artikelen van het 
IXde Hoofdstuk der Rijksbegrooting en 
van de begrooting van uitgaven van het 
Verkeersfonds, beide voor het dienstjaar 
1938 worden toegevoegd aan de overeen
komstige artikelen van het IXde Hoofd-
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stuk der Rijksbegrooting en van de be
groeting van uitgaven van het Verkeers
fonds, beide voor het dienstjaar 1939. 

S. 3590. 23 December. Blz. 869. 
Economische Zaken 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1g38. 

S. 3600. 16 Maart. Blz. 265. 
- Wet tot vaststelling van het tiende hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1939 (Departement van Economische 
Zaken). S . 3601. 18 Maart. Blz. 265. 

- Wet tot vaststelling van de begroeting 
van inkomsten en uitgaven van het Land
bouw-Crisisfonds voor het dienstjaar 1939. 

S. 3602. 18 Maart. Blz. 265. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar r939 (Buitengewoon kre
diet). S. 360~. 6 September. Blz. 446. 

- Wet tot wijziging en verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938. 

S. 3604. 15 December. Blz. 869. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938. 

S. 3605. 30 December. Blz. 869. 
- Wet, houdende wijziging van de begroe

ting van inkomsten en uitgaven van het 
Landbouw-Crisisfonds voor het dienstjaar 
1938. 

S. 3606. 30 December. Blz. 869. 
- Besluit, waarbij met toepassing van ar

tikel 24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 
259, de restanten op enkele artikelen van 
hoofdstuk X der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938 worden toegevoegd aan de 
overeenkomstige artikelen van hoofdstuk X 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1939. 

S . 3680. 30 December. Blz. 869. 
Sociale Zaken 
- Wet tot vaststelling van het elfde hoofd

stuk der Rij ksbegrooting voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3800. 16 Maart. Blz. 265. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

elfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938. 

S. 380I. 25 Maart. Blz. 265. 
- Wet tot wijziging van het elfde hoofdstuk 

der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. 

S . 3802 . 23 December. Blz. 870. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

elfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1938. 

S . 3803. 29 December. Blz. 870. 
- Besluit, waarbij met toepassing van arti

kel 24 der Comptabiliteitswet 1927, S . 259, 
de restanten op twee artikelen van Hoofd
stuk XI der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938 worden toegevoegd aan 
de overeenkomstige artikelen van Hoofd
stuk XI der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1939. 

S . 3880. 30 December. Blz. 870. 

Koloniën 
- Wet, houdende w1Jz1gmg en verhooging 

van het twaalfde hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1938. 

S. 3900. 9 Februari. Blz. 113. 
- Wet , houdende goedkeuring van drie be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling I der begroeting 
van_ Nederlandsci,-Indië voor het dienst
jaar 1g38. 

S. 3901. 9 Februari. Blz. 113. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling II der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S . 3902. 9 Februari. Blz. n3. 
- Wet, houdende goedkeuring van vijf be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling III der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3903. 9 Februari. Blz. n3. 
- Wet, houdende goedkeuring van vier be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling UIA der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S . 3904. 9 Februari. Blz. 113. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IIIB der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S . 3905. 9 Februari. Blz. 113. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IIIC der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3906. 9 Februari. Blz. 113. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IV der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3907. 9 Februari. Blz. n4. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling V der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3908. 9 Februari. Blz. n4. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling V A der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3909. 9 Februari. Blz. n4. 
- Wet, houdende goedkeuring van drie be-
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sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VI der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3910. 9 Februari. Blz. n4. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VI B (Landsdrukkerij) der be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1938. 

S . 3911. 9 Februari. Blz. n4. 
- Wet, houdende goedkeuring van vier be-

. sluiten van den Gouverneur- Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VII der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3912. 9 Februari. Blz. 114. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VII A der begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1938. 

S. 3913. 9 Februari. Blz. n4. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VII B der begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1938. 

S. 3914. 9 Februari . Blz. n4. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VII G der begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1938. 

S . 3915. 9 Februari. Blz. n4. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VII J der begroo
ting van . N ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1938. 

S. 3916. 9 Februari. Blz. n4. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vti!Iing van Afdeeftng VII K der begroo
ting van N ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1938. 

S. 3917. 9 Februari. Blz. n5. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van d e n Gouverneur-Ge neraal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VIII der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S . 3918. 9 Februari. Blz. n5. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IX der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3919. 9 Februari. Blz. n5. 

•· ·· Wet, houdende goedkeuring van vier be
sluiten van d.en Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
•.-·.!Htng van Afdeeling IïI A der begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1938. 

:'5. j920. 9 Februari. Blz. n5. 
- \Vet, houdende goedkeuring van een be

sluit var;. den Gouverneur-Generaal van 
Nederlancis.:!~- lnàlë tot wijziging en " " '~ 
vulling van Afdeeiing IV der begrootml!. 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S . 3921. 9 Februari. Blz. n5 . 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling V der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S . 3922. 9 Februari. Blz. 115. 
- Wet, houdende goedkeuring van een 1':!

sluit van den Gouverneur-Generaal var.. 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van 'Afdeeling VA der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3923. 9 Februari. Blz. u5. 
- Wet, houdende goedkeuring van vier be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlamlsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VI der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3924. 9 Februari . Blz. n5. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VI A der begrooting 
van Nederlandsch·-Indië voor het dienst
jaar 19::i8. 

S. 3925. 9 Februari. Blz. n5. 
- Wet, houdende goedkeuring' van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VII der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3926. 9 Februari. Blz. n5. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VII G der begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1938. 

S. 3927. 9 Februari. Blz. n6. 
- W e t , houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VIII der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1938. S . 3928. 9 Februari. Blz. u6. 

- Wet tot vaststelling van het twaalfde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1939 (Departement van Kolo
niën) . S. 3929. II Maart. Blz. 265. 

- Wet, houdende wijziging van de Suri
naamsche begrooting voor het dienstjaar 
1937. S. 3930. 27 April. Blz. 265. 
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- Wet, houdende vaststelling van de Suri
naamsche begroeting voor het dienstjaar 
1939. S. 3931. 13 Mei. Blz. 265. 

- Wet, houdende vaststelling van het slot 
der rekening van de uitgaven en ontvang
sten voor Suriname over het dienstjaar 
1936. S. 3932. 26 Mei. Blz. 265. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling I der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3933. 31 Mei. Blz. 266. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur- G eneraal van 
Nederlandsch-lndië tot vasts telling van 
Afdeeling II der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3934· 31 Mei. Blz. 266. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling III der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3935. 31 Mei. Blz. 266. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-lndië tot vastste lling van 
Afdeeling IIIA der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3936. 31 Mei. Blz. 266. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling IIIB der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3937. 31 Mei. Blz. 266. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling IIIC der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3938. 31 Mei. Blz. 266. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling IIID der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3939. 31 Mei. Blz. 266. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling IV der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3940. 31 Mei. Blz. 266. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling V der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3941. 31 Mei. Blz. 266. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VA der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3942 . 31 Mei. Blz. 267. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 

Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeelihg VI der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3943. 31 Mei. B lz. 267. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VIA der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3944. 31 Mei. B lz. 267. 
- Wet , houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VIB der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939 . . 

S. 3945. 31 Mei. Blz. 267. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VII der begroeting van Neder
landsch-Indië voor jlet dienstjaar 1939. 

S. 3946. 31 Mei. Blz. 267. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VIIA der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3947. 31 Mei. Blz. 267. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VIIB der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3948. 31 Mei. B lz. 267. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VIIC der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3949. 31 Mei. Blz. 267. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VIID der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S . 3950. 31 Mei. Blz. 267. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VIIE der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S . 3951. 31 ~ei. Blz. 268. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VIIF der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3952 . 31 Mei. Blz. 268. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeeling VIIG der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3953. 31 Mei. Blz. 268. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdefling VIIH der begroeting van Neder
landsch-lndië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3954. 31 Mei. Blz. 268. 
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- W et , houdende goedkeurin g van het be
sluit van den Gouverneur- G enera al van 
Nederlandsch- Indië t ot vastste llin g van 
Afdeeling VII I der b egroe ting van Neder
landsch-Indië v oor he t d ienstjaar 1939. 

S . 3955. 31 Mei. Blz. 268. 
- W et , h oudende goedkeuring v an het be

sluit van den Gouv erneur-Gen eraal van 
N ederlandsch-Indië tot v as tstellin g van 
Afdeelin g VII J der begroet ing v an N eder
landsch - Indië voor he t dienstjaar 1939. 

S. 3956. 31 Mei. Blz. 268. 
- Wet, houdende goedkeurin g van h et b e

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlan dsch-Indië tot v aststelling van 
Afdeelin g VIIK der begroeting van Neder
landsch- Indië voor het dienstjaar 1939. 

S . 39S7- 31 M ei. B lz. 268. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouvern eur-Generaal van 
N ederlandsch-I ndië tot vaststelling van 
Afdeeling VIII der begroeting van N eder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3g58. 31 Mei. Blz. 268. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
AfdeelingVIIIA der begrootingvanNeder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3959. 31 Mei. Blz. 268. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-fndi ë tot vaststelling van 
Afdeeling IX der begroeting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 

S. 3960. 31 Mei. Blz. 269. 
- Wet, houdende wijziging van het twaalfde 

hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938. 

S. 3961. 31 Mei. Blz. 269. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 

het slot der rekening van uitgaven en 
ontvangsten van Nederlandsch- Indië over 
het dienstjaar 193 5. 

S . 3962. 31 Mei. Blz. 269. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vull ing van Afdeeling IIIA der begroeting 
van N ederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S . 3963. 10 Augustus. Blz. 6I9. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur--Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IV der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3964. IO Augustus. Blz. 6I9. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot v as tstelling van de 
nieuwe Afdeeling IV A der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3965. 10 Augustus. Blz. 619. 
- Wet, houdende goedkeurin g van een be-

sluit van den Gouverneur-G eneraal van 
Nederlandsch-Indië t ot wijziging en aan
vulling van Afdeelin g V der b egroeting 
van N ederlandsch-Indië voor het d ienst
jaar 1939. 

S. 3966. IO Augustus. Blz. 619. 
- W et, houdende goedkeuring van twee be

sluiten v an den G ouverneur-Gen eraal van 
N ederlandsch- Indië to t wijzigin g en aan
vulling van Afdeeling V A d er b egroetin g 
v an Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S . 3967. 10 August us . Blz. 6I 9. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-I ndië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VI der begroeting 
van Nederlandsch-I ndië voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3968. 10 Augustus. Blz. 619. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverheur-Generaal van 
Nederlan dsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling V I A der begroeting 
van N ederlandsch-I ndië voor het dienst
jaar 1939. 

S . 3969. 10 Augustus. Blz. 619. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VII der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3970. 10 Augustus. Blz. 619. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IX der begroeting 
van Nederlandsch-Indiê v oor het dienst
jaar 1939. 

S . 3971. IO Augustus. B lz. 620. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling I der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3972. 10 Augustus. Blz. 620. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling II der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3973. 10 Augustus. Blz. 620. 
- Wet, houdende goedkeuring van v ier be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch- Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling III der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S . 3974. IO Augustus. Blz. 620. 
- Wet, houdende goedkeuring van drie be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IIIA der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3975. IO Augu stus. Blz. 620. 
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- Wet, houdende goedkeuring van een be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IIIC der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3976. ro Augustus. Blz. 620. 
- Wet, houdende goedkeuring van vijf be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IV der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3977. ro Augustus. Blz. 620. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IV A der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S . 3978. ro Augustus. Blz. 620. 
- Wet, houdende goedkeuring van drie be 

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling V der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3979. ro Augustus. Blz. 620. 
- Wet, houdende goedkeuring van vier be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling V A der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S . 3979 A. ro Augustus. Blz. 620. 
- Wet, houdende goedkeuring van vijf be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VI der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3979 B. ro Augustus. Blz. 621. 
- Wet, houdende goedkeuring van vier be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VII der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3979 C. 10 Augustus. Blz. 62r. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VIII der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3979 D. 10 Augustus. Blz. 621. 
- Wet, houdende goedkeuring van drie be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IX der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3979 E. 10 Augustus. Blz. 621. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
de nieuwe Afdeeling IX A (Marine-Eta
blissement) der begrooting van Neder-

landsch-Indië voor het dienstjaar 1939. 
S. 3979 F. ro Augustus. Blz. 621. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur- Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van 
de begrootingsrekening der gezamenlijke 
Landsbedrijven over het dienstjaar .936. 

S. 3979 G . ro Augustus. Blz. 621. 
- Wet, houdende wijziging en verhooging 

van het twaalfde hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1939. 

S. 3979 I. 21 December. Blz. 870. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling III der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. 

S. 3979 J . 30 December. Blz. 870. 
- Wet, houdende wijziging van de Suri 

naamsche begrooting voor het dienstjaar 
1938. 

S. 3979 K . 30 December. Blz. 870. 
- Besluit, waarbij met toepassing van arti

kel 24 der Comptabi liteitswet , S. 1927, n °. 
259, restanten op enkele artikelen van het 
twaalfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938 worden toege
voegd aan overeenkomstige artikelen van 
het twaalfde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1939. 

S. 3980. 24 Juni . Blz. 621 . 
Beleggingswet. 
- Besluit tot bekendmaking van den tekst 

van de Beleggingswet, S. 1928, n °. 507, 
zooals zij laatstelijk is gewijzigd bij de wet 
van 30 December 1938 (S. n ° . . 416). 

S. 400. 17 Maart. Blz. 195. 
Betalln g·sverkeer. 
- Besluit, tot wijziging van het B esluit In

ternationaal Betalingsverkeer Nederland 
1935, s. 229). 

Beurs wet. 
S. 666. 1 7 Mei. Blz. 238. 

- Wet tot wijziging van de Beurswet 1914, 
S. 445, gewijzigd bij de wet van 31 D ecem
ber 1914, S. 645. 

S. 405. 6 September. Blz. 394. 
Bloscoopwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Bioscoop

besluit art. 42.) - Wanneer uit een door 
de Centrale Commissie voor de filmkeu
ring goedgekeurde film ter lengte van 2404 
meter ongeveer 500 meter film wordt weg
gelaten, brengt dit ongetwijfeld een ver
andering in de samenstelling van de film 
met zich. Het in het openbaar vertoonen 
van een aldus verkorte film, terwijl zij al
leen in onverkorten vorm door de Com
missie ter vertooning is toegelaten, is als 
opleverende het doen vertoonen van een 
film in andere samenstelling dan waarin 
ze is toegelaten strafbaar krachtens art. 42 
aanhef en onder b van het K. B. van 22 
Dec. 1927, S. 4oz. Hieraan doet niet al, 
dat ondanks een zoodanige verkorting van 
de film haar "karakter" hetzelfde kan zijn 
gebleven. Aan de Centrale Commissie 
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staat het telkens te beoordeelen of de 
goedgekeurde film ook in haar aldus ver
korten vorm een zoodanig karakter heeft, 
dat zij voor vertooning in het openbaar 
toelaatbaar is. 3z Mei. 

Bloembollenzlektemvet. 
- Besluit tot uitvoering van de Bloembol

lenziektenwet 193 7 (Bloembollenziekten
besluit 1939). 

S . 653. 21 Februari. Blz. 51. 
Bodemproductlewet. 
- Wet, houdende verlenging van den ter

mijn, gedurende welken de Algemeene 
Vorderingswet 1938, de Wet economische 
verdedigingsvoorbereiding 1938, de Prijs
opdrijvingswet 1938, de Schepenvorderings
wet 1938, de Schepenuitvoerwet 1938, de 
Oorlogszee- en luchtvaartverzekeringswet 
1938, de Distributiewet 1938 en de Bo
demproductiewet 1938 van kracht zijn. 

S. 600. 23 Februari. Blz. 22. 
- Wet, houdende regelen met betrekking tot 

de bodemproductie in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone om
standigheden (Bodemproductiewet 1939) . 

S . 632 . 24 Juni. Blz. 346. 
- Besluit, houdende nadere regelen met be

trekking tot de adviescommissie voor de 
bodemproductie (Organisatiebesluit Com
missie voor de Bodemproductie). 

S. 684. 1 September. Blz. 387. 
- Besluit, houdende regelen met betrekking 

tot de bodemproductie (Bodemproductie
besluit 1939) . 

S. 679 PP. 26 October. Blz. 547. 
Brand g·evaarbeslult. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Brandge

vaarbesluit art. z). - Door te beslissen, 
dat bij een soldeerkachel, waarvan de vlam 
is afgeschermd als in de bewezenverkla
ring omschreven [metalen kap met een 
horizontale opening van s½ bij z3 cm aan 
den zijkant en aan den bovenkant 22 g:iat
jes door sommigen waaraan zich een kleine 
v lam af en toe vertoonde; om het toestel 
heen een cylindervormigen metalen mantel 
met verticale openingen van 4½ bij z2 
cm.] een open vlam in den zin van art. I, 

sub b van het K. B. van 30 Dec. z924 
S. 620 niet aanwezig is, heeft de Rechtb. 
niet blijk gegeven aan het begrip " open 
vlam" ee ne andere beteekenis te hebben 
gehecht dan daaraan in voormeld voor
schrift - dat niet is gericht tegen ontplof
fingen, doch tegen het vlam vatten van 
materiaal door aanraking met een vlam -
:moet word e n toegekend. - Tere cht over
woog de Rechtb., dat de duidelijke ~oor
den van art. z aanhe f en sub d van voor
meld K . B . geen anderen uitleg toelaten, 
dan dat dit bevat een onbeperkt verbod : 
z O • om ten behoeve van de in den aanhef 
omschreven werkzaamheden de soldeer
bouten anders te verwarmen dan in de 
open lucht, op den beganen grond, buiten 
het gebouw, en 2 °. om de verwarmde sol
deerbouten anders dan op de voorgeschre
ven wijze naar de plaats van bestemming 
te brengen, 20 Nov'!'mber. 

Burgerlijk Wetboek. 
- Wet tot wijziging van artikel 88, eerste 

lid, van het Burgerlijk Wetboek. 
S . 207. 30 December. Blz. 739. 

Com ptabiliteitswet. 
- Wet tot kwijtschelding van boete aan de 

Bristol AeroplaneCompanyLtd., teBristol. 
S . 1500. 25 Maart. Blz. 844. 

- Wet, houdende goedkeuring van de op
richting van de G eologische S tichting, als
mede vaststelling van een regeling als be
doeld in artikel 89a van de Comptabili
teitswet 1927, S. 259, ten aanzien van die 
Stichting. 

S. 1522. 22 December. Blz. 859. 
- W et, houdende kwijtschelding van boete 

aan: a. Thomas D raisma te Arnhem en b. 
de N.V. Stalenramenfabriek "M. H . B ." te 
H erveld. 

S . 1503. 30 December. Blz. 857. 
Crislslnvoerwet. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 26 October 1938, n°. 
32, tot regeling van den invoer van tricot
goederen. S. 602. 16 Maart. Blz. 217. 

- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko
ninklijk besluit van 15 October 1938, n °. 
26, tot regeling van den invoer van alle 
brood en alle deeg. 

S . 603. 16 Maart. Blz. 217. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 25 October 1938, 
n°. 22, tot regeling van den invoer van 
schoeisel en leestklaar schoenwerk. 

S. 604. 16 Maart. Blz. 217. 
- W et, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 18 November 1938, 
n °. 20, tot regeling van den invoer van 
letter- , cijfer- en etikettenband. 

S . 605. 16 Maart. Blz. 217. 
- W et, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 24 November 1938, 
n °. 15, tot regeling van den invoer van 
petten en baretten. 

S. 606. 16 Maart. Blz. 218. 
- Wet, houdenóe bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 24 November 1938, 
n°. 19, tot regeling van den invoer van 
naaigaren. S . 607. 16 Maart. Blz. 218. 

- Wet, houdende bekrachtiging van het 
K oninklijk besluit van 25 November 1938, 
n ° . 3, tot regeling van den invoer van 
bovenkleeding. 

S. 608. 16 Maart. Blz. 218. 
- W et, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 24 October 1938, 
n °. 34, tot regeling van d en invoer van 
gelaschte en naadlooze buizen. 

S. 609. 16 Maart. Blz. 219_ 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 14 November 1938, 
n°. 33, tot regeling van den invoer van ge
emailleerde, gegoten ijzeren badkuipen en 
geëmailleerde, geslagen ijzeren badkuipen_ 

S . 610. 16 Maart. Blz. 219_ 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklij k besluit van 27 December 1938, 
n °. 33, tot regeling van den invoer van 

leder. S. 611. 16 Maart. Blz. 219. 
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- Wet, houdende b ekrachtiging v an het 
Koninklijk beslu it van 22 D ecember 1938, 
n °. 45, tot regeling van den invoer van 
calciumhypochlorie t , natriumhyp ochloriet 
en gecomprimeerd chloorgas. 

S . 612. 16 Maart. Blz. 219. 
- W et , houdende b ekrachtigin g van h et 

K oninklijk besluit van 22 D ecem ber 1938, 
n ° . 4 7, t ot regelin g v an den invoer v an 
bij ten de potasch en kaliloog. 

S. 613. 16 M aa rt. Blz. 220. 
- W et , houdende bekrachtiging van h et 

K onink lijk besluit van 10 D ecember 1938, 
n°. 13, tot regeling van den invoer van 
ongesmolten dierlijk vet . 

S. 614. 16 Maart. Blz. 220. 
- W et , houdende bekrachtiging van het 

K on inklijk besluit van 22 D ecember 1938, 
n°. 46, tot :-egeling van den invoer van 
kousen en sokken. 

S. 61 5. 16 Maart. Blz. 220. 
- W et, houdende bekrachtiging van het 

K on inklijk besluit van 22 December 1938, 
n° . 49, tot regeling van den invoer van 
verpakkingsglas, met uitzondering van be
mand glaswerk. 

S. 616. 16 Maart. Blz. 221. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 18 November 1938, 
n°. 19, tot regeling van den invoer van 
kachels , haardkachels, haarden, fornuizen 
en veevoederkooktoestellen. 

S. 617. 16 Maart. Blz. 221. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 24 November 1938, 
n° . 14, tot regeling van den invoer van 
sloten en espagnoletten. 

S. 618. 16 Maart. Blz. 221. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 27 December 1938, 
n ° . 3 1, tot regeling van den invoer van 
geïsoleerde electriciteitsgeleidingen. 

S . 619. 16 Maart. Blz. 221. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 13 Januari 1939, 
n ° . 8, tot regeling van den invoer van 
vleesch. S. 622 . 27 April. Blz. 225. 

- Wet, houdende bekrachtiging van het 
Koninklijk besluit van 27 October 1938, 
n °. 3 5, tot regeling van den invoer van 
paarden en slachtpaarden. 

S. 623. 12 Mei. Blz. 225. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 19 Januari 1939, 
n ° . 3, tot regeling van den invoer van 
huishoudelijk glaswerk. 

S. 624. 17 Mei. Blz. 225. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 26 Januari 1939, 
n °. II, tot regeling van den invoer van 
porselein, fijn en sanitair aardewerk en 
verglaasde en onverglaasde muur- en 
wandtegels . S . 625. 17 Mei. Blz. 226. 

- Wet, houdende bekrachtiging van het 
Koninklijk besluit van 21 Februari 1939, 
n ° . 8, tot regeling van den invoer van lin
nen en/of katoenen knoopen. 

S. 626. 17 Mei. Blz. 226. 
•- Wet, houdende bekracht iging v an het 

K oninklij k b esluit van 20 Maart 1939, n °. 
4, tot regeling van den invoer van rijst. 

S . 628. 31 Mei. Blz. 226. 
- W et , houdende b ekrachtiging van het 

K on inklijk b esluit van 25 Maart 1939, n ° . 
45 , t ot regeling van den invoer v an schep
werk. S . 629. 31 M ei. Blz. 227. 

- Arrest v an den Hoogen R aad . (Crisi sin
voerwet 1931 art . 2; Sr. art. 57.) - Vol
gen s de duidelijke strekking der Crisisin
voerwet kan de Kroon op een overeenkom
stig art. 3 Jid 2 voor een ingevolge art. 2 

uitgevaardigd K. B . in de plaats getreden 
wet een nieu w zoodan ig besluit, dat den 
invoer van dezelfde goederen andermaal, 
doch thans voor een opvolgend tijdvak, 
aan beperking onderwerpt, doen volgen. 
De Koninklijke Besluiten van 27 j uni 1935 
n °. 33, Stct. n ° . 124, van 17 Augu stus 1935 
n ° . 3, Stct n ° . 168 en 29 N ovember 1935 
n °. 33, Stct. n ° . 234, waarbij o.m. met be
trekking tot de door req. ingevoerde goe
deren van deze bevoegdheid is gebruik ge
maakt, ontleenen hunne geldigheid recht
streeks aan de Crisisinvoerwet. - Door 
art. 57 Sr. in het arrest aan te halen heeft 
het Hof voldoende aangeduid, dat het de 
ten laste van req. bewezen verklaarde fei
ten als op zichzelf staande handelingen be
schouwde. De vraag, welke vorm van sa
menloop hier zich voordeed, is derhalve 
in het arrest wel degelijk beantwoord. 

26 Juni. 
- Wet, houdende bekracht iging van het 

Koninklijk besluit van 27 December 1938, 
n ° . 3 5, tot regeling van den invoer van 
papierwaren. S . 638. 1 Juli. Blz. 359. 

- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko
ninklijk besluit van 20 Januari 1939, n°. 
13, tot regeling van den invoer van klom
pen en klompenmakerswerk. 

S. 639. 1 Juli. Blz. 359. 
- Wet , houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 27 December 1938, 
n °. 34, tot regeling van den invoer v an 
cement. S . 639A. 1 Juli . Blz. 360. 

- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko
ninklijk besluit van 23 Maart 1939, N°. 8, 
tot regeling van den invoer van jutepro
ducten. 

S . 639 B. 10 Augustus. Blz. 403. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 24 April 1939, N °. 
15, tot regeling van den invoer van garen 
van hennep en van koord en touw. 

S . 639 D . 12 Augustus. Blz. 404. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 29 April 1939, N° . 
8, tot regeling van den invoer van rogge
bloem e n roggemeel. 

S. 639 E. 12 Augustus. Blz. 404. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 24 April 1939, N ° . 
16, tot regeling van den invoer van zak
doeken . 

S. 639 F. 12 Augustus. 
- Wet, houdende bekrachtiging 

K oninklijk besluit van 29 April 

B lz. 404. 
van het 

1939, No . 
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5, tot regeling van den invoer van dweilen. 
S. 639 G. 12 Augustus. Blz. 404. 

- Wet, houdende bekrachtiging van het 
Koninklijk besluit van 29 April 1939, N ° . 
4, tot regeling van den invoer van water
glas. 

S. 639 H. 12 Augustus. Blz. 404. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 29 April 1939, N °. 
7, tot regeling van den invoer van super
fosfaat. 

S. 639 1. 12 Augustus. 
- Wet, houdende bekrachtiging 

Koninklijk besluit van 17 Mei 

Blz. 404. 
van het 

1939, N ° . 
6, tot regeling van den invoer van over
hemden. 

S. 639 J. 12 Augustus. Blz. 404. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 22 Mei 1939, N °. 
5, tot regeling van den invoer van lucifers 
en lucifershoutjes. 

S. 63g K. 12 Augustus. Blz. 404. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 22 Mei 1939, N° . 
7, tot regeling van den invoer van lint, 
band en veters. 

S . 6.~Q L. 12 Augustus. Blz. 404. 
- W et, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 22 Mei 1919, N °. 
8, tot regeling van den invoer van letter-, 
cijfer- en etikettenband. 

S. 639 M . 12 Augustus. 
- Wet, houdende bekrachtiging 

Koninklijk besluit van 22 Mei 
6, tot regeling van den invoer 
garen. 

Blz. 405. 
van het 

1939, N °. 
van naai-

S. 63g N. 12 Augustus. Blz. 405. 
- W et, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 22 M ei 1939, N °. 
4, tot regeling van den invoer van aal en 
paling. 

S. 639 0. 12 Augustus. Blz. 405. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 22 Mei 1939, N °. 9, 
tot regeling van den invoer van zeevisch. 

S. 639 P. 12 Augustus. Blz. 405. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 21 Juni 1939, N °. 
45, tot regeling v ~n den invoer van schroef
bouten, schroeven, moeren en steunmate
riaal voor vrijhangende geleidingen. 

S . 639 Q. 12 Augustus. Blz. 405. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het 

Koninklijk besluit van 25 Maart 1939, N °. 
44, tot regeling van den invoer van steen
kolen. 

S. 639 S. 16 September. Blz. 450. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 29 April 1939, N °. 6, 
tot regeling van den invoer van gelaschte 
en naadlooze buizen. 

S. 639 T. 16 September. Blz. 451. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 26 April 1939, N °. II, 

tot regeling van den invoer van kunstzij
den garens. 

S. 639 U. 16 September. Blz. 451. 
- Wet houdende bekrachtiging van het K . 

B. v~n 19 Juni 1939, n °. 28, tot regeling 

van den invoer van naaldhouten kisten en 
kistgarnituren. 

S. 639 Z. 15 December. Blz. 747. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het K. 

B . van 21 Juni 1939, n °. 44, tot regeling 
van den invoer van ongetwijnde garens 
van vlas. 

S. 639 AA. 15 December. Blz. 748. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het K. 

B. van 27 April 1939, n°. 41 , tot regeling 
van den invoer van metaaldraadgloeilam
pen. 

S. 639 BB. 15 December. Blz. 748. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het K. 

B. van 2-1 Juni 1939, n °. 43, tot regeling 
van den iuvoer van chilisalpeter, natron
salpeter, stikstofhoudende kunstmeststof
fen, kalkstikstof en ammoniakwater. 

S. 639 CC. 15 D ecember. Blz. 748. 
- Wet, houdende bekrachtiging van de Ko

ninklijke besluiten van 23 Juni 1939, n°. 
18, tot regeling van den invoer van papier, 
en van 23 Juni 1939, n °. 19, tot regeling 
van den invoer van papierwaren. 

S. 639 DD. 15 December. Blz. 749. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het K. 

B. van 1 Juli 1939, n °. 25, tot regeling van 
den invoer van metaalweefsels. 

S . 639 EE. 15 D ecember. Blz. 749. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het K . 

B. van 26 Juli 1939, n °. 6, tot regeling van 
den invoer van veekoeken. 

S . 639 FF. 15 December. Blz. 749. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het K . 

B . van 15 Juli 1939, n °. 18, tot regeling 
van den invoer van rijwielbuiten- en rij
wielbinnenbanden en van rubberslangstuk
ken. 

S. 639 GG. 15 December. Blz. 749. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het K. 

B. van 19 Juli 1939, n °. 6, tot regeling van 
den invoer van rijwielen, rijwielframes, 
electrische rijwiellantaarns en rijwielon
derdeelen. 

S. 639 HH. 15 December. Blz. 750. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het K. 

B. van 22 Juli 1939, n °. 3, tot regeling van 
den invoer van gegoten ijzeren closetre
servoirs. 

S. 639 II. 15 December. Blz. 750. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het K . 

B. van 22 Juli 1939, n °. 4, tot regeling van 
den invoer van geëmailleerde, gegoten ijze
ren badkuipen en geëmailleerde, geslagen 
ijzeren badkuipen. 

S . 639 JJ. IS December. Blz. 750. 
- W et, houdende bekrachtiging van het K. 

B. van 26 Juni 1939, n °. 7, tot regeling van 
den invoer van dweilen. 

S. 639 KK. 15 December. Blz. 751. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het K. 

B. van 12 Juli 1939, n °. 2I, tot regeling 
van d en invoer van gresbuizen. 

S . 639 LL. IS December. Blz. 751. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het K . 

B. van 26 Juli 1939, n °. 8, tot regeling van 
den invoer van gelaschte en naadlooze bui
zen. 

S . 639 MM. 15 December. Blz. 751. 
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- W et, houdende bekrachtiging van het K. 
B . van 21 Augustus 1939, n °. 36, tot rege
ling van den invoer van draadnagels en 
draadkrammen, spijkers, getrokken ijzer
e n staaldraad en van prikkel- en punt
draad. 

S . 639 NN. 15 December. Blz. 751. 
- Wet, tot verlenging van den geldigheids

duur van de wet van 30 September 1938, 
S . 639 C , houdende voorziening ten be
hoeve van voedselvoorziening in tijden van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitenge
wone omstandigheden en de voorbereiding 

· daarvan. 
S . 639 00. 23 D ecember. Blz. 752. 

- Wet, houdende bekrachtiging van het K. 
B . van 21 Augustus 1939, n °. 38, tot rege
ling van den invoer van meubelen van 
bamboe, rotting, riet, teen of twijgen, al 
of niet bekleed, en onderdeelen van deze 
m eubelen. 

S. 639 PP. 29 December. Blz. 752. 
- W et, houdende bekrachtiging van het K. 

B . van 21 Augustus 1939, n °. 39, tot rege
ling van den invoer van niet houtvormen
de siergewassen, alsmede van azalea's en 
hortensia's . 

S . 639 QQ. 29 D ecember. Blz. 752. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het K . 

B. van 17 Augustus 1939, n ° . 29, tot rege
ling van den invoer van manufacturen, 
stoffen en weefsels van kunstzijde en van 
kunstzijde met andere stoffen dan echte 
zijde. 

S . 639 RR. 29 D ecember. B lz. 753. 
- W et, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 21 Augustus 1939, n °. 
37, tot regeling van den invoer van manu
facturen, stoffen en weefsels van wol en 
halfwol. 

S. 639 SS. 29 D ecember. Blz. 753. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 8 Augustus 1939, n ° 
27, tot regeling van den invoer van manu
facturen, stoffen en weefsels van vlas, 
hennep en halflinnen. 

S. 639 TT. 29 December. Blz. 753. 
- W et, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 16 Augustus 1939, n °. 
7, tot regeling van den invoer van tapijten, 
tapijtgoed, karpetten, loopers, kleedjes en 
matten. 

S . 639 UU. 29 December. Blz. 754. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 10 Augustus 1939, n ° . 
56, tot regeling van den invoer van onder-
kleeding. · 

S . 639 VV. 29 D ecember. Blz. 754. 
- Wet, houdende b ekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 17 Augustus 1939, n • . 
28, tot regeling van den invoer van pluche, 
fluweel en trijp, alsmede voorwerpen daar
van. 

S . 639 WW. 29 December. Blz. 754. 
- W et, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 10 Augustus 1939, n ° . 
55, tot regeling van den invoer van tafel
en servetgoed, handdoeken en ander huis
houdgoed, zoowel afgepast als aan het 

stuk, beddelakens en sloopen. 
S .' 639 XX. 29 D ecember. Blz. 754. 

- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko
ninklijk besluit van 14 Augustus 1939, n °. 
11, tot regeling van den invoer van ma
nufacturen, stoffen en weefsels van echte 
zijde en van echte zijde met kunstzijde. 

S . _639 !JIJ. 29 December. Blz. 755. 
- Wet, houdende bekrachtiging van het Ko

ninklijk besluit van 21 Augustus 1939, n °. 
35, tot regeling van den invoer van manu
facturen, stoffen en weefsels van geverfde, 
bedrukte, bontgeweven, gebleekte en on
gebleekte katoen. 

S . 639 ZZ. 29 D ecember. Blz. 755. 
Crislszulvelwet. 
- Wet tot voorziening ten aanzien van de 

terugvordering van gelden gestort of be
taald in verband met artikel 8 der Crisis
Z uivelwet 1932, Stbl. n ° . 290. 

S. 621. 20 Maart. Blz. 224. 
Distributlewet. 
- Wet, houdende verlenging van den ter

mijn, gedurende welken de Algemeene 
Vorderingswet 1938, de Wet economische 
verdedigingsvoorbereiding 1938, de Prijs
opdrijvingswet 1938,de Schepenvorderings
wet 1938, de Schepenuitvoerwet 1938, de 
Oorlogszee- en luchtvaartverzekeringswet 
1938, de Distributiewet 19,8 en de Bo
demproductiewet 1938 van kracht zijn. 

S . 600. 23 Februari. Blz. 22. 
- Wet, houdende regelen teneinde in geval 

van oorlog, oorlogsgevaar of andere bui
tengewone omstan digheden een doelmatige 
distributie van goederen in het belang van 
volkshuishouding, landsverdediging en vei
ligheid van niet-militaire personen of 
lichamen mogelijk te maken (Distributie-

wet 1939). S. 633. 24 Juni. 348. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 10, eer

ste lid, van de D istributiewet 1939 (Dis
tributieheffingsbesluit 1939). 

S. 679X. 29 Augustus. Blz. 385. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 18, lid 

7, van de Distributiewet 1939. 
S. 679 DD. 12 September. Blz. 453. 

- · Besluit tot uitvoering van artikel 10, 2de 
lid, van de Distributiewet 1939 (Tege
m oetkomingsbesluit Distributiewet 1939). 

S. 679 HH. 4 October. Blz. 457. 
Domeinen. 
- Wet, tot goedkeuring van den onderhand

schen verkoop van domeingrond onder 
R uinen aan Jhr. A. W . van H olthe tot 
Echten, te Echten. 

S. 1600. ,6 Maart. Blz. 257. 
- Wet, houdende goedkeuring van den on

derhandschen verkoop aan de gemeente 
D elfzijl van een perceel Staatsgrond ka
dastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie 
B, ri 0

• 1416, groot 3.3 7.55 ha. 
S . 1400. 17 Mei. Blz. 255. 

- Wet, houdende goedkeuring van de over
eenkomst van ruiling van domeingrond in 
de boschwachterij "D e Vuursche" met het 
,,R. K . Werklieden Verbond in Neder
land". 

S . 1:60,. 17 Mei. Blz. 258. 
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- Wet tot goedkeuring van den onderhand
schen verkoop aan de gemeente Heerlen 
van onroèrend goed, gelegen aan het Em
maplein te Heerlen. 

S ., 1402. 12 Augustus. Blz. 589. 
- Wet tot goedkeuring van den onderhand

schen verkoop van grond bij de Hoorn
brug te Rijswijk (Z.-H.) aan J. M. Bal
vers aldaar. 

S . 1403·. 12 Augustus. Blz. 590. 
- Wet, tot goedkeuring van deff onderhand

schen verkoop aan de gemeente 's-Gra
venhage van het voormalig Arsenaal c.a. 
aan de Schedeldoekshaven te 's-Graven
hage. S . 1404. 12 Augustus. Blz. 592 . 

- Wet, tot goedkeuring van den onderhand
schen verkoop aan de Naamlooze Ven
schap Internationale Gewapend Beton
bouw, gevestigd te Breda, van een perceel 
grond met twee gebouwtjes nabij de brug 
te Keizersveer onder Raamsdonk, kadas
traal bekend gemeente Raamsdonk, sectie 
F, n °. 1455. 

S. 1405. 12 Augustus. Blz. 593. 
- Wet, houdende goedkeuring van de on

derhandsohe eigendomsoverdracht aan de 
gemeente Delft, ingevolge ruiling, van een 
perceel grond in den Wippolder te Delft, 
kadastraal bekend aldaar sectie A, n °. 
8232, ter grootte van 2.01.70 ha. 

S. 1406. 12 Augustus. Blz. 595. 
- Wet, houdende goedkeuring van den on

derhandschen verkoop aan : 1. Jan van 
Schothorst, fabrikant te Barneveld, e. a. 
van: a . een strook voormaligen spoordijk 
en verder aanbehooren onder Barneveld, 
uitmakende een gedeelte, ter grootte van 
ongeveer 45 are van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Barneveld, sectie B, n °. 
1376; b. een gedeelte weg en verder aanbe
hooren onder Barneveld, kadastraal be
kend gemeente alsvoren, sectie B, nos. 
1389 en 1406, groot 11.85 are; 2. Johanna 
Moll, weduwe van Willem van der Woerd, 
fabrikante te Barneveld, van een strook 
voormaligen spoordijk en verder aanbe
hooren onder Barneveld, uitmakende een 
gedeelte, ter grootte van ongeveer 54 are 
van het perceel, kadastraal bekend ge
meente alsvoren, sectie B, n ° . 13 76. 

S . 1407. 16 November. Blz. 835. 
- Wet, houdende goedkeuring van de onder

handsche eigendomsoverdracht aan de N. 
V. Limburgsche Tramweg Maatschappij, 
ingevolge ruiling, van Staatsgrond onder 
Roosteren. 

S. 1408. 16 November. Blz. 838. 
- Wet, houdende goedkeuring van den on

derhandschen verkoop aan de gemeente 
Venhuizen van onder Venhuizen gelegen 
gedeelten van den opgeheven spoorweg 
van Hoorn over Venhuizen naar station 
Bovenkarspel-Grootebroek. 

S. 1410. 14 December. Blz. 840. 
- Wet, houdende goedkeuring van een rui

ling van gronden onder Rijswijk (Z.-H.) 
met J. van der Salm, aldaar. 

S. 1411. 23 December. Blz. 843. 

Drankwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Drankwet 

art. 59). - Vaststaat dat req. den sterken 
drank te IJmuiden in voorraad had, opdat 
daaruit zijne aldaar wonende klanten, door 
bemiddeling van zijn filiaalhouder 0 ., die 
evenmin als req. te IJmuiden e·ene vergun
ning tot verkoop van sterken drank in het 
klein bezat, van sterken drank zouden wor
den voorzien. - Onder deze omstandig
heden had req. - onverschi/Jig of req. dan 
wel de filiaalhouder als verkooper in den 
zin der Drankwet m . b. t. de betrokken 
ilesch cognac moet worden beschouwd -
den sterken drank ten verkoop in voor
raad; immers hij had dien drank in voor
raad, opdat daaruit, van zijn filiaal uit, 
zonder dat daartoe vergunning was ver
leend, aan het publiek zou worden ver
kocht. [Aldus ook Adv.-Gen. Rombach, 
die nog opmerkt, dat de filiaalhouder stel
lig de verkooper, in den zin van de Drank
wet, van de in de dagv. bedoelde cognac 
was]. 16 Januari . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
430; Drankwet 1931 art. 58). - De 0. v. 
J. is niet-ontvankelijk in zijn beroep in 
cassatie tegen het - de vrijspraak door den 
Kantonr. bevestigend - vonnis, daar de 
t.1.1. kennelijk doelt op overtreding van art. 
58, Jid 1 der Drankwet 19_,z en de Rechtb. , 
door onder "houder van het verlof", als 
in dat artikel en in de t.1./ . vermeld, niet 
- zooa/s req. mogelijk acht - mede te be
grijpen den plaatsvervanger van den hou
der, niet blijk heeft gegeven aan die woor
den eene andere beteekenis te hebben ge
hecht, dan daaraan in deze moet worden 
toegekend, terwijl, bij gebreke van iedere 
motiveering daaromtrent, uit het vonnis 
niet blijkt, of de Rechtb. het woord ,,van
wege" ( den houder) wel in den juisten zin 
heeft opgevat. 6 Februari. 

- Besluit, tot vernietiging van het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 22 Juni 1938, betreffende intrekking 
van de ten name van J. Geertsma te Haren 
(Gr.) staande slijtvergunning voor de 
winkelruimte van het perceel Steenstraat 
N ° . 87 te Arnhem. 

S. 2841. 5 Juni . Blz. 444. 
- Besluit, tot vernietiging van het besluit 

van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 22 Juni 10::i8, betreffende intrekking 
van de slijtvergunning verleend aan J. 
Geertsma te Haren (Gr.), en geldende 
voor den winkel van het perceel Molen
straat N °. 43 te Nijmegen. 

S. 2842. 5 Juni. Blz. 445. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Drankwet 

art. 23.) - Ingevolge art. 23, Jid 2 , der 
Drankwet 1931 wordt als grondslag voor 
de berekening van het vergunningsrecht 
aangenomen de jaarlijks te schatten huur
waarde, die de localiteit, i. v. m. den om
zet van sterken drank in het bedrijf, waar
voor de vergunning strekt, kan geacht 
worden te bezitten. Die grondslag is ook 
opgenomen in art. 1, lid 1, der onderwer-
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pelijke verordening. - De stelling van be
langhebbende, dat ingevolge art. 23, lid 2, 
der Drankwet bij de bepaling van de be
lastbare huurwaarde slechts rekening mag 
worden gehouden met den omvang van het 
bedrijf en derhalve met de winst van het 
bedrijf, vindt in genoemde wetsbepaling 
geen steun. - Stand en ligging van de lo
caliteit zijn zeker van gewicht bij de bepa
ling van de huurwaarde, die de localiteit, 
i.v.m. den omzet van sterken drank in het 
bedrijf, kan geacht worden te bezitten. -
Voor den R. v. B . bestaat geen wettelijk 
beletsel om bij de bepaling van gezegde 
huurwaarde rekening te houden met de 
huurwaarde voor de Personeele Belasting. 

7 juni. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Drankwet 

art. 39; Sv. artt. 359 en 423). - Art. 39 
lid I onder b i .v.m. lid 3 der Drankwet 
staat verkoop van zwak alcoholischen 
drank zonder verlof ..àlleen toe in die win
kels, pakhuizen of --andere inrichtingen, 
w aarvoor dit bij alg. maatregel van bestuur 
is bepaald, terwijl de desbetreffende bepa
ling van het Drankbesluit z932 § 7 art. 38 
enkel een zoodanigen verkoop toestaat in 
een localiteit van bedoelde winkels enz., 
welke !ocaliteiten dan nog aan bepaalde 
voorwaarden moeten voldoen. - Daar een 
aan den buitenmuur van den winkel han
gende automaat niet is te beschouwen als 
een localiteit van den winkel, was in dit 
geval niet voldaan aan de eischen in en 
krachtens art. 39, lid I en lid 3 der Drank
wet gesteld, zoodat voor den verkoop in 
het klein en het voor dien verkoop in voor
raad hebben van zwak a/coholischen drank 
verlof vereischt was. - Ambtshalve: Aan 
d en op straffe van nietigheid door de artt. 
359 i .v.m. de artt. 4z5 en 425 Sv. gestelden 
eisch, dat h et vonnis in h. b ., waarbij ook 
t.a.v. de bewezenverklaring opnieuw recht 
wordt gedaan, het te Jaste gelegde moet 
bevatten, is i.c. niet voldaan. Wel ver
klaart de Rechtb. dit uit het vernietigde 
vonnis over te nemen, doch in de aan
teekeningen van dit mondeling vonnis in 
het p.-v. der terechtzitting van het Kan
tongerecht is bedoelde inhoud evenmin te 
vinden. [Anders imp/icite Adv.-Gen. Rom
bach.] z6 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Drankwet 
art. 58). - Uit de bewijsmiddelen heelt 
de Rechtbank kunnen alleiden, dat req. de 
vrouw Q gedurende de uitoefening van het 
bedrijf in de vergunnings/okaliteit van zij
nentwege aanwezig h eelt doen zijn. -
Art. 58, Jid I der Drankwet maakt voor 
vrouwen, die als vervangster van den ver
gunninghouder optreden, geen uitzonde
ring, terwijl een daartoe strekkende bedoe
ling van d en wetgever ook geenszins is ai 
te leiden uit de artt. z2, lid I aanhef en 
onder II aan het slot , 26 en 32, Jid I aan
hef en onder z 0 aanhef en onder a der wet. 
- H et betoog, dat de vervangster tegen
over de autoriteiten optrad als degene, die 
in feite het bedrijf voerde en dat zij huur-

ster was van de betrokken lokaliteit, bevat 
feitelijke beweringen w aarvan de juistheid 
uit het bestreden vonnis niet blijkt, terwijl 
bovendien de vermelde omstandigheden 
niet ter zake doen. - Al was de vrouw ter 
uitoefening van het bedrijf in de lokali
teit, zij was daar eveneens gedurende de 
uitoefening v an het bedrijf. - Ambts
halve de quali ficatie verbeterd. - [Anders 
Adv.-Gen. R ombach, die meent, da t in de 
bewijsmiddelen niets is te vinden , dat de 
bewezenverklaring volgens welke req. de 
vrouw in de lokaliteit aanwezig heeft doen 
zijn, wettigt ]. IJ November. 

Economlsclie verdedigingsvoorbereidin g. 
- Wet, houdende verlenging van den ter

mijn, gedurende welken de Algemeene 
Vorderingswet 1938, de Wet economische 
verdedigingsvoorbereiding :i:938, de Prijs
opdrijvingswet 1938,de Sêhepenvorderings
wet 1938, de S chepenuitvoerwet 1938, de 
Oorlogszee- en luchtvaartverzekeringswet 
1938, de Distribut iewet 19~8 en de Bo
demproductiewet 1938 van kracht zijn. 

S . 600. 23 Februari. Blz. 22. 
E lectrlclteltswet. 
- Besluit, houdende bepaling van het tijd

stip, waarop onderscheidene bepalingen 
van de Electriciteitswet in werking zullen 
treden. 

S . 590. 6 D ecember. Blz. 686. 
Flnancleele verhou din g. 
- Wet tot verlenging en wijziging van de 

wet van 4 Maart 1935, S . 76, houdende 
voorzieningen terzake v an gemeentelijke 
kosten van werkloosheidszorg. 

S . 409. 30 D ecember. Blz. 740. 
Gasmaskerbeslult . 
- B esluit tot aanvulling en wijziging van 

het Gasmaskerbesluit (Stbl. 1937, n ° . 
856). S. 873. 22 November. Blz. 71 8. 

Geldleenln gen. 
- Wet tot het aangaan van een of meer geld

leeningen ten laste van het R ijk (Leenin g
wet 1939, Stbl. n ° . 1409). 

S. 1409. 13 D ecember. Blz. 839. 
Geld sclileter s wet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Geldschie

terswet artt. 2 en 46; Sv. artt. 326 en 350) . 
- H et Hof heeft, door van het door de 
Rechtbank, overeenkomstig het te laste 
gelegde, bewezenverklaarde te handhaven, 
dat req . als directeur der N . V . .... .. heeft 
gehandeld, doch te doen wegvallen de 
woorden " in zijne voormelde hoedanigheid'' 
en alleen te dien aanzien d e bewezenver
klaring te vernietigen, in die bewezenver
klaring niets wezenlijks veranderd, wes
halve niet gezegd kan worden, dat door 
het schrappen van voormelde, door het 
Hof kennelijk overbodig geachte woorden, 
de grenzen der t.1.1. zijn overschreden. -· 
Uit het voorgaande volgt, dat het Hof in 
dezen niet tot eene andere bewezenverkla
ring is gekomen dan de eerste rechter. -
Bij de wet van 22 April z937 S . 3,0 is art. 
53 der Ge/dschieterswet, waarbji was be
paald, wie voor de strafbare feiten van de 
artt. 46-52 aansprakelij k is o .a . als h et 
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betreft een ge/dschietersbank gehouden 
door een N. V., komen te vervallen o. m . op 
grond dat voor de strafbare handelingen 
van het uitdrukkelijk in de M. v . T. ge
noemd art. 46 de natuurlijke personen, die 
deze handelingen in feite verrichten - zij 
het ook ten name van een N . V. - straf
rechtelijk volgens art. 46 zijn te vervolgen. 
Waar ten deze bewezen is verklaard, dat 
req. feitelijk de handelingen, welke in strijd 
zijn met art. 46, heeft verricht, heeft het 
Hof terecht req.'s verweer, waarin een be
roep werd gedaan op de schrapping van 
art. 53, verworpen. - R eq. klaagt ten on
rechte over het ontbreken in het p.v. der 
terechtzitting van het door req . aldaar ge
voerde verweer, daar in het p .v. niet alleen 
staat, dat req. hiervoor heelt verwezen 
naar zijne verklaring voor den R. C., doc/1 
tevens terstond daarop de kern van dit 
verweer heelt laten volgen. Niet is in te 
zien in hoeverre daardoor aan art. 326 Sv. 
niet zou zijn voldaan. - Uit de door de 
R echtb. tot bewijs gebezigde verklaringen 
volgt, dat een door req. genoemd "lan g" 
contract niet betreft ééne ter beschikkin g
stelling van geldswaarden tot een bedrag 
van meer dan f 750, zelfs nie t een middel
lijke, doch uiteen valt in zooveel uitlee
ningen, als er telkens bedragen aan zegels 
ter beschikking gesteld aan- en afbetaald 
worden door den leener. Derhalve hebben 
Rechtb. en Hof terecht aangenomen, dat 
die " lange" contracten niet inhouden ecne 
uitleening van geldswaarden tot een be
drag van meer dan f 750 in den zin van 
art. 2 der Geldschieterswet . - Uit de ge
bezigde bew ijsmiddelen blijkt, dat de N, V. 
...... haar bedrijf er van maakt spaarzegel
contracten al te sluiten in meerderheid be
treffende bedragen van f 750 of minder. Zij 
is dus een geldschietersbank in den zin van 
art. 2 der Geldschieterswet. - De tot het 
bewijs gebezigde verklaringen van req. en 
get. M . hebben ook wat de formulieren be
treft een voldoende duidelijken inhoud. 

18 December. 
Gemeentebelasting-en. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 280.) - D e aanleg van de trot
toirs is als aanleg van een weg in den zin 
van de - met inachtneming van art. 280 
Gem.wet vastgestelde - verordening te 
beschouwen. - Aan de toepasselijkheid 
van de verordening staat niet in den weg, 
dat in de kosten van den onderha1,igen 
aanleg door het Rijk een bijdrage is ver
leend, nu het slot van he t eerste Jid van 
art. 1 der Verordening naar zijn strekking 
niet medebrengt, dat de aanleg van een 
weg geheel voor rekening van de gemeente 
moet zijn, en te dezen van de te Jaste der 
gemeente komende kosten slechts onge
veer een derde gedeelte bij wege van deze 
belasting wordt verhaald. 

11 Januari, blz. 567. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 282). - ne 5?.. v. B . heeft, naast 
de in de grief opges..,.nd" feiten mede vast-

gesteld, dat belanghebbende het bedrijfs
belang der bij haar aangesloten couranten
bedrijven - in de statuten aangeduid als 
"leden" van belanghebbende - beoogt te 
bevorderen en zelfs in de eerste pÎaats dit 
stoffelijk voorçl.eel harer leden op het oog 
heelt. - De R. v . B . heeft terecht geoor
deeld, dat wanneer belanghebbende, hoe
wel voor zich zelf geen winst beoogeride, 
niettemin door middel harer 'werkzaam
heden bedoelt de bedrijfsbelangen harer 
leden te bevorderen, zij het slechts door 
besparing van onkosten, belanghebbende 
zelf een bedrijf uitoefent als bedoeld in 
art. 282 Gem.wet en art. 1 der verordening. 

13 Januari, blz, 568. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente

wet art. 280). - Het perceel van belanll
hebbende, belendend aan een weg, welke 
de grensscheidinll uitmaakt tusschen de 
gemeenten Beek en Schimmert, voldoet 
aan den in de verordening gestelden eisch.. 
van belending aan een openbaren weg in 
de gem. Beek, en de · vraag wie dien weg 
onderhoudt is daarbij zonder belang. 

18 Januari. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente

wet Art. 286). - Art. 286 Gem.wet ge
doogt niet, dat een gemeenteverordening 
aan het begrip "waakhond" een beperkte
re beteekenis geeft dan die van honden uit
sluitend ter bewaking van gebouwen of er
ven gehouden, zoodat een verordening on
verbindend is voor zoover zij grootere be
perking zou op/eggen. - De R . v. B. heeft 
dan ook onderzocht of belanghebbende 's 
hond beantwoordde aan den in art. 286 ge
stelden eisch, en de verordening ( als eisch 
stellend: het uitsluitend en doorloopend 
waakdiensten verrichten; Red.) slechts in 
zooverre toegepast. - De Raad heeft de 
wet en de verordening niet geschonden, 
door op grond van de v astgestelde feiten te 
beslissen dat belanghebbende's hond niet 
aan den door de wet gestelden eisch vol
deed. 1 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. 299). - Art. 299 Gem.wet stelt 
een termijn, die betrekking heeft op alle 
bezwaren aangaande de in het artikel be
doelde aanslagen, terwijl nergens in de wet 
een bevoegdheid of een plicht is geregeld 
om voor eenig bijzonder geval dien termijn 
terzijde te laten. 22 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 277) . - Terwijl t. a. v . vermake
lijkheden, tot welke toegang wordt ver
leend tegen betaling, ingevolge art. 3, on
der A, de belasting verschuldigd is van de 
onzuivere opbrengst der vermakelijkheid, 
dat bij de bepaling van het tarief, vermeld 
onder C van art. 3 (t . w.: voor vermake
lijkheden waarbij dranken worden ver
kocht voor gebruik ter plaatse tegen prij
zen welke méér dan een vierde hooger zijn 
dan in koffiehuizen en restaurants zonder 
vermakelijkheid; Red.), de gemeentelijke 
wetgever, zij het in directen vorm, even-
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eens de opbrengst van de vermakelijkheid 
heeft willen treilen. - D e bij het middel 
van cassatie voorgedragen stelling, dat bij 
de vergelijking, welke ingevolge letter C 
moet plaats hebben ( t. w.: tusschen het 
gemiddeld~ der prijzen voor de het meest 
verkocht wordende dranken bij de onder 
C genoemde vermakelijkheden, en: dat ge
middelde in koffiehuizen en restaurants 
zonder vermakelijkheid; Red.) , moet wor
den uitgegaan van een algemeen gemiddel
de van de prijzen van dranken in koffie
huizen en restaurants zonder vermakelijk
heid - daargelaten, of zoodanig gemid
delde, zonder nadere regeling bij de ver
ordening, zou kunnen worden vastgesteld 
- kan dan ook niet worden aanvaard. 

z Maart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 275). - Het gebruik van een 
openbaren weg tot het plaatsen en in stand 
houden daarop van installaties, welke aan 
het verkeer op den weg ten goede ko
men, is in overe-enstemming met de be
stemming van zoodanigen weg. De parti
culier, die krachtens vergunning een der
gelijke installatie op den weg heeft, heelt 
dan ook gebruik en genot van den weg 
overeenkomstig diens bestemming, waar
aan niet afdoet, dat niet een ieder zooda
nig gebruik van den weg zou kunnen ma
ken of dat de plaatsing van de installatie 
niet noodzakelijk zou zijn om den weg door 
middel van dit voorwerp beter aan zijn 
bestemming te doen beantwoorden. - De 
R . v. B. heeft onder de vastgestelde om
standigheden terecht beslist, dat belang
hebbende door het hebben van de benzine
pompinstallatie op denSchoterweg gebruik 
heeft van een voor den openbaren dienst 
bestemd gemeentewerk in den zin van art. 
275, lid z, Gem.wet. z5 Maart. 

- Arrest van den Hoogen R aad. (Gemeen
tewet art. 280; Wegenwet art. 4). - De 
R . v. B. heeft terecht zich onthouden van 
een beoordeeling van de billijkheid der 
krachtens de verordening verschuldigde 
belasting als bijdrage in de daar genoemde 
kosten en zich ertoe beperkt te onderzoe
ken of de verordening wellicht een hooger 
bedrag heit dan die kosten beloopen. -
De R . v. B. heelt aangenomen, op gron
den die deze beslissing kunnen dragen, dat 
de ... weg door belanghebbende of haar 
rechtsvoorgangers indertijd, vóór de invoe
ring der Wegenwet, is bestemd tot open
baren weg en dat die bestemming door de 
overheid is aanvaard. - Nu niet gebleken 
is van eenige medewerking van de over
heid tot het ontnemen van het karakter 
van openbaarheid aan den weg, zou een 
beweerde plaatsing van een bord met het 
opschrift ,.verboden toegang" slechts kun
nen' zijn geweest een eenzijdige handeling 
van belanghebbende, waardoor de tot stand 
gekomen openbaarheid van den weg niet 
zou zijn opgeheven. - Onder de in de uit
spraak vastgestelde omstandigheden belet 
een afstand van 25 meter niet gebouwde 

eigendommen te beschouwen als liggende 
in de onmiddellijke nabijheid van den 
openbaren weg. De R. v. B. is niet gebon
den aan een vroeger door hem hierom-

' trent in anderen zin gegeven uitspraak. 
29 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet artt. 275, 300.) - Aanslag in de pre
cariobelasting wegens het geregeld sta
tionneeren van belanghebbende's taxi's op 
het wegdek van aan de Ned. Spoorwegen 
toebehoorenden grond van het stations
plein te Heerlen. - Naar art. 300 j 0

• art. 
297 Gem.wet wordt een aanslag opgelegd 
door de vaststelling van het den aanslag 
betreffende kohier. Nu dit is geschied vóór 
z Dec. z935 was niet de door den R. v. B. 
toegepaste ( mede op het derde lid van art. 
275 Gem.wet steunende) verordening van 
z935, maar de met ingang van dien datum 
door deze verordening vervangen ( alleen 
op het eerste lid van art. 275 berustende) 
verordening van z923 toepasselijk. - De 
vraag van den eigendom der gemeente is 
voor de gevallen van het eerste lid niet ter 
zake dienende. - Voor de vraag, of inge
volge het eerste lid van art. 275 een aan
slag kan worden opgelegd, is het niet vol
doende dat eenig genot of gebruik óf 
eenige dienst onder de omschrijving van 
dat lid is te brengen_. maar is vereischt dat 
zij vallen onder de in de gem.-verordenin
gen gegeven omschrijvingen; immers de 
belastbaarheid vloeit niet rechtstreeks uit 
de wet voort, maar uit de verordening, die 
niet gehouden is elk onder het wetsartikel 
vallend gebruik, genot of dienst te belas
ten. z9 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet artt. 280, 299.) - Art. 299 Gem.wet 
kent den aangeslagene in een "aanlegbe
lasting" het recht toe om van de beschik
king van den Gemeenteraad in beroep te 
komen bij den R . v. B ., zonder van dit 
beroep eenig oordeel van den Gemeente
raad, waarop diens beslissing berust. uit te 
sluiten. - Het oordeel van den Gemeente
raad omtrent de verkoopwaarde der in áe 
belasting betrokken ongebouw de eigen
dommen bepaalt het bedrag der verschul
digde belasting, immers 6 % van die ver
koopwaarde is de belastbare waarde naar 
welke overeenkomstig het tweede en derde 
Jid van art. 5 der verordening de verschul
digde belasting moet worden berekend. -
Laatstgenoemd voorschrift kan echter geen 
afbreuk doen aan het door de wet zonder 
beperking toegekende recht van beroep. 

z4 Juni. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 280.) - Nu ingevolge art. z der 
Verordening de straatbelasting wordt ge
heven mede als bijdrage voor ten laste der 
gemeente komende kosten van onderhoud 
van wegen, is aannemelijk, dat art. 5, lid 3, 
de belasting verminderende t. a. v. wegen 
ter zake waarvan of al/een kosten van aan
leg en onderhoud of alleen kosten van ver
lichting ten laste der gemeente komen, met 
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eerstgenoemde rubriek van wegen op hef 
oog heeft niet, zooals de R. v. B. be.slist, 
uitsluitend wegen waarvan zoowè/ kosten 
van aanleg àls die van onderhoud ten laste 
der gemeente komen, maar ook wegen, 
waarvan de kosten van aanleg of van on
derhoud ten laste der gemeente komen ( de 
R. v. B. had t. z. v. ligging aan de laatst
bedoelde wegen iedere belastbaarheid af
gewezen). z4 Juni. 

- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 
248 j 0

• art. 299.) - Terecht hebben Ged. 
Staten goedkeuring onthouden aan een be
grootingswijziging, beoogend uitkeering 
van een naar het oordeel van den Raad ten 
onrechte betaald bedrag aan rioolbelasting, 
tegen welken aanslag niet tijdig bezwaar 
was ingebracht. Daaraan doet niet af, dat 
het hier niet zou betreffen een te laat in
gediend bezwaar, maar een verzoek om een 
administratieve fout te herstellen, daar het 
verzoek door belanghebbende zelf uitdruk
kelijk een bezwaarschrift is genoemd en als 
zoodanig is bedoeld, en de Raad het schrif
tuur, voorzoover het den aanslag voor ·z938 
betreft, ten aanzien waarvan het tijdig was 
ingediend, wel als bezwaarschrift heeft be
schouwd en behandeld. 29 Augustus. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Gemeen
tewet art. 280). - De R. v. B. ·heeft aan 
art. 280 Gem.wet en het daarmede over
eenstemmend art. z van voornoemde Ver
ordening een juiste, met de strekking dier 
artikelen overeenkomende uitlegging ge
geven door bij de beslissing van de vraag, 
of het onderhavige perceel in den zin van 
vorenbedoelde artikelen is gelegen in de 
onmiddellijke nabijheid van · den openba
ren weg, uit te gaan van den afstand, 
waarop de uitgang van dit perceel van den 
openbaren weg is gelegen. 27 September. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. 280). - Art. z2 der onderhavige 
verordening kan niet anders worden opge
vat dan dat teruggave van belasting ter
zake van een gebouwd eigendom slechts 
kan geschieden, indien dit - met zijn ge
bouwde aanhoorigheden - gedurende z2 
achtereenvolgende maanden in zijn geheel 
ongebruikt, onverhuurd of ongemeubeld is 
gebleven, gelijk dan ook het artikel alleen 
teruggave van het volle bedrag, hetwelk 
terzake van het gebouwde eigendom is ge
heven, kent. - Nu naar 's Raads feitelijke 
vaststelling he t onderhavige gebouwd 
eigendom ten deele in gebruik is gebleven, 
is hier voor teruggave dus geen plaats. 

22 November. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet artt. 277, 299, 300) . - De in art. 6 
sub 4 der verordening verleende vrijstel
ling van de belasting wegens, voorzoover 
ten deze van belang, vertooningen welke 
een uitsluitend godsdienstig of weten
schappelijk karakter dragen maakt - an-· 
ders dan bij de in hetzelfde artikel onder 3 
verleende vrijstelling wegens tentoonstel
lingen - geen uitzondering voor het geval 
de exploitant der vertooning daarmede be
oogt winst te behalen; dit is trouwens een 

omstandigheid die geenszins afbreuk be
hoeft te doen aan het godsdienstige of we
tenschappelijke karakter der vertooning, 
die dit karakter ontleent aan het vertoon
de. De R. v. B. heeft dan ook terecht het 
winstbejag van belanghebbende geen be
letsel geacht tegen het toekennen der vrij
stelling. - Indien, gelijk ten deze, twee 
personen, uit hoofde van twijfel omtrent 
wederzijdsche bevoegdheid, tegen eenzelf
de uitspraak alternatief beroep wenschen 
in te stellen, kan zulks gereede/ijk bij één 
beroepschrift geschieden. I.c. is de burge
meester het tot het instellen van cassatie
beroep bevoegde orgaan; de gemeente
ontvanger is niet-ontvankelijk. - Al is, 
krachtens de toepasselijke verordeningsbe
pa/ingen, iedere voorstelling een afzonder
lijke vermakelijkheid, dus object van be
lasting, behoefde in het onderhavige geval 
toch niet m. b. t. iedere filmvoorstelling 
een afzonder/ijk bezwaarschrift te worden 
ingediend. z3 December. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet artt. 277,302). - [Belanghebbende, 
sinds Maart bezitter van een hond, doet 
niet vóór z.5 April aangifte, doch eerst op 
19 Aug. nadat hem dienzelfden dag alsnog 
een aangiftebiljet was uitgereikt, waarna 
hij in Oct. - dus nog in hetzelfde belas
tingjaar - wordt aangeslagen. I s hier "een 
aanslag ten onrechte achterwege gebleven" 
( art. 22 der verordening, recht tot navor
dering gevend, terwijl art. 23 in dat geval 
bij nalatigheid van den belastingplichtige 
de belasting met het viervoud verhoogd)?] 
- De regeling der onderhavige verorde
ning brengt mede, dat primitieve aansla
gen zich niet beperken tot hen, die tjidig 
aangifte hebben gedaan, maar ook worden 
opgelegd aan hen, omtrent wie, hoewel zij 
geen aangifte hebben gedaan, ten tijde van 
de normale aanslagsregeling reeds het ge
gronde vermoeden bestaat, dat zij een of 
meer honden houden. - Dienvolgens kan 
in het onderhavige geval, waarin de aan
slag werd opgelegd, nadat belanghebben
de op een hem vanwege den dienst op z9 
Aug. 1938 uitgereikt aangiftebiljet diene 
zelfden dag aangifte had gedaan van den 
door hem, blijkens die aangifte, sinds 
Maart 1938 gehouden hond, niet van een 
achterwege blijven van den aanslag wor
den gesproken. - De R. v . B . heeft dus 
terecht geoordeeld, dat het geval van de 
artt. 22 en 23 der verordening hier niet 
aanwezig was. zo December. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet artt. 275, 280). - De in art. 275 
Gem.wet bedoelde retributiën - zij het, 
dat door art. 287 een matige winst wordt 
veroorloofd - dienen tot goedmaking van 
de kosten van de werken en inrichtingen 
waarop het toegestane gebruik of genot of 
de verstrekte diensten betrekking hebben, 
doch daaruit volgt niet dat deze retribu
tiën het bedrag van de ten Jaste der ge
meente komende kosten voor aanleg en 
onderhoud van die werken of inrichtingen 
verminderen. - Die retributiën immers, 
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uitgaande van de ten laste van de ge
meente komende kosten, dienen tot dek
king van die kosten, en dan vormt daar
nevens de belasting van art. 280, trouwens 
sprekende van een billijke bijdrage, een 
ander middel daartoe. - De opbrengst van 
deze retributiën kan daarom bij de toepas
sing van art. 280 zeker niet buiten be
schouwing blijven, doch niet ter bepaling 
van het bedrag van de ten laste der ge
meente komende kosten, doch voor de be
antwoording van de vraag, in hoeverre de 
te heffen belasting als een billijke bijdrage 
in die kosten kan gelden. Deze vraag is 
echter onttrokken aan den rechter en staat 
uitsluitend ter beoordeeling van het ad
ministratief gezag. 20 December. 

Gemeentebestuur. 
- Arrest-van den Hoogen Raad. (Warenwet 

artt . ro en z5; M elkverordening van 's-Gra
venhage art. z.) - De op 29 Nov. z937 
vastgestelde Haagsche verordening betref
fende de aan melk en als melk aangeduide 
waar te stellen eischen, is niet alleen blij
kens hare considerans, doch ook blijkens 
haren inhoud,eene verordening als bedoeld 
in art. z5, lid 3, der Waremvet S. z935, 
waarbij door den Raad krachtens bij K. B. 
gegeven machtiging, eischen zijn gesteld, 
waaraan een bepaalde waar moet voldoen. 
Voor zoodanige verordening is een bepaald 
formulier van afkondiging niet voorge
schreven. - Mitsdien moet het vonnis van 
den Kantonr., waarbij werd aangenomen, 
dat de bedoelde verordening verbindende 
kracht mist, daar het aikondigingsformu
lier niet beantwoordt aan de eischen van 
art. zo Jid z der Warenwet, worden ver
nietigd. 2 Januari. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van den raad der gemeente Bergharen 
van 8 Maart 1937, betreffende verplaat
sing van het woonwagenkamp. 

S . 2640. 23 Januari . Blz. 111. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing 

van het besluit van den Raad der ge
meente Huizen, dd. 2 Juni 1938, houden
de aanvulling van de Algemeen<:: Politie
verordening dier gemeente. 

S . 2520. 25 Januari. Blz. 111. 
- Koninklijk besluit. Gemeentewet Art. 252 

j 0
• art. 235). - Van een besluit van Ged. 

Staten tot onthouding van goedkeuring 
aan een raadsbesluit tot aanwijzing van een 
tak van dienst, als in het ze lid bedoeld, 
staat geen beroep op de Kroon open. -
De toepasselijkverklaring van art. 235 in 
den 2den volzin van het 2e lid van art. 252 
heeft kennelijk uitsluitend betrekking op 
de in den zen volzin genoemde raadsbeslui
ten tot vaststelling van regelen omtrent het 
beheer der takken van dienst. 

30 januari. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van burgemeester en wethouders der ge
meente Finsterwolde van 21 December 
1938, n °. 19, strekkende tot verleening 
van toestemming voor het houden van 

een collecte ten behoeve van de nood
lijdende bevolking staande ond er het ge
zag van de Spaansche regeering. 

S. 2340. 3 Februari. Blz. 76. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. z68; Verord. op het houden van 
collecten te Almelo art. z.) - De woorden 
,,collecten of andere inzamelingen van gel
den te houden of te doen houden" in art. 
z van de Verord. op het houden van collec
ten in Almelo zijn aldus te verstaan, dat 
daarin een zekere algemeenheid ligt beslo
ten in dien zin dat dit artikel op het oog 
heeft inzamelingen van gelden, welke ge-

. richt zijn hetzij tot het publiek in het alge
meen, hetzij tot breede kringen uit het 
publiek. - De Rechtb., het verbod onver
bindend verklarende, omdat het de door 
art. z68 Gemeentewet gestelde perken 
heeft overschreden, wijl het ook betreft 
collecten of andere inzamelingen van gel
den, die het karakter van openbaarheid of 
algemeenheid missen zooals een collecte 
van gelden binnen den besloten kring eener 
bepaalde vereeniging, heeft aan genoemde 
woorden niet de juiste beteekenis toege
kend en dus ook niet aan de t .1.1. in den zin 
der verordening gebezigde woorden. -
[Anders Adv.-Gen. Holsteyn ,1 6 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet artt. z68 en 22z; Verordening op de 
spee/apparaten van Rotterdam, art. z; Lo
terijwet z905, art. z ze lid). - Het bewe
zen verklaarde houdt in, dat het spel ten 
doel heeft het mededingen "naar prijzen, 
althans premiën, te weten spee/pennin
gen", van ·welke speelpenningen de betee
kenis bij het bewezenverklaarde is aange
geven. Deze voorwerpen vallen naar hun 
aard onder het begrip ,goed". - Req.'s 
grief, dat de bewezenverklaarde feiten niet 
inhouden, dat de deelnemers als winnaars 
worden aangewezen van de uitgeloofde 
premiën, d . w. z. als door het toeval aan
gewezen rechthebbende op eenig goed of 
geld, kan niet tot cassatie leiden daar art. 
z van de Rotterdamsche verordening op 
de speelapparaten in h e t midden laat in 
hoeverre bij het door den speler te berei
ken resultaat het toeval een rol speelt, 
zulks in tegenstelling met art. 254bis Sr., 
naast welk voorschrift deze latere veror
dening een aanvullende regeling geeft, 
waartoe de gemeenteraad ex art. z68 Ge
meentewet bevoegd was. - Art. z der ver
ordening verbiedt blijkens zijn aanhef niet 
wat krachtens eenig wetsvoorschrift, zoo
als die der Loterijwet, bepaalde/ijk is toe
gelaten. - De in het tweede lid van art. z 
der Verordening bedoelde verleening van 
vergunningen tot het deelnemen aan de 
openbare vermakelijkheid het apparaat
spel, betreft de uitvoering dier verorde
ning en is in strijd met art. 22 r Gemeen
tewet aan B. en W. opgedragen. - Nu de 
gemeentelijke wetgever niet een absoluut 
verbod heelt willen geven, doch de moge
lijkheid van vrijstelling van dat verbod 
heeft wilen openlaten, brengt de onwettig-



29 ALPHABETISCH REGISTER 1939 G 

heid van de regeling dier vrijstelling mede, 
dat ook het daarmede één ondeelbare wils
verklaring vormende verbod, als bindende 
kracht missend buiten toepassing moet 
worden gelaten. 6 Februari. 

- Arrest van den Hoogen R aad . (Gemeen
tewet art. z68; Alg. Pol.Verord. van Dui
v en art. 49). - Het eerste middel, dat 
steunt op de stelling, dat het feit [zonder 
vergunning liggen in grasland] plaats had 
op een bij een openbaren weg behoorenden 
berm, kan reeds hierom niet slagen, omdat 
de feitelijke grondslag ontbreekt. - H et 
verzuim waarover req . in zijn tweede mid
del klaagt betreft een anderen vorm dan 
in art. 99 lid 2 Wet R . 0. bepaaldel~ik is 
aangewezen. - Art. 48 der A. P. V . van 
Duiven luidende: Onverminderd het be
paalde in het W. v. Sr. is het verboden , 
zonder daartoe bevoegd te zijn, te liggen 
in graslanden, laat het bepaalde in het W . 
v. Sr. dus ook de artt. 460 en 461 Sr. on
verlet, terwijl de gemeentelijke wetgever, 
t. a. v. de in deze artikelen gegeven rege
ling aanvullend optredend, het J;ggen in 
grasland aan onbevoegden mocht verbie
den, zulks ten einde in het belang der open
bar" orde zulk landelijk eigendom te be
scherm en. - Wa t door req. verder is aan
gevoerd houdt geen voor onderzoek in cas
satie vatbare grief in . 6 Februari. 

- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 
248). - Al moge de financieele positie der 
gemeente tot voorzichtigheid manen, zoo 
is zij toch niet zoodanig, dat tegen een be
trekkelijk geringe uitgave als de onderwer
pelijke ( kosten van zwemmen door school
kinderen) bezwaar zou moeten worden ge
maakt, te minder, nu het hier een uitgave 
betreft, waarmede een belang als dat der 
volksgezondheid wordt gediend. 

z3 Februari. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

248). - Terecht hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een wijziging der 
gemeentebegrooting in verband met de 
stichting van een badhuis, op grond, dat 
ernstig rekening moet worden gehouden 
met de waarschijnlijkheid, dat het jaar
Jijksch tekort het geraamd bedrag belang
rijk zal overschrijden, en door de gemeente 
niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat, 
mede gelet op haaz financieelen toestand, 
het nut van het badhuis de daaraan ver
bonden uitgaven zou rechtvaardigen. 

21 Februari . 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 

244 j 0
• art. 223). - Terecht hebbe:, Ged. 

Staten goedkeuring onthouden aan de ge
meentebegrooting, daar de door hen ver
lan gde uitbreiding van de gemeentepolitie 
volstrekt noodzakelijk moet worden geacht. 
Daaraan doet niet af, dat de op de begroo
ting voor de politie uitgetrokken gelden 
zich aansluiten bij de door de Kroon voor 
vijf jaren goedgekeurde, door den Raad in
gevolge art. 223 3e Jid der Gemeentewet 
vastgestelde verordening, regelend de ran
gen, het aantal en de samenstelling der ge: 
meentepolitie. 24 Februari . 

- Besluit tot verlenging van de schorsing 
van het besluit van den raad der gemeen
te Uithuizen van den 17den October 1938, 
n ° . 3, strekkende tot benoeming van H . 
Spa, brigade-commandant der Koninklij
ke Marechaussee, tot agent der arbeids
bemiddeling in die gemeente. 

S . 2800. 25 F ebruari. Blz. III. 

- Arrest van den H oogen R aad. ( Gemeente
wet art. 168; Verord. op de " herbergen" 
van Franeker art. z7). - Uit de construc
tie van het eerste lid van art. 17 van de 
verordening op de " herbergen" in de ge
meente Franeker blijkt, dat de eerste zin
snede daarvan een algemeen verbod [ van 
het door houders van verlof of vergunning 
toelaten in hun localiteit van personen aan 
wie door de Burgemeesters den toegang 
daartoe is ontzegd] inhoudt, terwijl de 
tweede zinsnede een omstandigheid aan
geeft [wanneer het betreft een persoon tot 
het gezin van den houder behoorende], 
waarop in geval van overtreding van het 
algemeene verbod ten verweer een beroep 
kan worden gedaan. - Hieruit volgt, dat 
in het bestreden vonnis het niet -aanwezig 
zijn van de omstandigheid vermeld in de 
tweede zinsnede van het eerste Jid van art. 
17 ten onrechte als een element van het in 
dat Jid gegeven verbod is beschouwd. 

27 Februari. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

248). - Het verleenen van een subsidie 
voor een middenstandscursus betreft de 
huishouding der gemeente, waaromtrent 
het oordeel allereerst aan den gemeente
raad staat. Nu het financieel belang der 
gemeente zich tegen den post niet verzet, 
en geen andere dringende reden daartegen 
kan worden aangevoerd, behoort de post 
alsnog te worden goedgekeurd. 4 Maart. 

- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 
244). - Terecht hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een begrooting, 
waarop voorkomt een bijdrage aan een 
tramwegmij in hare exploitatieverliezen, 
nu de begrooting slechts sluitend kon wor
den gemaakt door een extra-bijdrage uit 
het Werkloosheidssubsidiefonds, en zij 
daarnaast feitelijk nog een aanzienlijk on
gedekt tekort oplevert, doordat de in den 
loop van het dienstjaar opgetreden tegen
vallers de meevallers belangrijk hebben 
overtroffen. Bovendien mag verwacht wor
den, dat de mij, nadat de reorganisatie van 
het bedrijf haar beslag zal hebben gekre
gen, ook zonder de bijdrage het personen
vervoer wel zal blijven verzorgen, terwijl 
anders hare vervoerstaak ongetwijfeld door 
anderen zal worden overgenomen. 

4 Maart. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van den raad der gemeente Schinveld van 
24 November 1938, tot benoeming van J. 
J. M. Peters tot ontvanger dier gemeente. 

S . 2341. 16 Maart . . Blz. 261. 
- Besluit, tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Borssele van 8 
Maart 1939, strekkende tot benoeming 
van A. van de Velde tot controleur voor 
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de steunregeling en werkverschaffing in 
die gemeente. 

S. 2304. 18 Maart. Blz. 260. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

228d). - Terecht hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raadsbe
sluit tot verkoop van een perceel grond ter 
ontginning, met de bedoeling, dat de koo
per daarop een boerderij zal stichten, aan
gezien op de in het besluit van Ged. Sta
ten aangegeven gronden moet worden ge
oordeeld, dat de verkoop niet strekt tot be
vordering van een doelmatige ontginning 
van de aan de gemeente toebehoorende 
gronden. 24 Maart . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. I68; A.P. V. van 's-Gravenhage 
art. 250). - Het antwoord op de vraag, of 
het onder art. 250 der A . P. V. van 's-Gra
venhage vallend zeegedeelte [d-e zee tus
schen bepaalde strandhoofden] aan die ge
meerde behoort is niet in eenige uitdruk
kelijke wettelijke regeling te vinden. - Nu 
de langs de kust gelegen zeestrook tot het 
!lebied de.s Rijks behoort, volgt uit het ont
breken van eene gemeentelijke indeeling 
van die strook nog niet, dat het gebied der 
gemeente eindigt waar de zee begint. Veel
eer moet worden aangenomen, dat, nu de 
grens der gemeente aan Je zeezijde niet 
bepaaldelijk werd vastgesteld, daarbij de 
bedoeling is geweest den in deze van ouds 
bestaanden toestand, dat de Overheid van 
de aan de zee gelegen plaatsen verordenin
gen heeft vastgesteld, geldende ook voor 
het onmiddellijk langs het strand gelegen 
zeegedeelte, onveranderd te handhaven. -
Req.'s stelling, dat bedoeld zeegedeelte 
niet tot het gebied der gemeente 's-Gra
venhage behoort is dan ook niet te h and
haven. 27 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 
I70 j 0

• art. 228c) . - Nu de wet van 22 
April I937 S. JII, waarbij de bepaling van 
art. 228c in de gemeentewet is gevoegd , in
gevolge K. B. van II Dec. I937 S. 389 B , 
in werking is getreden met ingang van 1 

jan. 1938, is een raadsbesluit tot verzeke
ring van gemeentegelden, genomen op 27 
Dec. 1937 ter uitvoering van art. 170 der 
gemeentewet, niet aan de goedkeuring van 
Ged. Staten onderworpen. 28 Maart. 

- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 
244). - De begrootingsvoorschriften (te 
weten het daarbij vastgesteld model der 
begrooting) vorderen, dat een nadeelig 
saldo van den gewonen dienst, tenzij reeds 
eerder dekking is gevonden, wordt overge
bracht naar hoofdstuk I van den gewonen 
dienst van het dienstjaar, dat aanvangt na 
de sluiting van den dienst, die het nadee
lig saldo heeft opgeleverd. Derhalve is het 
inbrengen van dit nadeelig saldo op de uit
gaven van den kapitaaldienst van bedoeld 
dienstjaar niet juist, en is de begrooting 
uit dien hoofde niet "'.oor goedkeuring vat
baar. 28 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. 168, Sr. art. 8, A . P. V. 1930 van 

Nieuwenhagen art. I5a, Sv. art. 350). -
Den H. R . is geen regel van volkenrecht 
bekend, waardoor t . a. v. req . [hier te lande 
wonende Duitscher] de toepasselijkheid 
van de Nederlandsche strafwet zou zijn be
perkt. - Req. komt tevergeefs op tegen 
de opvatting van de Rechtb., dat de slot
woorden der t.l_.l. [,,zijnde deze vlag een 
andere dan de nationale en oranje vlaggen 
en de vlaggen van Lippe-Biesterfeld et1 de 
pauselijke vlag"] niet tot het feitelijk te
lastegelegde behooren, welke opvatting als 
met de woorden niet onvereenigbaar in 
cassatie is te eerbiedigen. De rechter had 
dan ook over het al dan niet bewezen zijn 
vai voormeld deel der t.1.1. niet te beslis
sen. - De Rechtb. heeft terecht aangeno
men, dat het bewezenverklaarde overtre
din(/ van art. I 5a der A .P. V. van Nieuwen
hagen I930 opleverde, daar de in die be
wezenverklaring beschreven vlag - de 
Duitsche Nationale vlag - een andere vlag 
is, dan in dat voorschrift bepaaldelijk ver
meld; zij heeft toch met juistheid geoor
deeld, dat met de woorden "de nationale 
vlaggen of oranjevlaggen" slechts kunnen 
zijn aangewezen de Nederlandsche natio
nale vlaggen of oranjevlaggen. - Een re
geling m. b. t. vlaggen, welke van den 
openbaren weg af zichtbaar zijn, kan de 
openbare orde betreffen. [Anders Adv.
Gen. Holsteyn , die meent dat de gemeente
wetgever i.c. te ver is gegaan]. 3 April. 

- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 
138). - Een verzoek aan de Kroon, als 
bedoeld in art. I38, behoort uit te gaan 
van den gemeenteraad , niet van Bu~;;;. en 
Weth . 5 April. 

- Besluit, tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Raalte van 24 
Maart 1939, n °. 35, strekkende tot het 
voor rekening der gemeente doen gereed
maken en onder de ingezetenen der ge
meente doen verspreiden van de bij be
doeld besluit behoorende circulaire, noodig 
voor de oprichting van een ziekenhuisver
plegingsfonds in bedoelde gemeente. 

S. 2306. 18 April. B lz. 260. 
- Besluit, tot vernietiging van het besluit 

van den raad der gemeente Borssele van 
8 Maart .1939, tot benoeming van A. van 
de Velde tot controleur voor de steunrege
ling en werkverschaffing. 

S. 2343. 18 April. Blz. 262. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

228d). - Ten onrechte hebben Ged. Sta
ten goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot verkoop van een complex gron
den, waarop een landhuis met bijgebouwen 
zal worden gebouwd, aangezien de vesti
ging van een zoodanig landgoed, daarge
laten de financieele bate uit den verkoop 
voor de gemeente zelf, voor de gemeente 
en haar ingezetenen voordeelen mede
brengt door toeneming van werkgelegen
heid, bedrijvigheid en welvaart. De vrees 
van Ged. Staten, dat door den verkoop te 
eeniger tijd de bebouwing in de gemeente 
op een, uit stedebouwkundig oogpunt on-
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juiste, wijze zou kunnen voortschrijden, is 
ongegrond, daar de Woningwet de midde
len geelt om daartegen te waken. 

21 April. 
- Besluit betreffende schorsing van een be

sluit van den raad van Heemskerk, tot het 
vaststellen van voorschriften, nopens we
gen. S. 2309. 29 April. Blz. 260. 

- Besluit, tot vernietiging van het besluit 
van den raad der gemeente Uithuizen, van 
17 October 1938, N °. 3, strekkende tot be
noeming van H. Spa, brigade-commandant 
der Koninklijke Marechaussee, tot agent 
der arbeidsbemiddeling. 

S. 2840. 4 Mei. Blz. 443. 
- Koninklijk besluit (Gemeentewet art. 

228d.) - Al moge het voor de gemeente 
van belang zijn, de onderwerpelijke, bui
ten haar gebied gelegen, terreinen in eigen
dom te verkrijgen, teneinde invloed te kun
nen uitoefenen op het totstandkomen van 
de bebouwing van het aan hare grens ge
legen gebied der naburige gemeente, zoo 
dient toch niet tot aankoop dier terreinen 
te worden overgegaan, daar het, gezien 
vroegere aankoopen, blijkbaar de bedoe
ling der gemeente is, om steeds meer grond 
aan te koopen met het aangegeven doel, 
hetgeen, rekening houdend met de linan
cieele consequenties voor de gemeente, 
niet verantwoord zou zijn. 10 Mei. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Vreeswijk van 3 November 1038, strekken
de tot het aangaan van een overeenkomst 
met het Bestuur van hetWaterschapZand
veld inzake de bemaling van de sloot ach
terlangs de Handelskade. 

S. 2311. 15 Mei. Blz. 260. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

den raad van Amersfoort van 25 April 
1939, tot het verleenen van vergunning 
voor den aanleg van wegen. 

S . 2313. 26 Mei. Blz. 261. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Grondwet 

art. 7; Gemeentewet artt. 217 en 220; Sv. 
art. 341. ) - Nu de wagen, waarmede de 
propaganda werd gevoerd, op ef'n openba
ren weg in het dorp Oudehorne reed, doet 
het voor het propagRnda voeren niet ter 
zake of zich nu juist op dien weg publiek 
bevond. - Met d<m Kantonr. heelt de 
Rechtb. terecht aangenomen, dat de bij 
dagv. vermelde opschriften geen rede/ij
ken twijfel laten of verdachten hebber, 
propa,;:mda gevoerd tegen de vPrdediging 
en/of de ,·, eermacht van het Komnkrijk. -
De Rechtb. heeft, in haar vonnis overne
mende "al hetgeen de Kantonr. in gemeld 
vonnis omtrent de bewezenverklaring 
heeft overwogen", daarm ede ook overgeno
men de uitdrukkelijke vermelding in het 
'vonnis van den Kantonr. dat de tot bewijs 
gebezigde opgaven van ieder der verdach
ten alleen strekken tegen hem, die deze 
deed, welk voorbehoud ook geldt t. a. v. 
de in het vonnis der Rechtb. nog bepaal
delijk vermelde opgaven van verdachten. 
- Een verbod tot het in het openbaar 
voeren van propaganda gericht tegen ver-

dedlging. en weermacht, zooa/s in bedoeld 
algemeen voorschrift van politie omschre
ven, kan in den in art. 220 der Gemeente
wet bedoelden toestand noodig zijn ter be
scherming van de openbare orde, en valt 
dus naar zijn aard binnen de aan den Bur
gemeester in deze gegeven bevoegdheid.
Aan de geldigheid van het voorschrift doet 
niet ai, dat onder het verbod ook valt het 
voeren der verboden propaganda door 
middel van gedrukte stukken en het ver
spreiden van afbeeldingen of geschriften 
van de gewraakte strekking. Art. 7 der 
Grondwet staat niet in den weg aan wet
telijke bepalingen, waarbij tegen het open
baar maken of verspreiden van gedrukte 
stukken of afbeeldingen van bepaalde 
strekking straf wordt bedreigd, onverschil
lig of dit geschiedt in den vorm eener 
enkele strafbaarstelling, dan wel zooa/s 
i. c. in den vorm van een rechtstreeksch 
verbod, op de overtreding waarvan straf 
is gesteld. [Anders Adv.-Gen. Holsteyn]. 
Terecht heelt de Rechtb. onder "wet" hier 
ook begrepen geoordeeld een verordening 
door den Burgemeester op grond van art. 
220 Gemeentewet uitgevaardigd. - Het 
verweer, dat het voorschrift niet op requi
ranten kon worden toegepast aangezien zij 
dit ten tijde dat de overtreding werd ge
pleegd niet konden kennen, is door de 
Rechtb. op juiste gronden weerlegd. 

31 ;"\,fei. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 168; Alg. Pol. Verord . van 
's- Gravenhage art. 271; Wet Alg. Bep. art. 
11.) - Een tentoonstelling als in de be
wezenverklaring feitelijk omschreven leen 

• tentoonstelling, van den Nieuw Malthu
siaanschen Bond, omvattende mensche
lijke vruchten op sterk water, obstetrische 
instrumenten en fotografische afbeeldin
gen het onderwerp der geboorteregeling 
rakende] is zonder meer naar het gewone 
spraakgebruik noch als een "vertooning", 
noch als een "vermakelijkheid" te be
schouwen. Deze termen hebben in art. 271 
Alg. Pol. Verord. van 's-Gravenhage (hou
dende het verbod om - behoudens ver
gunning van den Bw gemeester - muziek, 
vertooningen, feesten oi andere vermake
lijkheden te geven of toe te laten, waartoe 
aan het publiek, met of zonder betaling, de 
toegang wordt verleend), kennelijk geen 
andere beteekenis dan het spraakgebruik 
eraan toekent. 31 Mei. 

- Uitspraak van d e n Centralen Raad van 
Beroep. ( Annexati'ewetten, Wet van 28 
Dec. 1920 S. 919, ( Annexatiewet Groot
Amsterdam) Art. 20, lid 11.) - Wie als 
,,gewezen werkman" de gemeente Amster
dam aanspreekt ter verkrijging van gel
den, waarop hij het recht meent te kunnen 
ontleenen aan de Wet van 28 Dec. 1920, 
S . n °. 919, tot uitbreiding van de gem eente 
Amsterdam o.m. met de gemeente Water
graafsmeer, ageert, ook al ·behoort tot het 
basement zijner aanspraken het feit , dat 
hij geen werkman van Amsterdam meer is, 
in zijn hoedanigheid van gewezen werk-
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man der voormalige gemeente Water
graafsmeer. Hij is dus niet-ontvankelijk in 
zijn beroep op de Commissie van Beroep 
voor werklieden en gewezen werkli"eden 
der gemeente Amsterdam. I juni. 

- Koninklijk besluit. ( Annexatiewetten, 
Wet van 3z Dec. z937 S .3,5 Art. 2, (Veur, 
Stompwijk, Nootdorp), Gemeentewet Art. 
z5z j 0

• art. ,67.) - De onderwerpelijke 
annexatiewet bepaalt, dat geschillen, voort
vloeiende uit de toepassing van bepaalde 
voorschriften dezer wet, op verzoek van 
"de meest gereede partij" door de Kroon 
worden beslist. Een zoodanig verzoek be
hoort in verband met art. ,67 gemeente
wet uit te gaan van den Raad. Het doen 
van de noodige stappen om een beslissing 
te verkrijgen in een tusschen twee gemeen
ten gerezen geschil terzake van de toepas
sing van een wet, kan niet worden gere
kend tot de uitvoering van deze wet als 
bedoeld in art. ,5, gemeentewet. 

6 Juni. 
- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 

248.) - Nu bij K. B . van 5 Mei ,928 is 
beslist, dat de ké<pitaalsuitgaaf, voort
vloeiend uit de overdracht van de niet tot 
bouwterrein bestemde gronden van het 
grondbedrijf naar den algemeenen dienst der 
gemeente, niet over een tijdvak langer dan 
40 jaren behoort te worden verdeeld, heb
ben Ged. Staten tegen een begrootingswij
ziging, voorzoover daarbij voor de jaar
lijksche Jasten, voortvloeiend uit de stich
ting van een nieuw gebouw, o. m. dekkin(; 
wordt gezocht door de aflossing van be
doelde kapitaalsuit~aaf van 40 tot 75 jarPn 
te verlengen, terecht bezwaar gemaakt. D e 
min gunstige financieele omstandigheden, . 
waarin de gemeente is komen te verkee
ren, kunnen een terugkomen op genoemde 
beslissing van ,928 niet rechtvaardigen. 

9 Juni . 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

z36.) - Nu de gemeenschappelijke rege
ling tot uitvoering der Vleeschkeuringswet 
bepaalt, dat in alle aangesloten gemeen
ten een gelijk keurloon wordt geheven tot 
een bedrag als door den Raad van de cen
trumgemeente zal worden bepaald, heeft 
de Raad der gemeente, die zulks gewei
gerd heeft, zich naar die regeling te ge
dragen en wordt hem de verplichting op
gelegd tot medewerking aan de vaststel
ling der keurloonen in zijne gemeente 
overeenkomstig het door den Raad der 
centrumgemeente aangegeven gewijzigd 
tarief. 9 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 
625; Gemeentewet art. z68; Woningwet 
art. 43; Verord. op het voor publiek aan
leggen enz. van havenwerken te Rotter
dam art. ,). - Bij het bevestigde vonnis 
is de Verordening op het voor publiek ge
bruik aanleggen, uitbreiden of exploitee
ren en voor het publiek openstellen van 
havenwerken in de gemeente Rotterdam 
ten onrechte onverbindend verklaard. -
Niet juist is toch de stelling, dat de veror
dening, beperkende den eigendom, niet is 

een openbare verordening als bedoeld in 
art. 625 B . W. Art. , der verordening luidt 
geheel algemeen.Het geg_even verbod geldt 
voor ieder ander dan de gemeente Rotter
dam zelve. Wanneer de Raad gebruik 
maakt van de hem gegeven bevoegdheid 
om aan een ontheffing van het verbod 
voorwaarden te verbinden, ontstaat de be
perking van het vrije genot van het g,oed 
niet door de gestelde voorwaarden, doch 
blijft gelegen in het algemeen verbod, dat 
echter t . a. v. dat goed voor den duur der 
ontheffing buiten werking wordt gesteld 
mits de voorwaarden worden nagekomen. 
- Genoemde verordening, die een voor 
het geheele gebied der gemeente Rotter
dam geldende regeling geeft betrefiende 
het voor publiek gebruik aanleggen en 
exploiteeren van havenwerken, is van ge
heel anderen aard dan de voorschriften 
bedoeld bij art. 43 der Woningwet. De 
stelling, dat in deze de voorschriften van 
de artt. 37 en 38 dier wet hadden moeten 
worden in acht genomen, mist dan ook 
iederen grond. - [Anders Adv.-Gen. Hol
steyn.] z2 Juni. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Gorinchem van 10 Juni 1938, strekkende 
tot aanvulling van de algemeene politie
verordening dier gemeente. 

S. 2314. 14 Juni. Blz. 261. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet artt. z68 en z94; Sr. art. z.) - Kan
tonr.: Daar het uitoefenen van het beroep 
van particulier nachtwaker niet geacht kan 
worden het gemeentelijk belang te betref.
fen, het inrichten immers van de daaruit 
voortvloeiende zuiver particuliere diensten 
heelt juist betrekking op bijzondere be
langen van sommige ingezetenen, is de 
Raad van Nieuwer Amstel door de bepa
ling van art. 54a der Alg. Pol. -Verord. hou
dende verbod van het, zonder vergunning 
van B. en W. , oprichten en uitoefenen van 
een particulieren nachtveiligheidsdienst, 
de grenzen zijner bevoegdheid te buiten 
gegaan. - H. R.: Op z Febr. z939 is in 
werking getreden het K. B . van 2 juli z938, 
S . 247, houdende bepalingen tot uitvoe
ring der wet op de Weerkorpsen, bij welk 
besluit omtrent particuliere nachtveilig
heidsdiensten een voorziening werd ge
geven, welke medebrengt, dat ingevolge 
art. z94 Gemeentewet op z8 Febr. z939, 
toen deze zaak door den Kantonrechter 
werd berecht, voormeld art. 54a reeds van 
rechtswege had opgehouden te gelden, ter
wijl het feit , zooals bewezenverklaard, bij 
de nieuwe regeling niet strafbaar is ge
steld. - [Anders: Adv.-Gen. Rombach, 
die de opvatting van den Ktr. afwijst, en 
het K. B . z938, S. 247 onvermeld laat ] . 

19 Juni . 
- Arrest van den Hoogen R aad. (Pol.Verd. 

van Nijmegen art. 41; M . en R .R egl. art. 
rrbis; Sv. art. 358.) - H et bestaan van 
art. 25 der Pol.Verord. van Nijmegen , 
waarbij wordt verboden motorrijtuigen op 
meer dan twee wielen en rij- of voertui-
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gen te plaatsen op de straat, indien aan de 
tegenovergestelde zijde op een afstand van 
minder dan 8 Meter een motorrijtuig enz. 
staat, geeft geen voldoenden grond om, in 
afwijking van de taalkundige beteekenis, 
motorrijtuigen niet als "voorwerpen" te 
beschouwen in den zin van art. 4I sub d 
der Verordening, waarbij verboden is op 
de straten eenig voorwerp, enz. op te slaan, 
uit te stallen, te plaatsen, te storten of te 
hebben. Er kan toch eenerzijds naast het 
algemeene voorwaardelijk verbod voor een 
bijzonder verbod als dat van art. 25 alle 
aanleiding zijn, terwijl anderzijds niet wel 
aannemelijk is, dat m. b. t. het plaatsen en 
hebben van motorrijtuigen op de straat de 
verordening met het enkele ,,erbod van 
art. 25 zoude hebben willen volstaan. [An
ders Adv.-Gen. Rombach]. - Het beroep 
van req. op art. 1 zbis M . en R.Regl., dat 
den gemeenteraden de bevoegdheid geeft 
om slechts in het belang van de vrijheid 
en veiligheid van het verkeer over een weg 
bepaalde verboden te stellen, moet reeds 
hierop afstuiten, dat art. 41 onder d . ten 
deze slechts in het geding is, voor zoover 
daarbij het plaatsen en hebben is verbo
den op straat - in den zin van art. 4 der 
P. V. van Nijmegen - welke niet tevens 
weg is in den zin van het M. en R.Regl. 
[Anders Adv.-Gen. Rombach]. - De 
grief, dat req.'s t.t. uitdrukelijk voorge
dragen verweer, dat het in Nijmegen nor
male verkeersgewoonte is, dat taxi-onder
nemers steeds overdag één of meer taxi's 
op straat geplaatst hebben, door de Rb. 
niet is weerlegd, mist feitelijken grond
slag nu omtrent e,an normale verkeersge
woonte als bedoeld niets is vastgesteld , 
terwijl van het uitdrukkelijk voorgedragen 
verweer niet blijkt. - Ambtshalve de qua
Jificatie verbeterd. 26 juni. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet r929 Art. 58, ze 
lid, Gemeentewet Art. 209a j 0

• art. :123). 
- Niet de commissaris van politie, maar 
bij uitsluiting het College van B . en W . is 
- ingevolge art. 209, sub a , en art. 223, 
lid 2, der Gemeentewet - bevoegd den 
klerken der gemeente-politie de verplich
ting tot het gebruik van eigen rijwiel ten 
behoeve van den dienst op te leggen. B. en 
W. hebben zulks in casu niet gedaan; zij 
hebben mitsdien terecht geweigerd de in 
de desbetreffende verordening voorziene 
toelage voor verplicht gebruik v an eigen 
rijwiel aan de klerken. der !Jerneente-politie 
toe te kennen. 5 Juli. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Annexatiewetten Wet van 28 
Dec. 1920, S. 919 ( Annexatiewet Groot
Amsterdam) art. 20.) - Een overeen
komst, waarbij de gewezen ambtenaar der 
opgeheven gemeente afstand doet van zijn 
aanspraken op wachtgeld en pensioen, ter
wijl de "annexeerende" gemeente zich ver
bindt geen gebruik te zullen maken van 
haar recht tot benoeming van dien gewe
zen ambtenaar in haar dienst en voorts een 
bedrag ineens aan dien gewezen ambte-

naar toekent, is rechtsgeldig. De gewezen 
ambtenaar kan derhalve nadien geen recht 
meer op eenige uitkeering krachtens de 
annexatiewet doen gelden. 12 Juli. 

- Besluit, tot schorsing van het besluit vari 
den raad der gemeente Sevenum van 23 
Juni 1939, strekkende tot het aanstellen 
in vasten dienst van den Heer Charles 
Auguste Ie Lorrain, van beroep geneesheer 
en wonende te Sevenum, als gemeente
geneesheer te Sevenum. 

S. 2317. 15 Juli . Blz. 597. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

248.) - Terecht hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een begrootings
wijziging in verband met de stichting van 
een gemeentelijke electrische centrale, die 
met turf zou worden gestookt, daar deze 
stichting economisch niet verantwoord zou 
zijn, terwijl levering van stroom op de ba
sis der van gemeentewege opgemaakte be
grooting in feite zou neerkomen op een 
verkapte, voor de financiën der gemeente 
ruïneuze, subsidie aan de industrie.Boven
dien kan voor de bij den afzet van turf 
ondervonden moeilijkheden een centrale 
als deze, welke zeer ver beneden de opti
male grootte blijft en waarvan het tech
nisch rendement achterstaat bij de groo
tere centrales, niet als een oplossing wor
den aangemerkt,zulks te meer omdat daar
door een meer rationeele oplossing, te be
reiken door oprichting in het veengebied 
van een aanmerkelijk grootere met turf 
gestookte centrale, die continu stroom le
vert in de netten van reeds bestaande cen
trales, in ernstig gevaar zou worden ge
bracht. 19 juli. 

- Besluit, tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Itteren van 7 Juli 
1939, strekkende tot benoeming van W. 
H . J. Lardinois tot gemeenteontvanger. 

S. 2318. 26 Juli. Blz. 597. 
- Besluit, tot schorsing van het besluit van 

Gedeputeerde Staten vanZuidholland van 
14 Juni 1939, n °. 20/1, strekkendetotgoed
keuring van het besluit van den raad der 
gemeente Voorschoten d.d. 17 Februari 
1939, voor zoover betreft den aankoop van 
de daarin onder I, a en b, vermelde eigen
dommen "!n tot goedkeuring van het be
sluit van vorengenoemden raad d .d. 10 

Maart 1939. 
S. 2319 B. 2 Augustus. Blz. 597. 

- Besluit, tot schorsing van het besluit van 
den gemeenteraad van Franeker dd. 2 7 
Juni 1939 betreffende afvoering van den 
gevel Godsacker N °. 14 aldaar van de ge
meentelijke monumentenlijst. 

S. 2320. 4 Augustus. Blz. 598. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 19, Gemeentewet art. 136.) - In 
een gemeenschappelijke regeling omtrent 
toelating van leerlingen ex art. 19 4e Jid 
L.O.wet 1920 is niet uitdrukkelijk sprake 
van de mogelijkheid van intrekking door 
B. en W. van de eene gemeente van hun 
tevoren gedane kennisgeving aan B. en W . 
der andere gemeente, dat bij hen tegen 
toelating van bepaalde leerlingen uit hun 
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gemeente op de school der andere gemeente 
geen bezwaren bestaan. Derhalve moet 
deze intrekking in strijd met de regeling 
worden geacht en stroo'kt zij mitsdien niet 
met een juiste uitvoering daarvan. 

z2 Augustus. 
- Besluit, tot schorsing van een besluit van 

Gedeputeerde Staten van Zeeland betref
fende verkoop van grond onder Zoute
lande. S. 2319 C. 21 Augustus. Blz. 598. 

- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 
248.) - Terecht hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een begrootings
wijziging, beoogend het toekennen van een 
schadevergoeding aan een ingezetene we
gens overstrooming van diens perceel door 
een beek, nu de oorzaak dier overstroo
ming moet worden gezocht in een vernau
wing van het profiel der beek en hinder 
voor den waterafvoer door daden van dien 
ingezetene zelf, zoodat van eenige aanspra
kelijkheid der gemeente in dezen geen 
sprake is. - Het ligt niet op den weg der 
gemeente, voor het oprichten van een Ma
riakapel gelden beschikbaar te stellen. 

2 I Augustus. 
- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 

248 j 0
• art. 299.) - Terecht hebben Ged. 

Staten goedkeuring onthouden aan een be
grootingswijziging, beoogend uitkeering 
van een naar het oordeel van den R aad ten 
onrechte betaald bedrag aan rioolbelasting, 
tegen welken aanslag niet tijdig bezwaar 
was ingebracht. Daaraan doet niet af, dat 
het hier niet zou betreffen een te laat in
gediend bezwaar, maar een verzoek om een 
administratieve fout te herstellen, daar het 
verzoek door belanghebbende zelf uitdruk
kelijk een bezwaarschrift is genoemd en als 
zoodanig is bedoeld, en de Raad het schrif
tuur, voorzoover het den aanslag voor z938 
betreft, ten aanzien waarvan het tijdig was 
ingediend, wel als bezwaarschrift heeft be
schouwd en behandeld. 29 Augustus. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 
248.) - Terecht hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een begrootingswij-

. ziging wegens daarop voorkomende uitga
ven voor bij de opening van het nieuwe 
raadhuis gebruikte champagne en het 
drukken van een boekje betreffend de tot
standkoming van het raadhuis, daar het, 
toen de bouwkosten van het nieuwe raad
huis, de oorspronkelijke raming aanzien
lijk bleken te overtreffen, op den weg van 
het gemeentebestuur had gelegen om, ge
let ook op de financiee/e positie der ge
meente, bij de uitgaven, welke de tot
standkoming van het raadhuis voorts nog 
mede brachten, groote soberheid te be
trachten. 2 September. 

- Besluit, tot schorsing van het besluit van 
Gedeputeerde Staten der provincieNoord
holland van .5 Juli 1939, n°. 247, tot goed
keuring, voor zooveel noodig, van het be
sluit van den raad der gemeente Naarden 
van 29 Juni 1939, strekkende o. m. tot den 
aankoop van de roerende en onroerende 
goederen van de N. V. Zwemstadion al
daar. S . 2319 D . 4 September. Blz. 598. 

- Besluit, tot vernietiging van het besluit 
van den raad der gemeente Itteren van 7 
Juli 1939, strekkende tot benoeming van 
W. H. J. Lardinois ·tot gemeente-ontv an
ger. S. 2346. 5 September. Blz. 598. 

- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 
244.) - Nu de financieele toestand der ge
meente een zeer zuing beheer vordert en 
nieuwe uitgaven slechts bij gebleken nood
zaak toelaat, hebben Ged. Staten terecht 
goedkeuring onthouden aan de begrooting, 
waarop posten voorkomen, die geacht moe
ten worden de draagkracht der gemeente te 
boven te gaan; het terugkomen op reeds 
aangebrachte bezuinigingen is in de gege
ven omstandigheden niet te rechtvaardi
gen; al is het te betreuren, dat enkele in 
dienst der gemeente werkzame personen 
niet kunnen worden beloond als in voor
spoediger tijden mogelijk zou zijn, zoo ont
heft dit de overheid niet van den plicht, 
hare uitgaven te beperken tot datgene, 
waartoe zij geldeiijk in staat is; niet is 
aannemelijk gemaakt, dat de belangen der 
gemeente op onvoldoende wijze zullen 
worden behartigd , indien de gewraakte uit
gaven achterwege blijven. 25 September. 

- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 
244). - Ged. Staten hebben terecht goed
keuring onthouden aan een gemeentebe
grooting, waarop een post is geraamd we
gens opbrengst van staan- en plaatsgelden, 
hoewel een door de Kroon goedgekeurde, 
verordening tot heffing daarvan ontbreekt. 
Voorts is niet voldoende aannemelijk ge
maakt, dat andere geraamde inkomsten in 
hun geheel op den dienst van het betrok
ken begrootingsjaar zullen binnenkomen, 
noch dat, in verband met het tegoed der 
gemeente bij bankinstellingen, de raming 
van rente van tijdelijk belegd kasgeld ver
antwoord zou zijn. 4 October. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 
228 I). - Ged. Staten hebben ten onrechte 
goedkeuring onthouden aan een raadsbe
sluit tot onderhandsche verhuring van een 
woning aan den gemeenteveldwachter, nu 
de gestelde huurprijs niet dermate Jaag is, 
dat van ontduiking van de jaarwedderege
ling kan worden gesproken en, al zou een 
eenigszins hoogere huurprijs op zichzelf 
niet ongemotiveerd zijn" het de vraag is of" 
ingeval de veldwachter naar elders zou 
verhuizen, het mogelijk zou · zijn voor deze 
woning een anderen huurder te vinden. 

6 October. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van den raad van Weesp van 27 Juli 1939, 
voor zoover strekkende tot toekenning 
aan P . van Asselt, na zijn ontslag als amb
tenaar in dienst dier gemeente, van een 
jaarlijksche uitkeering. 

S. 2348. 14 October. Blz. 599. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Alg. Pol.V. 

's-Gravenhage art. 99). - Het vonnis legt 
de t ./.1. uit als "gebaseerd" op overtreding 
van art. 99 der A. P . V . van 's-Graven
hage, tegen welke uitlegging als van feite
/ijken aard en niet met de woorden der 
t.1.1. in strijd - in cassatie niet kan worden 
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opgekomen. - Het woord " tramrijtuig" 
in die t.1.1. moet derhalve geacht n,orden 
de beteekenis te hebben, welke het in art. 
99 der verordening heeft m. n., blijkens 
art. 46 der Verordening, een tramrijtuig, 
waarop de Locaalspoor- en Tramwegwet 
niet van toepassing is, zoodat dit karakter 
van het tramrijtuig in geschil in de t.1.1. 
duidelijk tot uiting is gebracht. - Noch 
in de woorden, noch in de strekking van 
art. 99 is te lezen, dat dit artikel enkel op 
tramrijtuigen van een gemeentelijk tram
bedrijf betrekking zou hebben. Het is al
leen niet van toepassing op tramrijtuigen, 
waarop de Locaalspoor- en Tramwegwet 
toepassing vindt. 16 October. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. z, 58 
re lid. Kon. Besluit rechtspositie burge
meesters art. 9. Gemeentewet art. 66). -
De burgemeester is ambtenaar in den zin 
van art. 1, lid 1, der Ambtenarenwet 1929. 
- De bevoeé,dheid der Kroon aan een 
burgemeester ontslag te verleenen is door 
geen wettelijk voorschrift, ook niet door 
art. 9 van het K. B. d .d. 18 Nov. 1932, 
S. 540, beperkt; evenmin bestaat eenig 
voorschrift nopens het aan dat ontslag te 
verbinden praedicaat " eervol" . Mitsdien 
in casu geen strijd met eenig toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift. - Dé
tournement de pouvoir? In abstracto is 
deze figuur denkbaar, ook bij een hande
ling van de Kroon. In dit geval is evenwel 
niet gebleken van misbruik van bevoegd
heid, omdat het ontslag berust op de voor
stelling, welke de Minister van Binnen
landsche Zaken zich volkomen te goeder 
trouw had gevormd omtrent eischers ge
drag als burgemeester en als particulier, 
welk gedrag een Nederlandschen burge
meester onwaardig is. Gezien dat gedrag 
mocht de Kroon aan het ontslag het prae
dicaat "eervol" onthouden. 26 October. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet- art. 
248 j 0

• art. 223). - De verordening op de 
salarieering der gemeentepolitie bepaalt 
dat op de gemeentebegrooting jaarlijks een 
som wordt uitgetrokken en ter beschikking 
van den burgemeester gesteld tot het ver
leenen van gratificatiën. Onder "gratifi
catie" moet in het algemeen worden ver
staan een geldsbedrag boven het vastge
steld salaris, als bewijs van tevredenheid 
over de wijze, waarop de in dienst gestelde 
de hem opgedragen taak heeft verricht. Als 
gratificatie kan niet worden aangemerkt 
een tegemoetkoming in de kosten van zie
kenverpleging van het kind ven een po
litieambtenaar. Aan een raadsbesluit tot 
wijziging der begrooting teneinde deze uit
gave mogelijk te maken, hebben Ged. Sta
ten derhalve terecht goedkeuring onthou
den. 28 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. 168; Winkelsluitingswet art. 3; 
Verord. Straatpolitie van Hoogeveen art. 
1 r a). - Niet blijkt, dat art. II a van de 
Verordening op de Straatpolitie voor Hoo
geveen, waarbij verboden wordt op Zon-

dagen en gedurende bepaalde uren op 
werkdagen door middel van op of boven 
den openbaren weg geplaatste of van dien 
weg af voor een ieder bereikbare automa
ten, voorwerpen of stoffen te verkoopen 
of ten verkoop aan te bieden, eenig ver
band heeft met de winkelsluiting. Deze 
verordening heeft, in haar geheel genomen, 
enkel de strekking de belangen der openb. 
orde, zedelijkheid en gezondheid te be
schermen. - Uit het hiervoor overwogene 
nopens de strekking van het verbod van 
art. 11 a volgt, dat de gemeenteraad door 
de uitvaardiging van dit verbod de haar 
bij art. 168 Gemeentewet toegekende be
voegdheid niet heeft overschreden. -
[Aldus ook Adv.-Gen. Rombach; deze nog 
over de beteekenis van art. II a i.v.m. zijn 
geringe duidelijkheid.] 30 October. 

- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 
235). - Het voorschrift van art. 235 om
trent den termijn van 30 dagen voor het 
instellen van beroep kan, als zijnde van 
openbare orde, door de Kroon niet ter zijde 
worden gesteld. Daaraan doet niet af dat 
de Raad niet eerder in de gelegenheid zou 
zijn geweest, het beroep in te stellen. Het 
beroep kan dus niet worden ontvangen. 

31 October. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

228 d). - De taak van Ged. Staten bij de 
beoordeeling van raadsbesluiten tot aan
koop van grond bepaalt zich er toe, er 
tegen te waken, dat grondaankoop plaats 
vindt, welke kennelijk strijdig is met een 
juist financieel beleid of om andere drin
gende redenen ontoelaatbaar moet worden 
geacht. Door o. m. als grond voor de wei
gering hunner goedkeuring aan te voeren, 
dat het niet raadzaam moet worden ge
acht, dat de Raad door het te zijner tijd in 
exploitatie brengen van den aan te koopen 
grond de uitbreiding der gemeente in een 
bepaalde richting zal leiden, treden Ged. 
Staten in een beoordeeling van hetgeen 
den voorgenomen grondaankoopnietrecht
streeks raakt. 2 November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (M. en 
R.Regl. art. 6; Gemeentewet art. 94; 
A. P . V. van Haarlem art. II4). - Req's 
stelling, dat art. 114 der A. P . V . van 
Haarlem, waarbij wordt verboden voertui
gen, kinderwagens, kruiwagens en derge
lijke lichte voertuigen daaronder begrepen, 
niet behoorlijk tegen wegnemen of weg
voeren beveiligd onbeheerd op den open
baren weg te laten staan tenzij :met ver
gunning van B. en W ., een onderwerp zou 
betreffen, waarin door art. 6 M . en R.Regl. 
is voorzien, is onjuist. Art. 6, lid 1 voor
noemd heeft uitsluitend ten doel de vrij
heid en veiligheid van het verkeer te 
waarborgen. Art. 114 A.P. V . heeft duide
lijk de strekking enkel den zoo veelvuldig 
voorkomenden diefstal van voertuigen op 
den openbaren weg te voorkomen, welke 
strekking niet anders wordt door de plaat
sing van dit artikel in het Hoofdstuk 
Straatpolitie onder § 2 getiteld: ,, Van het 
verkeer op den openbaren weg". - Mits-
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dien kan het verbindend zijn van art. I z4 
voornoemd noch met een beroep op art. 6, 
lid I M. en R.Regl. i .v .m. art. 6 M. en 
R.wet, noch met een beroep op art. z94 
der Gemeentewet i.v.m . Hoofdstuk Il M. 
en R .Regl. worden bestreden. 

6 November. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. z68; Verord. op de instandhou
ding Loosdrechtsche Plassen art. 2b; B. W. 
art. 625). - De t.1.1. doelt klaarblijkelijk 
op overtreding van art. 2b aanhef en onder 
b der "Verordening houdende bepalingen 
ter instandhouding der Loosdrechtsche 
plassen", zoodat de in die t.1.1. voorkomen
de aanduiding "op de Loosdrechtsche Plas
sen" moet worden verstaan in denzelfden 
zin, waarin - overeenkomstig art. 4 der 
verordening, houdende omschrijving van 
wat onder Loosdrechtsche Plassen moet 
worden verstaan - die woorden in gemeld 
voorschrift worden gebezigd, zoodat, nu 
het te laste gelegde werd bewezen ver
klaard, dat voorschrift in deze terecht toe
passing vond. - Voormeld art. 2b onder 
b houdende verbod om zonder vergu11ning 
van B. e.n W. eenig gedeelte der Loos
drechtsche plassen te overdekken of daar
op of daarboven een werkplaats of berg
plaats aan te brengen of te hebben, het
welk gegeven is ter instandhouding der 
Loosdrechtsche Plassen en den eigenaar 
van het betrokken goed slechts bovenver
melde beperking in het gebruik van dat 
goed oplegt, doch overigens den eigendom 
onaangetast laat, valt naar zijn aard bin
nen de bij art. z68 Gemeentewet aan den 

Raad toegekende verordeningsbevoegdheid 
en is met art. 625 B. W. niet in strijd. 

6 November. 
- Besluit, tot vernietiging van het besluit 

van den raad der gemeente Gorinchem van 
ro Juni 1938, strekkende tot aanvulling 
van de algemeene politieverordening dier 
gemeente. 

S . 2350. 10 November. Blz. 862 . 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

Gedeput. Staten der Provincie Utrecht, 
van ro October 1939, afdeeling 3, N °. 
3793/2665, waarbij goedkeuring werd ver
leend aan het besluit van den Raad der 
gemeente Zuilen van II Mei I939, tot het 
vaststellen van een verordening, regelende 
het verleenen van wachtgeld, respectieve
lijk pensioen aan de wethouders en van 
pensioen aan de weduwen en (of) weezen 
van de wethouders of de gepensionneerde 
oud-wethouders der gemeente Zuilen. 

S . 2319 J. 23 November. Blz. 862. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W . art . 

z4oz; Gemeentewet art . 209). - Eischers 
vordering steunt niet hierop, dat hij, in 
redelijk vertrouwen op de bruikbaarheid 
van de Zuiderhaven te Zutphen, daarvan 
het gebruik makende, waarvoor zij be
stemd is, schade heeft geleden doordat, 
tengevolge van nalatigheid van het ge
meentebestuur, de haven in ondeugdelij
ken staat verkeerde, maar uitsluitend hier
op, dat het gemeentebestuur, door gebrek 

aan zorg voor de bruikbaarheid van ge
noemd vaarwater - waardoor eischer 
daarvan niet het gebruik heeft kunnen ma
ken, waaraan zijn bedrijf behoefte had -
den rechtsplicht heeft geschonden, dien 
art. 209 onder 1 i.v.m. de artt. 240 onder 1 
en 247 der gemeentewet aan dat bestuur 
oplegt. Daaraan kan echter een belang
hebbende tegenover het gemeentebestuur 
niet eenige aanspraak in den zin van art. 
z401 B. W. ontleenen, nu immers de be
doeling eene aanspraa k op zekere gedra
ging van de Overheid te ves tigen aan 
voormelde publiekrechtelijke voorschriften 
vreemd is. 23 November. 

- Besluit, tot vernietiging, wegens strijd 
met het algemeen belang, van het besluit 
van den raad der gemeente Vreeswijk van 
3 November 1938, strekkende tot het aan
gaan van een overeenkomst met het be
stuur van het Waterschap Zandveld inzake 
de bemaling van de sloot achter langs de 
Handelskade. 

S. 2843 . 25 November. Blz. 864. 
- Besluit, tot verlenging van de schorsing 

van het besluit van Gedeputeerde S taten 
van Zuidholland d.d. 14 Juni 1939, N °. 
20/ 1, strekkende tot goedkeuring van het 
besluit van den raad der gemeente Voor
schoten d.d. 17 Februari 1939, voor zoover 
betreft den aankoop van de daarin onder 
I, a en b, vermelde ·eigendommen en tot 
goedkeuring van het besluit van voorge
noemden raad d .d . 10 Maart 1939. 

S. 2319 K. 27 November. Blz. 862. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot .- en 

Rijw.Regl. art. ubis; V erord. politie Rot
terdam art. 72). - De Rechtb. heeft in 
haar vonnis terecht aangenomen, dat het 
tweede lid van art. 72 der Verord. op de 
Straatpolitie van Rotterdam luidende: 
,,het is aan bestuurders van motorrijtui
gen op meer dan twee wielen verboden 
deze in stilstand te hebben op den .weg bij 
garages, tenzij voor den tijd van ten hoog
ste vijf minuten voor het inladen van ben
zine en/of olie", niet is te beschom••en als 
een verbod van te lang parkeeren in den 
zin van art. I zbis M. en R .Regl. - Laatst
genoemd artikel spreekt - voorzoover 
hier van belang - slechts van, in het be
Jan~ van de vrijheid en veilig heid van het 
verkeer op bepaalde wegen vast te stellen, 
verboden tot parkeeren of te lang parkee
ren op die bepaaldelijk aangewezen wegen 
of gedeelten daarvan, terwijl voormeld 
verordenin{}.sartikel bevat een algemeen, 
alle Rotterdamsche garages betreffend ver
bod, met de kennelijke strekking op te 
komen tegen het misbruik, dat men bij 
garages veelal motorrijtuigen op den open
baren weg laat staan. - De verordenings
bepaling geeft een wettelijk geoorloofde 
aanvulling op de voorschriften van het 
reeds eerder tot stand gekomen M . en R.
Regl. - Qualiiicatie verbeterd. 

27 November . 
- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 

248). - Nu de financieele positie der ge
meente het ramen van een bijzondere bij-
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drage uit het Werkloosheidssubsidiefonds 
noodig maakt en dus de uitgaven tot het 
strikt noodige behooren te worden beperkt, 
hebben Ged. Staten terecht bezwaar ge
maakt tegen de uitgave voor centrale ver
warming in een gemeentegebouw; de be
rekening van B. en W. dat de kosten daar
van nagenoeg opwegen tegen de daarmede 
te bereiken besparing kan niet juist wor
den geacht, aangezien daarbij ten onrechte 
is uitgegaan van een afschrijvingstermijn 
van niet minder dan 30 jaar, terwijl bo
vendien geen rekening is gehouden met de 
kosten · van het onderhoud der centrale 
verwarming. r December. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. r68; Alg. Pol. Verord. van den 
Helder art. 58). - De in de schriftuur ont
wikkelde stelling steunt op de feitelijke be
weringen waaromtrent in de stukken, 
waarvan in cassatie mag worden kennis ge
nomen, niets blijkt. - Ambtshalve: In het 
bewezene ontbreekt, dat req . met koop
waar heeft gevent, zooals in art. 58 onder a 
der Alg. Pol. Verord. van den Helder ver
boden is. Nu dit vereischte in de bewezen 
t.l.1. ontbreekt , is het bewezene niet straf
baar volgens gezegd artikel, terwijl het ook 
niet bij eenige andere wetteljike bepaling 
strafbaar gesteld is. Dit klemt te meer, om
dat in het tot bewijs gebezigd politiever
baal vermeld is, dat req. gevent heeft met 
boekjes en tractaten, welk venten volgens 
ö.d. 58 onder b alleen dan verboden is, als 
het roepende of schreeuwende geschiedt. 

4 December. 
- Besluit, tot vernietiging van het besluit 

van den raad der gemeente H oogeveen van 
s September 1939, tot benoeming van D . 
van Dijk tot wethouder dier gemeente. 

S . 2351. 6 December. Blz. 863. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art . r68; M. en R.Regl. art. r ibis; 
Verord. Straatpolitie Rotterdam art. 72). 
- Art. 72 der Verord. op de Straatpolitie 
van Rotterdam waarbij aan bestuurders 
van motorrijtuigen verboden wordt deze 
in stilstand te hebben op den weg indien 
links of rechts een motorrijtuig op meer 
dan twee wielen in stilstand is en de on
derlinge tusschenruimte minder dan 5 M. 
bedraagt, is niet te beschouwen als een 
parkeerverbod in den zin van art. 1 rbis 
van het M . en R.Re(i,lement. - Het ver
ordeningsverbod bevat voorts een wette
lijk geoorloofde aanvulling op de voor
schriften van het reeds eerder tot stand 
gekomen M . en R.Regl., dat omtrent het 
in voormeld verordeningsartikel bepaalde
lijk verbodene geen re/i,eling bevat, en aan 
zoodanige regeling ook niet in den weg 
staat. zr December. 

- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 
244). - T en onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een gemeen
tebegrooting op grond, dat daarop voor
komen uitgaven voor het geven van vak
onderwijs in handwerken aan de openbare 
en bijzondere scholen en van handwerk
onderwijs aan niet meer leerplichtige meis-

jes, welke uitgaven zij in verband met den 
minder gunstigen financieelen toestand 
niet strikt onvermijdelijk achtten. In een 
plattelandsgemeente met een groote ar
beidersbevolking moeten dergelijke uitga
ven van zoo (!,root belang worden be
schouwd, dat zij, ondanks den minder gun
stigen toestand der gemeentefinanciën, zoo 
lang mogelijk moeten worden gehand
haafd. 11 December. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 
228d). - Terecht hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raadsbe
sluit tot verkoop van grond, nu die ver
koop voor de gemeente een verlies zou op
leveren, welk verlies niet kan worden goed
gemaakt bij de verdere exploitatie der 
overblijvende gronden. De door den raad 
aangevoerde argumenten van plaatselijk 
belang worden niet van voldoende betee
kenis geoordeeld. 13 December. 

- Koninklijk besluit . (Gemeentewet art. 
251). - Een hoofd van den luchtbescher
mingsdienst moet worden aangemerkt als 

-ambtenaar in dPn zin van art. 25 ie lid s11b 
f , en kan dus niet als lid van den raad wor
den toegela ten . Daaraan doet niet af, of 
door hem voor zijne functie al dan niet 
een belooning wordt genoten. 

13 December. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 21 

j 0
• art. 4 en art. 18). - Wel was appellant 

ten dage dat de raad over zijne toelating 
besliste, nog geen ingezetene der gemeente 
en voldeed hij derhalve op dat tijdstip nog 
niet aan dit vereischte voor het raadslid-:_ 
maatschap, doch nu zulks nadien, en wel 
vóór het tjidstip, waarop hij als raadslid 
zou moeten optreden, wel het geval is ge
worden, kan tegen zjine toelating niet met 
grond bezwaar worden gemaakt. 

14 December. 
- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 

25h). - Terecht hebben Ged. Staten be
slist, dat appellant, die 5 uren per week 
les geeft aan een hoo(i,ere burgerschool, 
vervult de betrekking van onderwijzer van 
het middelbaar onderwijs in den zin van 
art. 2,; ze lid onder h. De m eening, dat de 
wetgever in dit voorschrift slechts zou heb
ben tJ,edoeld op leerkrachten, die als zoo
danig een hoofdbetrekking vervullen, vindt 
noch in de bewoordingen, noch in de strek
king der bepaling voldoenden steun. 

15 D ecember. 
- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 

32). - Geschillen, aangaande de verkie
zing zelve opgerezen, kunnen slechts be
tre ffen de ongeldigheid van de stemming 
in één of meer stemdistricten, dan wel een 
onjuistheid in de vaststelling van den uit
slag der verkiezing. Al mogen de feiten, 
op grond waarvan de raad tot niet- toela
ting der appellanten heeft besloten, de 
wilsvorming der kiezers kunnen hebben 
beïnvloed, zoo vermogen zij toch niet de 
rechtsgeldigheid van de stemming zelve, 
waarvan het geheim door de bij de Kies
wet voorgeschreven formaliteiten volledig 
is gewaarborgd, aan te tasten. Hoewel de 
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w ijze, waarop de verkiezingsactie voor de 
candidaten van een der lijsten is gevoerd, 
in hooge mate af keuring verdient, heeft de 
raad derhalve ten onrechte tot niet-toe
lating der appellanten besloten. 

22 December. 
- Besluit, tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Castricum van 30 
November 1939, strekkende tot aanstelling 
van Mej. J. H. Kloes als gemeentevroed
vrouw. 

S . 2319 M. 23 December. Blz. 862. 
- Besluit, tot schorsing van het besluit van 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Beerta van 6 December 1939 strekkende 
tot het verleenen van een voorschot van 
f 100 aan B. Martens, winkelier, aldaar. 

S. 2319 N. 23 December. Blz. 862 . 
- Besluit, tot verlenging van de schorsing 

van het besluit van den gemeenteraad v an 
Franeker d .d. 27 Juni 1939, betreffende 
afvoering van den gevel Godsacker N ° . 14 
aldaar van de gemeentelijke monumenten
lijst. S . 2321. 23 December. Blz. 862. 

- Besluit, tot vernietiging van het besluit 
van den raad der gemeente Vierlingsbeek 
van 5 September 1939 tot benoeming van 
L . G . Gerrits tot wethouder dier ge
meente. 

S . 2352. 29 December. Blz. 863. 
Gemeenteborgtochtenwet. 
- Besluit tot uitvoering van artikel LXVI 

van de wet van 22 April 1937, S. 311, tot 
wijziging van de gemeentewet, de provin
ciale wet en de kieswet en intrekking van 
de Gemeente-borgtochtenwet. 

S . 380. 4 Januari . Blz. 193. 
Gemeenteg·renzeu. 
- Wet tot wijziging van de grens tusschen de 

gemeenten Schoonhoven en Bergambacht. 
S. 300. 27 April. Blz. 182. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Annexatiewetten, Wet van 28 
Dec. z920 S . 9z9, ( Annexatiewet Groot
Amsterdam) Art. 20 , Jid II.) - Wie als 
,,gewezen werkman" de gemeente Amster
dam aanspreekt ter verkrijging van gel
den, waarop hij het recht meent te kunnen 
ontleenen aan de Wet van 28 Dec. z920, 
S . n °. 9z9, tot uitbreiding van de gemeente 
Amsterdam o.m. met de gemeente liVater
graafsrneer, ageert" ook al behoort tot het 
basement zijner aanspraken het fei t , dat 
hij geen werkman van Amsterdam meer is, 
in zijn hoedanigheid van gewezen werk
man der voormalige gemeente Water
graafsmeer. Hij is dus niet-ontvankelijk in 
zijn beroep op de Commissie van Beroep 
voor werklieden en gewezen werklieden 
der gemeente Amsterdam. I juni. 

- Koninklijk besluit. ( Annexatiewetten, 
Wet van JI Dec. z937 S. 3r5 Art. 2, (Veur, 
Stompwijk, Nootdorp), Gemeentewet Art. 
r51 j 0

• art . . z67.) - De onderwerpelijke 
annexatiewet bepaalt,dat geschillen, voort
v loeiende uit de toepassing van bepaalde 
voorschriften dezer wet, op verzoek van 
" de meest gereede partij" door de Kroon 
worden beslist. Een zoodanig verzoek be-

hoort in verband met art. r67 gemeente
wet uit te gaan van den Raad. Het doen 
van de noodige stappen om een beslissing 
te verkrijgen in een tusschen twee gemeen
ten gerezen geschil terzake van de toepas
sing van een wet, kan niet worden gere
kend tot de uitvoering van deze wet als 
bedoeld in art. 15r gemeentewet. 

6 juni. 
- Besluit tot het niet verder in behandeling 

nemen van het verzoek van den raad der 
gemeente Valburg tot vereeniging van die 
gemeente met de gemeente Hemmen. 

S. 353. 23 Juni . Blz. 309. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 

van het inwerkingtreden van de wet van 
3 D ecember 1937, S. 313, tot aanvulling 
van de wet van 31 D ecember 1913, S. 469, 
tot toevoeging van de terreinen langs den 
Nieuwen Waterweg en het Scheur, thans 
deel uitmakende van de gemeenten 's-Gra
venzande en Naaldwijk aan de gemeente 
Rotterdam, sedert gewijzigd. 

S. 389. 23 October. Blz. 535. 
Geneeskunst. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Uit

oefening geneeskunst art. 3). - De grief, 
dat het t. a. v. req . bewezen verklaarde niet 
zou opleveren het aankondigen van de uit
oefening van geneeskunst, daar het op
schrift "Diëetobservatie" noch wijst op een 
onderzqek noch op het aanraden van een 
bepaald middel, doch slechts op contróle 
over de juiste naleving van een Joor een 
çevoegd geneesheer voorgeschreven diëet, 
faalt , daar volgens de bewezenverklaring 
het opschrift niet luidde: ,,Diëetobserva
tie", doch "Diëe t Observ atie" en voorts 
daaronder "Dr. F . .... . . " . - Op gemis aan 
feite/ijken lirondslag moet afstuiten de 
griel, dat een door req. voorgedragen ver
weer niet zou zijn onderzocht en daarop 
geen beslissing zou zijn genomen, daar uit 
de stukken waarvan de H. R. kennis neemt 
van zoodanig verweer niet blijkt. 

,7 April. 
Geologls<'he stichting·. 
- Wet, houdende goedkeuring van de op

richting van de Geologische Stichting, a ls
mede vaststelling van een regeling a ls be
doeld in artikel 89a van de Comptabili
teitswet I92 7, S. 259, ten aanzien van die 
Stichting. 

S. 1522. 22 December. Blz. 859. 
Glrowet. 
- Besluit, tot wijziging van het Gemeente

girobesluit-19::l8 (Stbl. n ° . 359 A) . 
S. 352. 13 Juni. Blz. 514. 

Grondwl't. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Grondwet art. 7; Alg. Rijksamb
tenarenreg/ement art. 98) . - Art. 7 van de 
Grondwet (,,vrijheid van drukpers" ) ziet 
niet op en zegt niets over de verhouding 
van de Ov erheid tot de in haar dienst zijn
de ambtenaren. - Grieving of krenking 
van bevolkingsgroepen door middel van 
een brochure levert-ook al heelt de straf
rechter dienaangaande niet geoordeeld -
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ongeschiktheid van den gemeente-hoofd
ambtenaar op. 6 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad . (Grondwet 
art. 7 ; Gemeentewet artt. 217 en 220 _: Sv. 
art. 341. ) - Nu de wagen, waarmede de 
propaganda werd gevoerd, op een openba
ren weg in het dorp Oudehorne reed, doet 
het voor het propaganda voeren niet ter 
zake of zich nu jtiist op dien weg publiek 
bevond. - Met den Kantonr. heeft de 
Rechtb. terecht aangenomen, dat de b U 
dagv. vermelde opschrif ten geen rede/ij
ken twijfel laten of verdachten hebben 
propaganda gevoerd tegen de verdediging 
en/of de weermacht van he t Koninkrijk. -
De Rechtb. heeft, in haar vonnis overne
mende "al hetgeen de Kantonr. in gemeld 
vonnis omtrent de bewezenverklaring 
heeft overwogen", daarmede ook overgeno
men de uitdrukkelijke vermelding in het 
'vonnis van den Kantonr. dat de tot bewijs 
gebezigde opgaven van ieder der verdach
ten alleen strekken tegen hem, die deze 
deed, welk voorbehoud ook geldt t. a. v. 
de in het vonnis der Rechtb. nog b epaal
delijk vermelde opgaven van verdachten. 
- Een verbod tot het in het openbaar 
voeren van propaganda gericht tegen ver
dediging en weermacht, zooals in bedoeld 
algemeen voorschrift van politie omschre
ven, kan in den in art. 220 der Gemeente
wet bedoelden toestand noodig zijn ter be
scherming van de openbare orde, en valt 
dus naar zijn aard binnen de aan den Bur
gemeester in deze gegeven bevoegdheid.
Aan de geldigheid van het voorschrift doet 
niet af, dat onder het verbod ook valt het 
voeren der verboden propaganda door 
middel van gedrukte stukken en het ver
spreiden van afbeeldingen of geschriften 
van de gewraakte strekking. Art. 7 der 
Grondwet staat niet in den weg aan wet
telijke bepalingen , waarbij tegen het open
baar maken of verspreiden van gedrukte 
stukken of afbeeldingen van bepaalde 
strekking straf wordt bedreigd, onverschil
lig o f dit geschiedt in den vorm eener 
enkele strafbaarstelling, dan wel zooals 
i . c. in den vorm van een rechtstreeksch 
verbod, op de overtreding waarvan straf 
is gesteld. [Anders Adv.-Gen. Holsteyn]. 
T erecht heelt de Rechtb. onder "wet" hier 
ook begrepen geoordeeld een verordening 
door den B urgemeester op grond van art. 
220 Gemeentewet uitgevaardigd, - Het 
verweer, dat het voorschrift niet op requi
ranten k o n worden toegepast aan gezien zij 
dit ten tijde dat de overtreding werd ge
pleegd niet konden kennen, is door de 
Rechtb. op juiste gronden weerlegd. 

3 1 Mei. 
·1randPlsreg·lskrwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Handels

regis terwet ar t t. 2 en 4; Wet Alg. B ep . art. 
r, ) . - De beteekenis van art. 4 der Han
delsre,gisterwet 1918 is niet, dat de v er
plichting tot het doen der opgaaf slechts 
gedurende den termijn van een week vóór 
o f na de vestiging der zaak bestaat, doch 

dat de tot het doen der opgaaf verplichte 
eerst na verloop van dien termijn in over
treding is. Deze blijft dus, ook na verloop 
van dien termijn de opgaaf nalatende, het 
voorschrift overtreden en die overtreding 
duurt voort zoolang de voorgeschreven op
gaaf niet is geschied . - Weliswaar moet, 
bij a fwezigheid van een omschrijving der 
beteekenis van de uitdrukkin g "bedrijf", 
die term worden opgevat in zijn taalkun
dige beteekenis en kan naar die beteekenis 
van "bedrijf" enkel worden ,gesproken, in
dien de onderneming beoogt het maken 
van winst, doch aan dit vereischte mag 
niet de enge beteekenis worden gehecht 
dat beslissend zou zijn of wordt beoogd 
het behalen v an winst voor de onderne
ming zelve, welk laatste in strijd zou zijn 
met den inhoud der statuten van het 
A. N. P . - Uit hetgeen door den Kantonr. 
feitelijk is vastgesteld volgt, dat de stich
ting mede beoogt een ,geldelijk voordeel, 
bestaande in een besparing op de kosten 
van het verkrijgen van nieuwsberichten, 
welk voordeel onmiddelliik ten ,goede komt 
aan de leden. De griel, da t het winstoog
merk hier zou ontbreken, is onjuist. 

Hin derwet. 
17 April. 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 17 j 0
• 

art. 20). - Er kan niet gezegd worden, dat 
de ondervinding de noodzakelijkheid van 
het opleggen van een nieuwe voorwaarde 
heeft aangetoond, nu door den concessiona
ris niet zijn nageleefd de aan de vergun
ning verbonden voorwaarden. Ten on
rechte heeft het ,gemeentebestuur derhalve 
den weg van art. 17 gevolgd, daargelaten 
of in de niet-naleving aanleiding zou kun
nen zijn gevonden tot toepassing van art. 
20. 23 Maart . 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet artt. 5, 6, 
7). - Nu bij het verzoek om vergunning 
een uittreksel uit de kadastrale leggers, be
doeld bij art. 5 sub 3 niet is overgelegd, 
hadden B . en W. den aanvrager in zijn 
verzoek niet-ontt,ankelijk behooren te ver
klaren . Als gevolg van dit verzuim is art. 
6, re lid door B . en W . niet naar behooren 
nageleefd. - Door slechts gelegenheid te 
geven ten overstaan van den gemeente
secretaris bezwaren in te brengen, is in 
strijd gehandeld m et art. 7; daaraan doet 
niet af, dat de secretaris in deze is opge
treden als persoonlijk gevolmachtigde van 
den burgemeester, aangezien art. 7 geen 
vertegenwoordiging van een lid van het 
gemeentebestuur toelaat. 15 April. 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. r z j0 

art. 12). - N u door het stellen van voor
waarden niet aan het bezwaar van hinder
lijke trillingen van het belendend perceel 
kan worden tegemoetgekomen, behoort de 
vergunning niet te worden verleend. Daar
aan doet niet af de omstandigheid, dat de 
te duch ten hinder grootendeels het gevolg 
is van de onoordeelkundige wijze, waarop 
de onderhavige inrichting en het belen
dend perceel, mede door toedoen van den 
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eigenaar van dit laatste, tegen elkaar zijn 
aangebouwd, daar voor het gedeelte van de 
inrichting, waarvoor thans vergunning 
voor een weverij is gevraagd, slechts een 
vergunning bestond voor een ruwerij, en de 
eigenaar van het belendend perceel bij de 
uitbreiding daarvan slechts met de aan
wezigheid van een dergelijke ruwerij reke
ning behoefde te houden, ook al was in dat 
gedeelte der inrichting zonder de vereischte 
vergunning een weverij gesticht. 

29 April. 
- Koninklijk besluit. (Hinderwet art. 17.) 

- Het op/eggen van een nieuwe voorwaar-
de, waarvan het gevolg is dat de bestaans
mogelijkheid van het bedrijf in gevaar zal 
worden gebracht, is met het oog op de aan
spraken, welke de concessionarisse op het 
uitoefenen van het bedrijf ter plaatse 
krachtens de haar verleende vergunningen 
kan doen gelden, niet gerechtvaardigd, te 
minder, nu de thans om de fabriek ge
legen woningen alJe na de oprichting daar
van zijn gesticht. T en einde de bezwaren 
voor de omwonenden zoovee/ mogelijk te 
ondervangen, wordt de voorwaarde gesteld, 
dat de machines, die den hinder veroorza
ken, niet in beweging mogen zijn tusschen 
22 en 6 uur. 11 !"Vlei. 

- Besluit, houdende aanwijzing van een ter
rein in de gemeente Rijswijk (Z.H .), waar 
kunnen worden opgericht en in werking 
gebracht inrichtingen, als bedoeld in arti
kel 24, 1e Jid der Hinderwet. 

S. 545. 23 Mei. Blz. 214. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Hinderwet 

artt. 2 en 27; Sv. artt. 342, 359 en 423.) -
De uit art. 425 j 0

• 423, Jid 3 Sv. î'0ort
vloeiende bevoegdheid van de Rechtb. om 
bij vernietiging van het vonnis van den 
Kantonr. niettemin bepaalde gedeelten 
daarvan in haar vonnis over te nemen, be
perkt zich, anders dan in art . 423, lid 1, is 
voorzien, niet tot de gronden, doch kan 
evenzeer betreffen de beslissingen van het 
vonnis in prima. - Het in het tweede 
middel bedoelde gedeelte van de get.-ver
k/aring van den Rijksveldwachter W. is 
aldus te verstaan, dat deze get. heeft ver
klaard te hebben waargenomen, dat de 
toeg~ngsweg de sporen vertoonde hard te 
zijn ge1-vorden door het overrijden van 
auto's. Deze omstandigheid is voor eigen 
waarneming door dezen get. gereedelijk 
vatbaar te achten. - De Rechtb. heeit 
kennelijk aangenomen, dat in het door 
Gedep. Staten goedgekeurde raadsbesluit, 
strekkende tot aankoop van grond met 
bestemming daarop asch en huisvuil te 
storten, niet lag opgesloten, dat die stor
ting nu ook maar verder zonder aanvrage 
van de vergunning, welke ingevolge de 
wet vereischt mocht zijn, zou hebben te 
geschieden, zoodat req.'s verweer reeds op 
dien grond niet kan slagen. Dat het be
sluit tot aankoop door Gedep. Staten is 
goedgekeurd, kan niet a fdoen, wijl de door 
Gedep. Sta ten ingevolge art . 27 der Hin
derwet te verleenen vergunning, zooals 

ook blijkt uit lid 2 van dat artikel, een 
geheel zelfstandig karakter draagt. - On
der de omstandigheden, a ls door de Rech t
bank feitelijk vastgesteld, heeft zij, mede 
i. v. m. de bedoeling van de Hinderwet, 
terecht beslist, dat hier sprake is .·an een 
inrichting tot verwerking van afval in den 
zin van art. 2 Hinderwet . - De grief, da t 
het vonnis berust op de verklaring van 
verdachten en op den daarmede tegen
strijdigen inhoud van het p.v. van vV., 
mist feite/ijken grondslag, daar de ver
klaring van requiranten niet als bewijs
middel is gebezigd, doch slechts in het 
vonnis is vermeld ter motiveering, waarom 
een deel van de door requiranten voor den 
Kantonr. alge/egde verklaring niet door de 
Rechtb. onder haar bewijsmiddelen wordt 
opgenomen. 12 funi. 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet art. ;4 j 0
• 

art. 12.) - Bijp/aatsing van een water
reinigingsinstalJatie bij een bestaande 
wasch- en strijkinrichting is te beschou
wen als uitbreiding dier inrichting, waar
voor ingevolge art. 14 1 ° vergunning is 
vereischt; daaraan doet niet af, dat de in
stalJatie niet door motoren wordt aange
dreven. - Ten onrechte heelt appelJant 
bezwaar tegen de door B . en W. aan de 
vergunning tot uitbreiding verbonden 
voorwaarden op grond van een civielrech
telijke verplichting der gemeente, het Joo
zen van water en vuil, afkomstig van de 
ter plaatse gevestigde wasscherijen, te 
dulden, aangezien deze verplichting, aan
genomen dat zij nog bestaat en niet is ver
valJen door den aanleg van een gemeen
telijke rio/eering, beperkt is tot het ont
vangen van water en vuil ( z.g. zeepsop), 
tot welke stoffen de ka lkachtige neerslag 
van de waterreinigingsinstalJatie niet mag 
worden gerekend. 12 Juni . 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet art. 17). 
- Ten onrechte hebben B . en W . een 
nieuwe voorwaarde verbonden aan eene 
hinderwetsvergunning, daar deze nieuwe 
voorwaarde een onderdeel van de inrich
ting raakt, waarvoor geen vergunning is 
verleend, e n ten aanzien waarvan art. 17 
dus geen toepassing kan v inden. 1 Ju li. 

- Besluit, houdende aanwijzing van een ter
. rein in de gemee nte Muiden als plaats 

waar kunnen worden opgericht en in wer
king gebracht inrichtingen als bedoeld in 
art. 24, 1e lid der Hinderwet. 

S . 1540. 3 Juli. Blz. 597. 
- Besluit tot aanwijzing van een terrein in 

de gemeente Naarden als plaats, waar een 
inrichting, a ls bedoeld in artikel 24, ie lid , 
der Hinderwet, kan worden opgericht en 
in werking gebracht. 

S. 547. 30 Augustus. Blz. 535. 
- Koninklijk besluit. (Hinderwet art. 14 j 0

• 

art. 12.) - De door B. en W. aan een ver
gunning tot uitbreiding der inrichting ver
bonden voorwaarden betreffen een onder
deel der inrichting, dat niet in de uitbrei
ding is begrepen, en kunnen derhalve niet 
gehandhaafd blijven. 1 S eptember. 
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- Koninklijk besluit. (Hinderwet art. 11.) 

- T en onrechte hebben B. en W. vergun-
ning verleend tot uitbreiding van een 
scheepsbouwwerf door het aanbrengen van 
een luchtcompressor voor pneumatischen 
arbeid, nu de geluidshinder, welke wordt 
teweeggebracht door gebruik te maken van 
de bestaande vergunning reeds zeer ernstig 
is, doch de hinder, dien de werf na de 
plaatsing van zoodanigen compressor zou 
veroorzaken, nog aanmerkelijk ernstiger 
zou zijn, aan welken hinder niet door het 
stellen van voorwaarden kan worden tege
moetgekomen. 2 September. 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet art. 4). -
In een verordening ex art. 4 ze lid sub 2° 

is bepaald, dat voor het oprichten enz. van 
bepaalde inrichtingen worden aangewezen 
de terreinen, welke in een goedgekeurd 
uitbreidingsplan der gemeente voor "woon
wijk" en "gemengde wijk" zijn bestemd. 
Wel was op het tijdstip, waarop B . en W. 
op grond van dit voorschrift een hinder
wetsvergunning weigerden, de beslissing 
over het uitbreidingsplan nog niet onher
roepelijk geworden en kon dus geen goed
gekeurd plan in den zin der verordening 
geacht worden aanwezig te zijn, doch nu 
sindsdien de door Ged. Staten verleende 
goedkeuring door de Kroon is gehand
haafd, laat het voorschrift der verorde
ning niet toe, de gevraagde vergunning in 
beroep alsnog te verleenen. - Met bepa
lingen in een burgerrechtelijke overeen
komst kan bij de toepassing der Hinderwet 
geen rekening worden gehouden. 

16 October. 
- Koninklijk besluit. (Hinderwet art. 8 j 0

• 

art. 15). - Door de enkele uitnoodiging 
van het gemeentebestuur aan den verzoe-
ker op een der vier eerstvolgende werk
dagen de beschikking van B. en W . op 
zijne aanvrage in ontvangst te komen ne
men, is niet voldaan aan het voorschrift 
van art. 8 ze lid, dat het gemeentebestuur 
aan den verzoeker van de beslissing moet 
kennisgeven. In verband daarmede kan 
appellant niet geacht worden den in art. 15 
gegunden termijn van beroep te hebben 
overschreden. 1 November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Hinder
wet art. 2; Sv. art. 430). - Rechtb.: Het 
omhoog trekken aan een staaldraad en het 
daarna van een hoogte van ± 3 meter 
laten neervallen van een met Jood opge
vuld blok ijzer van een ,gewicht van on
geveer 350 K.G. op een hoeveelheid oud 
ijzerdraad, welk oud ijzerdraad daardoor 
tot kleine pakken werd gemaakt en welk 
optrekken en neervallen soms vier keer 
soms vaker tot maximaal negen keer noo
dig was om dit resultaat te bereiken, levert 
niet op kloppen en stempelt de inrichting, 
waarin dat geschiedde, niet tot een me
taalk/opperij. - H. R.: De Rechtb. heeft 
door te beslissen, dat hetgeen - zooals zij 
in haar hiervoor aangehaalde overweging 
feitelijk hee ft vastgesteld - in de inrich
ting van gereq. geschiedt, deze inrichting 

niet stempelt tot eene metaalk/opperij, aan 
dit begrip geene andere beteekenisgehecht, 
dan het in art. 2 onder XII van de Hin
derwet heeft. - De gegeven vrijspraak is 
dan ook, als op den grondslag der t.1.1. ge-• 
wezen, een vrijspraak als bedoeld in art. 
430 Sv. · 11 December. 

Indië. (Netl .) 
- Wet, houdende bekrachtiging van een 

door den Gouverneur-Generaal van Ne
derlandsch-Indië vastgestelde ordonnantie 
(\.Vijziging van het tarief van invoerrech
ten). S . 900. 27 April. Blz. 558. 

- Wet, houdende bekrachtiging van een 
door den Gouverneur-Generaal van Ne
derlandsch-Indië vastgestelde ordonnan
tie. (Bestendiging couponbelasting) 

S. 901. 31 Mei. Blz. 558. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

n en maatregel van bestuur, houdende voor
schriften inzake de monstering binnen het 
Koninkrijk in Europa voor Nederlandsch
Indische, Surinaamsche en Curaçaosche 
zeeschepen. 

S. 244. 22 Augustus. Blz. 507. 
- Besluit, tot nadere wijziging van het "Be

·sluit Internationaal Betalingsverkeer Ne
derlandsch-Indië 1934", het "Besluit In-
ternationaal Betalingsverkeer Suriname 
1934" en het "Besluit Internationaal Be
talingsv~rkeer Curaçao 1934". 

S. 940. 14 October. Blz. 558. 
- Besluit, tot nadere aanvulling en wijzi

ging van de reglementen van de Wedu
wen- en Weezenfondsen voor Nederlandsch
Indische landsdienaren en van het Euro
peesch locaal pensioenreglement 1935. 

S . 941. 16 October. Blz. 559 
- Besluit tot aanvulling van de herziene 

regelen betreffende het deelgenootschap 
in het Weduwen- en Weezenfonds voor 
Europeesche burgerlijke landsdienaren in 
Nederlandsch- Indië vanEuropeesche leer
krachten bij het bijzonder onderwijs daar 
te lande. 

S. 980. 16 October. Blz. 562. 
- Besluit, tot nadere aanvulling en wijzi

ging van de reglementen vandeWeduwen
en weezenfondsen voor Nederlandsch
Indische Landsdienaren en van het Euro
peesch Locaal P ensioenreglement 1935. 

S. 942. 31 October. Blz. 561. 
- W et, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Indischen dienst hier 
te lande gedurende het jaar 1940. 

S. 902. 21 December. Blz. 832. 
- Wet, houdende bekrachtiging van een door 

den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch- Indië vastgestelde ordonnantie. 
(Gedeeltelijke opschorting van het uit
voerrecht op Javatabak.) 

S. 904. 21 December. Blz. 833. 
- Besluit, tot bekrachtiging van de ordon

nantie van rr October 1939, houdende re
gelen met betrekking tot de taak van de 
gewestelijke vaartuigen en van het per
soneel daarvan in Nederlandsch-Indië ten 
aanzien van het verrichten van militaire 
diensten in tijd van oorlog, oorlogsgevaar 
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of andere buitengewone omstandigheden. 
S. 943. 21 December. Blz.721. 

- Besluit tot bekrachtiging van de ordon
nantie van II October 1939, houdende 
regelen met betrekking tot de taak van 
beroepshavenmeesters en loodsen 1ste 
klasse in Nederlandsch-Indiê ten aanzien 
van het verrichten van militaire diensten 
in tijd van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden. 

S. 944. 21 December. Blz. 722 . 
- Wet, houdende bekrachtiging van een 

door den Gouverneur-Generaal van Ne
derlandsch-Indië vastgestelde ordonnan
tie. (Verlaging motorvoertuigenbelasting.) 

S. 905. 23 December. Blz. 721. 
- Wet, houdende maatregelen t en aanzien 

van de invoerrechten in Nederlandsch
Indië voor 1940. 

S. 906. 23 December. Blz. 721. 
Inenting·swet. 
- Wet, tot vaststelling van nieuwe bepalin

gen betreffende de inenting tegen pokken 
(Inentingswet 1939). 

S. 805. 22 December. Blz. 845. 
Invaliditeits- en ou,lPrdomsverzekering. 
- Wet, tot wijzigine: van de artikelen 35, 36, 

38, 39 en 40 der Invaliditeitswet. 
S. 800. 27 April. Blz. 247. 

- Besluit, tot vaststelling van een regeling 
nopens premiebetaling· met behulp van ze
gelstempelmachines. 

S. 849. 12 Mei. Blz. 249. 
- Besluit tot nadere wijziging van het "Ta

riefbesluit V.O.V.", zooals dit laatstelijk 
werd gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 22 Maart 1938, Stbl. n °. 849. 

S. 850. 23 Mei. Blz. 459. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 22 November 1919, S . 764, hou
dende vaststelling van de modellen der 
rentezegels en van aanwijzing der plaat
sen, waarop de rentezegels ten verkoop 
voorhanden zullen zijn , zooals dat besluit 
laatstelijk gewijzigd is bij Koninklijk be
sluit van 2 Februari 1937, S. 880. 

S . 883. 27 Mei. Blz. 484. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 9 April 1938, S. 881, tot vast
stelling van een regeling voor de toeken
ning van belooningen wegens het afsluiten 
van verzekeringen en het innen van pre
miën aan de agenten der vrijwillige ouder
domsverzekering. 

S. 885. 8 Juni. Blz. 486. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 10 November 1934, S. 574, hou
dende vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in ar
tikel 32 der Wet op de Rijksverzekerings
bank en de Raden van Arbeid (S. 1933, 
n°. 598). 

S. 851. 19 Juni . Blz. 462. 
- Besluit tot vaststelling van de bedragen, 

welke de arbeider, die stukwerk verricht 
heeft buiten de werkplaats en niet onder 
toezicht van den werkgever, ter bereke
ning van het aantal kalenderweken, waar
over de werkgever een premie moet be-

talen, geacht wordt per dag, Zon- en alge
meen erkende Christelijke feestdagen niet 
medegerekend, te hebben verdiend. 

S. 892. 6 November. Blz. 719. 
- Beslui t tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 13 Maart 1919, S. 107, tot uit
voering van artikel 243 der Invaliditeits
wet, zooals dat besluit laatstelijk is gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 23 Maart 
1938 (Stbl. n°. 880). 

S . 893. 29 November. Blz. 828. 
- Besluit tot bepaling van den dag van in

werkingtreding van het Koninklijk besluit 
van 6 November 1939, S . 892, tot vaststel
ling van de bedragen, welke de arbeider, 
die stukwerk verricht heeft buiten de werk
plaats en niet onder toezicht van den werk
gever, ter berekening van het aantal ka
len derweken, waarover de werkgever een 
premie moet betalen, geacht wordt per 
dag, Zon- en algemeen erkende Christe
lijke feestdagen niet medegerekend, te 
hebben verdiend. 

S . 894. 5 December. Blz. 832. 
- Besluit tot bepaling van den dag van in

werkingtreding van artikel Ia der wet van 
den 3den D ecember 1937, S . 804, tot wij
ziging der Invaliditeitswet. 

S. 895. 5 December. Blz. 832. 
Invoernoodwet. 
- Wet, houdende regelen met betrekking tot 

den invoer van goederen in tijden van oor
log, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden. (Invoemoodwet 1939.) 

S. 639 R. 9 September. Blz. 405. 
Invoerrechten en accijnzen. 
- Besluit tot instelling van een grenskan

toor en aanwijzing van een heerbaan, als
mede tot herziening van de attributen 
van alle grenskantoren voor den in-, uit
en doorvoer te lande anders dan langs 
spoorwegen. 

S. 480. 16 Februari. Blz. 18. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 17 Juni 1924, S . 293, houden
de beperking der aanwijzing van de voor 
in- en uitklaring van ter zee binnenko
mende of uitgaande schepen opengestelde 
zeegaten en eerste en laatste wachten. 

S. 481. 4 Maart. Blz. r8. 
- Besluit, houdende bepalingen omtrent de 

afgifte van geleibiljetten tot dekking van 
den uitslag, het vervoer en den inslag van 
gedistilleerd. S. 443. 24 April. Blz. 206. 

- Besluit tot opheffing van het kantoor voor 
inklaring en van laatste visitatie bij in-, 
uit- en doorvoer langs den spoorweg En
schede-Ahaus, tevens losplaats te Broek
heurne en tot herziening van de attributen 
van het kantoor Enschede, met hernieuw
de aanwijzing van dien spoorweg als heer
baan. S . 484. 17 Juli. Blz. 312. 

- Wet, houdende goedkeuring van het Ko
ninklijk besluit van 22 Februari 1939, n °. 
26, tot heffing van een invoerrecht op 
zinkwit, lithopone en andere met zink be
reide witte verfstoffen. 

S. 406. 2 November. Blz. 642 . 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
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besluit van 8 December 1936, S. 452, hou-• 
<lende bepalingen nopens inslag van suiker 
onder genot van afloopend krediet voor 
den accijns en het invoerrecht door fabri
kanten van suikerhoudende goederen. 

S. 445. 22 November. Blz. 643. 
Jachtwet. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van den raad der gemeente Bergharen 
van 8 Maart 1937, betreffende verplaat
sing van het woonwagenkamp. 

S. 2640. 23 Januari . Blz. 11 r. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Jachtwet 

z923 artt. z6 en 5z; Sv. art. 424).-Ambts
ha/ve : Een klem is volgens art. z6, Jid z, 
sub f der Jachtwet een verboden middel 
tot het opsporen, bemachtigen of dooden 
van wild. Het zich met een dergelijk mid
del in het veld buiten openbare wegen en 
voetpaden bevinden is krachtens Jid 2 van 
dat artikel strafbaar zonder eenige beper
kinR, dus ook al geschiedt dit niet tot een 
dier genoemde doeleinden. - De kantonr. 
heeft - hoewel in art. 5z, Jid I en onder a 
verbeurdverklaring van een dergelijk mid
del dwingend is voorgeschreven - nagela
ten de klem verbeurd te verklaren. [Aldus 
ook Adv.-Gen. Holsteijn .] - H . R.spreekt, 
na vernietiging van het vonnis, alsnog de 
verbeurdverklaring uit. [De Adv.-Gen. 
conc/udeert echter tot verwijzing der zaak, 
in de meening dat art. 424, lid 2 Sv. den 
H . R. belet de verbeurdverklaring ze/f uit 
te spreken]. 23 J anuari. 

- Besluit ter uitvoering van artikel 1, der
de lid , der Jachtw~t 1923. 

S . 680. 24 Februari. Blz. 53. 
Jam-limonadebesluit. 
- Besluit, houdende last tot plaatsing in het 

Staatsblad van het Jam-limonadebesluit 
(Stbl. 1937, n ° . 854). 

S . 871. 2 November. Blz. 702 . 
J(:eureuwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet 20 

Juli z895, S. z39 [Waterstaat] art. z; Po/.
Verord. van het Waterschap Starnmeer en 
Kamerhop art. 4.) - Het in art. 4, lid 4 
van de Politieverordening van het Water
schap Starnmeer en _Kamerhop gestelde 
verbod om "a . aan omringdijken en bin
nenwegen, welke bij het waterschap in on
derhoud zijn of waarop het heeft toe te 
zien, iets neer te leggen of op te slaan, in
dien daardoor schade aan het gras of riet
gewas wordt toegebracht, b. aan de onder 
a bedoelde omringdijken en binnenwegen 
tenten op te slaan of te karnpeeren; hen
gels uit te houden of te leggen of hengel
wedstrijden te houden", is niet van zóó 
verre strekking, dat het meer zou verbin
den dan van huishoudelijk belang van het 
waterschap zou kunnen zijn, terwijl het 
niet het door req. gedachte geval, dat 
iemand zich op een openbaren verkeers
weg van het waterschap met uitgestoken 
hengel bevindt, mede omvat. 22 Mei . 

- Konin"kJijk besluit . (Keurenwet art. z8 .) 
- Daar de ophooging, waarvoor de ver-
gunning door het polderbestuur is ver-

/eend, de belangen eener voldoende water
berging in den polder slechts zou kunnen 
aantasten in zooverre de bestaande breedte 
van de vaart van ± zo m . tengevolge van 
het gebruik maken van de vergunning tot 
een geringere breedte zou kunnen worden 
teruggebracht, gaat een voorwaarde, strek
kend tot het brengen van de vaart op een 
breedte van z2 m. en tot het op diepte hou
den van de aldus verbreede vaart, uit bo
ven he tgeen dient ter bescherming van de 
belangen, om welke het vereischte van ver
gunning is gesteld, en komt de bestreden 
voorwaarde ingevolge art. z8 2e lid voor 
vernietiging in aanmerking. 28 Augustus. 

- Koninklijk besluit. (Keurenwet art. 9.) -
Terecht hebben Ged. Staten de herziene 
keur goedgekeurd, nu de verlaging van den 
waterstand, in de herziene keur v oorge
schreven, voor het overgroote deel van den 
polder van groot belang is, de door appel
lanten gevreesde nadeelen nie.t tegen de 
voordeelen der verlaging opwegen en de 
door hen aangevoerde bezwaren goeddeels 

. zijn te ondervangen. 29 Augustus. 
Kleswet. 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

besluit van 12 December 1917, S . 692, 
sedert gewijzigd, tot uitvoering van arti
kelen der kieswet, der provinciale wet en 
der gemeentewet. 

S. 346. 27 April. Blz. 190. 
- Wet, houdende voorschriften betreffende 

het stemmen bij volmacht door militairen 
bij de in 19.~9 te houden gemeenteraads
verkiezingen. S. 301. 16 Mei. Blz. 184. 

lOnderbijslagwe t. 
- Wet, houdende wettelijke regelen in zake 

kinderbijslagverzekering (Kinderbijslag
wet). S. 806. 23 December. Blz. 690. 

Koo))handel. 
- Wet, tot nadere wijziging en aanvulling 

van het Tweede Boek van het Wetboek 
van Koophandel. 

S. 204. 16 September. Blz. 446. 
Krankzinnigen en idioten. 
- Besluit betreffende de stichting "Voge

lenzang" te Bennebroek. 
S . 1380. 25 Januari. Blz. 76. 

- Besluit, be'treffende Huize "St. Jozef
dal" te Eindhoven. 

S. 1381. 27 Mei. Blz. 25:i. 
- Besluit, betreffende het sanatorium "De 

Hooge Riet" te Ermelo. 
S . 1382. 7 Juni . Blz. 253 . 

- B esluit, betre ffende de Dr. Mr. Willem 
van den Berghstichting te Noordwijk. 

S. 1383. 8 S eptember. Blz. 587. 
- Besluit, houdende nadere vaststelling van 

he t maximum van het aantal patiënten 
van het krankzinnigengesticht "Wolfheze", 
gevestigd in de gemeente Renkum. 

S. 1384. 15 September. Blz. 588. 
- Besluit, betreffende Huize "Providentia" 

te Sterksel. 
S . 1385. 31 October. Blz. 588. 

- Besluit, betreffende de stichting "Rosen
burg", te 's-Gravenhage-Loosduinen. 

S . 1386. IO November. S. 8.a4. 
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- Besluit tot nadere vaststelling van h et 
maximum-aantal patiënten in het idioten
gesticht ,,'s-Heerenloo", te Ermelo. 

S. 1387. 15 December. Blz. 834. 
- Besluit tot nadere vaststelling van het 

maximum-aantal patiënten in het idioten
gesticht "Lozenoord" te Ermelo. 

S. 1388. 20 De-cember. Blz. 834. 
Kwijtschelding· boete. 
- Wet tot kwijtschelding van boete aan de 

Bristol Aeroplane CompanyLtd., teBristol. 
S. 1500. 25 Maart. Blz. 844. 

- Wet, houdende kwijtschelding van boete 
aan: a. Thomas Draisma te Arnhem en b. 
de N. V. Stalenramenfabriek "M. H . B." te 
Herveld. 

S. 1503. 30 December. Blz. 857. 
Landbouw-Crlslswet. 
- Besluit, houdende toepassing van de ar

tikelen 9, 13, r3b en 14 der Landbouw
Crisiswet 1933, van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 op gewassen van den tuinbouw. 
(Crisis-Tuinbouwbesluit 1939 1.) 

S. 640. 12 Januari. Blz. 22. 
- Besluit tot wijziging van het Çrisis-Zee

vischbesluit 1936. 
S. 641. 12 Januari . Blz. 28. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis
Ansjovisbesluit 1936. 

S . 646. 27 Januari . Blz. 38. 
- Besluit tot toepassing van de artikelen 

9 en 13 der Landbouw- Crisiswet 1933 en 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933 op huis-
brandturf ( ,,Crisis-Huisbrandturfbesluit 
1939") . S. 647. ro Februari . Blz. 38. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 
9 en 13 der Landbouw-Crisiswet 1933 en 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933 op 
fabrieksturf (,,Crisis-Fabrieksturfbesluit 
1939"). S. 648. ro Februari. Blz. 39. 

- Besluit tot wijziging van het Bloembol
lensaneeringsplan 1938 (Export) . 

S . 649. 13 Februari. Blz. 40. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis

Haringbesluit 1938. 
S. 650. r6 Februari. Blz. 41. 

- Besluit tot wijziging van artikel 2 van 
het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934. 

S. 654. 25 Februari. Blz. 52 . 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

he t Crisis-Zuivelbesluit 1935 I. 
S. 656. II Maart. Blz. 227. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 9 
en 13 der Landbouw-Crisiswet 1933 en het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 op Wadden
zeeharing (,,Crisis-Waddenzeeharingbesluit 
1939"). S. 657. 17 Maart. Blz. 228. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Zee
vischbesluit 1936. 

S. 658. 6 April. Blz. 230. 
- Besluit, tot wijziging van het Crisis-Melk

besluit 1936. 
S. 66r. 26 April. Blz. 231. 

- Besluit, tot wijziging van het Crisis-Mos
selbesluit 1938. 

S. 662. 26 April. B lz. 232. 
- Besluit tot toepassing van de artikelen 9, 

13 en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933, 

het Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het 
Crisis-Heffingsbesluit 1933 op haring (Cri
sis-Haringbesluit 1939). 

S. 663. 26 April. Blz. 232. 
- Wet tot uitvoering van artikel 37 der 

Landbouw-Crisiswet 1933 ten aanzien van 
het bepaalde in het Koninklijk besluit van 
19 Januari 1939, n °. 4, betreffende voeder
bieten. S. 627. 17 Mei. Blz. 226. 

- Besluit, tot wijziging van het Crisis-Tuin
bouwbesluit 1939 I. 

S. 667. 22 Mei. Blz. 238. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Tar

we besluit 1936 II. 
S . 673. 14 Juni . Blz. 361. 

- Beslui t tot wijziging van het Consumptie
Gamalenbseluit 1936. 

S . 674. 24 Juni . Blz. 361. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Oes

t erbesluit 1937. 
S. 675. 24 Juni. Blz. 362. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Tong
besluit 1935 I. 

S . 676. 24 Juni. Blz. 362. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Land

bouwcrisiswet art. 13; Crisis Melkbesluit 
1936 art. 3.) - Dat de Minister van Eco
nomische Zaken bij zijn beschikking van 
27 Aug. 1938 als organisatie, welke op den 
voet van het bepaalde in art. 3 onder 2 sub 
d van het Crisis-Melkbesluit 1936 de af
levering van consumptiemelk had toe te 
staan, aanwees een organisatie, welke niet 
rechtspersoonlijkheid bezit, is niet in strijd 
met art. 13 van de Landbouwcrisiswet 
1933, waarin slechts sprake is van het als 
voorwaarde te stellen aangesloten zijn bij 
een lichaam, noch met eenig ander wette
lijk voorschrift. 26 juni. 

- Besluit tot wijziging van artikel 9, lid 2, 

onder a van het Crisis-Akkerbouwbesluit 
1934. S. 677 . 4 Juli. Blz. 362. 

- Besluit tot wijziging van het Bloembollen
saneeringsplan 193 7 (Invoermonopolie). 

S. 679. r8 Juli. Blz. 364. 
- Besluit tot vaststelling van het Bloembol

lensaneeringsplan 1939 (Teelt). 
S. 679B. 21 Juli. B_lz. 364. 

- Besluit tot vaststelling van het Bloembol
lensaneeringsplan 1939 (Handel). 

S. 679C. 21 Juli. Blz. 367. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Orga

• nisatiebesluit 1933. 
S . 679 E. 2 Augustus. Blz. 370. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 28 April 1934, S. 224, ter uit
voering van artikel 1, onder 3 °, van het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933. 

S . 683. 2 Augustus. Blz. 387. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Zui

velbesluit 1935 I. 
S. 679 H . r6 Augustus. Blz. 374. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis- Sui
kerbesluit 1933. 

S. 679 I. 26 Augustus. Blz. 375. 
- Besluit, houdende verplichting tot inven

tarisatie en tot verbod van afleveren, ver
voeren, be- en verwerken van crisisproduc
ten. S. 679 J. 28 Augustus. Blz. 375. 
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- Besluit tot instelling van een invoer
monopolie voor alle landbouw-crisispro
ducten, onverminderd een voor sommige 
dezer reeds bestaand invoermonopolie 
( Crisis-Landbouwinvoermonopoliebeslui t 
1939). S . 679 K. 28 Augustus. Blz. 377. 

- Besluit tot instelling van een uitvoermo
nopolie voor alle landbouwcrisisproducten, 
onverminderd een voor sommige dezer 
reeds bestaand uitvoermonopolie (Crisis
Landbouwuitvoermonopoliebesluit 1939.) 

S. 679 L. 28 Augustus. Blz. 378. 
- Besluit, houdende verplichting tot inven

tarisatie bij den landbouw (Landbouw
inventarisatiebesluit 1939.) 

S. 679 M. 28 Augustus. Blz. 378. 
- Besluit, houdende verplichting tot inven

tarisatie van eenige soorten visch (Visch
inventarisatiebesluit 10~0). 

S. 679 N. 28 Augustus. Blz. 379. 
- Besluit, houdende een verbod tot het ver

voeren van gedroogde garnalen (Vervoers
besluit gedroogde garnalen 1939) . 

S. 67g 0 . 28 Augustus. Blz. 379. 
- Besluit, houdende verbod van verwerken 

en bewerken van crisisproducten tot vee
voeder (Veevoederbesluit 1939). 

S . 67g P . 28 Augustus. Blz. 379. 
- Besluit tot instelling van een dorschrege

ling voor alle landbouwcrisisproducten 
(Dorschbesluit 1939). 

S. 67g Q. 28 Augustus. Blz. 380. 
- Besluit, houdende verbod tot bewerken en 

verwerken van vetten en oliën tot zeep. 
S. 679 R. 28 Augustus. Blz. 380. 

- Besluit tot wijziging van de artikelen 30, 
30d en 3oe van het Crisis-Akkerbouwbe
sluit 1934. 

S . 679 Z. 29 Augustus. Blz. 451. 
- Besluit, tot toepassing van artikel 10 van 

de Landbouw-Crisiswet 1933 op haring · 
(Crisis-Haringbesluit 1939 (uitvoer). 

S. 679 AA. 29 Augustus. Blz. 452. 
- Besluit tot wijziging van het Veevoeder

besluit 1939 (Staatsblad n °. 679 P) . 
S . 679BB. 31 Augustus. Blz. 386. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Wul
kenbesluit 1936. 

S . 679 FF. 28 September. Blz. 456. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Zee

vischbesluit 1936. 
S. 679 GG. 2.9 September. Blz. 456. 

- Besluit tot verlenging van het Crisis
Rundveebesluit 1933 1. 

S. 679 II. 9 October. Blz. 457. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Rund

veebesluit 1934 I (teeltregeling). 
S. 679 JJ. 9 October. Blz. 458. 

- Besluit, houdende eenige verbodsbepalin
gen met betrekking tot kalvermagen en 
stremsel (Stremselbesluit 1939). 

S . 679 LL. 12 October. Blz. 542 . 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Zui

velbesluit 1935 1. 
S. 679 NN. 23 October. Blz. 545 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Orga
nisatiebesluit 1933. 

S . 679 QQ. 15 November. Blz. 687. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Pluim
veehouderij besluit 1938. 

S. 679 RR. 25 November. Blz. 687. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Land

bouw-Crisiswet z933 art. ]I; Wet R . 0. 
art. 56). - Onder het opzettelijk handelen 
in strijd met een der bij of krachtens de 
artt. 9, zo, II, z2, z2b en 29a der Land
bouw-Crisiswet z933 vastgestelde voor
schriften, strafbaar gesteld in Jid 2 van 
art. 3z dezer wet kan slechts worden ver
staan een handelen, dat niet alleen tegen 
een zoodanig voorschrift indruischt en dus, 
indien zonder het bedoelde opzet gepleegd, 
strafbaar zou zijn ingevolge het eerste lid 
van het artikel, doch dat tevens opzettelijk 
in strijd met een zoodanig voorschrift is 
begaan, of m . a. w . bij het plegen waarvan 
de dader er zich van bewust is geweest, dat 
hij een bij zoodanig voorschrift opgelegde 
verplichting schond. - Het Hof van deze 
juiste uitlegging uitgaande heeft echter 
daaraan de stelling vastgeknoopt, dat dus 
het woord "opzettelijk" waar dit in de 
t .l.l. voorkomt beteekent: ,,wetende dat 
dit verboden was" , welke stelling niet 
juist kan zijn, omdat in de t.l.l. van strijd 
met eenige wettelijke vorm geen melding 
wordt gemaak t . - Het primair aan req• 
telastegelegde levert dan ook geheel het
zelfde strafbare fe i t op als het subsid. te
lastegelegde n.l. een handelen in strijd met 
een der voorschriften - art. 2 v /h gewij
zigde Crisismelkbesluit - vastgesteld bij 
of krachtens de Landb. Crisiswet z933 
met uitzondedng van het voorschrift van 
art. 29b hetgeen krachtens lid z van art. 
3z strafbaar is, en wel volgens Jid 3 als 
overtreding. - Als overtreding had de 
zaak bij den bevoegden Kantonrechter 
aanhangig moeten worden gemaakt. Daar 
echter req. hierop geen beroep had gedaan, 
heeft de Politierechter ingevolge art. 349, 
lid 2 Sv. daan•an terecht kennis genomen. 
Echter stond volgens de artt. 56 en 68 Wet 
R . 0. tegen diens vonnis - ook al heeft · 
de P .R ., echter ten onrechte het bewezene 
als misdrijf gequalificeerd - geen hooger 
beroep open, zoodat het Hof den 0. v. ]. 
en req. in hun beroep niet-ontvankeliik 
had moeten verklaren. - [Anders de Adv.
Gen. Rombach] . 27 November. 

- Besluit tot vaststelling van het Mengvoe
derbesluit 1939 1. 

S. 679 SS. 2 December. Blz. 688. 
- Wet, tot uitvoering van artikel 37 der 

Landbouw-Crisiswet r933 ten aanzien van 
het bepaalde in het K. B. van 28 Augus
tus 1939, n°. 38. 

S . 639 W. 14 December. Blz. 745. 
- Besluit tot verlenging van het Crisis

Zuivelbesluit 1935 I, het Crisis-Zuivelbe
sluit 1936 (Uitvoer) en het Crisis-Melk
besluit 1936. 

S. 679 TT. 16 December. Blz. 756. 
- Besluit, tot wijziging van het Visch-In

ventarisatiebesluit 1939. 
S. 679 WW. 19 December. Blz. 759. 
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- Besluit tot toepassing van artikel 9 van 
de Landbouw-Crisiswet 1933 op visch. 
(Vischvervoerbesluit 1939). 

S. 679 XX. 19 December. Blz. 865. 
- Besluit, tot wijziging van het Gedroogde 

Garnalenbesluit 1936. I. 
S. 679 IJIJ. 19 December. Blz. 760. 

- Besluit, tot wijziging van het Crisis
Boomkweekerijbesluit 193 7. 

S. 679 ZZ. 22 December. Blz. 760. 
- Beslui~ tot wijziging van het Bloembol

lensaneeringsplan 1938 (Export). 
S . 679 AAA. 22 December. Blz. 761. 

- Besluit, tot wijziging van het Crisis
Bloemkweekerijbesluit 1937. 

S. 679 BBB. 22 December. Blz. 762. 
- Besluit, houdende toepassing van de ar

tikelen 9, 13. 13b en ,4 der Landbouw
Crisiswet 1933, van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 
,933 op gewassen van den tuinbouw. 
(Crisis-Tuinbouwbesluit 1940 I). 

S. 679 CCC. 23 December. Blz. 763. 
- Besluit, tot wijziging van het Crisis

Grenscontrölebesluit 1935 (Algemeen), 
het Crisis-Denaturatiebesluit 1936, het 
Crisis-Akkerbouwbesluit 193 4 , het Crisis
Akkerbouwgroepenbesluit 1936, het Crisis
Tarwebesluit 1936 I, het Crisis-Tarwebe
sluit 1936 II, het Vee- en Vleeschmonopo
liebesluit 1936 en_ het Crisis-Varkensbe
sluit 1936. 

S. 679 DDD. 29 December. Blz. 770. 
- Besluit tot wijziging van het Besluit van 

28 Augustus 1939, S . 679 J, hetLandbouw
inventarisatiebesluit 1939, het Vischinven
tarisatiebesluit 1939, het Dorschbesluit 
1939, het Veevoederbesluit 1939, het Be
sluit van 28 Augustus 1939, S. 679 R, het 
Vervoersbesluit gedroogde garnalen 1939, 
het Crisis-Landbouwinvoermonopoliebe
sluit 1939, het Crisis-Landbouwuitvoer
monopoliebesluit 1939 en het Stremselbe
sluit 1939. 

S. 679 EEE. 29 December. Blz. 771. 
Landbou wultYoerwet. 
- Besluit ter uitvoering van de artikelen 8. 

9 en 10 van de Landbouwuitvoerwet 1938 . 
(, ;Landbouwuitvoerbesluit 1939 (Alg. 
Voorw.)") . 

S . 679 UU. 18 December. Blz. 756. 
- B esluit tot toepassing van de Landbouw

uitvoerwe t 1938 op tuinbouwproducten. 
(,.Uitvoercontrölebesluit 1939 (Tuinbouw
producten)"). 

S. 679 VV. 18 December. Blz. 758. 
Land- en TulnbouwongeYallenwet. 
- Besluit; tot intrekking van het Konink

lijk besluit van 26 Februari 1925, S. 52, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in de ar
tikelen 89 en 122 der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922. 

S. 847. 15 April. Blz. 68. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip, waar

op de Wet van 15 D ecemb e_r 1938, S. 804, 
tot wijziging der Ongevallenwet 1921 en 
de wet van 15 December 1938, S. 805, tot 
wijziging der Land- en Tuinbouwongeval-

lenwet 1922, in werking zullen treden. 
S. 886. 19 Juni. Blz. 486. 

- Besluit, tot vaststelling van een algemee
nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
de artikelen 95a, tweede, derde en vierde 
lid , en 95d der Land- en Tuinbouwonge
vallenwet 1922. 

S. 853 . 20 Juni . Blz. 463. 
- Wet, houdende wijziging van de Land

en Tuinbouwongevallenwet 1922. 
S. 804. 19 October. Blz. 550. 

LeYensverzekerlngbe!lrijf. 
- Besluit tot nadere wijziging van het be

sluit van 18 Juli 1925, S. 335, houdende 
algemeenen maatregel van bestuur, a ls be
doeld bij art. 27 der Wet op het Levens
verzekeringbedrijf 1922 (Stbl. n°. 716). 

S . 245. 10 October. Blz. 62 1. 
Loterijwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet artt. 168 en 221; Verordening op de 
speelapparaten van Rotterdam, art. 1; Lo
terijwet 1905, art. 1 ie lid) . - Het bewe
zen verklaarde houdt in, dat het spel ten 
doel heeft het mededingen ,.naar prijzen, 
althans premiën, te weten spee/pennin
gen", van welke speelpenningen de betee
kenis bij het bewezenverk/aarde is aange
geven. Deze voorwerpen val/en naar hun 
aard onder het begrip ,goed". - Req.'s 
grief, da t de bewezenverk/aarde feiten niet 
inhouden, dat de deelnemers als winnaars 
worden aangewezen van de uitgeloofde 
premiën, d. w. z. als door het toeval aan
gewezen rechthebbende op eenig goed of 
geld, kan niet tot cassatie leiden daar art. 
1 van de Rotterdamsche verordening op 
de spee/apparaten in het midden laat in 
hoeverre bij het door den speler te berei
ken resultaat het toeval een rol speelt, 
zulks in tegenstel/ing met art. 254bis Sr., 
naast welk voorschrift deze latere veror
dening een aanvullende regeling gee ft , 
waartoe de gemeenteraad ex art. 168 Ge
meentewet bevoegd was. - Art. 1 der ver
ordening verbiedt blijkens zijn aanhef niet 
wat krachtens een ig wetsvoorschrift, zoo
als die der Loterijwet, bepaaldelijk is toe
gelaten. - De in het tweede lid van art . 1 
der Verordening bedoelde verleening van 
vergunningen tot het deelnemen aan de 
openbare vermakelijkheid het apparaat
spel, betreft de uitvoering dier verorde
ning en is in strijd met art. 221 Gemeen
tewet aan B. en fV. opgedragen. - Nu de 
gemeentelijke wetgever niet een absoluut 
verbod heeft willen geven, doch de moge
lijkheid van vrijstelling van dat verbod 
heeft wilen openlaten, brengt de onwettig
heid van de regeling dier vrijstelling mede, 
dat ook het daarmede één ondeelbare wils
verklaring vormende verbod, als bindende 
kracht missend buiten toepassing moet 
worden gelaten . 6 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Loterijwet 
1905 art. 2, 3 ° .) - Req.'s klacht berust op 
de stelling, dat de " participaties" in het 
Syndicaat Hol/and-België niet recht gaven 
op de aan de [door het Syndicaat aange-
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kochte] premieobligaties verbonden win
kans, doch aJ/een recht gaven op " een 
pondsponds[Jelijk deel in de te behalen 
jaarlijksche nettowinst" en die winst mede 
afhankelijk is van het koersverloop der aan 
het Sydicaat behoorende "andere effec
ten": - Gesteld al dat dit laatste juist zou 
zijn, dan doen toch de op de Belgische obli
gaties gewonnen premies bij de berekening 
van het eindresultaat hun invloed ten gun
ste van de houders der bewijzen van aan
deel gelden, ook al zou, doordat aan die 
,,participaties" nog een buiten die obliga
ties gelegen risico is verbonden, daardoor 
de winst weder geheel of ten deele verlo
ren kunnen gaan. De .J..oevoeging van zoo
danig risico kan aan die "participaties" 
het karakter van certificaten in den zin 
van art. 2, 3 ° der Loterijwet 1905, dat zij 
in verband met de premieleeningen heb
ben, niet ontnemen. 20 Maart . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Loterijwet 
1905 art. 2, 3° ). - De dagv. sprekende 
van "de loterijen, waarin verd. door mid
del van bovenomschreven mededeelingen 
de deelneming openstelde" zegt niet, dat 
de deelneming in de loterijen werd open
gesteld door de mededeelingen, maar da t 
werd opengesteld de gelegenheid om door 
middel van die mededee/inRen - welke 
volgens de dagv. naar haar iiard certifica
ten zijn - deel te nemen in loterijen, zulks 
geheel overeenkomstig art. 2, sub 3° der 
Loterijwet 1905, waarop de dagv. hier ken
nelijk doelt. - De grief, dat de stukken, 
die req. ingevolge de opdrachten van aan
vragers kocht volgens de wettelijke regelen 
van eigendomsverkrijging door de op
drachtgevers in eigendom werden verkre
gen, waaraan niet af zou doen, dat op
drachtgevers req. niet konden verplichten 
tot afgifte van die stukken, evenmin als de 
aan req. onherroepelijk gegeven innings
volmacht faalt . Immers de rechtbank heeft 
- gelet op de bij de _!ransactie é_emaakte 
bedingen - t_erecht aangenomen, dat in 
werkelijkheid die transactie inhield, dat 
,,opdrachtgever", zonder tegen den uitge
ver van het oorspronkelijk loterijaandeel 
eenige aanspraak te kunnen doen gelden, 
tegen overlegging van de door req. uitge
geven ,,mededeeling" van req. - die de 
beschikking had over het oorspronkelijk 
stuk en daarmee de bij trekkingen te ma
ken winst zou innen - uitkeering van die 
winst had te vorderen. De "mededeelin
gen" zijn dan ook terecht als eert il icaten 
in den zin van art. 2 sub 3° Loterijwet 
1905 aangemerkt. 20 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Loterijwet 
1905 art. 2; Sv. art. 261.) - De dagv., 
welke een primaire t.J.l. bevat, wdke ken
nelijk doelt op overtreding van art. 2, sub 
3° der Loterijwet 1905 en een secundaire, 
welke kennelijk het oog heeft op overtre
ding van art. 2, sub 2° van genoemde wet, 
bevat wel degelijk een duidelijke opgave 
van het te/astegelegde feit . - De ge
wraakte woorden, dat req. de deelneming 

in een of meer loterijen openstelde "mede 
door bemiddeling van door hem of namens 
hem aangestelde agenten", geven s/echt6 
aan, dat req ., om het publiek - voor het
welk hij zelf de deelneming openstelde - , 
te bereiken, mede van agenten gebruik 
maakte, waarbij geenszins aan "doen ple
gen" of "uitlokken" te denken valt. -
Uit de verklaringen van req. en van get. 
v. L. blijkt, dat de kleine nummeropgaaf 
den in de t.1.1. vermelden inhoud had, ter
wijl de Rechtb. uit die verklaringen ge
reedelijk heeft kunnen afleiden, dat van de 
nummeropgaven ook het beoogde gebruik 
is gemaakt. - De Rechtb., die gereedelijk 
als van a/,gemeene bekendheid mocht aan
nemen, dat de winstkans bij de Staats
loterij wordt beheerscht door het lot -
d . w. z. een kansbepaling, waarop de deel
nemers geen overwe[Jenden invloed kun
nen uitoefenen - kon daarmede tevens 
als vaststaand aannemen, dat zulks ook 
evenzeer t. a.v. de aan de stukken van 
gelijke winststrekking, in de opdracht
aanvraag bedoeld, verbonden winkans het 
geval was. 31 Mei . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Loterijwet 
1905 art. 1, Jid I en art. 2). - Hetgeen req . 
na het betoog, dat het hier niet gaat om de 
vraag welke wielrenners in werkelijkheid 
zuJ/en winnen, maar over de vraag welke 
verwachtingen daaromtrent bestaan bij de 
meerderheid der deelnemers aan de stem
ming, verder aanvoert, kan hem niet ba
ten, daar de stelling, dat uitsluitend of na
genoeg uitsluitend deskundigen aan de 
stemming deelnemen, feite/ijken grondslag 
mist, voor den deelnemers de mate van 
deskundigheid der andere deelnemers een 
onberekenbare factor is, en van mogelijke 
onderlinge afspraken tot gelijkluidend 
stemmen bij het groot aantal deelnemers 
geen invloed van beteekenis kan worden 
toegekend. - Ambtshalve: Nu het bewe
zene oplevert twee verschillende overtre
dingen, op elke waarvan bij de artt. 6 
juncto 2, aanhef en sub 1 ° der Loterijwet 
1905 straf is gesteld, had de Kantonr. niet 
één doch twee straffen behooren op te leg-
gen. 12 Juni. 

Luchtbescherming·. . 
- Besluit, tot wijziging en aanvulling van 

het Koninklijk besluit van 15 Augustus 
1016, S. 347, houdende voorschriften ter 
uitvoering van de artikelen 1, eerste en 
tweede lid, en 6, eerste lid, der wet van 23 
April zq36, S. 302, betreffende bescher
ming tegen luchtaanvallen, sedert gewij
zigd. S. 350. 10 Juni. Blz. 309. 

- Besluit, betreffende bescherming tegen 
luchtaanvallen. 

S . 388. 2 October. Blz. 522. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet 
Luchtbescherming artt. 12 en 13). -
N . a. v. het middel en ambtshalve: Zal een 
veroordee/ing op grond van art. 13, Jid r, 
j 0

• art. 12 der Wet betreffende bescher
ming tegen luchtaanvallen kunnen volgen, 
dan is vereischt, dat de gevorderde mede-
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werking en de door den burgemeester bij 
openbare bekendmaking voorgeschreven 
algemeene of bijzondere gedragsregels 
strekken tot uitvoering dier wet. Dit ver
eisch te zal derhalve in de t .I.I . en bewezen
verklaring van een dergelijk misdriif tot 
uiting moe ten komen. - Het in het in zoo
verre bij het bestreden arrest bevestigde 
vonnis overeenkomstig de t.1.1. bewezen
verklaarde houdt niets in omtrent de v raag, 
of de bedoelde oefening volgens he t in art. 
10 daaromtrent bepaalde een oefening was 
strekkende tot uitvoering van de wet, wes
halve n iet blijk t, dat i. c . de door den Bur
gemeester bij openbare bekendmaking 
voorgeschreven algemeene of bijzondere 
gedragsregels geacht kunnen worden tot 
uitvoering van bedoelde wet te hêbben 
gestrekt. - [ Anders Adv.- Gen. Rombach]. 

11 December. 
Luchtvaart. 
- Wet, houdende regelen teneinde de R e

geering te machtigen tot het aangaan in 
geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
bui tengewone omstandigheden van verze
keringsovere~nkomsten op het terrein van 
de scheepvaart en de luchtvaart (Zee- en 
luchtvaartverzekeringswet 1939). 

S. 637. 24 J uni. Blz. 358. 
- Wet, houdende wijziging van de Zee- en 

luchtvaartverzekeringswet 1939. 
S . 639 C. 12 Augustus . Blz. 403. 

- Besluit, houdende vaststelling v an de ken
merken van de militaire vliegtuigen van 
de K oninklijke Marine en van de Konink
lijke Landmacht. 

S. 589 B . E September. Blz. 449. 
Merkenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (11-1.erken

wet art . 3) . - [Na doorhaling van haar 
merk op verzoek van 1. G. Farbenindustrie 
wordt dit ingeschreven op naam van haar 
dochtermij. N edigepha. Verkoop enz. door 
verweerder van waren, vervaardigd door 
I . G. F. en voorzien van het merk, doch 
niet afkomstig van N. Inbreuk op het mer
kenrecht van N .? - Rechtb.: N . heeft 
geen recht op het merk, daar overdracht 
van een merk zonder overdracht van de 
zaak rechtens niet mogelijk is. - H of: D e 
wettelijke bescherming van merken houdt 
verband met hun doel, het waarborgen dat 
een in den handel gebrachte waar het 
echte voortbrengsel is van een bepaalde 
herkomst. I. c. moet he t merk echter een 
geheel ander doel dienen - verzekering 
alleen-verkoop door dochtermij. en voor
koming prijsdaling door invoer buiten fa
brikant om - , zonder eenig verband met 
bestemming Merkenwet. Dit is misbruik 
van die wet. ] - H. R.: Bij de onderstel
ling van het Hof dat N edigepha rechtheb
b ende op het merk is geworden, maakte 
verweerder inbreuk op N.' s recht, onver
schi//ig of éénzelfde fabrikant de door ver
weerder verkochte waar en de waren, die 
N. in den handel brengt, heeft geprodu
ceerd, en onverschillig of die fabrikant zijn 
producten van het merk voorziet en in het 

buitenland tot gebruik van het merk ge
rechtigd is. - N. maakt van haar rech t 
he t gebruik, waarop de Merkenwet het oog 
heeft, en ter behartiging van haar oorbaar 
belang. Van misbruik van recht is geen 
sprake, ook niet indien dit b elang een an
der mocht zijn dan het belang, dat den 
wetgever voor oogen stond, toen hij aan 
het merk zün bescherming verleende. -
Zie conc/. adv.-gen. over de vraag, of de 
handelingen van doorhaling van het merk 
en nieuwe inschrijving misbruik van de 
merkenwet opleveren. - Kosten van cas
satie t . l.v. de partij, die bij de einduit
spraak in het ongelijk zal worden gesteld. 

12 Januari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Merken

wet artt. 3 en 9). - Het Hof heeft als 
feitelijk vaststaand aangenomen, dat " door 
een langdurig en ruim verspreid gebruik 
van het merk door één producent" de oor
spronkelijke beteekenis van het woord, 
hetwelk een eigenschap van de waar aan 
geeft , zóózeer is "verdrongen, dfl,t deze 
feitelijk uit het besef van het publiek is 
verdwenen". N iet in te zien is, waarom 
niet door een in het gebruik voltrokken 
wijziging van de oorspronkelijke beteeke
nis van een \Voord, een term, welke oor
spronkelijk eene h oedanigheid der waar 
uitdrukte, onderscheidend vermogen ten 
aanzien van de waar van een bepaalden 
producent kan verkrijgen. - Nu het ten 
deze gaat om de inschrijving van een m erk 
hier te lande, had het Hof slechts te on
derzoeken, of het woord "Véritable" hier 
onderscheidend vermogen had. - Over 
het begrip , ,doorzetten" als merk, z ie na
der het verzoekschrift en concl. Adv.-Gen. 

14 April. 
Militaire Zaken. 
- Besluit tot wijziging van het Militair 

Keuringsreglement . 
S. 540. 16 Januari . B lz. 19. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van ID Juli 1933, S. 360, 
(Vrijwillige landstorm-besluit), zooals dit 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 16 
April 1935, Stbl. 191. 

S . 580. 20 J anuari. Blz. 21. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 

van aanvang van het treffen der voorzie
ningen, bedoeld in artikel 4 v an de Wet 
van den 29sten Juni 1925, Stbl. 306. 

S . 581. 27 Januari. Blz. 22. 
- B esluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 19 Februari 1869, S. 24, hou
dende instelling van een eereteeken voor 
belangrijke krijgsverrichtingen, zooals dit 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
22 Augustus 1877, Stbl. 172. 

S. 541. 3 Februari. B lz. 20. 
- Besluit, houdende wijziging van het 

Dienstplichtbesluit. 
S . 582 . 27 Maart. Blz. 214. 

-:-- B esluit, houdende bepaling, dat de tegen
woordige buitengewone omstandigheden 
oo·rlogsgevaar inhouden in den zin, waarin 
dat woord in 's lands wetten voorkomt. 

S. 181. 10 April. Blz. 181. 
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- Besluit, houdende oproeping in werkelij
ken dienst van al het personeel, bestemd 
voor buitengewone oproeping - uitwen
dige veiligheid. 

S. 182. 10 April. Blz. 182. 
- Besluit, houdende machtiging op den Op

perbevelhebber van Land- en Zeemacht 
bedoeld in artikel 33 van de wet van 14 
September 1866, S. 138, nopens bepalin
gen betrekkelijk de inkwartieringen en het 
onderhoud van het krijgsvolk, en de trans
porten en leverantiën voor legers of ves
tingen gevorderd. 

s. 583. IO April. Blz. 216. 
- Beslutt betreffende de verboden kringen 

van de Werken bij Griftenstein. 
S. 542. 12 April. Blz. 210. 

- Besluit tot aanwijzing van de militaire 
autoriteit, die de beschikking zal verkrij
gen over de telegrafen en telefonen al dan 
niet voor het openbaar verkeer bestemd, 
alsmede over de verrichtingen, in art. 3ter 
der Telegraaf- en Telefoonwet bedoeld, 
anders dan tijdens staat van oorlog en 
van beleg (Besluit Aanwijzing Autoritei
ten Beschikking Telegrafen en Telefonen). 

S. 585. 15 April. Blz. 51. 
- Besluit, betreffende vrijstelling en voor

loopige vrijstelling van werkelijken dienst 
in geval van oorlog, oorlogsgevaar of an
dere buitengewone omstandigheden (Mo
bilisatie-vrijstellings-beslui t). 

S. 543. 18 April. Blz.2n. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Dienst

plichtwet artt. 8 en 48; Sr. artt. 1-91 en 
art. 40). - In zijn bestrijding van de be
slissing der Rechtbank, dat req. aan zijn 
verplichting tot aangifte opzettelijk niet 
heeft voldaan, kan req. niet slagen, daar de 
omstandigheid_, dat req. de aangifte nala
tend, gehoor zou hebben gegeven aan een 
krachtens de ouderlijke macht gegeven be
vel zijner ouders, aan zijn wetenschap, dat 
hij aan die verplichting niet voldeed, niet 
kan afdoen. Een andere opvatting omtrent 
het begrip opzet, waarvan req. in de toe
lichting is uitgegaan, vindt in de wet, met 
name in art. 48, lid 2, Dienstplichtwet geen 
steun. - Het enkele feit, dat req. van zijn 
ouders bevel heeft gekregen de voormelde 
verplichting niet na te komen - zonder 
dat van eenige bedreiging of dwang sprake 
is - kan ten deze geen overmacht opleve
ren. 24 April. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 6 Maart 1924, S. 98, zooals dat 
is gewijzigd en aangevuld bij de Konink
lijke besluiten van 17 Juni 1926, S. 199, 
en van 13 Juni 1936, S . 544, houdende 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur ter uitvoering van de artike
len 23 der P ensioenwetten voor de land
macht en de zeemacht, S . 1922 , nrs. 66 en 
65, en van de artikelen n, 15, 25 en 58 der 
Militaire Weduwenwet 1922. 

S. 544· 3 Mei. Blz. 397. 
- Wet, houdende voorschriften betreffende 

het stemmen bij volmacht door militairen 
bij de in 1939 te houden gemeenteraads-

verkiezingen. S. 301. 16 Mei. Blz. 184. 
- Besluit, houdende aanwijzing van een ter

rein in de gemeente Rijswijk (Z.H.) , waar 
kunnen worden opgericht en in werking 
gebracht inrichtingen, als bedoeld in arti
kel 24, xe lid der Hinderwet. 

S. 545. 23 Mei. Blz. 214. 
- Besluit, houdende bepalingen omtrent de 

politiaire en de militaire grensbewaking. 
S . 282. I Juli. Blz. 305. 

- Besluit, betreffende de rangschikking als 
vestingwerk van de Batterij n °. V te Hoek 
van Holland. S. 546. 21 Juli . Blz. 402. 

- Besluit, houdende voorzieningen ten aan
zien van de inschrijving voor den dienst 
plicht voor de lichting 1941. 

S. 586. 21 Juli . Blz. 339. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

contingent gewone dienstplichtigen der 
lichting 1940. 

S. 587. 2 Augustus. Blz. 339. 
- Wet betreffende het onder de wapenen 

blijven van dienstplichtigen. 
S. 500. 12 Augustus. Blz. 394. 

- Wet betreffende het in werkelijken dienst 
houden van dienstplichtigen. 

S . 501 . 12 Augustus. Blz. 395. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

Bevorderingswet voor de landmacht 1902 
en van de Wet voor het reserve-personeel 
der landmacht 1905. 

S. 502. 12 Augustus. Blz. 395. 
- Wet tot wijziging van de Dienstplichtwet. 

S . 503. 12 Augustus. Blz. 396. 
- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 

17 (nieuw) j 0
• art. 16 (nieuw).) - Een 

natuurlijke zuster van den dienstplichtige 
en haar echtgenoot zijn geen bloed- of aan
verwanten van den dienstplichtige en dus 
niet begrepen onder de personen, vermeld 
in art. 16 2e lid; evenmin zijn zij, al woont 
de dienstplichtige bij hen in, te beschou
wen als diens pleegouders. Derhalve kan 
op grond van art. 17 der wet geen vrijstel
ling worden verleend. 21 Augustus. 

- Besluit betreffende de oproeping perso
neel vóór-mobilisatie. 

S. 183. 24 Augustus. Blz. 388. 
- Besluit, houdende machtiging tot vorde

ring van spoorwegen en toebehoorend ma
terieel in verband met het belang van 
's Lands verdediging. 

S. 588. 24 Augustus. Blz. 340. 
- Besluit, betreffende het onbruikbaar ma

ken van spoorwegen met de daarop aan
wezige bruggen, telegraaflijnen en seintoe
stellen in verband met de belangen van 
's Lands verdediging. 

S. 589. 24 Augustus. Blz. 340. 
- Besluit, betreffende het verbod voor oor

logsschepen van vreemde mogendheden 
om te komen binnen de territoriale wateren 
van het R ijk in Europa. 

S . 184. 25 Augustus. Blz. 388. 
- Besluit, houdende benoeming van den 

Luitenant-Generaal I. H. Reijnders, Chef 
van den Generalen Staf, tot Opperbevel
hebber van Land- en Zeemacht. 

S. 185. 28 Augustus. Blz. 388. 
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- Besluit, houdende oproeping personeel al
gemeene mobilisatie. 

S. 186. 28 Augustus. Blz. 389. 
- Besluit waarbij het geheele grondgebied 

des R ijks wordt verklaard te zijn in staat 
van oorlog. 

S. 187. 1 September. Blz. 389. 
- Proclamatie van de Ministers van Alge

meene Zaken a. i. , van Buitenlandsche Za
ken, van Justitie, van Defensie en van Ko
loniën, betreffende de inachtneming en de 
handhaving door de Nederlandsche Regee
ring van volstrekte onzijdigheid ter zake 
van den oorlogstoestand, die is ontstaan 
tusschen eenige vreemde Mogendheden 
(Neutraliteitsproclamatie) . 

S. 188. 3 September. Blz. 389. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 1 Juli 1939, S. 282, be
treffende de politiaire en de militaire 
grensbewaking. 

S. 283. 4 September. Blz. 392. 
- - Wet tot het onder de wapenen blijven van 

dienstplichtigen. 
S. 504. 6 September. Blz. 397. 

- Wet tot het doen voortduren van den bij 
Koninklijk Besluit van I September 1939, 
S. 187, verklaarden staat van oorlog. 

S. 505. 6 September. Blz. 39_7. 
- Besluit, houdende uitstel van het ontslag 

van de dienstplichtigen, die krachtens art. 
43, re lid, der Dienstplichtwet, met ingang 
van 1 October 1939, uit den dienst zouden 
worden ontslagen. 

S. 589 A. 14 September. Blz. 403 . 
- Wet, tot wijziging van de wet van rn Ja

nuari 1920, S. 11, houdende nadere voor
zieningen betreffende de grensbewaking. 

S. 203. 16 September. Blz. 446. 
- Beschikking van de Ministers van Buiten

landsche Zaken, van Binnenlandsche Za
ken, van Justitie, van Defensie en van 
Waterstaat, betreffende het gebruik van 
nationale vlaggen van vreemde Mogend
heden. 

S . 190. 19 September. Blz. 446. 
- Besluit tot wijziging van het Dienstplicht

vergoedingsbesluit. 
S. 589 C . 29 September. Blz. 450. 

- Besluit, houdende regeling van de vrij
willige hulpverleening aan zieke en ge
wonde personen , behoorende tot de legers 
of vloten van oorlogvoerende mogendhe
den en voorziening in de hulpverleening 
en den inlichtingendienst ten aanzien van 
krijgsgevangenen en geïnterneerden. 

S 548. 16 October. Blz. 536. 
- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 

15 (nieuw)). - De omstandigheid, dat de 
dienstplichtige door een mogelijk verblijf 
in werkelijken dienst zijn betrekking zou 
verliezen, gee ft geen aanleiding hem te be
schouwen als te verkeeren in een bijzonder 
geval, als bedoeld in art. 15 ze lid sub e. 
De eerst in beroep naar voren gebrachte 
omstandigheid, dat appellant zijn gezin, 
bestaande uit een zwakke vrouw en 3 nog 
niet schoolgaande kinderen, niet alleen 
kan achterlaten, kan, in dezen stand der 

zaak, geen punt van overweging uitmaken. 
z6 October. 

- Besluit tot verklaring in staat van beleg 
van verschillende gemeenten. 

S. 189. I November Blz. 532. 
- Besluit, tot verklaring in staat van beleg 

van terrein, behoorende tot de gemeenten 
de Rijp, Beemster en Jisp. 

S. 189A. 6 November. Blz. 534. 
- Besluit tot wijziging van de beschrijving 

van de uniform van de Vereeniging "Het 
Nederlandsche Roode Kruis", opnieuw 
vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 3 
Januari 1934, S. 5, en gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit van 21 Januari 1935, S. 
24. S . 589 D . rn November. Blz. 686. 

- Wet, houdende nadere voorzieningen be
treffende de militaire justitie. 

S. 206. 30 November. Blz. 640. 
- Wet, betreffende het onder de wapenen 

b lijven van dienstplichtigen. 
S . 506. 14 December. Blz. 741. 

- Besluit tot instelling van drie militaire 
arrondissementen. 

S. 286. 21 December. Blz. 739. 
- Wet tot intrekking van de Wet van den 

27sten Maart 1936, S. 500, tot instelling 
van een Defensiefonds, en van de Wet van 
den 24sten Februari 1939, S. 3502, tot 
vaststelling van de begrooting van ont
vangsten en uitgaven van het Defensie
fonds voor het dienstjaar 1939. 

S. 507. 21 December. Blz. 742. 
- Wet tot wijziging der wet voor de Ko

ninklijke marine-reserve, S. 1924, n °. 369. 
S. 508. 29 December. Blz. 742. 

- Wet tot opschorting van ontslag van 
dienstplichtigen. 

S. 509. 29 December. Blz. 743. 
Motor- en Rljwielwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 

Rijw.wet art. 22) . - Req. gaat er ten on
rechte van uit, dat hij is veroordeeld ter 
zake van het enkele feit, dat hij, gezeten 
op een rijwiel, twee paarden aan een hal
ster heeft medegevoerd . De bewezenver
klaring bevat toch nadere omstandigheden, 
waaronder het feit is voorgevallen, in het 
bijzonder deze, dat req. de paarden onvol
doende in zijn macht had. Onder die om
standigheden heeft de rechter voorzeléer 
terecht geoordeeld, dat door req.'s wijze 
van rijden de vrijheid en de veiligheid van 
het verkeer werd belemmerd en in gevaar 
gebracht. - Op grond van dit onjuiste uit
gangspunt kan ook het beroep op de ge
meenteverordening [ welke enkel het bin
nen de bebouwde kom der gemeente "op 
een rijwiel gezeten, een of meer rij- of trek
dieren aan de hand leiden of besturen" 
verbied t, terwijl het feit in kwestie buiten 
de kom geschiedde] req. niet baten. 

20 Februari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot . en 

Rijw.wet art. 9; Sr. art. 40; Wet Alg. Bep. 
art. 11). - De opvatting van den Kantonr. 
hierop neerkomende, dat op den wettelij
ken regel, dat niet zonder rijbewijs op voor 
het openbaar verkeer openstaande rijwegen 
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mag worden ge;eden, eenè algemeene uit
zondering wordt aangenomen voor wat be
treft alle bestuurders van tweewielige mo
torrijtuigen, die - op den voet van de 
desbetreffende wettelijke bepalingen -
een rijbewijs hebben aangevraagd en tot 
het afleggen van een rijproef zijn opgeroe
pen, is niet houdbaar. Het aannemen -
buiten de wettelijke regeling zelve om -
van zoodanige uitzondering kan niet als 
toepassing van art. 40 Sr. in aanmerking 
komen, doch doet den rechter treden op 
het terrein van de tot regeling bevoegde 
macht. - Volgt veroordeeling. Qualifica
tie. 20 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Motor- en 
Rijw.wet art. 22; Sr. art. 40.) - Daarge
laten of de omstandigheden medebrachten, 
dat req. nu juist op een voorval van dien 
aard [ een of eenige vogels werden tegen 
zijn voorruit verpletterd] voorbereid had 
moeten zijn, - al zal de kans daarop in
derdaad met de snelheid toenemen - is 
de Rechtb. er terecht van uitgegaan, dat 
van den autobestuurder, die zijn snelheid 
hoog opvoert, mag worden verlangd, dat 
hij zich rekenschap geeft van de daaraan 
verbonden gevaren, en dat hi.i beschikt 
over de bekwaamheid, oplettendheid en 
tegenwoordigheid van geest, vereischt om 
ook bij groote snellieid dfJ veiligheid van 
het verkeer niet in gevaar te brengen. -
Req. mag, nu hij eenmaal door met g,roote 
snelheid [z IO K.lV[. p . u.] te rijden, de ver
antwoordelijkheid voor de daaraan ver
bonden gevaren had op zich genomen, zich 
niet beklagen, dat aan zijn tegenwoordig
heid van geest bij zich plotseling voordoen
de moeilijkheden hooge eischen worden 
gesteld. - De Rechtb. heeft, door te be
slissen, dat een voorval als waarop req. 
zich beroept de strafbaarheid van req. niet 
uitsluit, niet blijk gegeven van het begrip 
overmacht een onjuiste opvatting te heb
ben gehuldigd. 8 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Motor- en 
Rijw.wet art. 22; Sv. art. 284.) - Het p.v. 
der terechtzitting vermeldt niet - het
geen de wet ook niet bepaaldelijk voor
schrijft - welke leeftij d door de vrouwe
lijke getuige is opgegeven. Uit de omstan
digheid, dat na de ondervraging· volgens 
art. 284, lid I Sv. de President overeen
komstig het tweede lid van dit artikel tot 
beëediging van die vrouw is overgegaan., 
blijkt echter, dat hier niet een der uitzon
deringsgevaJlen, bij het ingevolge het twee
de lid h ier toepasselijke art. 2I6, lid 2 Sv. 
bedoeld, aanwezig was. - Op grond van 
hetgeen uit de tot het bewijs gebezigde 
verklaringen blijkt, heeft de Rechtb. kun
nen aannemen, dat aan req. de tijd, om 
zich op de ontmoeting met den anderen 
auto voor te bereiden, niet heeft ontbroken. 
- Gerekend hiermede, heeft de Rechtb. 
kunnen aannemen, dat req. voor de door 
haar genoemde maatregelen in verband 
met de door req. aangevoerde verblinding 
door den tegenligger [stoppen, of, onder 

afwending van zijn blik van de verblin
dende lichten naar rechts, uiterst rechts 
van den weg gaan rijden] nog wel. gelegen
heid heeft gehad. De juistheid dier beslis
sing kan in cassatie niet worden onder
zocht. - Nu de Rechtb. uit de bewijsmid
delen heèft kunnen afleiden, dat de ande
re auto vóór of tijdens de botsing zooveel 
mogelijk rechts hield, en de botsing is ont
staan doordat req. zijn rechterzijde van 
den weg verliet en op den anderen auto 
toereed, terwijl als eenige verklaring daar
voor req . zich beriep op het verweer, dat 
de Rechtb. verwierp, heeft de Rechtb. 
kunnen aannemen, dat de botsing was te 
wijten aan de schuld van req. 22 Mei . 

- Arrest van den Hoog.en Raad. (Mot.- en 
Rijw.wet art. 22.) - De griel, dat de dagv. 
niet voldoende zou aangeven, welke ma
noeuvre req. zou hebben gemaakt, faalt, 
daar de t .1.1. redelijkerwijze niet anders 
gelezen .kan worden, dan dat req., ten ein
de een hek in te rijden, naar links is afge
slagen, zonder, alvorens dit te doen, vol
doende aandacht te schenken aan een hem 
achterop rijdenden auto, aan welken hij 
aldus den weg afsneed, mede tengevolge 
waarvan de aanrijding ontstond. - De be
stuurder van een motorrijtuig behoort zich, 
alvorens den rijweg naar links te gaan ver
laten, te overtuigen dat dit voor het ver
keer op den weg geen gevaar oplevert, 
waartoe hij ook rekening behoort te hou
den met de mogelijkheid, dat een achterop 
komende auto hem juist wil gaan voorbij
rijden. In de t.1.1. is duidelijk te onderken
nen, dat req. deze verplichting niet be
hoorlijk is nagekomen. -Het verweer, dat 
req. zijn linker richtingaanwijzer tijdig had 
uitgestoken, is feitelijk en kan in cassatie 
niet slag.en. 5 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Pol .Verd. 
van Nijmegen art. 41; M . en R .Regl. art. 
IIbis; Sv. art. 358. ) - Het bestaan van 
art. 25 der Pol.Verord. van Nijmegen, 
waarbij wordt verboden motorrijtuigen op 
meer dan twee wielen en rij- of voertui
gen te plaatsen op de straat, indien aan de 
tegenovergestelde zijde op een afstand van 
minder dan 8 Meter een motorrijtuig enz. 
staat, geeft geen voldoenden grond om, in 
afwijking van de taalkundige beteekenis, 
motorrijtuigen niet als "voorwerpen" te 
beschouwen in den zin van art. 4z sub d 
der Verordening, waarbij verboden is op 
de straten eenig voorwerp, enz. op te slaan, 
uit te staJlen, te plaatsen, te storten of te 
hebben. Er kan toch eenerzijds naast het 
algemeene voorwaardelijk verbod voor een 
bijzonder verbod als dat van art. 25 alle 
aanleiding zijn, terwijl anderzijds niet wel 
aannemelijk is, dat m. b . t. het plaatsen en 
hebben van motorrijtuigen op de straat de 
verordening met het enkele verbod van 
art. 25 zoude hebben willen volstaan. [An
ders Adv.-Gen. Rombach]. - Het beroep 
van req. op art. IIbis M : en R .Reg,l., dat 
den gemeenteraden de bevoegdheid geelt 
om slechts in het belang van de vrijheid 
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en veiligheid van het verkeer over een weg 
bepaalde verboden te stellen, moet rneds 
hierop afstuiten, dat art. 41 onder d. ten 
deze slechts in het geding is, voor zoover 
daarbij het plaatsen en hebben is vet bo
den op straat - in den zin van art. 4 der 
P. V. van Nijmegen - welke niet tevens 
weg is in den zin van het M. en R.Regl. 
[Anders Adv.-Gen. Rombach]. - D e 
grief, dat req.'s t. t. uitdrukkelijk voorge
dragen verweer, dat het in Nijmegen nor
male verkeersgewoonte is, dat taxi-onder
nemers steeds overdag één of meer taxi's 
op straat geplaatst hebben, door de Rb. 
niet is weerlegd, mist feite/ijken grond
slag nu omtrent een normale verkeersge
woonte als bedoeld niets is vastgesteld, 
terwijl van het uitdrukkelijk voorgedragen 
verweer niet blijkt. - Ambtshalve de qua
lif icatie verbeterd. 26 Juni . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv . art. 
261; Mot.- en Rijw.Regl. art. 42). - De 
grief over een onleesbaar woord in de 
dagv. betreft het afschrift van die dagv. 
Dit afschrift behoort echter niet tot de 
stukken waarvan de H. R. kennis neemt, 
terwijl uit het p .-v. van de behandeling der 
zaak voor het kantongerecht niet blijkt, 
dat van de zijde ,·an req. over onduidelijk
heid van bedoeld afschrift is geklaagd. De 
Kantonr. heeft omtrent den inhoud daar
van dan ook niets vastgesteld. - De pro
vinciale weg in kwestie werd bij Besluit 
van Ged. Staten van N.-H. van 23 Nov. 
1927 ingedeeld in de Ille klasse; op grond 
van het bepaalde bij K . B . van 18 Sept. 
1936, S. 578 moet hij vanaf het tijdstip 
van het in werking treden van dit besluit 
geacht worden te zijn ingedeeld in klasse 
B nu t .a.v. dezen weg nog geen nieuwe in
deeling heeft plaats gehad. - Met de ver
melding in d e t.1.1., dat de genoemde weg 
"een B-weg" is, werd dit gedeelte van de 
t .1.1. voldoende gesteld. Niet noodig was 
om - zooals req. meent - te stellen, dat 
bedoelde weg is ,,ingedeeld in de llle 
klasse, derhalve een B-weg" is. 

23 October. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (M. en 

R.Regl. art. 6; Gemeentewet art. 94; 
A . P. V. van Haarlem art. 114). - Req's 
stelling, dat art. zz4 der A. P. V. van 
Haarlem, waarbij wordt verboden voertui
gen, kinderwagens, kruiwagens en derge
lijke lichte voertuigen daaronder begrepen, 
niet behoorlijk tegen wegnemen of weg
voeren beveiligd onbeheerd op den open
baren weg te laten staan tenzij met ver
gunning van B. en W ., een onderwerp zou 
betreffen, waarin door art. 6 M . en R.Regl. 
is voorzien, is onjuist. Art. 6, lid 1 voor
noemd heeft uitsluitend ten doel de vrij
heid en veiligheid van het verkeer te 
waarborgen. Art. II4 A . P . V. heeft duide
lijk de strekking enkel den zoo veelvuldig 
voorkomenden diefstal van voertuigen op 
den openbaren weg te voorkomen, welke 
strekking niet anders wordt door de plaat-

sing van dit artikel in het Hoofdstuk 
Straatpolitie onder § 2 getiteld: ,,Van het 
verkeer op den openbaren weg". - Mits
dien kan het verbindend zijn van art. II4 
voornoemd noch met een beroep op art. 6, 
lid 1 M. en R .Regl. i.v.m. art. 6 M. en 
R .wet, noch met een beroep op art. 194 
der Gemeentewet i.v.m. Hoofdstuk II M. 
en R.Regl. worden bestreden. 

6 November. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot. en 

Rijw.Regl. art. 5; Sv, art. 342). - Req. 
betwist, dat hij met zijn motorrijtuig aan 
den van rechts komenden bestuurder van 
motor met zijspan daadwerkelijk den weg 
zou hebben versperd, m. n . dat dit niet uit 
de bewijsmiddelen zou kunnen worden af
geleid. Daaruit zou n.l. blijken, dat req. 
"ten slotte zijn motorrijtuig tot stilstand 
heeft gebracht onmiddellijk vóór het voor
wiel van het andere motorrijtuig en wel 
aldus, dat de voorwielen met een hoek van 
60 ° tegen elkander stonden met een onder
lingen afstand van .10 cm". Inderdaad heeft 
get. S. dit verklaard, doch /Jij deed daar
aan voorafgaan, dat de bestuurder van den 
motor slechts door sterk remmen en het 
stuur naar rechts te draaien een aanrijding 
met verd. wist te voorkomen. Daaruit heeft 
de Rechtb., i.v.m. met den onderlingen 
stand der motorrijtuigen kunnen afleiden, 
dat req, niet heeft voldaan aan den wette
lijken plicht om voor den ander den door
gang vrij te laten. - Get. S., die in het 
zijspan van den motor zat, heeft zeer goed 
kunnen waarnemen, dat de motorrijtuigen 
zich ten opzichte van elkander op zooda
nige wijze voortbewogen, dat, indien de be
stuurder voormelde handelingen had nage
laten, een aanrijding zou zijn gevolgd. 

13 November. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Motor- en 

Rijw.wet art. 25) . - Om, ingevolge art. 25 
Motor- en Rijw.wet, aansprakelijkheid van 
den eigenaar of houder van het motorrij
tuig te kunnen aannemen voor de bij het 
artikel nader omschreven schade, wordt, 
naast het vereischte, dat er een botsing, 
aan- of overrijding met een motorrijtuig 
op de wegen of rijwielpaden heeft plaats 
gevonden, niet meer gevorderd dan dat 
tussche n dat ongeval en de berokke nde 
schade causaal verband aanwezig zij. Ten 
onrechte acht het Hoi noodig schade als 
gevolg van eene onmiddellijke of middel
lijke aanraking met niet door het motor
rijtuig vervoerde personen of goederen, 
die letsel of beschadiging bekwamen. -
Anders Adv.-Gen. Wijnveldt met betoog 
dat 's Hois arrest juist is gewezen en de 
dagvaarding niet aan de eischen van art. 5 
Rv. voldoet. 23 November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 
Rijw.Regl. art. IIbis; Verord. politie Rot
terdam art. 72). - De R echtb. heeft in 
haar vonnis terecht aangenomen, dat het 
tweede lid van art. 72 der Verord . op de 
Straatpolitie van Rotterdam luidende: 
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,,het is aan bestuurders van motorrijtui
gen op meer dan twee wielen verboden 
deze in stilstand te hebben op den weg bi_i 
garages, tenzij voor den tijd van ten hoog
ste vijf minuten voor het inladen van ben
zine en/of olie", niet is te beschouwen als 
een verbod van te lang parkeeren in den 
zin van art. I Ibis M. en R.Regl. - Laatst
genoemd artikel spreekt - voorzoover 
hier van belang - slechts van, in het be
lang van de vrijheid en veiligheid van het 
verkeer op bepaalde wegen vast te stellen, 
verboden tot parkeeren of te lang parkee
ren op die bepaaldelijk aangewezen wegen 
of gedeelten daarvan, terwijl voormeld 
verordeningsartikel bevat een algemeen, 
alle Rotterdamsche garages betreffend ver
bod, met de kennelijke strekking op te 
komen tegen het misbruik, dat men bij 
garages veelal motorrijtuigen op den open
baren weg laat staan. - De verordenings
bepalinR geeft een wettelijk geoorloofde 
aanvulling op de voorschriften van het 
reeds eerder tot stand gekomen M. en R.
Regl. - Qualificatie verbeterd. 

27 November. 
- Arrest van den Hoof(ien Raad. (Mot .- en 

Rijw .Regl. art. 27ter; Wet R . 0. art. 99). 
- Het bewezenverklaarde, waarin alle be
standdeelen van art. 27ter aanhef en sub a 
M . en R.Regl. zijn te vinden, is terecht als 
een overtreding van dat voorschrift aan
gemerkt. Req.'s grief, dat de Kantonr. 
heeft overwogen, dat onder "zitplaatsen" 
in genoemd artikel is te verstaan "de 
plaats, waarop men kan zitten en daartoe 
niet kan worden gerekend de open ruimte 
tusschen de zitplaats en de wanden van 
.het motorrijtuig", is in het wezen der zaak 
dan ook gericht tegen de bewezenverkla
ring en komt hierop neer, dat de Ktr. zijn 
beslissing dienaangaande niet zou hebben 
genomen op den grondslag der t.1.1. Dit 
brengt mede, dat het middel, rekening ge
houden met het bepaalde in art. 9 lid 2 
Wet R. 0. niet tot cassatie kan leiden. 

4 December. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. I68; M . en R .Regl. art. I Ibis ; 
Verord. Straatpolitie Rotterdam art. 72). 
- Art. 72 der Verord . op de Straatpolitie 
van Rotterdam waarbij aan bestuurders 
van motorrijtuigen verboden wordt deze 
in stilstand te hebben op den weg indien 
links of rechts een motorrijtuig op meer 
dan twee wielen in stilstand is en de on
derlinge tusschenruimte minder dan 5 M. 
bedraagt, is niet te beschouwen als een 
parkeerverbod in den zin van art. I zbis 
van het M . en R.Reglement. - Het ver
ordeningsverbod bevat voorts een wette
lijk geoorloofde aanvulling op de voor
schriften van het reeds eerder tot stand 
gekomen M. en R.Regl., dat omtrent het 
in voormeld verordeningsartikel bepaalde
lijk verbodene geen regeling bevat, en aan 
zoodanige regeling ook niet in den weg 
staat. II December. 

JUotorrijtulgenbelastlngwet. 
- Wet tot wijziging van de Motorrijtuigen

belastingwet (wet van 30 December 1926, 
Staatsblad n°. 464). 

S . 402. 27 April. Blz. 4n. 
- Besluit, houdende bepaling van het tijd

stip van inwerkingtreding van de wet van 
27 April 1939, S . 402, tot wijziging van de 
Motorrijtuigenbelastingwet (wet van 30 
December 1926, Stbl. n°. 464). 

S . 483 . 27 April. Blz. 207. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Motor

rijtuigenbelastingwet art. 17; Sr. art: 56.) 
- In beide middelen gaat req. hiervan 
uit, dat het "doen rijden" van art. I7 van 
de Motorrijtuigenbelastingwet zou bestaan 
in het handelen of nalaten - i . c. het op 
het eiland Tholen geven van de opdracht 
- waardoor het door de wet gewraakte 
rijden wordt teweeggebracht. Dit is een 
onjuist uitgangspunt; de overtreding be
staat toch in het - door het handelen of 
nalaten - teweeg gebracht worden zelf 
van het rijden. - [De Adv.-Gen. Hol
steyn is m. b. t. het tweede middel van 
oordeel, dat de Politierechter er zich over 
had moeten uitlaten of het doen tijder1 te 
Rotterdam en het doen rijden te Dintel
oord [waarvoor door req . bereids een 
transactie was aangegaan], hoewel elk op 
zich zelf een strafbaar feit opleverende, 
door gelijksoortigheid en het voortspruiten 
uit één en hetzelfde ongeoorloofd besluit 
in zóódanig verband stonden, dat zij als 
één voortgezette handeling moesten wor
den beschouwd, waarop de ontvankelijk
verklaring had kunnen afstuiten.] 

I Mei. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wegen

belastingwet M otorrijtuigenbelastingwet 
art. r ; Sv. art. 430.) - Art. r, lid 2 der 
Motorrijtuigenbelastingwet geeft een om
schrijving van wat onder "motorrijtuigen" 
in die we.t moet worden verstaan, waarbij 
beslissend is debestemmingomopdedaarin 
omschreven wijze te worden voortbewogen. 
Onder "het rijden met een motorrijtuig" 
moet dan ook - nu de wet het begrip "rij
den" in geen enkel opzicht beperkt -
worden verstaan het rijden met een rijtuig, 
dat volgens vorenbedoelde on,schrijving, 
en dus naar zijn aard, een motorrijtuig is. 
- Derhalve heeft de Politierechter, dooi
er van ..iit te gaan, dat in genoemde wet, 
onder "rijden" met een motorrijtuig slechts 
is te ver-staan het rijden met een motor
rijtuig, dat op dat oogenblik ook werkelijk 
door eigen mechanische kracht wordt voort
bewogen, aan. dat begrip een te beperkte 
beteekenis toegekend. Hij heeft voor een 
ander feit vrijgesproken, dan was telaste
gelegd en aldus niet gegeven een vrij
spraak in den zin van art. 430 Sv. - [An
ders Adv.- Gen. Holsteyn.] 26 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Motorri1-
tuigenbelastingwet art. I7.) - Uit de ver
klaringen van verd. en den get. heeft de 
Politierechter kunnen afleiden, dat req. 
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met het motorrijtuig ingericht voor het 
aanbrengen van een aantal extra zitplaat
sen, heelt "doen rijden" in den zin, waarin 
die uitdrukking in art. z7, lid z der Motor
rijtuigenhelastingwet is gebezigd. Req. had 
immers de extra zitbankjes bepaaldelijk 
voor dit motorrijtuig doen vervaardigen en 
moet er wel op bedacht zijn geweest, dat 
zijn chauffeur, req.'s opdracht tot het rij
den met dat motorrijtuig uitvoerende, bij 
gebleken behoefte daaraan die extra zit
bankjes ter bestemder plaatse zou aan
brengen, zoodat, nu req. dat aanbrengen 
niet heeft verboden, en de chaulleur bij de 
uitvoering van req.'sopdrachtisgaanrijden 
met het motorrijtuig, terwijl dit was inge
richt als in de get.verklaring is omschre
ven, de Politierechter heelt kunnen aan
nemen, dat req. zoodanig rijden willens en 
wetens heeft toegelaten, hetgeen terecht 
als vallende onder "doen rijden" is aan
gemerkt. [Aldus ook Adv.-Gen. Rombach; 
deze nog over een z. i. betere lormulee
ring der dagv.]. z3 November. 

mijn, behoorende bovengronds gelegen 
werken en inrichtingen, bedoeld in artikel 
1, eerste lid, onder b, van de Arbeidswet 
1919, artikel 38, eerste lid, onder I, der 
Veiligheidswet 1934, en de artikelen 9, 
eerste lid, onder a en b, en 12, eerste lid, 
van de Mijnwet 1903 (S. 1904, n °. 73). 

. Mijnwezen. 

S. 84x. 13 Februari. Blz. 55. 
- Wet, houdende wijziging van de wet van 

1 November 1933, .S. 568, tot tijdelijke 
beperking van de vrijheid van opsporing 
van delfstoffen door boringen. 

S. 520. 9 Februari. Blz. 19. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur als bedoeld in 
artikel 9, eerste lid, van de Mijnwet 1903, 
S . 73 van 1904, met intrekking van het 
Mijnreglement 1906 (Mijnreglement 
1939). 

S. 563. 2 December. Blz. 643. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 9, eerste lid, onder a en d van de 
Mijnwet 1903, S. 73 van 1904, betreffende 
de electrische inrichtingen der mijnen. 
(Electrotechnisch Mijnreglement 1939.) 

, - Besluit tot aanwijzing van de bij een S. 569. 2 December. Blz. 672. 

Naturalisatie. - Wetten houdende naturalisatie van: 

S . Blz. S. 
Abel, G . H. 
Abels, J. H. H. 
Abheyden, M. 
Ackermann, K. 
Aerschot, M. A . van 
Aerts, B. H. M . 
Aerts, J. J. 
Ahlberg, C . G . 
Ahlers, T. 
Ahlgren, N . M . 
Albering, B . 
Alen, H.H. v. 
Alexich, G . F. M . 
Altenpohl, E. 0. 
Ammann, P. H. 
Andres, L. 
Andl, M. M. G. 
Andres, M. F. J. 
Antal, K. V. 
Aref, H . M . 
Arens, F. P. 
Arens, P . M. J . T . 
Arenz, F . 

1208 
1214 

1239Z 
1200 

1209 
1235 
1223 
1201 

1236 
1239! 
1239] 

1239M 
1230 

1239A 
1239R 
1239A 

1214 
1226 

1239D 
1224 
1207 
I207 

1238 
Aronstein, L., wed. v. 

H . K. F. Engelbrecht 1213 
Amdt, A. 1223 
Amdt, C. B. 1239S 
Arnold, J. K . G . 1236 
Artner, L . J . 1239! 
Artz, F . H. M. 1203 
Aschheim, W. H. S . 1239F 
Assche, G . v. 1223 
Aussendorf, K. A. 1208 
Bach, R. 1239H 
Back, ·A. E . L. 1232 
Backerra, L. E . 1239R 
Baerveldt, J. J. 1211 
Baetens, ], A. 1231 
BahnÏnüller, L. P . 12u 

274 
279 
856 

70 
275 
567 
426 

72 
568 
578 
-S79 
581 
433 
571 
848 
572 
279 
429 
573 
427 
273 
2 73 
569 

Bakker, J. A. 1233 
Bangen, J. B. 1229 
Banse, M. P. 12390 
Bartelet, Valentin 1212 
Bartha, G. E. 1239T 
Basista, E . M. 1239G 
Basten, W. J. 1200 
Bastiaens, M . P . P. 1221 
Bauch, H. 1224 
Baumann, M . E. 1239N 
Baumgarten, K. 1239Z 
Bebber, W . v ., wed. v . 

A. Derks 
Bechholz, J. J. 
Bechmann, F . 
Beek, F. A. 
Becker, A. 
Becker, A . 
Becker, C. H . 
Becker, H. H. 
Beguin, M. K. A., wed. 

1219 
1238 
1203 
I230 
1.139 
1224 
1200 

1206 

v . L . A. F. Willems ,2,9 
Behrens·, H. F . 0. A. A. I223 
Beisiegel, T. F . 1239] 
Beissel, T . J . 1234 
Belan, E.A. R. I2IO 
Benjamin, S. 1239Y 
Bennett, Hermtnn I209 
Eens, C . T . A. 1239T 
Beran, B. A . 1205 
Bérczy, L . 1239G 
Berg, J. C. v. d., wed. 

v. J . M. Gindelen 
Berg, T . van den 
Berger, F. \V. 
B erkum , F. A. van 
Bemdsen, J . W. 
Berndsen, L. A. 
Berndsen, T. J . 

1212 

1216 
1239 

1239K 
I225 
1225 
I225 

Blz. 
565 
4.~I 
583 
277 
850 
576 

70 
284 
427 
582 
856 

283 
426 
579 
566 
25 7 
855 
275 
850 
271 
576 

Berndsen, W. 
Bemt, S . K. 
Bertin, J. E. L . T. 
Beumer, F . W. 
Beyer, E . 
Beyer, P . 
Bidovszky, A. 
Biesmans, J . H . D. 
Binder, M . 
Bischoff, T. 
Bläcker, H. 

s. 
1225 
1226 

1239T 
1239M 
1239R 
1239R 
1239P 

1224 
1239F 
1239U 

1232 
Blankert, M. W ., wed. 

v. J. Metselaar 1211 
Blaschek, S. G. 1204 
Blaszkiewicz, W. 1209 
Blechstein, H. B. I239 
Blit2, H . J. 1218 
Block, F. 1222 
Blommaert, A. A. R. 1:i31 
Blommestijn, K. I230 
Bock, F . 1239L 
Bodenstab, G. C . ,239V 
Bodeving, J . N . 1208 
Bodeving, N . 1208 
Bodon, A. K. G. van 1226 
Boers, A. J. 1239A 
Boers, B . 1239Y 
Böhl, J. S. B . 1239N 
Böhme, H . W . 1200 
Bohrer, A. 1224 
Bohrer, A. I. 1224 
Boller, H . 1239 
Bonnes, F . A. 1239T 
Boon,J.van 1220 
Bormann, K . H. B. 1238 
Bormann, W. J. 1239B 
Bormans, H. I239A 
Bornhaupt, W . 0 .- · 1239S 
Borregaard, H. H. M. 1239U 

22 
21 
27 

:~ 
5 
4 
5 
8 
2 

2 

4 
5 
8 
5 

4 
4 
5 
8 
2 

5 
5 
5 
8 
8 
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s. Blz. s. Blz. s. Blz. 
osten, H. 1223 426 Cohen, J . H . 12·21 284 Döllinger, 0 . H . 1235 567 
ostoen, N. 1209 275 Collas, L . J . 1227 430 Donaberger, N. •1226 429 
.. ttcher, J. H. G. 1239B 573 Collas, P. 1227 430 Doren, P. J. F. van 1221 284 
ourgonjon, L . R 1239Q 847 Conen, F . A. 1200 70 Dorigo, S. 1228 431 
raam, A. 1226 429 Conne, E . de 1228 430 Dorigo, V. M. 1228· 431 
rammertz, H . 1239F . 575 Conrad, C . E. H. 1239E 574 Döscher, H. J . C . 1210 276 
randt, V. 12390 584 Coppenolle, J. U. Van 1239A 571 Dozzi, A. 1239P 846 
raun, C. 1210 276 Coppijn, R . L. L.,. wed. Drahn, K. W . 1232 564 

Braun, G. J . 1234 566 v. J . Horst 1221 284 Drees, C. H. 1239B 572 
raun, P . 1226 429 Cordfunke, W. W . H. 1239V 8.52 Dreher, A. A. 1203 269 

Braun, R . P . M. 1239T 850 Cornelissen, J. H. 1231 563 Dreier, G . H. W. 1239A 571 
reidenbach, F . 1239E 574 Corst jens, L . 1209 275 Drewes, H. H . 1202 72 
reidenbach, H . 1230 432 Corstjens, L . H . 1209 275 Drexler, J . 1229 432 

Bremen, L . 1210 276 Couperus, W . 1218 282 Driessen, F . A. 1223 426 
rinckmann, L. T . P.M. 1208 274 Craczijk, P. F. 1237 569 Driessen, H . 1216 281 

Brinkema, F. K. 1239A 572 Craemer, W. W . H. M . 1237 568 Driessen, J. H . 1210 276 
Brinkmann, G. A. K. 1225 428 Cramer, K. A.E. Driessen, L. 1223 426 
Brixen en Montzel, J . A. von gesch. echtg. M. Kronheim Driessen, P . B . 1218 282 

1239E 574 1239L . 581 Droste, M. A. P. 1239D 573 
Broek, J. A. 1223 426 Cramm, W . H . A. 1225 428 Dlickino, H. J. 1211 276 
Bröcker, F. X . A. 1228 431 Creemers, H. J . A. 1225 428 Dliring, J. H. 1228 431 
Broek, G . J . v. d. 1239Y 855 Croes, A. J. J. 1239V 852 Dliring, E . 1227 430 
Brugman, M . L . J., wed. Cseh, A. G . J . 1239N 582 Duschka, F. F. 1230 433 

F. A. P. Behrens 1239M 581 Csernus, M. 1200 70 Dzuba, J. G. 1228 431 
Brulot, P . G . H . 1222 425 Csomor, M. 1239H 577 Eckert, K. 1239H 577 
Brunck, H. F . J . 1201 71 Dalhoeven, E . 1215 280 Eckelkamp, M . J . 1230 433 
Bruns, A. G., wed. v . J. Dahlmeyer, S. 1231 563 Ebberg, B . F. 1228 431 

B. Kerperien I2II 276 Dangel, L . R. F. 1230 433 Effenberger, K . G. 1239J 579 
Bliek, J. 12.30 433 David, M. 1239 570 Egresy, A. E. R. J . 1239D 573 
Bliek, J. J. 1239V 853 Dautzenberg, W. D. 1225 428 Ehlert, K. A. 1205 271 
Buchner, R. B. 1214 279 Dechnar, M . 1213 278 Ehrlich, C . A. 1227 430 
Buchta, L. H. 0. 1222 425 Deckers, J . T. 1239Q 847 Eickholz, C. A . 1239S 849 
Buiren, K. H. S. v . 1222 425 Deckx, M. J. 1210 276 Eigelshoven, J. L . 1239 571 
Bullerdieck, H. F. C . 1234 566 Deben, C . R. H. 1239 570 Eije, J. H . v. 1239Z 856 
Bungert, T.W. 1204 270 Dedecker, 0. 1239E 574 Eije, S.v. 1239Z 856 
Bunte, A. H . M. 1224 427 D efoumij, N.L. 1239Q 847 Eije, V . A. v. 1239Z 856 
Burdinski, L. F . 1239X 854 D elamboij, J. H.H. 12390 584 Eisner, A. 1239H 577 
Blirger, J. C. U. 1239E 574 Delaroy, P . H. 1218 282 Elkan, J. 1239E 574 
Blirger, W. F. G. M . 1239 570 Delhaise, F. R. F. M. 1239F .575 Elshof, M. T. 1218 282 
Buschhliter, W. R . 1227 430 Delsman, E. F. T .,wed. Elting, P . H. 1215 280 
Buse, A. F. A. 1203 269 v . J . Crusius 1218 282 Elst, M. M. 1200 70 
Butter, J . C . C. 1239K 580 Dennerlein, H. 1207 ~73 Emmelmann, W. C. A. 1239J 579 
Butz, C. H . H. 1239X 854 Denye, G. 1239 571 Engelhardt, K. W. 1228 431 
Buys, M. C. 1215 280 ·Dera, F. 1234 566 Engler, H. 1239L 581 
Camminga, B . 1212 277 Deroy, J . P. T. 1227 430 Engbers, J . H. 1218 282 
Carpentier, E. E . 1227 430 Derrez, J. H. 1221 284 Eriksson, E. F . 1239I 578 
Carsch, P. N . 1201 71 Derrez, J. M . 1239Y 855 Esseling, P. 1219 282 
Caspari, M. 1210 276 Derks, B . J . 1209 275 Esser, J. 1229 432 
Caumo, F. 1239Z 856 Derschau, F . E. R. E. von Esser, J . N . E. 1239U 851 
Caumo, M . 1239Z 856 1239S 849 Estel, T . E. 1207 273 
Caumo, V. 1239Z 856 Deursen, J. H. van 1216 281 Evers, J.C. 1215 280 
Cedee, B . M., wed. v . Dibbits, E . W. 1222 425 Eulen, W. 1220 283 

J. H. Ohlendorff 1213 278 Diepenbroek, G. R. 1214 279 Eumann, M. E , 1239H 577 
Chasler, C. 1235 567 Dierks, J . H. L. 1239E 574 Fabian, M . G. E. K . 1208 274 
Chiaradia, H. A. 1239U 851 Diest, C . J. van 1218 282 Falconer, C . 1201 72 
Chiaradia, V. H. 1239U 852 Diestelkamp, F . K. 0 . 1203 269 Falconer, J. A. 120:I 71 
Chiaradia, W. 1239U 852 Dietrich, B. J. J. 1236 568 Falconer, M . 1201 72 
Chrismar, E . A. E. P. v. 1239 570 Dietrich, C. J. 0. 1235 567 Falter, S. 1238 569 
Christa, A. 1205 271 Dijkland, A. M. 1221 284 Fatton. N. E. 1239B 572 
Christus, H. 1239M 581 Dijk, J . H . van 1220 283 Faust, A. 1203 269 
Chudy, S. 1202 72 Dilz,E. 1227 430 Fedoroff, E . 1. 1239Z 856 
Claessens, J. J . 1221 284 Dircksens, H. T. 1239W 853 Feige, H. C. 0. 1228 431 
Closset, L . A. J. 1232 564 Dobbelaer, F. 1202 72 Feldmann, K. 1214 279 
Closset, J . L. 1239W 853 Dobschlitz, W. A. L. 1239Z 856 Felician, F. 1232 564 
Coché, A. J. 1239A 571 D ohmen, H. J. 1239G 576 Feriz, L. 1234 566 
Coché, E. J. M. 12390 583 Dohmen, P. 1239M 581 Feron, A. 1221 284 
Coenen, F. J. 1233 · 565 Dohr, H. J. I:137 569 Fessl, F . J. 1239A 571 
Coenen, H. 1239Y 855 Dolinski, J. H. 1239H 577 Fiedorowicz, D. 1239Q 847 



N 

s. 
Fiedorowicz, R. 1239Q 
Fieseler, H. G. 1230 
Figge, L. F. J. 12390 
Fischer, R. E. 1235 
Flachs, P. M . 1235 
Flick, A. H . 1229 
Fogel, M. 1204 
Fränckel, G. 1203 
Franken, C. B . 1220 
Franken, D . 1220 
Franken, H. 1220 
Franken, L . A. 1220 
Frant, R . 1234 
Frauenrath, C . J. 1239J 
Frehen, F . J. 1239W 
Freiberg, E. J . L . G . 1228 
Freij, C. A. 0 . A. 1239N 
Frelih, A. 1239N 
Frenken, A. G . 1239M 
Frericks, W . J . 1218 
Frericksen, J. T. 1221 
Friedel, F. W. 1234 
Friemel, H. E. 1239Z 
From, S. 1220 
Fuchs, L. J. 1239I 
Fuchs, W . 1200 
Funhoff, L . W . 1229 
Furst, G. P. 1220 
Gäbler, R. G. 1239W 
Gall, A. A. G . 1239G 
Garbowicz, M . J. 1239H 
Gärtner, C . 1239 
Gasparetti, J. 1239D 
Gausche, M. M. E. 1239B 
Geenen, E. van 12 12 
Geenen, K. P . van 1212 
Geerling, R . A. 1225 
Gehring, P. 12390 
Geier, M. B. 123 9W 
Geiger, G . A. 1239J 
Geisler, J . M . L., wed. 

v . G . H . K. Wiemeyer 1225 
Geiss, H. W . 1239V 
Geissler, F. 1236 
Gelder, A. van 

gesch. echtg. W. J. K. C . 
Schultz 1239K 

Gellecom, K . van 1215 
Gellings, C . J . 1239U 
Gemert, A. H. v. , wed . 

v. K. R. A . Schiller r2r3 
G ennep, S . M. C . v. . I239Y 
Gerath, W . M . E . A. I235 
Gerlach, E. A. 1201 
Gey, E. 1231 
Geyerhahn, A.G. I205 
Geyerhahn, F . 1205 
Gibbels, A. 1239L 
Gielians, J. 1239K 
Gielink, J . F. I 215 
Gillen, F. J . B. 1229 
Ginhoven, A . F. v . 1239M 
Gionga, M . I. A . A . V. I2 22 
Giorgi, G . M. S. I20I 
Goerke, B. I234 
Goethem, J . E . C . Van I203 
Gold, ·C. L . 1239D 
Goldberg, W. 1239A 

Blz. 
847 
433 
583 
567 
567 
432 
270 
269 
284 
284 
284 
284 
566 
579 
853 
43I 
583 
582 
581 
282 
284 
566 
856 
283 
578 

70 
432 
283 
853 
576 
577 
571 
573 
572 
277 
277 
428 
583 
853 
579 

428 
852 
568 

580 
280 
851 

278 
855 
567 

71 
563 
27I 
27I 

580 
580 
280 
43 2 
582 
425 

7I 
566 
269 
573 
571 
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Goldman, I. J. 1236 
Golembieuwski, P. J. 1230 
Gommans, J . H . I219 
Gommans, T. I2I9 
Gondrexon, J. A. 1239S 
Gooi, A. C. M. v. I213 
Gooi, M. B . A. Van I212 
Goolaerts, P. J. 1239G 
Goot, W. H . van der I2I3 
Göris, J. G . I2I2 
Göttgens, P . J . I208 
Graalman, A. M . M . I2I6 
Graniewski, W. A. 1239S 
Grasser, F . 1239A 
Gratzl, E . 1239P 
Greif, 0. 1208 
Greuel, C. 1239B 
Grevinga, J . 1220 
Greweldinger, L. 1239W 
Grienberger, F . J. A. 1239I 
Gröbel, J. J. 1239V 
Groen, B . J . J. M. 1220 
Grondel, A. F . H. 1227 
Groot, A . J. de 1239K 
Groot, W . de 12I6 
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Grummel, J. W . 1239J 
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Gruyter, J . A . de 1239 
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Guttmann, J . W. 1239L 
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Haanraets, H . J . L. 1219 
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Haas, 0. J . 1223 
Haas, A. 1223 
Haasmann, I. A . 1206 
Habers, L. G. 1239K 
Haberer, F. 1239N 
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Hackmann, E . J. 12391 
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Hausdörfer, F. 1207 
Hausdörfer, S . 1207 
Heidfeld, W . T . 1239S 
Heijnen, N . G. A. 1239V 
Heinrichs, W. G. 1234 
Heitling, M . M. 1224 
Heitzer, M . A. H . 12 ro 
Heitzer, M . K. E. H. 1239T 
Helebrant, F . 1208 
H ellmers, H.A. 1214 
Hemel, L. 0. van 12 10 
H endrik, J. G . A. 12390 
H enke, E . M. W . 1224 
H enneicke, H. W. A. K. 1200 
Henneicke, S . 1200 
H enneicke, T. C . 1200 
Hennig, R . V . 1225 
H ens, L . A. , wed. v . F . 

A. Van Hooydonck 122 6 
Henseleit, F . W . 1239F 
Herberghs, J . H. 1239K 
H erberghs,M. L . L. J . 1239K 
Hermann, A. E . 1231 
Hermanns, W. E. A. 1239Q 
Hermans, G. 1239K 
Hertog, H . 1233 
H ertogh, A. D e 1225 
Hertoghs, J. J. 1234 
Hesselink, G. J . 1216 
Heusèrr, T. 1239 
H eye, H. F . C. 1239W 
Heymann, C. 1211 
Hick, L. H . 12390 
Hillebrand, A. H. V. 1239D 
Hirsch, P. J. 1239T 
Hirschland, R. E. L . 1225 
Hochstenbach, A. 1239K 
Hochstenbach, A. L . J. 1215 
Hochstöger, F. 1239A 
H ofacker , L . J . 1229 
Hoff, A. 1239D 
H offmann, H. 12.,9D . 
H offmann, W . 1238 
Hoffmann, M . A. 1239T 
H offmann, T . 1238 
Hogenkamp, J . D . 1239 
!'Hoest, H . 1230 
Hoeven, B. J. van der, 

gesch. echtg. v. E . W. 
A. Drews 1215 

Holderbusch, K. F. J . 1239H 
H öhn, E . 1238 
Hoppe, J. R. 1236 
Holm, E . 1209 
Holtermans, J . 1239M 
Ho!thinrichs, J. H. 1204 
Hoogland, C . J. 12 II 

Hoogstraten, J. G. 1216 
Horàk, J. J . B . 1223 
Horstmann, J . M. C. 1237 
Rotter, L. M . 1239E 
Houck, A . J . A . de 1216 
Hoyer, H . A. F . 1223 
Hribar, F . 1239H 

421 
571 

581 
581 
56: 
84 
581 
56, 
42 l 
561 
28 : 
57 
85: 
27'. 
58: 
57: 
851 
42/ 
581 
28c 
57: 
43J 
57, 
573 
57< 
85( 
57( 
571 
43~ 

42 
56 
574 
281 
426 
57 



57 

s. 
ubatka, L. K. J. J . x237 
ugendick, P., wed. v. 
B . van Capelleveen x22x 
uppertz, A. N. x239H 
ummel, F. W. x237 
ummel, M. 1239P 
unke, A. M . x239O 
unold, F . R. x206 
unselar, P. x227 
urk, J. R. v.d. x2x9 
ustin, A . x230 
ustin, H . G . 1239Z 
uth, F. J . 1206 
utter, H . J. x232 
uttar, H. M . 1239X 
uttenhuis, J. L. x2X6 
uys, P. F. 1234 

dink, A.W. 1219 
mhof, I. C . L. M. von 1209 
nvemizzi , G. B . 1239H 
rriger, E. H. 1204 
ser, F. E . 1221 
tsch, K. 0 . E. x239G 
vens , F . J. 1220 
äckel, 0 . G . 1239S 
acobs, M. J . 1239X 
acoby, H. r230 
äde, E. E. M. 1239H 
aeger, H. J. x239O 
appe, M. E . A. x205 
anda, H . M. 1210 
anischka, J . E . x239H 
anitschke, F . T. J . 1222 
änsch, E. R . x205 
anosik, J . d. T. x239P 
anse, A. M . 12 13 
ansen, E. x239Z 
ansen, J . L . 1205 
ansen, H . W. x2x2 
ansen, M . M. , wed. 

F . W. G öris 
ansen, P. M. 
ansen, T. G . 
anssen , E . 
anssen, J . C . 
anssen, J. L . 
a nssen, L. 
anssen, M. E. , wed. 

S . Pietersma 

X2X 2 
1239I 
1205 
1 202 

12 2 0 

X2 02 
1227 

anssen, P. 1209 
anssen , R . 1202 
anssen , T. 1218 
anssens, A . M . L . 1202 
anssens , H . P. H. 1239M 
anssens, M . L. 1202 
askier, J. P . x239X 
ies, M . J. M. 12 16 
erzembski , H. E . 1239F 
ohag, A. C., gesch. 
ohann, J. 1239P 
ohannessen, B. 1239A 
olink, F . K . 1218 
ong, T. de, wed. 0 . Herzfeld, 
eerder gesch. echtg. van L. 
Rabinowicz 1239Y 

oossens, C . J . 1202 
ordan, H . J. 1235 
ordan, Prof. Dr. H . 1200 

Blz. 
569 

ALPH.ABETISCH REGISTER 1939 N 

s. 
Jorihsen, J. M. 1239P 
Jotoff, N. 1239R 
Jlihrend, A. L. 1239I 
Jungbauer, F. x239X 
Jungblut, J. A. 1239R 
Jurgions, R. 1206 

echtg. v. J. Hoogland 1216 
Jurena, T. 1239I 
Kab, 0 . el- , wed. v . N . 

Hablé 1228 
Käfer, J . A . G. 1210 
Kahn, Dr. I. 1214 
Kahn, 0 . W. 1239! 
Kallenbach, J . T . G. M . 

J. A. E . de 1202 
Kann, E . 1239U 
Kamer, F. H. M. 12390 
Karpe, L. 1234 
Karstan, E. M . 0 . 1239V 
Kasten, H . K. C. 1239X 
Kasper , B. A. 1239P 
Katz, Ernst 1224 
Kauffmann, C. E. J. K. 1233 
Kaufmann, J . S . 1223 
Kaus, T . 1208 
Kempf, J. P. 1239E 
Kems, L . J. A. 1239Z 
Kerckhoven, L. Van 1236 
Kemer, H. L . 1229 
Kerschner, R . 1236 
Kessels , J . J . 1232 
Keulma nn, J . W . 1206 
Keurentjes, T . B. 1239M 
Keymer, F. J. 1239X 
Keyser, B . 1220 
Kiefmann, P. H. 1203 
Kiehne, 0 . H . 1206 
Kiesewetter, H. J. F., 

wed. J . E . A. Schmid 1237 
Kievits, E. 1239V 
K iffen, R. 122 0 
Kind, A. de 1202 
Kind, F . J . de 1202 
Kiser, G. 1239S 
Kiska, T . 122 8 
Kisling, M. J . x239H 
Klampermeier, W. 1239 
Klapthor, J . 1239B 
Klee, P. J. H. 1239E 
Klein , J. M. x232 
Klein-Soetebier, W. 

W . A. 
Klerx, J. C. H . 
K linkenb erg, J. J . 
Klönne, H. 
Klug, K . 
Klur, K . 
Knerlich, G. A. 
Knocke v. d. M eulen, 
Knoop,E. H . 

1230 
1231 
1222 

1203 
u 38 

1239X 
1208 

K oblitz, J . F . 
Kockmann, A. M. T ., 

1229 
1207 

wed. v . J . Lansink 12 n 
Koenigs, F. W. 
Kögl, Prof. Dr. F. 
Köhler, A. I-1. E. C. 
Kohlman,J. 
Kok, P . G. J. 

1200 

1209 
I2IA 

1239W 
1213 

Blz. 
846 
848 
578 
854 
849 
272 
281 
578 

43 1 
276 
279 
578 

432 
273 

s. 
Kolff van Oosterwijk, 

E . E . T. 1202 
Königs, A. M., wed. J. T. 
Können, E. K. 1239D 
Koop, J. G . K. 1239A 

Kopczinski, A. H. L. 
Kopczinski, P .J. F. 
Kopczynski, A. 
Kopp, C. 
Kopp, G. W. 
Kormos, R. 
Kornmann, M. E. 
Koster, F . J. K. 
Köster, G. J. 
Köster, L. 

1239A 
1229 
1229 
1229 
1228 
1228 

1239Q 
1238 
1228 
1233 
1208 

Kösters, G . H., wed. v. 
W. J. Herfterkamp 1211 

Kösters, J. 1238 
Kösters, P . H. M. 1235 
Kracht, M. F . W. 1223 
Krämer, A. M. 1228 
Krammer, J. 1239L 
Krautwurst, J . d . Täfer 

A. F . 1237 
Kremer, A. H. 1214 
Kremer, J. H . 1214 
Kreuzer, A. J. 1203 
Kronier, C. H . 1226 
Kronier, F . G. 1239F 
Krüger, H. A. H . 1200 
Krumm, J . L . 1239G 
Krumme, A. G. A. 1235 
Kruse, A. L . 1219 
Kligler , A . W. 1222 
Kügler, E. C . 1222 
Kligler, H. A. 1222 
Kuhl, J. R. 1239I 
Kuhn, M. T. 1231 
Külsen, J. F. 12.19V 
Klilter, H. 1234 
Kumpic, F. 1237 
Kündig, A. 1239W 
K undiger, K . T. 1200 
Kunis, E. P . 1239T 
Kunis, E. P . 1239T 
Kunke, M. 1239V 

Feller 1239Y 
Kuntz, H. 1234 
Kuster, A . 1239H 
Klisters, H . J. W . H. 12390 
Klisters, J. P. 1233 
Klisters, W . J. 12 29 
Kwekkeboom, J. 12X5 
Laak, H . W. F . v. 1215 
Lazarus, A. L. i:239L 
Lackner, M . 1207 
Laguette, P. 1208 
Laguette, S.J. A. 1208 
Laimböck, F. W. 1239D 
Lamber, F . 1231 
Lan, H. R. 1239S 
Landau, M. 1239X 
Landsvater, H.E. 1210 
Landwaard, A. 1219 
Langen, R. H. 1239G 
Langthaler, J. 1239V 
Larssen, H.L. 1204 

Blz. 

573 
571 
572 
432 
432 
432 
431 
431 
847 
570 
43r 
565 
274 

569 
280 
279 
269 
429 
575 

70 
576 
567 
283 
426 
426 
425 
578 
563 
852 
566 
569 
853 

70 
850 
850 
852 
855 
566 
577 
583 
565 
432 
280 
280 
58x 
273 
274 
274 
573 
563 
850 
854 
2 76 
283 
576 
852 
270 



N ALPHABETISCH REGISTER 1939 58 

s. Blz. s. Blz. s. BI 
Lathouwers, N. G. 1239Q 847 Marchand, M. 1239F 575 Neyts, A. H. J. M . 1225 4 
Laumen, J. G. 1239F 576 Martens, J. 1215 280 Nicoll, A. 1209 2 
Laumen, J. L. 1239P 847 Martens, V. L. 1201 71 Nieboer, E. E . 1226 4 
Laumen, J. T . 1205 27, Martini, U. J. l2I4 279 Nienhaus, J. 1205 2 
Lauterbach, H. D, K. 1225 428 Maron, C. J. J. 1230 433 Nieussner, J. 1204 2 
Leenders, J. H. 1239G 577 Marschall, F. H. 1232 564 Nistelrooy, J. A.v. 1233 
Leenders, M. C. 1239M 582 Martens, P. E . 1239V 852 Nöbel, H. H. M . 1239U 
Leesmeister, J. J. 1208 274 Mauszer, M. 1239U 851 Nolte, A. J. M. 1236 
Leeuw, E. de 1218 282 Maryianowski, F . 1204 270 Noord, I. van der 1239K 
Leeuw, H. de 1233 565 Meegen, W. van 1200 71 Noordendorp, J. S. 1210 2 
Lefers, G. J. B. 1239Y 855 Meemken, G. u39T 850 Norenberg, M. V. 1239E 
Lefèvre, A. M., wed. v. Meesters, E. H . 1208 274 Nowak,E. 1209 

G. J. Haavekost 1221 285 Meeuwsen, T. 1213 278 Nowicki, A. 1239Z 
Leihäuser, H. 1239L 581 Mehlkop, F. 1214 279 Nusz, E . F. 1239F 
Lenaers, H. 1233 565 Meidow, F. 0. K. 1239N 583 Nijlhof, L. E. 1211 2 
Lennartz, L. 1239G 577 Meissler, W. H. 1210 276 Obermayr, J. F. 1239E 
Leppink, W. A. 1219 283 Meltzer, J. N. I.L.K. A. 1202 72 Océnásek, J. W. 1235 
Leschinger, W. 1203 269 Mende!, F. 1239K 580 Oehler, H. W. 1239S 
Leuchter, J. 1200 71 Mengelberg, 0. M. M. 1239Q 848 Offermans, F. J. M. P. 1238 
Levels, M. J . 1212 278 Menke, G. H. 1239B 573 Ohlschläger, H. 0. 1239V 
Levystein, S. C. 1239R 848 Menzel, S . E. L ., wed. Oldemeijer, A. E . 1206 2 
Lewin, F. 12390 583 v. H. L. Larsen 1222 425 Olejniczak, M . 1204 
Liebermann, E. L. 1239D 573 Merkelbach, J. J. 1220 284 Olejnik, K. W. 1239S 
Lindelauf, L. J. 1239N 582 Merk!, A. 1214 279 Oller, M. W. J. N. 1235 
Lindemann, W. 1239Q 847 Mertens, F. J. 1239X 854 Oller, S.J. 1235 
Linders, J. P. 1216 281 Mettner, L. M . F. 1222 425 Olsen, F. 1223 
Linnemeijer, G. H . 1239W 853 Metz, T . M. 1228 431 Olsson, E.G. W. 1239W 
Linnert, C. H. 1239D 574 Meszner, J. 1239R 848 Ondang, H. 1214 2 
Linssen, P .J. H.C. E. 1216 281 Meulendijck, W. P.A. 1228 431 Oort, G. C. van 1239G 
Lismonde, A. J. 1204 270 Meurer, H. J. 1239P 846 Op den Berg, J. H . 
Lizan, E. E. M. 1231 563 Meurs, E. P. 1239J 579 Ophuis, H. M. 1212 

Löbel, R. W. 1210 276 Meurs, P .J. 1236 568 Ophuis, M. C. 1212 
Loeb, E. 1239E 574 Meuser, J. H. 1216 281 Ortmanns, G. 1223 
Loewenthal, E., wed. Meijer, H. E. 1206 272 Osterhus, B. H. 1201 

M. Wolff 1231 563 Meyel, A. V. v. 1239Y 855 Oswald, T. 1234 
Loon, E. H.M. G. v., wed. Meyer, H . 1206 272 Otto, K. H . I. 1223 

M. J . L. E. P.A. Schaef- Mian,M. 1230 433 Ottolini, P. G. M. 1239T 
fer 1239Y 855 Michel, C. A. 1207 273 Oyen, H. C. van 1215 

Loon, P . M . van 1216 281 M ill, E. H . G. 1207 273 Paczejka, E. S. 1239R 
Loopyt, H. V. J. R. 1211 277 Minden, H. 1202 73 Paech, W. M. H. 1239S 
Los, J. 1212 278 Mol, G. 1216 281 Palar, J. J . 1201 

Lotte, M. K., wed. v. Moereels, 0. M . E. 1239D 574 Falies, L. J. 1219 
W. Miedema 1215 280 Möllering, 0. M . 1238 570 Paradies, H . 1229 

Lubbers, J. R. M . 1232 564 Möllering, W. 1205 271 Parageninks, F. W . 1239L 
Lubik, J. M. 1232 564 Mommartz, A. M. 1201 71 Pauleck, A. K. M. 1239N 
.Lunenburg, W. F. T . 1237 569 Mommers, B. C. J. J . 1216 281 Pauleck, E . J . 1239N 
Lustig, G. 1227 430 Monasso, P . F. 1205 271 Pauleck, H . O '. T. 1239N 
Lütter, J. F . 1239T 850 Monte, G . De 1203 269 Pauletta, E. 1239J 
Lütjens, J. H. F. 1227 430 Mosters, M. J. 1239B 572 Paquaij, L . A. 1206 
Luyken, A. W. 1239U 851 Motz, P. W. 1213 2 79 Patotzky, W. G. 1239W 
Luyts, H. A. E. X2:IO 276 Muhs, K . E. W. i:223 426 Pfab, R. W. :1229 

Luyts, J. A. 1210 276 Müller, B. H . 1239P 847 Pflaume, 0. H. 1210 2 
Lijn, M. H . van der 1221 285 MUiler, E. M . 1239U 851 Penaat, H. W. 1213 2 
Maas, M. E. 1233 565 Muller, E., wed. E. F enders, P. H. W . 1234 5 
Maass, J. M . A. 1223 426 MUiler, F. J. 1239Q 847 Pereira, D. 1215 2 
Maassen, P . M. 1239Z 856 MUiler, J . H. 1239J 579 Pérès, J . M. 1213 2 
Madlé, R. 0 . M. 1231 563 S . Neuburger, eerder Peterich, L. H. 1239Q 8 
Maessen, M. J . 1239Y 855 wed. v. V. Seligmann 1212 278 Peters, C. 1226 4 
Magauer, J. 1232 564 Naslédiesheff, W. M. 12391 578 Peters, C. F . A. H. P. H. 
Maiburg, C. H . M. 1205 271 Natterer, T. 1239Q 847 1239V 8 
Maiburg, J . A. A. 1205 271 Neehoff, J. H. 1239F 576 Peters, W.G. J. 1224 4 
Maijer, A. D. G. 12391 578 Neehoff, J. H. 1239F 5'76 Pettersson, C. M. G. 12390 5 
Mallits, M . 1239P 846 Nent, W . L. 1213 279 Philipp, P. 1217 2 
Mallmann, P . 1204 270 Netibauer, A. J. 1227 430 Picauly, B. C. 1239 5 
Mamelinck, A. J. 1233 565 Neubauer, F. C. A. 12390 583 Picauly, J. P . B. 1239J 5 
Manderfeld, H. 1230 433 Neufeld, M. 1236 568 Pieker, R . 0. 1239L 5 
Mankertz, C. 1206 272 Neuhoven, M. C. , wed. Pieters, J. W . 1211 2 
Marchand, C. H. 1239F 576 L. H. Delissen 1233 565 Piontek, H. H. 1239U 8 



59 ALPHABETISCH REGISTER 1939 .N 

s. Blz. s. Blz. s. Blz. 
irang;H. W. x239B 572 Roepke, A. M. x239T 85x Schildknecht, E. J. D. x239E 575 
ittner, K. F. x239S 849 Roepke, W . C. J. x239T 850 Schilling, P. H. M. ·x238 • 570 
itz, N. J. x239U 85x Roepke, W. J. 1238T. 851 Schindler, A. E. 0 . 1239L 581 
laschke, A. E. J. T. 1227 ' 430 Röhm, K. J. 1239R 848 Schirmer, K. 1203 269 f atzer, P. H. A. 1239P 846 Rohn, K. 1239R 848 Schiotling, J. A. 1239C 573 
lüger, A. J. 1239 571 Rohde, C. C. x239U 851 Schlegel, H. D. 1202 73 
öll, R. S. x239J 579 Rolfes, J. B. 1239L 581 Schloesser, W. 1239N 583 

~ ollák, I. x239W 853 Roover, H. De I20I 71 Schlomer, M. S. 1239X 854 
omm, G. M . K. 1207 273 Rörsch, A.P. 1229 432 Schlüter, F . W. H. 1203 269 
ompe, E. M. A., wed. Röseler, P . L. R. 1226 429 Schmid, A. E. C. 1239D 574 
H. F. E. Hertz 1233 565 Rosenberg, A. 1239T 850 Schmid, J. H.A. 1237 569 

ompen, J. J. 1219 283 Rosenberg, J. 1239Q 848 Schmid, W. F. E. x237 569 
ompl, J. 1239J 579 Rosenberg, M. 1204 270 Schmidt, F . L. H. 1235 567 

Ponten, K. M. 1239L 581 Rosenthal, H. C. L. 1203 269 Schmidt, H. F. M. 1239B 572 
Porrio, L . H. 1232 564 Rossmeissl, F. 1239Z 856 Schmidt, J. M. 1239W 853 

ösnecker, H. A. 1239U 851 Rossum, A. E. C. v., Schmidt, N.H. A. 1238T 851 
ost, J . J. 1239K 580 wed. E. Bamford 1239M 582 Schmidt, N. P. 1239W 854 
pitzl, A. 1239R 849 Rothgerber, C. M. C. 1239G 576 Schmidt, P. 1239W 853 
rella, E. E. 1239V 852 Röttgers, G. 1236 568 Schmidt, W. L. 1202 73 
reide!, L. F. 1239D 574 Rotthaus, F. 12391 578 Schmitt, A. 1227 430 
resburg, G. 1233 565 Rotthier, F. C. 1232 564 Schmitz, A. M. 1239S 849 

Prins, G. 1239R 849 Roy, D . R. F. C. v. 1222 425 Schmitz, J. K. 1239R 848 
Prins, H.A. 1235 567 Roijen, F. A. 1239P 846 Schmole, W. E. 1236 568 
Pritz, H. 1239Q 847 Royen, T.v. 1233 565 Schneider, G. 1237 569 
Prümm, M. 1209 275 Rublij, 0. H. 1207 273 Schneider, J. T. x239O 584 
Puttkammer, E. A . P. 1230 ,433 Rübsamen, P. 1239U 851 Schneider, J. U. 1239W 853 
Pütz, J . W. 1206 272 Rühmann, H. P. 1204 270 Scholten, J. x239Y 855 
Pütz, P. x239T 850 Ruhwandl, D. G. s. 1239 571 Scholtes, R. J. 1239U 851 
Puijvelde, M. C. P . van Ruhwandl, G. 1225 428 Schönberger, F. K. 1239L 581 

1239E 575 Ruland, J. H . 1239N 582 Schöpe, E. 1209 275 
Puyvelde, V. J. A.Van 1239E- 574 Rusch, A.C. 1204 270 Schott, ·E . J. 1239X 854 
Raats, A . C. 1233 565 Rütten, L . M. M. 1215 280 Schott, J., wed. H. Sa- . 
Raay, G. van 1216 281 Rijke, L . de 1239Y 855 Schottert, G. 1218 282 
Rademacher, F. S. 1239D 574 Sachs, S. W. 1210 276 Schouw, T . 1218 282 
Rading, C. 1239A 572 Saint-Obin, R. S. G . I. Schraets, F. W. 1212 278 
Radszuweit, B. L. 1239X 854 G. de 1238 570 Schreit!, J. 0. 1239F 575 
Rakower, C. 1239N 582 Salden, P. M . H. 1220 284 Schröder, E. W. H. 1226 429 
Randel, L. M. W. 1238 570 Salens, A. F. 1239X 854 Schröder, H. W. 1238 570 
Randorfi, C. A. 1228 431 Salens, J. C. x239X 855 Schröder, L. 1239P 846 
Rangott, W. H. 1225 428 Salens, J. G. 1239X 855 Schröder, L. F. 1239D 574 
Räschl, S. L. 1232 564 Sande Bakhuyzen, Dr, Schroers, E. H . M. 1235 567 
Recoulès, C. L. 1239D 574 H.L. van de 1239K 580 Schropp, I. 1227 430 
Reevers, J . A. 1239M .582 Sander, H. F. W. 1226 429 Schropp, N. I. 1227 430 
Regteren Altena, C. E . Sanders, A. L. 1239A 572 Schuart, F. W. 1239E 575 

v., wed. v. F. C. B. Sas, M. E. W. 't, wed. Schuiler, J. 1214 279 
M . Roha 1218 282 v. M. J. A. Vaissière 1220 284 Schulte, F. J. 1239J 579 

Reichart, M . 1237 569 Sassen, H. W. von 1201 72 Schulte, H. J. 1236 568 
Reimers, B . W . J . 1208 274 Sauer, A.M. 1239A 572 Schultheiss, H. F. 1230 433 
Reinery, A. 1207 2 73 Saul, R. A. 12391 578 Schultheiss, J. P . 1209 275 
Reppmann, W. B. 1239R 848 Savelsberg, H. J . 1229 432 Schulz, C. F. 1224 427 
Reuner, H. E. 1206 272 Schaap, J. 1211 277 Schulz, K. J. 1239A 572 
Reusz, A. A. H . F . R. 1201 71 Schade, V . 1225 428 Schumacher, H . J. M. 1226 429 
Revis, M.H. A. J. 1202 73 Schadek, E. J . J. 1222 425 Schumacher, J. E. 1201 72 
Reyans, J. G . 1231 564 Schäfer, M. 1207 273 Schürhoff, H. K. H. 1208 274 
Reynders, W. L. M. 1222 425 Schaffers, J. T. 1218 282 Schürmann, J . H. 1225 428 
Rhodius, E. C., wed. v . Schauer, T. F . R. 1:225 428 Schuster, B . r207 2 73 

J. Dekkers 1215 280 Scheele, E. 0. 1239S 849 Schute, P. H. T. 1239R 848 
Ricardo, I. 1212 278 Scheepers, H. P . K. 1239J 579 Schwachöfer, L. 1211 277 
Richter, A. 0. 1235 567 Scheiwe, H. R. 1203 269 Schwack, B. W. 1210 276 
Richter, L. L. 1239G 576 Scheltus, E. D. H. 1219 283 Schwarte, B . G. H. 1239Z 856 
Richter, M. E . H . 1239R 848 Schendermaal, R. H. v . 1221 285 Schwarz, H. 1224 427 
Rieken, T. A . 1239T 850 Schentke, W. A. R. 1228 431 Schwederskij, K. W. M. 1207 273 
Ries , G. J. 1231 563 Schepers, M . V. H . 1206 272 Schweer, W. M. 1239H 577 
Ries, P.J. 1231 564 Scheps, H. 1232 564 Schweinsberg, C. R. 1227 430 
Ringe, G. W. 1208 274 Scherks, E. H. 12391 578 lomon, eerder wed. 
Robben, F. 1212 278 Scheuermann, G. F. 1237 569 S. de Jonge 1233 565 
Roche, M. L. D. 1222 425 Schiefer, W. 1239J 579 Schwietert, M. x239N 583 
Rodèhüser; J. F . 1224 427 Schielein, L. A. x239E 575 Sebök, J. 1231 563 



N ALPHABETISCH REGISTER 1939 60 

s. Blz. s. Blz. s. 
Seeser, J. 1239I 578 Stoffels, D. P . 1239G 576 Varga, T . G. 1239Q 
Seher, M . T. 1239V 852 Stolzenburg, M. P. 1207 273 Varvaroff, A. 1207 2 

Seibezeder, F . 1225 428 Stoppa, J . 1236 568 Veen, G . ter 1215 2 

Selier, B. C. J. 1213 279 Stoppelman, J. 1220 284 Velden, P. J . 1239B 
Seligsohn, R. 1202 73 Stordiau, J . G . M . I20I 72 Veldhoff, J. 1239! 
Sellner, E. L. 1239X 854 Stoubendorff, A. de 1239G 576 Verbeek, J . C ., wed. A. 0. 
Semey, A. J. 1239E 575 Stratmann, H. E . 1239S 849 Timm 1239K 
Senft, H. K. C . 1222 425 Ströhlein , G. A. A. 1239T 850 Vercoulen, P . J . 1216 2 

Seuhs, E . 1231 563 Struckmann, H . L . 1239Q 847 Verhelst, A.P. 1205 2 
Sichtars, M. 1237 569 Sven, J . J. 1239B 573 Verhelst, B. G. J . 1205 2 

Sick, E . T. M. 1214 280 Swenne, M . 1239K 580 Verhelst, G. E . 1205 
Sieber, B . 1239W 853 Swillens, J . M . W. 1239M 582 Verhelst, P. G. A. 12392 
Sielcken, 0. H . 1205 271 Szabang, W. E . 1239S 849 Verhoeven, S. H. 1239F 
Silberbusch, J . 12390 583 Szalata, J. 1239F 575 Vermaes, M. E., gesch. 
Silinger, A. 1239Q 847 Szende, F. E. 1208 274 echtg. v. G. F. Frie-
Sillen, H. J. 1234 566 Szemiàn, J . M. K. 1232 564 denberg 12 II 

Singer, H . H. I22Q 432 Szlapka, E. 1239V 853 Vermaeten, G. T. 1203 
Singer, L . H . 1239S 849 Szlapka, F. 1235 567 Verstraeten, 0 . L . 1202 
Singer, M. J . 12392 856 Taen, T. J. 1239U 851 Vettorato, E . P . 12392 
Sivirsky, A. L. I. 1239S 849 Tangelder, J. H. 1219 283 Vlachopoulos, C. 1223 
Sjer, A. 1239P 847 Tebeest, H. A. J . 1236 568 Vlugt, Mr. E. v. d. 1215 
Skolnik, S. 1204 270 Teeuwen, H . J . 1220 284 Viney, R. 1239Q 
Skorkowsky, J . H. 1214 280 Tegrotenhuis, H . D . 1239! 578 Vogel, A. 1237 
Skrivan, T . W . 1239E 575 Teiken, G. H . 1239B 573 Vohmann, L. 1239H 
Skystezuweit, M . J. 1239N 583 Tekampe, J . G. 1230 433 Völker, J. H . A. 1239R 
Sladek, J. 1239B 572 Tensen, P . 1239T 850 Vollbehr, E . 1235 
Slangen, A . E. I. 1215 280 Terbeck, G . A. , wed. Vollbracht, L. V. 1207 27 
Slikker, N. P. I. 1233 565 J . J . Busmann 1212 278 Volmer, C. F. 1222 42 
Sluijterman van Loo, M. Terhaag, G. A.M. 1225 428 Volmer, J.C. E.C. 1207 27 

gesch. echtg. A. Thomas Terhaag, M . H. E. 1239P 847 Vomberg, M . H ., wed. 
1239K 580 Terhorst, F . J. A . 1238 570 v. S . H . van Straten 1219 28 

Smagge, C . L. 1229 432 Terporten, J. W. 1224 427 Vondenhoff, T. 1239L 58 
Smeets, J. M.H. 1209 275 'i'erwiel, B . 1229 43 2 Vorspel, H.L. 1239L 58 
Smits, A. 1221 285 Terwiel, B. E. 1229 432 Vorstadt, H., wed. v. A. 
Smulders, F. H. H. 1233 565 Teschmacher, D. 12390 583 Meyer 1208 27 
Snelting, F . H. 1221 285 Teuwsen, J. A. 1227 430 Vos, A.P. 1223 42 
Snytselaar, M. 1221 285 Thiel, A. 1239V 853 Vos, C. de 1230 56 
Sonius, A. P . I., wed. v . Thole, G. H . 1239L 581 Vos, M. M . de 1232 56 

K . A. F. von Fischer Thomas, H. H. H. 1239U 851 Vrancken, G. H. N. 1239 57 
Weikersthal 1213 279 Tieben, J. 1239W 853 Vreese, A . L . D e 1202 7 

Sonnenberg, H. 1209 275 Tieck, J . G . 1239J 579 Vreese, C.S. J . M. De 122 7 43 
Spaanbroek, D . 1213 279 Tiemann, H . B. H. C. 1221 285 Vrielink, C. F. G. 1233 56 
Speller, G. H . 1206 272 Tillmann, G. 122., 426 Vullings, H.H. u39K 58 
Spickenheuer, H. W. M . 1204 270 Tilleman, J. 1239Y 855 Waayenberg, P . G. 1239Y 85 
Spies, P . 1239H 577 Timm, S. M. J. 1239K 580 Waegenaar, K. L. 1220 28 
Spitzl, R. 1239R 848 Timmerbeil, E. R . 1201 72 Waerebeek, F. T. 1224 42 
Sprecher, M . A. 1226 429 Timmerman , F. 1215 280 Wagmann, C. 1239G 57 
Spronkmans, H. M. 1200 71 Timmermans, L. 1219 28., Wagner, A. K .,wed. V. 
Sseh, S . 1226 429 Timotéeff, P . 1239G 576 T . G . Mayer 1206 27 
Stadelmaier, A. W . 1238 570 Tölke, W. W. 1224 427 Wagner, E. G. 1229 43 
Stadler, F. G. 12392 856 Tölle r , F. W. I239L .581 Wagner, G . 1:229 43 
Staelens, J . L . 1231 563 Tomann, J . F . 1234 566 Wagner, L . J. 1228 43 
Stahl, J . P. M. 120.'j 271 Trebbe, G. 1234 566 Wallrath, F. J . 122 7 43 
Stahlhofen, J . H. 1239J 579 Triebels, G. B .D. 1211 277 Wandelen, E. van 1219 28 
Stapff, A. 12392 856 Trunz, J. M. 1239E 575 Wandschneider, H . 0 . A. 
Stassen, C. 1221 285 Trytel, J . 1239M 582 1239T 85 
Stecher, W. 1211 277 Türk, A. F . von 1205 271 Wark, E . M . 1235 56 
Steeg, J . B . ter 1219 283 Tijssen, G. J. M . 1211 277 Wark, H . C. 1222 42 
Steffens, G. F . J . 1239L 581 Udvardy, T. B. 1238 570 Wark, J. N . 1222 42 
Steffen, N . H. A. 1204 270 Unkauf, K. 1230 433 Warnecke, H. F. A. 1239N 58 
Stein, H . 1226 429 Urlings, M. G. R. 1209 275 Warnecken, G.T., wed. 
Stelck, W . J . 1234 566 Una, J. J. B. 1200 71 L. A. Palies 1239M 58 
Stephan, W.G. 1239F 575 Vahrenkamp, W . E. 1206 272 Waserman, L . 1239J 57 
Sternberg, 0 . 1239B 572 Valensa, R. u39Y 855 Waucomont, J . M . 1202 7 
Steuber, R. 1237 569 Valentine, T. J. 1203 269 Weeren, M . van 1216 28 
Steyaert, A. E. J. 1219 283 Vallen, H. 1212 278 Wehren, E . 1204 27 
Stobbaerts , C. T. E . 1236 568 Vanhorick, F . J. 1206 272 Weil, J. , wed. L. J. 
Stockman, A. J. 1225 428· Varga, J. 1224 427 Peine 1239M 58 
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s. Blz. s. Blz. S . 
eisbard, A. 1239G 577 Wilberding, C. H. 1237 569 Wouw, J . J. van 1239Q 
eise, E. J. F. 1239X 854 Wildt, F. W. H. F. v. d. Wünsche, A. M. 1239B 
eiss, B. 0. 1239H 578 1239T 850 Wüstefeld, G. W. N. 1205 
eiss, F. 1239B 572 Wildt, M. de 1239M 582 Wijnhoven, L. 1218 
eiss, J . M. E. 1239J 579 Willems, A. 1201 72 Yagoupoff, A. A. 1210 
elling, A. W. W. 1209 275 Willems, G. W. 1213 279 Yocarini, D. N. 1239X 
ennes, W. 1206 272 Willems, M. J. 1238 570 Zahorsky, W . 1224 
enusch, J. M. F. J . W. Wilmart, L. J. M. 1214 280 Zarli, J. F. 1226 

1239F 575 Wilming, H. 1239P 847 Zeitlin, H. A. 1204 
erker, W. J. 1239S 849 Wilson, L. 1239G 576 Zeil, P.J. 1239D 
erner, G. A. 12390 584 Wimmer, H . J . 1227 430 Zeugner, A. o. 1236 
erner, H.R. 1226 429 Winter, H . M . 1239D 574 Ziemer, E. 0. K . 1224 
erngreen, J . L . 1203 270 Winter, G. 0. H . M. 12390 583 Zillikens, F . W. C. M. J . 
erschkull, H. W. J. 1239F 575 Winther, T. 0. 1239Z 856 1239N 
esse!, J. H. 1239B 573 Wintzen, J . 1232 564 Zimmer, G. A. 1201 
esse!, 0. L . 1200 71 Wisdom, P. C. W. E. 1213 279 Zimmermann, A. I. 1 •. 07 
esterink. M. 1212 278 Wittermann, K. H. K. 1239R 848 Zimmermann, E. 1207 
eston, H . F., wed. v . Wnoukooff, A. 
H. Hartmann 1226 429 Wolf, F. J . P . 
eyl, L . 1218 282 Wolf, H. 
eyler, J . M. 1224 427 Wolf, T. 
ieferink, B. 1239K 580 Wolff, J. 
iegerinck, T. J. M. 1239Y 855 Wolfgarten, P. 
ien, I. van 1200 71 Wolters, J . A. 
ieschollek, J. 1236 568 Worisek, A. 
iesinger, A. F. C. 1239X 854 Wouw, J. B . v.d. 

- Besluit, houdende 1°. verleening van ver
lof aan P . Philipp, wonende te Bangkok 
(Siam), om in Siameeschen staatsdienst 
te blijven; 2°. bepaling van den dag van 
inwerkingtreding van de wet van 3 1 Mei 
1939, S 1217, houdende naturalisatie van 
P. Philipp voornoemd. 

S. 1280. 28 Juni. Blz. 584. 
- Besluit, houdende: 1° . verleening van 

v erlof aan J. A . Schiotling, wonende te 
Kuching, Serawak (Britsch Borneo), om 
in dienst te blijven van den Staat Sera
wak; 2°. bepaling van den dag van inwer
kingtreding van de wet van 9 November 
1939 (Stbl. n °. 1239 C), houdende natu
ralisatie van J . A. Schiotling voornoemd. 

S. 1281. 4 December. Blz. 722 . 
Nijverheid. 
- Wet tot deelneming in preferent kapitaal 

van de Koninklijke Nederlandsche Hoog
ovens en Staalfabrieken N. V. te IJmui
den. (Bevordering van de uitbreiding der 
fabriek met een walserij.) 

S. 1401. 1 Juli. Blz. 588. 
Nijverheidsonderwijs. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van rlen 8sten October 1937, S. 
579B, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur ter uitvoering van 
art. 2, lid 3, van de Wet op de Zeevaart
diploma's 1935, S. 456. 

S 567. 21 October. Blz. 542. 
- Besluit tot wijziging van de artikelen 7 en 

59 van het Rechtspositiebesluit N.O. 1935. 
S. 370. 6 Juli . Blz. 520. 

Octrooiwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Octrooi

wet artt. 17 en 38). - De tekst van art. 17 
Octrooiwet bevat geenerlei aanwijzing, 
waarom de in het vierde lid gegeven be
voegdheid alleen toepassing zou kunnen 

1205 271 Zimmermann, F. 1207 
1236 568 Zimmermann, K. J. 0 . 1207 
1212 278 Zwam, L. F. Van 1211 

1239W 853 Zweers, G. H. 1211 

1201 7i Zolou, F. J. 1222 

1237 569 Zopp, W. 1239N 
12.,9Y 855 Zucker, E. 1239H 

1209 275 Zsohár, C. 1239W 
1213 279 

vinden in de in het eerste lid genoemde 
gevallen. De woorden van het vierde Jid 
wijzen veeleer op het tegendeel. - Art. 38 
Octrooiwet is kennelijk ontleend aan art. 
100 van het ontwerp tot her2:iening van het 
tweede boek B. W ., samengesteld door de 
bij K. B. van 22 Augustus 1887 ingestelde 
Staatscommissie, in welk artikel het z.g. 
abstracte stelsel ten aanzien van eigen
domsoverdracht werd gehuldigd, zoodat 
mag worden aangenomen, dat dit stelsel 
ook het stelsel van art. 38 Octrooiwet is. -
Dit brengt mede dat het recht, hetwelk C 
aan de overdracht van het octrooi ontleen
de, niet werd getroffen door het feit, dat 
de overeenkomst, ter uitvoering waarvan 
A zijn recht zonder voorbehoud aan B 
overdroeg, later door ontbinding werd te
niet gedaan. Daartoe doet niet af, dat C, 
toen het octrooi hem werd overgedragen, 
van de mogelijkheid dier tenietdoening 
niet onkundig was. 28 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Octrooi
wet art. 43.) - De stelling van het mid
del, dat het voor de beoordeeling van de 
onrechtmatigheid van het handelen van 
den Staat van belang kan zijn, van wien 
de Staat de overige ( sc. andere dan die 
door Philips zijn geleverd Red.) onderdee
len heeft betrokken, is voor de beslissing 
van dit geding niet ter zake dienende, ter
wijl de klacht, dat het Hof dit punt ten 
onrechte buiten onderzoek heeft gelaten, 
ongegrond is, daar ter zake door den Staat 
geenerlei feiten gesteld waren. 9 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het Octrooige
machtigden-reglement 1936, Stbl. n ° . 642. 

S. 679 KK. 9 October. Blz. 458. 
Ondernemersovereenkomsten. 
- Besluit houdende voorwaarden, waaron

der een ondernemersovereenkomst voor 

Blz. 
847 
572 
271 
282 
276 
854 
427 
429 
270 
574 
568 
427 

583 
72 

273 
273 
273 
273 
277 
277 
425 
583 
577 
853 
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het bakkerijbedrijf te Amsterdam alge
meen verbindend kan worden verklaard. 

S. 645. 25 Januari. Blz. 37. 
- Besluit, houdende voorwaarden, waaron

der een ondernemersovereenkomst voor de 
groentenconservenindustrie algemeen ver
bindend kan worden verklaard. 

S. 660. 14 April. Blz. 230. 
- Besluit, houdende voorwaarden, waaron

der een ondernemersovereenkomst in het 
zoutziederijbedrijf algemeen verbindend 
kan worden verklaard. 

S. 671. 8 Juni. Blz. 246. 
- Besluit, houdende voorwaarden, waaron

der een ondernemersovereenkomst in het 
lederbedrijf algemeen verbindend kan wor
den verklaard. 

S. 678. 12 Juli. B)z. 363. 
- Besluit, houdende voorwaarden, waar

onder een ondernemersovereenkomst in de 
wollenstoffen-industrie algemeen verbin
dend kan worden verklaard. 

S. 679 F. 2 Augustus. Blz. 373. 
- Besluit, houdende voorwaarden, waar

onder een ondernemersovereenkomst in het 
schoenenbedrijf algemeen verbindend kan 
worden verklaard. 

S . 679 G. 2 Augustus. Blz. 373. 
- Besluit, houdende voorwaarden, waaron

der een ondernemersovereenkomst in het 
japonnen-confectie-bedrijf algemeen ver
bindend kan worden verklaard. 

S . 679 00. 25 October. Blz. 546. 
- Wet, tot wijziging van de Wet op het al

gemeen verbindend en onverbindend ver
klaren van ondernemersovereenkomsten 
1935. 

S. 639 Y. 15 December. Blz. 747. 
Onderwijs. (Hooger) 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 157 der hooger-onderwijswet van de 
afdeeling gymnasium van het R.K. lyceum 
voor meisjes "Maria Immaculata" te 
Maastricht van het Zedelijk Lichaam, ge
naamd "Notre Dame de Lorette", geves
tigd te Maastricht. 

S . 1360. 3 Januari. Blz. 73. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het R.K. lyceum voor meisjes "Sancta 
Maria" te Haarlem van de "Vereeniging 
van Vrouwen tot bevordering van Huise
lijk Geluk" van de Congregatie van Heyt
huysen. S .1361. 3 Januari. Blz. 73. 

- Besluit tot aanwijzing overenkomstig ar
tikel 1 70 der hooger-onderwijswet van de 
stichting "Leidsch-Universiteits-Fonds", 
gevestigd te Leiden, als bevoegd om bij 
de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonde
ren leerstoel te vestigen in het vergelij
kend koloniaal staatsrecht. 

S. 1362. 16 Januari . Blz. 74. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 1 70 der hooger-onderwijswet van 
de stichting "L eidsch Universiteits-Fonds", 
gevestigd te L eiden, als bevoegd om bij 
de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de 

Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonde
ren leerstoel te vestigen in de economische 
geschiedenis. 

S. 1363. 16 Januari. Blz. 74. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 170 der hooger-onder.wijswet van 
de stichting "Sociologisch Instituut", ge
vestigd te Groningen, als bevoegd om bij 
de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen een bij
zondere leerstoel te vestigen in de socio
logie. S. 1364. 16 Januari . Blz. 75. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 26 Mei 1922, S. 387, laatstelijk 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk be
sluit van 28 Maart 1938, S . 368, wa,arbij 
is vastgesteld een programma voor het 
eindexamen der gymnasia en het daarmede 
gelijkgesteld examen, bedoeld in artikel 12 
der hooger-onderwijswet. 

S. 364. 28 Januari. Blz. 193. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 170 der hooger-onderwijswet van 
de Koninklijke Nederlandsche Vereeni
ging "Onze Vloot" , gevestigd te 's-Gra
venhage, als bevoegd om bij de faculteit 
der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit te Utrecht een bijzonderen 
leerstoel te vestigen in de maritieme ge
schiedenis. S. 1365. 4 Maart. Blz. 75. 

- Besluit tot intrekking van het Konink
lijk besluit van 16 October 1929, S . 461, 
en tot aanwijzing overeenkomstig artikel 
170 der hooger-onderwijswet van de Ver
eeniging van Directeuren van Electrici
teitsbedrijven in Nederland als bevoegd 
om bij de faculteit der wis- en natuur
kunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
een bijzonderen leerstoel te vestigen in de 
electrotechniek. 

S. 1366. 4 Maart. ~ -lz_. _75. 
- Wet, houdende aanvulling en w1Jz1gmg 

van de wet van 22 April 1937, S. 321, tot 
wijziging en aanvulling der hooger-onder
wijswet. S. 320. 11 Maart. Blz. 307. 

- B esluit, tot aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 133, vijfde lid, der hooger-onderwijs
wet, van in Nederlandsch-Indië verwor
ven getuigschriften. 

S. 1390. 21 Maart. Blz. 254. 
- Besluit, houdende vaststelling van den 

datum, waarop de overige bepalingen van 
de wet v an 22 April 1937, S . 321, tot wij
ziging en aanvulling der hooger-onderwijs
wet, al~mede het Koninklijk besluit van 7 
November 1938, S . 376, tot aanvulling en 
wijziging van het Academisch Statuut, en 
de wet van 11 Maart 1939, S. 320, hou
dende aanvulling en wijziging van de wet 
van 22 April 1937, S . 321, in werking zul
len treden. S. 390. 26 April. Blz. 194. 

- Besluit, tot aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 1 70 der hoogeronderwijswet van het 
Delftsch Hoogeschoolfonds, gevestigd te 
D elft, als bevoegd om bij de afdeeling der 
scheikundige technologie aan de Techni
sche Hoogeschool te Delft een bijzonderen 
leerstoel te vestigen in de rubbertechnolo
gie. S . 1367. 2 Mei. Blz. 252. 
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- Besluit, tot hernieuwde aanwijzing over
eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het R. K . lyceum voor meisjes te Nijme
gen der Vereeniging : Gymnasium "Mater 
Dei" der Religieuzen Ursulinen te Nijme
gen, gevestigd aldaar. 

S. 1368. 2 Mei. Blz. 252. 
- Besluit, betreffende de schrijfwijze van 

de Nederlandsche taal b ij het eind examen 
der gymnasia, het examen, vermeld in ar
tikel 12 der Hooger-onderwijswet, de eind
examens van de openbare en aangewezen 
bijzondere hoogere burgerscholen B en de 
examens ter verkrijging van de akte var. 
bekwaamheid als onderwijzer en als hoofd
onderwijzer. S. 365. 8 J uni. Blz. 516. 

- Besluit, tot wijziging van het leerplan 
voor de gymnasia en dat voor d e openbare 
hoogere burgerscholen A en B met betrek
king tot de schrijfwijze van de Nederland
sche taal. S. 368. 8 Juni. Blz. 518. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 1 70 der hooger-onderwijswet van de 
Vendelstichting, gevestigd te Amsterdam, 
als bevoegd om bij de faculteit der lette
ren en wijsbegeerte aan de R ijksuniversi
teit te Leiden een bijzonderen leerstoel te 
vestigen in de Vendelstudie. 

S. 1369. 27 Juni. Blz. 584. 
- B esluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
,,het Rotterdamsch Lyceum" te Rotter
dam. S. 1370. 5 J uli. Blz. 585. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 4 Juli 1905, S. 227, laatstelijk 
gewijzigd bij 'Koninklijk besluit van 25 
Juli 1938, S . 372, ter uitvoering van ar
tikel 33, onder c, der hooger-onderwijswet. 

S. 372. 3 Augustus. Blz. 520. 
- Besluit, tot aanwijzing van de Neder

landsche Vereeniging voor Hooger Han
delsonderwijs (Nederlandsche Vereeniging 
voor Hooger Onderwijs in de Economische 
Wetenschappen), gevestigd te Rotterdam, 
als bevoegd om een bijzondere economi
sche hoogeschool te hebben. die ten aan
zien van de door haar af te nemen exa
mens en te verleenen doctorale graden de 
in de hooger-onderwijswet of andere wet
ten omschreven rechten heeft. 

S. 373. io Augustus. Blz. 535· 
- Besluit tot aanwijzing van de stichting 

,,Katholieke Economische Hoogeschool", 
gevestigd te Tilburg, als bevoegd om een 
bijzondere economische hoogeschool te 
hebben, die ten aanzien van de door haar 
af te nemen examens en te verleenen doc
torale graden de in áe hooger-onderwijswet 
of andere wetten omschreven rechten 
heeft. 

S. 374. 10 Augustus Blz. 535. 
- Besluit tot wijziging der Koninklijke be

sluiten van 8 Juni 1939, S . 365, 366, 367 
en 368, in zake de schrijfwijze der Neder
landsche taal. 

S . 375. 10 Augustus. Blz. 392. 

- Besluit tot wijziging van artikel 4, para
graaf 3, van het Academisch statuut. 

S . 377. 28 Augustus. Blz. 521. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 1 Augustus 1928, S . 315, tot 
aanwijzing overeenkomstig artikel 1 70 der 
hooger-onderwijswet van de Maatschappij 
tot Bevordering der Toonkunst, te Am
sterdam, als bevoegd om bij de faculteit 
der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit te Utrecht een bijzonderen 
leerstoel te vestigen. 

S. 1371. 7 October. Blz. 585 
- B esluit tot aanwijzing overeen komstig ar

tikel 157 der hooger-onderwijswet van de 
afdeeling gymnasium van "Het Nieuwe 
Lyceum" te Bilthoven der Vereeniging 
voor M iddelbaar en Voorbereidend Hoo
ger-Onderwijs, gevestigd aldaar. 

S . 1372. 9 October. Blz. 585. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het R . K. lyceum te Alkmaar der Stichting 
"R.-K . L yceum onder bescherming van 
den H . P etrus Canisius", gevestigd te Alk
maar. S . 1373. 10 October. Blz. 586. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over
eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van het Willem Lodewijk-Gym
nasium der Vereeniging voor Christelijk 
Middelbaar en Voorbereidend Hooger On
derwijs, gevestigd te Groningen. 

S. 1374. 10 October. Blz. 586. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van het R.K. Gymnasium der On
derwijsstichting "St. Bernardinus" te 
H eerlen. 

S. 1375. 10 October. Blz. 586. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van het Gereformeerd Gymna
sium te L eeuwarden. 

S . 1376. 10 October. Blz. 587. 
- B esluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 157 der hooger-onderwijswet van de 
afdeeling gymnasium van het Haagsche 
Lyceum der Vereeniging "Het Haagsche 
Lyceum", gevestigd te 's-Gravenhage. 

S . 1377. 10 October. Blz. 587. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 157 der hooger-onderwijswet van de 
afdeeling gymnasium van "Het Rijnlands 
Lyceum", te Wassenaar van de stichting 
.,H et Rijnlands Lyceum", gevestigd aldaar. 

S. x378. 28 December. Blz. 833. 
Onder-wijs. (Mhldelbaar) 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 28 Mei x936, S. 366, waarbij 
onder meer de akte, genoemd onder d van 
artikel 77 der middelbaar-onderwijswet, is 
gesplitst in de akten MA, MB en M C 
en programma's voor deze akten zijn vast
gesteld. S . 360. 17 Januari. Blz. 190. 

- Besluit tot wijziging van artikel 68b van 
het Ambtenarenreglement Rijks hoogere 
burgerscholen. 

S . 361. 17 Januari. Blz. 191. 
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- Koninklijk besluit. (Middelbaar Onder
wijswet Art. 36 quater.) - Met "<ie kosten 
dier gebouwen en/of terreinen" aan het 
slot van het zoe lid worden bedoeld de, 
kosten van de gebouwen en terreinen, zoo
als deze door de gemeente aan de Rijks
school zijn geschonken of kosteloos in 
bruikleen gegeven, waarbij niet alleen 
moet worden gerekend met het oorspron
kelijke door de gemeente geschonken of in 
bruikleen gegeven gebouw en terrein, doch 
tevens met hetgeen de gemeente sindsdien 
daaraan heelt ten koste gelegd. De door 
het Rijk zelf aan hef gebouw bestede kos
ten blijven hierbij buiten aanmerking. -
Bij de berekening der bijdrage moet wor
den uitgegaan Vfin de waarde, welke de 
terreinen hadden in het jaar, waarin zij 
door de gemeente ter beschikking van het 
Rijk werden gesteld. 6 Juni. 

- B esluit , betreffende de schrijfwijze van 
de N ederlandsche taal bij het eindexamen 
der gymnasia, het examen, vermeld in ar
tikel 12 der Hooger-onderwijswet , de eind
examens van de openbare en aangewezen 
bijzondere hoogere burgerscholen B en de 
examens ter verkrijging van de akte van 
bekwaamheid als onderwijzer en als hoofd
onderwijzer. S. 365. 8 Juni. Blz. 516. 

- Besluit, betreffende de schrijfwijze van de 
Nederlandsche taal bij de eindexamens der 
openbare en aangewezen bijzondere hoo
gere burgerscholen A. 

S . 366. 8 Juni. Blz. 517. 
- Besluit, betreffende de schrijfwijze van de 

Nederlandsche taal bij de staatsexamens 
hoogere burgerscholen A en B. 

S. 367. 8 Juni. Blz. 518. 
- Besluit, tot wijziging van het leerplan 

voor de gymn,isia en dat voor de openbare 
hoogere burgerscholen A en B met betrek
king tot de schrijfwijze van de Nederland
sche taal. S. 368. 8 Juni. Blz. 518. 

- Besluit tot aanvulling en wijziging van 
het Reglement voor de Rijks hoogere bur
gerscholen, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 10 Juli 1926, S. 231, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 4 Ja
nuari 1938 (Stbl. n °. 360). 

S. 369. 26 Juni. Blz. 519. 
- Besluit tot wijziging der Koninklijke be

sluiten van 8 Juni 1939, S . 365, 366, 367 
en 368, in zake de schrijfwijze der Neder
land•che taal. 

S. 375. 10 Augustus. Blz. 392. 
- Koninklijk besluit. (Middelbaar Onder

wijswet art. 36quater.) - Met " kosten 
dier gebouwen en/o f terreinen", in het zoe 
lid worden bedoeld de kosten van het ge
bouw en het terrein, zooals deze door de 
gemeente aan de Rijksschool zijn geschon
ken of kosteloos in bruikleen gegeven. -
Het beroep van het gemeentebestuur op 
een schrijven v an den Minister, waarbij is 
bepaald, dat de over de jaren z937 tot en 
met z94z door de gemeente te betalen bij
dragen jaarlijks zullen worden verminderd 
met een bepaald bedrag, gaat niet op, daar 
dat schrijven betrekking had op de vast-

stelling van het bedrag, bedoeld in het 2e 
lid, welk bedrag telkens voor 5 jaar wordt 
vastgesteld, terwijl het hier de bijdrage 
betreft, bedoeld in het 9e lid, welke bij
drage jaarlijks wordt berekend. 

4 September. 
- Besluit tot wijziging van het Reglement 

voor de eindexamens der openbare hoo
gere burgerscholen A en der ingevolge ar
tikel 45tredecies der middelbaaronderwijs
wet aangewezen bijzondere hoogere bur
gerscholen A m et vijfjarigen en vierjarigen 
cursus. 

S. 3 78. 13 December. Blz. 739. 
Onderwijs (Lager). 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

z920 art. 22bis). - In het feit, dat het 
dorp, waar de op te heffen school is gele
gen, een min of meer eigen karakter bezit, 
kan geen voldoende aanleiding worden ge
vonden, om aan te nemen, dat zich hier 
voordoet een "bijzonder geval" als bedoeld 
in art. 22bis 6e lid. Ook de vrees, dat het 
plaatselijk vereenigingsleven van de op
heffing der school nadeel zou ondervinden, 
kan een beroep op deze wetsbepaling niet 
rechtvaardigen. Bovendien zal instandhou
ding der school niet onaanzienlijke kosten 
voor verbetering vergen, terwijl de in
standhouding van één school voor de ge
meente voordeeliger zal uitkomen dan de 
instandhouding van twee scholen. 

zo januari. 
- Besluit tot wijziging van artikel 69b van 

het Ambtenarenreglement Rijkskweek
scholen. S . 362. 17 Januari . Blz. 191. 

- Besluit tot wijziging van artikel 67b van 
het Ambtenarenreglement Rijksleerscho
len en Rijks lagere scholen. 

S. 363. 17 Januari. Blz. 192. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van Gedeputeerde Staten van Noordhol
land van 19 Januari 1938, 4e afdeeling, 
n °. 163, en van het besluit van den raad 
der gemeente Amsterdam van 31 Maart 
1937, n ° . 134, in zake vaststelling van de 
vergoeding, bedoeld in artikel 100 der 
Lager-onderwijswet 1920, t en behoeve van 
de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs , Cornelis Krusemanstraat 70 te 
Amsterdam over het jaar 1935. 

S . 2391. 19 Januari. Blz. 87. 
- B esluit tot vernietiging van het besluit 

van Gedeputeerde Staten van Noordhol
land van 19 Januari 1938, 4e afdeeling, 
n°. 162, en van het besluit van den raad 
der gemeente Amsterdam van 31 Maart 
1937, n °. 1:i4, in zake vaststelling van de 
vergoeding, bedoeld in artikel 100 der La
ger-onderwijswet 1920, t en behoeve van 
de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs, Orteliusstraat 28 t e Amsterdam, 
over het jaar 1935. 

S. 2392. 19 Januari. Blz. 93. 
- B esluit tot vernietiging van het besluit 

van G edeputeerde Staten van Noordhol
land van 19 Januari 1938, 4e afdeeling, 
n ° . 163, en van het besluit van den raad 
der gemeente Amsterdam van 31 Maart 
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1937, n°. 134, in zake vaststelling van de 
vergoeding, bedoeld in artikel 100 der 
Lager-onderwijswet 1920, ten behoeve van 
de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs, Ferdinand Bolstraat 190, te 
Amsterdam over het jaar 1935. 

S. 2393. 19 Januari . Blz. 99. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van Gedeputeerde Staten van Noordhol
land van 19 Januari 1938, 4e afdeeling, 
n ° . 163, en van het besluit van den raad 
der gemeente Amsterdam van 31 Maart 
1937, n°. 134, m zake vaststelling van de 
vergoeding, bedoeld in artikel 100 der La
ger-onderwijswet 1920, ten behoeve van 
de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs, 3e Oosterparkstraat (ingang 
Eikenplein 1) te Amsterdam, over het 
jaar 1935. 

S. 2394. 19 Januari. Blz. 105. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van Gedeputeerde Staten van Noordhol
land van 19 Januari 1938, 4e afdeeling, 
n °~ 163, en van het besluit van den raad 
der gemeente Amsterdam van 31 Maart 
1937, n ° . 134, in zake vaststelling van de 
vergoeding, bedoeld in artikel 100 der 
Lager-onderwijswet 1920, ten behoeve van 
de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs, Banstraat 9, te Amsterdam, 
over het jaar 1935. 

S. 239ó. 19 Januari . Blz. 8r. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 205 ter). - Er bestaat geen vol
doende zekerheid, dat de school niet bin
nen alzienbaren tijd zal worden opgehe
ven. Een uitkeering in eens moet voor de 
gemeente nadeelig worden geacht. 

19 januari. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 83). - Wanneer, zooals in den 
vierden volzin van het vijfde lid van art. 
83, aan Ged. Staten zelven de beoordeeling 
is opgedragen, is ingeval van administra
tief beroep dit oordeel niet onaantastbaar, 
-en is de Kroon, in de plaats getreden van 
Ged. Staten doende wat dit college had 
behooren te doen, verplicht omtrent de 
juistheid van dit oordeel een beslissing te 
geven. - Een " bijzonder geval" als in ge
noemden volzin bedoeld, moet geach t wor
den slechts dàn aanwezig te zijn, wanneer 
de eigendom van het voormalig schoolge
bouw c.a., hetwelk voor de instelling of 
vereeniging nog bruikbaar zou kunnen zijn, 
voor de gemeente niet of althans luttel baat 
zou opleveren. 27 Januari. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72 j 0

• art. 75). - Nu de onàer
havige school bij hare oprichting bestemd 
was voor 360 leerlingen, welk aantal thans 
bij lange na nog niet is bereikt, en destijds 
met een speelplaats van ± 337 m 2 door 
het schoolbestuur genoegen is genomen, is 
uitbreiding van deze speelplaats thans niet 
dringend noodzakelijk, en overschrijdt de 
desbetreffende aanvrage de " normale ei
.schen". · 2 Februari. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 36). - Nu aan den Raad voor de 
benoeming van een hoofd der school een 
aan de wettelijke eischen voldoende voor
dracht van drie bevoegden was aangebo
den, de Raad niet tot een benoeming is 
overgegaan door alle aanwezige raadsleden 
vóór de stemming opzettelijk de vergade
ring verlieten en op den datum, waarop de 
in art. 36 lid 7bis genoemde termijn ver
streek, in de vacature door den Raad nog 
niet was voorzien, hebben Ged. Staten te
recht aan lid 7bis uitvoering gegeven. In 
dezen is van geen belang de vraag, of het 
niet wenschelijk ware geweest den aan de 
school verbonden onderwijzer, die tijdelijk 
met de waarneming van de functie van 
hoofd was belast, op de voordracht een 
plaats in te ruimen. 2 Februari. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 205 ter). - Nu de resteerende 
gebruiksduur van het schoolgebouw op 25 
à 30 jaar kan worden gesteld, zal omzet
ting van de jaarlijksche gebruiksvergoe
ding in een ui tkeering ineens voor de ge
meente voordeel opleveren, weshalve het 
desbetreffend verzoek van het schoolbe
stuur ten onrechte is afgewezen. 

4 Februari. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 72). - Het aanbrengen van een 
andere constructie van het buizenstelsel 
der centrale verwarming in een schoolge
bouw, waardoor zal worden voorkomen, dat 
een deel der buizen beneden het grondwa
terpeil en derhalve te vochtig ligt, met de 
schadelijke gevolgen, daaraan verbonden_. 
is te beschouwen als een verandering van 
inrichting in den zin van art. 72. 

8 Februari. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 72 j 0
• art. 73). - De aanduiding 

als plaats voor de te stichten school "in de 
omgeving van de Ned. Herv . Kerk te W . 
in deze gemeente" voldoet aan den eisch 
van art. 1 tweede lid van het K. B . van 31 

Dec. 1920 S. 953. - Art. 73 eerste lid on
der c laat toe een lager aantal leerlingen 
op te geven, voor wie het gebouw ruimte 
moet bieden, dan het totaal aantal leer
lingen, dat zou kunnen worden geplaatst, 
indien het aantal in iedere klasse tot het 
toelaatbare maximum werd opgevoerd. 

16 Februari. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 72 j 0
• art. 75). - Nu van de aan

wezige kachels het meerendeel nog behoor
lijk bruikbaar is, door aanschaffing van 
twee nieuwe kachels de bestaande bezwa
ren kunnen worden opgeheven en ook de 
rookafvoer kan worden verbeterd, gaat het 
vervangen van de aanwezige kachels door 
een stelsel van centrale verwarming, waar
door ook de jaarlijksche exploitatiekosten 
zouden stijgen, de "normale eischen" te 
boven. 16 Februari. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 83). - Terecht hebben Ged. Sta
ten afwijzend beschikt op een verzoek om 
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toepassing van art. 83 se lid, nu het ge
bouw, waarin de opgeheven school voor 
u.1.o. gehuisvest is geweest, voor een deel 
mede is bestemd geworden voor de onder 
het beheer derzelfde vereeniging staande 
school voor g.J.o., welke school de op de 
benedenverdieping van bedoeld gebouw ge
legen gymnastiekzaal met kleedkamers nog 
steeds in gebruik heeft. Van het gebouw 
in zijn geheel kan dus niet gezegd worden, 
dat het blijvend niet meer overeenkomstig 
zijn bestemming wordt gebruikt. Boven
dien kan eigendomsoverdracht ten opzich
te van enkele lokalen van een gebouw niet 
plaats vinden. Ook de laatste volzin van 
het 5e lid kan niet worden toegepast, nu 
niet is gebleken, dat de schoolvereeniging 
de beschikking over de lokalen der opge
heven u.l.o.school wenscht te behouden. 

24 Februari. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

z920 artt. z7 j 0
• 76, 72 j 0

• 73). - De ap
pellanten, die als ingezetenen krachtens 
art. 76 2e lid bij Ged. Staten van een 
raadsbesluit ex art. 72 in beroep zijn ge
komen en door dit college in het ongelijk 
zijn gesteld, kunnen geacht worden bij de 
vernietiging of verbetering van het door 
Ged. Staten genomen besluit een eigen 
persoonlijk belang te hebben. Dit kan niet 
gezegd worden van iemand, die in het ge
ding voor Ged. Staten geen partij is ge
weest; noch zijn hoedanigheid van raads
lid, noch zijn ingezetenschap levert vol
doenden grond op om hier een eigen per
soonlijk belang aan te nemen. - Aanzien
lijke toeneming der bevolking in een deel 
der gemeente en de omstandigheid dat hef 
vervoer van schoolkinderen naar een school 
in de kom dier gemeente steeds bezwaar
lijker en duurder wordt, geven terecht tot 
de voorgenomen schoolstichting aanlei
ding, zoodat een aantal kinderen niet op 
grond van art. 73 4e lid buiten rekening 
behoort_te worden gelaten. z7 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
z920 art. 72 j°. artt. 73 en 77). - Aan een 
wijziging van den bestaanden toestand der 
privaten van de school, alsmede het l'er
vangen van het onbeschoten dak door een 
beschoten dak kan het karakter van ver
andering van inrichting niet worden ont
zegd, al gaat deze wijziging met eenigen 
verbouw gepaard. - N u de wet niet eischt, 
dat bij eene aanvrage om medewerking tot 
verandering van inrichting eene verkla
ring inzake het storten van een waarborg
som wordt overgelegd, kan in het ontbre
ken daarvan geen reden tot a fwijzing der 
aanvrage zijn gelegen. - In spoedgevallen 
als het onderhavige, waarin eene onmid
dellijke voorziening moet worden ,getrof
fen ter voorkoming van ongelukken bij het 
neervallen van stukken kalk of panscher
ven, behoeft de eisch van overleg, vóórdat 
tr)et de werkzaamheden een aanvang is ge
maakt, niet te worden inacht,genomen. Al 
was met betrekking tot de verandering der 
·privaten een dergelijke urgentie niet aan-

wezig, zoo lag het voor de hand, deze werk
zaamheden, welke het best tijdens de groote 
vacantie kunnen worden uitgevoerd, ,ge
lijktijdig met die aan het dak te doen ge
schieden. zB Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
z920 art. 72 j 0

• art. 75). - De gevraagde 
medewerking voor het betegelen met ba
saltinetegels van de speelplaats der school 
is terecht ,geweigerd, alhoewel de speel
plaats bezwaar]ük op andere wijze dan 
door zoodanige betegeling voor ha.ar doel 
geschikt is te maken, daar de aanvrage 
kennelijk strekt tot het aanbrengen van 
een plaveisel van basaltinetegels over de 
geheele oppervlakte der speelplaats, ter
wijl, rekening houdend met een speelruim
te van 2 à 2½ m2 per leerling de voorzie
ning tot een veel geringere oppervlakte 
beperkt kan blijven. zB April. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
z920 Art. 28 jis artt. 56 en 97.) - Art. 28, 
aangevend het getal onderwijzers, door 
wie het hoofd tenminste moet worden bij
gestaan, heeft kennelijk het oog op die 
onderwijzers, die gedurende den geheelen, 
bij den rooster van lesuren vast.gestelden 
schooltijd, voor het aan de school te geven 
onderwijs beschikbaar zijn, hetgeen niet 
het geval is, wanneer zij gedurende den
zelfden tijd, zij het ook slechts voor een 
enkel uur, elders werkzaam zijn (i. c. als 
vak-onderwijzer). - Wel behoeft het 
schoolbestuur, wanneer het om hen1 mo
veerende redenen op een deel der vergoe-· 
ding voor verplichte onderwijzers geen 
prijs stelt, de uitkeering daarvan niet te 
aanvaarden, doch dit heft niet op den in 
art. 99 3e lid laatsten zin aan de Kroon 
opgelegde plicht, het bedrag, waarop het 
schoolbestuur ingevolge de wet aanspraak 
kan maken, bij Hare eindbeslissing vast te 
stellen. IO Mei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
z920 art. 28.) - Er kan niet met vrucht 
bezwaar worden gemaakt tegen den datum 
( z April), waarop de terecht door den Mi
nister aan het Be lid van art. 28 gegeven 
toepassing zal ingaan, nu het gemeentebe
stuur niet aannemelijk heeft kunnen ma
ken, dat het ongerief, dat het onderwijs 
door de tusschentijdsche vermndering van 
personeel zal ondervinden, van zooveel be
teekenis is, dat uit dien hoofde de datum 
van ingang na het einde van het school
jaar zou behooren te vallen. z7 Mei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
z920 Art. 97.) - Er bestaat geen bezwaar 
tegen het verleenen van de in het 2e Jid 
sub b bedoelde vrijstelling voor de waar
neming van de nevenbediening van kas
sier eener boerenleenbank, indien de daar
aan verbonden werkzaamheden buiten de 
schooltijden worden verricht. 27 Mei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
z920 Art. 73.) - Aan het feit, dat de ver
klaring, bedoeld in het ze lid sub a door 
een voldoend aantal ouders enz. is getee
kend; doet niet af, dat de handteekeningen 
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zijn geplaatst goeddeels in een tijdvak, aan 
de oprichting der vereeniging voorafgaan
de, aangezien de verklaring niet inhoudt 
een verbintenis van de onderteekenaren 
jegens de, ten tijde van de onderteekening 
nog niet bestaande, vereeniging, doch geen 
andere strekking heeft dan om aanneme
lijk te maken, dat bij de opening van een 
bijzondere school, l'l<aartoe in principe was 
besloten en waarvoor een vereeniging in 
oprichting was, op een leerlingental, als in 
de verklaring vermeld, in het algemeen 
zou kunnen worden gerekend. Het bestuur 
mocht op grond van de verklaring van be
doelde ouders enz., wier handteekeningen 
niet zijn verzameld buiten het toekomstig 
bestuur om, doch met medewerking o. m. 
van personen, die na de oprichting der 
vereeniging in het bestuur ervan zitting 
hebben gekregen, redelijkerwijze verwach
ten dat, bij de opening der school, deze 
door het wetteliik vereischt aantal leer
lingen zou worden bezocht. - De kracht 
van de overgelegde verklaring wordt niet 
te niet gedaan, doordat verschil/ende on
derteekenaren nà het indienen der aan
vrage van eenig voorbehoud hebben doen 
blijken, daar niet is bewezen, dat de onder 
de verklaring geplaatste handteekeningen 
door onjuiste voorlichting zouden zijn ver
kregen. 6 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
z920 Art. 8z.) - Nu het schoolbestuur 
heeft verzuimd overeenkomstig art. 8z ze 
Jid binnen den daar gestelden termijn een 
rekening en verantwoording der gemaakte 
kosten aan B. en W. in te zenden, doch 
zulks eerst 6 jaar daarna heelt gedaan, was 
de rechtsvordering, het schoolbestuur 
tegenover de gemeente toekomend, inge
volge art. I der wet van 3z Oct. z924 S. 
482 verjaard, en was de Raad niet ver
plicht, deze vordering uit de gemeente

lijke geldmiddelen te voldoen. Waar de veel 
te late inzending der bescheiden niet aan 
overmacht is te wijten, doch uitsluitend 
aan de slechte zorg aan de zijde van het 
schoolbestuur en het tijdelijk zoekraken 
van de over te leggen bescheiden, is er 
voor de gemeente geen aanleiding, niette
min tot uitkeering aan hef schoolbestuur 
over te gaan. 7 juni. 

- Besluit, betreffende de schrijfwijze van 
de Nederlandsche taal bij het eindexamen 
der gymnasia, het examen , vermeld in ar
tikel 12 der Hooger-onderwijswet, de eind
examens van de openbare en aangewezen 
bijzondere hoogere burgerscholen B en de 
examens ter verkrijging van de akte van 
bekwaamheid als onderwijzer en als hoofd
onderwijzer. S . 365. 8 Juni . Blz. 516. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 72 jis. artt. 75 en 77.) - De door 
den Raad ingevolge art. 72 te nemen be
slissing is slechts een beginselóesluit tot 
medewerking, in casu, bij den aanleg van 
een in het overleg tusschen B. en W . en 
het schoolbestuur, als bedoeld in art. 77, 
nader te bepalen speel- en oefenterrein. 

Door als reden voor zijn_afwijzendefreslis
sing aan te voeren een buitensporig hoogen 
koopprijs van den grond betreedt de Raad 
een gebied, hetwelk in eerste instantie aan 
B. en W. is voorbehouden. De gevraagde 
medewerking behoort , alsnog te worden 
verleend. 8 juni. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 205ter.) - Ten onrechte hebben 
Ged. Staten bij hun beslissing omtrent een 
verzoek om een uitkeering ineens overeen
komstig art. 205ter rekening gehouden met 
de mogelijkheid, dat de onderhavige school 
te eeniger tijd met een andere school van 
dezelfdè richting zou worden samenge
voegd tengevolge van een door de betrok
ken schoolbesturen v rijwillig tot stand ge
brachte concentratie, aangezien laatstbe
doelde school weliswaar plaatsruimte biedt 
voor de leerlingen van beide scholen te
zamen, doch er niettemin, gelet op de 
grootte der verschillende lokalen, moei
lijkheden zouden ontstaan bij de verdee
Jing van de leerlingen over de:&e lokalen. 

z4 Juni. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

z920 Art. z7, j 0
• art. 59). - Nu B . en W. 

niet door den Raad tot het instellen van 
beroep waren gemachtigd en de Raad 
evenmin krachtens een besluit ex art. 212 
Gemeentewet ziin beroepsrecht door B. en 
W . doet uitoefenen, kunnen B. en W . in 
hun beroep niet worden ontvangen. - Nu 
het onderzoek naar de voor het openbaar 
onderwijs in de onderhavige gemeente ge
dane uitgaven, waarbij de gemeentereke
ning en daarop betrekking hebbende stuk
ken zijn nagezien, heeft uitgewezen, dat 
geen posten ·buiten rekening zijn gelaten, 
die În feite vallen onder diegene der in 
art. 55 vermelde rubrieken, die in aanmer
king komen voor dç berekening der ver
goeding, behoort het, op zichzelf zeer lage, 
bedrag, dat tot grondslag dier berekening 
heeft gestrekt, te worden aanvaard. 

. 3 Juli. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 22bis j 0
• art. 19). - Het is wel 

niet onmogelijk, doch ·wel zeer bezwaar
lijk, voor de ± 100 kinderen, die op de op 
te hetfen school onderwijs genieten, plaats 
te vinden op andere openbare scholen. Het 
totaal der. bezwaren, aan die overplaatsing 
verbonden, noopt tot handhaving der 
school. 6 juli. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 22 October 1923, S. 
489, tot rangschikking· onder het buiten
gewoon lager onderwijs van de scholen 
voor doofstomme, blinde, zwakzinnige en 
slechthoorende kinderen, zopmede van de 
scholen voor imbecillen en van de scholen, 
verbonden aan gestichten, bedoeld in arti
kel 7 der wet van 27 April 1884, S. 96, voor 
zwakzinnigen (idioten en imbecillen), als
mede van de scholen voor psychopathen 
en van de scholen voor lichamelijk gebrek
kigen. S. 371. 21 Juli. Blz. 310. 

1 
1 
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- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
z920 art. 72 j 0

• art. 75.) - Nu de onder
havige school voor u.1.o. slechts een gering 
aantal leerlingen pleegt af te leveren voor 
handelskantoren, althans voor kantoren, 
waar kennis van machineschrijven onont
beerlijk is, zou aanschaffing van schrijf
machines de normale eischen te boven 
gaan, zoodat de daartoe gevraagde mede
werking terecht door den Raad is gewei
gerd. zz Juli. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
z920 art. z91 j°. art. 55 sub o.) - Het 
feitelijk toelaten van een kweekeling in de 
school kan rechtsgeldig eerst geschieden, 
nadat ingevolge het 3e lid van art. 8 der 
wet van 1878 het hoofd der school van de 
toelating minstens 3 dagen tevoren schrif
telijk heeft kennis gegeven aan den inspec
teur. Nu dit in casu is verzuimd is de 
kweekeling onbevoegde/ijk in de school 
werkzaam geweest, zoodat de hem wegens 
vervanging van een door ziekte afwezigen 
onderwijzer uitbetaalde belooning niet kan 
worden gerekend tot de uitgaven, bedoeld 
in art. 55 sub o. 21 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
z920 art. 72jis artt. z7 en 77.) - Nu het 
beroepschrift op een Zaterdagmiddag ter 
post is bezorgd, zoodat mag worden aange
nomen, dat het dien dag het postkantoor 
in de gemeente, waar de provinciale grif
fie is gevestigd, nog heeft bereikt, is het 
beroep ontvankelijk, al was het stuk eerst 
des Maandags ter griffie voor ontvangst 
afgestempeld, op welken dag de in art. z7 
ze lid gestelde termijn was verstreken. -
Wel is het schoolbestuur in spoedgevallen, 
waarin eene onmiddellijke voorziening is 
geboden en de beslissing van den gemeen
teraad niet kan worden afgewacht, gerech
tigd vóór het doen der aanvrage daartoe 
over te gaan, doch in het onderhavig geval 
is van zoodanige noodzaak niet gebleken. 
De Raad heeft dus terecht niet tot mede
werking besloten, doch had, in plaats van 
medewerking te weigeren, het schoolbe
stuur in zijne aanvrage niet-ontvankelijk 
moeten verklaren, nu deze niet geacht 
mocht worden te steunen op art. 72. 

26 Juli. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

z920 art. z9, Gemeentewet art. z36.) - In 
een gemeenschappelijke regeling omtrent 
toelating van leerlingen ex art. z9 4e lid 
L.O.wet z920 is niet uitdrukkelijk sprake 
van de mogelijkheid van intrekking door 
B. en W. van de eene gemeente van hun 
tevoren ~edane kennisgeving aan B. en W. 
der andere gemeente, dat bij hen tegen 
toelating van bepaalde leerlingen uit hun 
gemeente op de school der andere gemeente 
geen bezwaren bestaan. Derhalve moet 
deze intrekking in strijd met de regeling 
worden geacht en strookt zij mitsdien niet 
met een juiste uitvoering daarvan . 

I2 Augustus. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 73.) - Een school m et den Bij-

bel, uitgaande van de Ver. voor Chr. Nat. 
Onderwijs, die beoogt het bieden van lager 
onderwijs aan kinderen zoowel uit gezin
nen behoorend tot de Gereformeerde kerk, 
als uit die, behoorend tot de Ned. Herv. 
kerk, is "gelijksoortig" aan een door een 
Kerkeraad der Ned. Herv . gemeente op te 
richten school. Het bezwaar van den Ker
keraad, dat het "gereformeerde" elemenr 
in de vereeniging een overheerschenden 
invloed in de school zou uitoefenen, betreft 
een interne aangelegenheid, die binnen het 
kader der vereeniging ot oplossing behoort 
te worden gebracht. Zoolang de van deze 
vereeniging uitgaande school overeenkom
stig de statuten in stand wordt gehouden, 
bestaat er voor de overheid geen aanleiding 
om het aanwezig zijn van een dermate ge
w ichtige omstandigheid aan te nemen, dat 
de bij art. 73, 4e lid toegelaten uitzonde
ring gewettigd zou zijn. zz Augustus. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. z7.) - Appellanten zijn wel inge
zetenen der gemeente en tevens onder
scheidenlijk leden van den raad en ouders 
van schoolgaande kinderen, doch nu niet is 
gebleken, dat zij een eigen persoonliik be
lang hebben bij de vernietiging of verbete
ring van een besluit van Ged. Staten be
treffend een op te richten bijzondere 
school, kunnen zij in hun beroep op de 
Kroon niet worden ontvangen. 

2 I .4.ugustus. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

z920 art. 23 en art. 19 j 0
• art. 22bis.) -

Terecht is besloten tot opheffing eener 
openbare school, nu tegenover de door die 
opheffing te verkrijgen bezuiniging geen 
overwegende bezwaren kunnen worden 
ontleend aan de afstanden, die de kinderen 
naar scholen in den omtrek voortaan zullen 
moeten afleggen; en ook andere bezwaren 
niet ter zake dienende zijn. - Instandhou
ding van een ( andere) openbare school 
wordt niet gevorderd, nu de leerlingen 
kunnen overgaan naar een op niet meer 
dan ruim 2 km afstand gelegen school. De 
omstandigheid, dat laatstbedoelde school 
waarschijnlijk zal worden beschikbaar ge
steld voor oprichting van een bijzondere 
school kan niet tot een andere beslissing 
leiden, daar in elk geval tot dezen maat
regel niet zal kunnen worden overgegaan, 
vóórdat in de huisvesting van de leerlin
gen, die deze school thans bezoeken, zal 
zijn voorzien. 21 Augustus. 

- Besluit tot wijziging van artikel 4, tweede 
lid, onder 2 ° en 3 °, en derde lid, van het 
Koninklijk besluit van 29 Januari ,924, 
S . 23, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 24 April ,93 7, S. 362, tot vast
stelling van de regeling van de wijze van 
uitbetalen der jaarwedde en wedde van de 
onderwijzers aan de openbare lagere scho
len, bedoeld in artikel 30, vierde lid, der 
Lager-onderwijswet ,920, en tot het stel
len van regelen betreffende verlof tot af
wezigheid en inhouding van die jaarwed
de of wedde bij dat verlof. 

S. 376. 25 Augustus. Blz. 393. 
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- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 75 j 0

• art. 76.) - Aan den eisch, 
dat een afwijzend raadsbesluit met redenen 
is omkleed, is in casu niet voldaan, daar 
het besluit niet inhoudt de gronden, waar
op naar de meening van den raad mede
werking moet worden geweigerd, doch uit
sluitend constateert, dat naar de meening 
van den Minister van Binn. Zaken, voor 
welke meening tevens de motieven worden 
opgegeven, de gewenschte verbeteringen 
de "normale eische::i" te boven gaan. Der
halve is de raad op grond van art. 76 ie lid 
tot het verleenen van medewerking ge
houden. 28 Augustus. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 51 j 0

• art. 125.) - Terecht heeft 
de Minister op het wachtgeld van een ge
wezen onderwijzer aan een bijzondere la
gere school in mindering gebracht de in
komsten die de betrokkene, sinds 11 April 
1939 wegens buitengewone omstandighe
den onder de wapenen geroepen, uit dien 
hoofde geniet. Op art. 4 van het K. B. van 
29 Jan. 1924 S. 23 en op art. 4 van het 
K . B. van 26 Oct. 1923 S. 494 kan in dezen 
geen bêroep worden gedaan, aangezien 
hierbij slechts sprake is van het genot 
van wedde en belooning van onderwijzers 
en rijksambtenaren, en niet van wacht
gelden van gewezen functionarissen. 

4 September. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 55quater.) - Het enkele feit, 
dat de school door een betrekkelijk gering 
aantal leerlingen wordt bezocht, tengev ol
ge waarvan het gemiddeld bedrag der ex
ploitatiekosten hooger is, dan bij een groo
ter aantal het geval zou zijn geweest, kan 
niet worden aangemerkt als een bijzon
dere omstandigheid, als in art. 55quater 
bedoeld. Evenmin kan als zoodanig gel
den, dat aan de openbare scholen een vak
onderwijzeres voor nuttige handwerken is 
aangesteld moeten worden, aangezien het 
hier een omstandigheid betreft, welke zich 
aan een eenmansschoo/ zeer vaak zal voor
doen. 7 September. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 19 j 0

• art. 22bis.) - Instandhou
ding der onderhavige scholen wordt niet 
gevorderd, aangezien: 1 °. de leerlingen 
van een der scholen voldoende plaats vin
den in een andere, en zoonoodig tijdelijk 
een lokaal der opgeheven school kan wor
den in gebruik genomen; 2°. ten aanzien 
van een andere school art. 56 2e Jid toepas
sing kan vinden; 3 ° . de hoofden van 2 op 
te heffen schippersscholen, die zelf een 
klas hebben, zich thans niet anders dan 
telefonisch met den onderwijzer van een op 
eenigen afstand gevestigde klasse in ver
binding kunnen stellen, zoodat de toe
stand, bij opheffing dezer scholen en on
derbrenging der schippersklassen bij een 
bestaande school, feitelijk niet verandert. 

8 September. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 19 j 0
• art. 22bis.) - Aan den 

eisch van art. 19 ie Jid wordt niet vol
daan, indien de kinderen, ten getale van 
± 19, die de op te heffen school bezoeken, 
zouden moeten worden gezonden naar de 
naastbijgelegen openbare school, waarheen 
de afstand voor bijna alle leerlingen niet 
veel minder dan 4 km bedraagt. 

8 September. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 55bis j 0
• art. 55quater.) - Nu 

moet worden aangenomen, dat een norma
le school in de onderhavige gemeente met 
een bedrag van f 10.20 per leerling kan 
toekomen, bestond er voor Ged. Staten 
geen aanleiding, het door den Raad op 
dat cijfer vastgesteld bedrag te verhoogen 
tot het bedrag, dat door den Raad vast
gesteld zou moeten zijn, indien de kosten 
van twee scholen, ten aanzien van welke 
de Minister geweigerd heeft, de in art. 
55quater bedoelde beslissing te nemen, in 
de berekening waren opgenomen. 

14 September. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 55bis.) - De appelleerende raad 
heeft niet aannemelijk gemaakt, dat met 
de administratie van het openbaar onder
wijs in zijn gemeente over 1939 een lager 
bedrag dan f 0.50 per leerling zou zijn ge
moeid. Derhalve kan niet gezegd worden, 
dat het door Ged. Staten vastgesteld be
drag per leerling als bedoeld in art . 55bis 
( waarin f 0.50 voor administratiekosten is 
begrepen) zou uitgaan boven hetgeen vol
doende is voor de redelijke behoeften van 
een normale school in deze gemeente. 

14 September. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 55bis.) - Volgens het stelsel der 
bij de wet van 22 Mei 1937 S. 323 gewij
zigde L .O.wet hebben in gemeenten, ·waar 
een of meer openbare lagere scholen be
staan, de bijzondere scholen voor hare ex
ploitatie aanspraak op beschikbaarstelling 
van tenminste hetzelfde bedrag per leer
ling, als voor de openbare school bij de be
grooting is uitgetrokken. Derhalve had in 
casu het ter beschikking te stellen bedrag 
per leerling, ingevolge art. L ze lid der wet 
van 22 Mei 1937 S. 323 door Ged. Staten 
vast te stellen voor 1938, ook behooren te 
zijn bepaald op het bedrag, dat op de ge
meentebegrooting voor 1938 voor de open
bare lagere school is geraamd. 

19 September. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 22 bis j 0
• art. r9) . - Ten on

rechte hebben Ged. Staten goedgekeurd 
een raadsbesluit ingevolge art. 22 bis ze 
Jid, nu bij opheffing der school 9 kinderen 
zouden moeten overgaan naar de school in 
een naburige gemeente, met welke geen 
regeling krachtens art. 19 is getroffen, zoo
dat de toelating niet is verzekerd. Daar
aan doet niet af, dat krachtens art. 19 se 
en 6e Jid een regeling zoo noodig kan wor
den opgelegd, nu tot het opleggen daar
van tot nu toe nog niet is overgegaan. 

4 October. 
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- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 55 bis). - Nu de Raad ingevolge 
art. 55 bis bij de behandeling der begroo
ting het bedrag, in gemeld art. bedoeld, 
heeft vastgesteld, kan hij op dat besluit 
bij een in een latere vergadering genomen 
besluit niet m eer terugkomen. Laatstbe
doeld besluit is dan ook terecht door den 
Raad later weer ingetrokken. Nu het 
schoolbestuur geen gebruik heeft gemaakt 
van zijn bevoegdheid om bij Ged. S taten 
verhooging van het door den Raad bij de 
behandeling der begrooting vastgesteld be
drag te vragen, was het later daartoe niet 
meer gerechtigd en is het terecht in zijn 
verzoek om verhooging niet-ontvankelijk 
verklaard. IO October. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 103 j 0

• art. 55 bis) . - Op 8 Dec. 
• 1937, tegelijk met het vaststellen der be
grooting voor 1938, heeft de Raad vastge
steld het bedrag, bedoeld in art. 55 bis. Op 
6 Jan. 1938 heeft hij dit bedrag gewijzigd 
en op grond van dit besluit op 24 Maart 
1938 een besluit genomen tot verleenen 
van voorschotten, als bedoeld in art. 103 
6e lid. Daarna heeft hij op 30 Aug. 1938 
het besluit van 6 Jan. ingetrokken, het be
drag opnieuw bepaald op het oorspronke
lijke, op 8 Dec. 1937 vastgesteld bedrag, 
en op 19 Sept. 1938, met wijziging van 
het besluit van 24 Maart, de voorschotten 
opnieuw vastgesteld. Terecht is het tegen 
het besluit van 19 Sept. ingesteld beroep 
door Ged. Staten ongegrond verklaard. 
Het besluit van ::4 ,"daart als niet steu
nend op het 8 Dec. 1937 ingevolge art. 
55 bis genomen besluit, doch op een, bij 
het op 6 Jan. 1938, door den Raad onwet
tig genomen besluit, hooger gesteld bedrag 
per leerling, mist, evenals dit besluit van 
6 Jan. 1938, rechtskracht en is daarom te
recht door den Raad bij zijn besluit van 19 
Sept. 1938 ingetrokken. II October. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 101 bis). - Terecht hebben Ged. 
Staten een schoolbestuur niet-ontvanke
lijk verklaard in zijn beroep tegen een 
raadsbesluit, waarbij het gevraagde voor
schot op de vakonderwijzersvergoeding, als 
bedoeld in art. 101 bis 7e lid, niet is ver
leend, daar de wet een zoodanig beroep 
niet kent. Daaraan doet niet af, dat de 
weigering om het voorschot te verleenen 
zijn grond vindt in de omstandigheid, dat 
de raad heeft nagelaten een besluit te 
nemen als bedoeld in art. 101 bis ze lid, 
hetgeen naar de meening van het bestuur 
medebrengt, dat he t recht van beroep 
krachtens het 6e lid ook open staat tegen 
het ontbreken van zoodanig besluit. 

16 October. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 205). - Ten onrechte hebben 
Ged. Staten_. in een geval van herbouw 
van een door brand vernield gedeelte van 
een bijzondere school, beslist, dat een 
schatting van den grond en de gedeelten 

van het gebouw, die voor den aanbouw 
van nieuwe lokalen worden gebezigd, over
eenkomstig art. 205 zoe lid behoort te ge
schieden. Immers wordt door de bepaling 
van dit zoe ·Jid wel geëischt een schatting 
van de waarde van de niet meer gebruikte 
(hier : afgebrande) lokalen en verminde
ring daarmede van de krachtens het ze lid 
geschatte waarde van terrein en gebàuw, 
doch niet een herwaardeering van het 
overgeblevene, als naar de uitspraak van 
Ged. Staten zou moeten geschieden. 

30 October. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 72). - Onder " schoolmeubelen" 
zijn in het algemeen te v erstaan roerende 
zaken, in een school benoodigd, ten einde 
deze aan hare bestemming als onderwijs
inrichting te doen beantwoorden. Een 
schuim-brandbluschapparaat, dat ten doel 

· heeft, tot behoud der school, een daar ont
stanen brand te bestrijden, kan niet wor
den beschouwd als een schoolmeubel in 
den aangegeven zin. Evenmin kan hetwor
den aangemerkt als een hulpmiddel bij het 
onderwijs. De kosten van zoodanig appa
raat behooren te worden bestreden uit de 
vergoeding, bedoeld in art. 101 j 0

• art. 55 
bis. Ook kan de aanschaffing van deze ap
paraten, die geen onderdeel van het ge
bouw zullen uitmaken, niet worden opge
vat als het veranderen van de inrichting 
van het gebouw der school. De R aad had 
het schoolbestuur in dit deel van zijn ver
zoek niet-ontvankelijk moeten verklaren. 

31 October. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 51). - Ten onrechte heeft de 
Minister art. 51 6e lid toegepast, nu ap
pellant, aan wien een betrekking als on
derwijzer aan een openbare lagere school 
in Gelderland was aangeboden, en die we
duwnaar is, zijn minderjarige dochter, 
werkzaam bij een rijkr1dienst te 's-Graven
hage, alleen aldaar zou hebben moeten 
achterlaten, en hijzelf, om de aangeboden 
betrekking, die hij 10 dagen na de aan
bieding zou moeten gaan vervulle11, te 
kunnen aanvaarden, ontslag zou hebben 
moeten vragen uit de thans door hem be
kleede betrekking bij den Pensioenraad te 
's-Gravenhage, waarvoor een termijn van 
slechts 9 dagen met het oog op de belan
gen van den dienst te kort zou zijn ge
weest. z November. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswe t 
1920 art. 55bis.) - Terecht hebben Ged. 
Staten v oor de berekening van de admi
nistratiekosten v an het openbaar 1. o. niet 
in aanmerking genomen het salaris en de 
pensioensbijdrage van den gemeente-ont
vanger, in v erband met de omstandigheid, 
dat alle schoolbesturen in de gemeente de 
heffing en invordering der schoolgelden 
aan het gemeentebestuur hebben overge
laten. Afgezien overigens van de juistheid 
van de door Ged. Staten toegepaste wijze 
van berekenen van het bedrag per leerling 
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van de uitgaven voor het openbaar onder
wijs in de onderhavige gemeente, mag het 
bedrag niet worden verhoogd . boven he t
geen voldoende moet worden geachl voor 
de redelij ke behoeften van een normale 
school in deze gemeente . In casu is niet 
aangetoond, dat een normale school niet 
met het door Ged. Staten vastgesteld be
drag zou kunnen toekomen. 

I November. blz . 581 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

I920 art. 72). - Terecht is medewerking 
ex art. 72 geweigerd voor aanschaffing van 
nieuwe leermiddelen voor het spelling
onderwijs, omdat ·de thans gebezigde, in 
I9JI aangeschafte, methode verouderd zou 
zijn, aangezien het belang van het onder
wijs aan de onderhavige school zeer wel 
toelaat,. dat, naarmate de thans in gebruik 
zijnde taalboekjes versleten zullen zijn, 
geleidelijke ver{éanging daarvan door de 
door het schoolbestuur gewenschte boek
jes plaats vindt, en het geenszins noodig is, 
dat thans in alle klassen tegelijk de me
thode van het spellingonderwijs verande
ring ondergaat. 3 November. 

- Koninkl~ik besluit. (Lager Onderwijswet 
I920 art. 101ter). - Terecht heelt de Mi
nister bij de toepassing van art. 101ter 
rekening gehouden met de kosten van eene 
vakonderwijzeres voor nuttige handwer
ken voor meisjes, nu in dit geval v'00r het 
schoolbestuur bij de aanstelling van een 
boventalligen onderwijzer ingevolge art. 56 
2e lid geen keuze bestond tusschen de be
noeming van een mannelijke leerkracht en 
een onderwijzeres met akte K" daar geen 
wachtgeld werçf genoten door een -gewezen 
onderwijzeres aan deze of aan eene andere, 
onder bestuur van de schoolvereeniging 
staande, lagere school. 3 November. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
I920 art. rozter.) - Terecht heeft de Mi
nister de vergoeding, bedoeld in art. IDI, 
over I939 met toepassing van art. IOiter 
bepaald op een hooger bedrag teneinde 
het schoolbestuur in staat te stellen over 
dat jaar, evenals over het voorafgaande, 
een bedrag af te lossen op de door dit be
stuur aangegane geldleening ten behoeve 
van herstellingen aan de centrale verwar
ming. 9 November. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
I920 art. 101ter.) - Terecht heeft de Mi
nister afgewezen een verzoek om toepas
sing van art. Iorfer i. v. m. de aanwezig
heid van een vakonderwijzeres voor nut
tige handwerken, op grond dat ten tijde 
van haar aanstelling wel een vrouwelijke 
leerkracht met akte k te verkrijgen zou 
zijn geweest, en het schoolbestuur, door 
een mannelijke leerkracht aan te stellen 
een risico op zich nam, waarvan het de ge
volgen hee ft te dragen. - Evenmin be
staat grond tot toepassing van art. 101ter 
wegens kosten van vernieuwing van vloe
ren, daar de kosten van dergelijke werken 
aan de openbare school bij de vaststelling 
der vergoeding ex art. 101 zijn medegere-

kend en het niet ot:].mogelijk is, deze kosten 
over eenige jaren te verdeelen. 

11 November. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 101 ter). - Ten onrechte heelt 
de Minister toepassing van art. 101 ter ge
weigerd op grond dat het schoolbestuur 
had kunnen ontkomen aan de kosten van 
salarieering van een vakonderwij zeres 
voor nuttige handwerken, aangezien het 
bestuur, toen het aantal leerkrachten met 
één moest worden verminderd, terecht de 
aan de school verbonden onderwijzeres 
heeft ontslagen en den onderwijzer heeft 
gehandhaafd, omdat de onderwijzeres min
der dienstjaren had dan de onderwijzer en 
deze laatste daarenboven een gezin had 
met 4 kinderen. - Kosten van verfwerk 
behooren te· worden gebracht ten laste van 
het vijfjarig tijdvak, bedoeld in art. 101 Be 
lid. 15 November, 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 101ter ). -,- In de noodzakelijk
heid om tot vernieuwing van den verwar
mingsketel over te gaan kan geen bijzon
dere omstandigheid worden gezien, welke 
aanleiding zou geven tot toepassing van 
art. 101ter. Daaraan doet niet af, dat in 
casu de vernieuwing van den ketel haar 
oorzaak vond in het feit, dat de ketel niet 
berekend bleek op plotseling optredende 
ongewone koude. 23 November. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72 j 0

• art. 75). - De omstan
digheid, dat de thans aan de school gebe
zigde taalboekjes in de spelling de Vries en 
te Winkel zijn gedrukt, levert geen vol
doenden grond op om ze door andere, in 
de nieuwe spelling gedrukte, te doen ver
vangen. - Nu de tot dusver gebezigde 
leesmethode voor het aanvankelijk lees
onderwijs niet meer verkrijgbaar is en het 
voorhanden getal leesboekjes voor de in 
de re klasse aanwezige ieerlingen niet vol
doende is, kunnen door de aanvrage om 
medewerking voor het aanschaffen van een 
nieuwe leesmethode de "normale eischen" 
niet geacht worden te worden overschre
den 25 November. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
I920 art. 13). - Ten onrechte heelt de. 
raad de aan vrage ex art. 13 geweigerd op 
grond, dat niet zou zijn aan te nemen , dat 
de aanvrager bezwaren heelt tegen katho
liek onderwijs, hetwelk in vier gemeenten 
binnen een afstand van 5 K .M. van zijn 
won ing wordt gegeven, nu aanvrager in be
roep bij Ged. Staten heelt aange,voerd, da f 
zich bij hem de overtuiging gevestigd . 
hee ft , dat het openbaar onderwijs .de voor
keur verdient boven het bijzonder onder
wijs, en hij daarom zijn kind heeft ge
plaatst op de openbare school in een na
burige gemeente. 25 November. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 A rt. r o r j 0

• art. 55bis) . - De kosten, 
vallende op het sluiten van een geldlee
ning, aangegaan voor het verkrijgen van de 
gelden, benobdigd voor het storten van de j 
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bij art. 79 vereischte waarborgsom, zijn 
niet aan te merken als uitgaven ter ver
zekering van den goeden gang van het on
derwijs, bedoeld in art. 55 sub o. 

28 November. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

x920 art. roxter). - Wel moet met den 
Minister worden aangenomen, dat de kos
ten van buitengewone onderhoudswerk
zaamheden als vernieuwing van de ver
warmingsketel behooren te worden ver
deeld over verschil/ende jaren van het loo
pend 5-jarig tijdvak .. doch nu de vastge
stelde vergoeding ex art. xox welhaast ge
heel noodig is ter bestrijding der kosten, 
bedoeld in art, 55 onder e t/m h en o, als
mede van die van instandhouding, heeft de 
Mini.ster ten onrechte geoordeeld, dat bij 
zuinig beheer de vastgestelde vergoeding, 
wanneer deze gelijk zou blijven en de be
hoeften der school dezelfde zouden blijven, 
een zoodanig batig saldo zou opleveren, 
dat de kosten der ketelvernieuwing uit dat 
saldo in 3 jaar zouden kunnen worden ge
financierd. Derhalve bestaat in casu aan
leiding tot toepassing van art. 101ter. 

28 November. 
- Koninklijk besluit. (L . Onderwijswet 1920 

art. 73). - Art. 73 1e lid sub c laat blij
kens de bewoordingen toe, een.Jager aantal 
leerlingen op te geven, voor wie het ge
bouw rPimte moet bieden, dan het totaal 
aantal leerlingen, dat zou kunnen worden 
geplaatst, indien het aantal in iedere klasse 
tot het toelaatbare maximum werd opge
voerd. - In casu is sprake van aanzien
lijke toeneming der bevolking in den zin 
van het 4e Jid, nu de bevolking van het 
onderhavig deel der gemeente van 1921 
tot 1939 is toegenomen van 877 tot 1617 
zielen, welke toeneming nog geleidelijk 
doorgaat, en het aantal schoolgaande kin
deren in dat deel van 1924 tot 1937 steeg 
van 119 tot 192. 2 December. 

Ongevallenwet. 
- Besluit, houdende vaststelling van een 

algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 2c, eerste lid, der On
gevallenwet 1921. 

S . 843. 25 Februari. Blz. 64. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van ~I November 1928, S . 
425, houdende vaststelling der voorschrif
ten betreffende de inrichting van het onge
vallenregister, bedoeld in art. Bod, eerste 
lid, der Ongevallenwet 1921, gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 20 April 1938, S. 
882. S. 884. 30 Mei. Blz . 485. 

- Besluit tot bepaling van het tijdstip, waar
op de -Wet van 15 December 1938, S. 804, 
tot wijziging der Ongevallenwet 1921 en 
de wet van 15 December 1938, S. 805, tot 
wijziging der Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922 , in werking zullen treden. 

S. 886. 19 Juni . Blz. 486. 
- Besluit, tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 20 Augustus 1928, S. 336, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in de artikelen 

87a, tweede en derde lid en 87d der Onge
vallenwet 1921, zooals dat besluit is ge
wijzigd bij het Koninklijk Besluit van 9 
Februari 1929, Stbl. n °. 41. 

S. 852. 20 Juni . B lz . 462. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 16 April 1925, 
S. 145, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in a r 
tikel 29, eerste lid, der Ongevallenwet 
1921, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van II October 1937, Stbl. n °. 859. 

S. 855. 24 Juni . Blz. 465. 
- Wet, houdende wijziging van d e Ongeval

lenwet 1921. 
S 803. 1g October. Blz. 547. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Ongeval
lenwet 1921 artt . 58 en 82). - De risico
drager kan, wanneer eene beslissing van 
de R .V.B ., houdende toekenning van scha
deloossteJ/ing, door den administratieven 
rechter is vernietigd, het inmiddels ten 
onrechte uitbetaalde en hem in rekening 
gebrachte bedrag, niet van de R.V.B. te
ruRvorderen . 7 December. 

Onteigeningswet. 
- Wet, tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening, met toepassing van de 
wet van 27 Maart 1915, S. 171, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 8 Juli 1932, 
S. 342, van perceelen, erfdienstbaarheden 
en andere zakelijke rechten, noodig voor 
den aanleg van een begraafplaats in de 
gemeente Assen. 

S. 1300. 25 Maart. Blz. 252. 
- Wet tot wijziging van de onteigeningswet. 

S . 523. 17 Mei. Blz. 208. 
- Wet, tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten in 
de gemeenten Groningen en Noorddijk, 
noodig voor en ten behoeve van den aan
leg van een begraafplaat s voor de gemeen
te Groningen. 

S. 1301. 17 Mei. Blz. 252. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteige

ningswet artt. 40 en 50.)-De Rechtb. heeft 
de t•oor den onteigende ter belegging vrij 
komende gelden op een te hoog bedrag 
vastgesteld en mitsdien een te hoog bedrag 
voor rente afgetrokken van de inkomsten
vermindering. De H . R. doet ten princi
pale recht. - Hoewel verweerder de on
juiste beslissing der Rechtb. noch heeft 
uitgelokt, noch in cassatie heeft verdedigd, 
moet hij niettemin in de kosten dezer 
voorziening MTorden veroordeeld, daar, bij 
gebreke van een in cassatie in het ongelijk 
gestelde partij, moet gelden het beginsel 
van art. 50 Onteig.wet, dat de kosten -
behoudens hier niet aanwezige omstandig
heden - ten Jaste komen van de onteige
nende partij. 14 Juni. 

- Wet, tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, 
noodig voor het uitbreiden van de water
winplaats in de gemeente Laren van de 
provincie Noord-holland ten behoeve van 
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het verzorgingsgebied van het Provinciaal 
Waterleidingbedrijf van Noordholland in 
de afdeeling Zuid. 

S. 1800. 10 Augustus. Blz. 597. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 

z654; Onteig.wet art. 40). - De Rechtb. 
neemt aan, dat omtrent de verdeeling der 
meerwaarde tusschen eigenaar en beklem
den meier noch de aan het beklemrecht 
eigene bepalingen, noch de ten deze toe
passelijke plaatselijke gewoonten eene be
paalde regeling inhouden en voorts dat, 
bij gebreke van eene bepaalde regeling, de 
verdeeling bij helften moet geschieden, 
welk oordeel zij - behalve op de billijk
heid - grondt op den aard van het be
klemrecht, welke onder meer met een be
roep op hetgeen in beklembrieven is be
paald en in de praktijk geschiedt. - Uit 
een en ander volgt met genoegzame dui
delijkheid, dat de Rechtbank aan de be
doelde eigene bepalingen en plaatselijke 
gewoonten ook positieve gegevens heeft 
ontleend tot steun van hare uitspraak. Het 
middel, waarbij het tegendeel wordt be
weerd, mist derhalve feite/ijken grondslag. 
(Voor het van het gevoelen der Rechtb. 
afwijkende oordeel der deskundigen om
trent bovenbedoelde verdeeling der meer
waarde, zie het arrest, Red.). 

z8 October. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 

artt. 50 en 54). - De bij dit art. genoem
de wettelijke interessen vormen een ge
fixeerde vergoeding, onafhankelijk hier
van, of de werkelijk door de inbezitneming 
geleden schade meer of minder bedraagt. 
Eenige andere of verdere vergoeding we
gens de voorloopige inbezitneming, zooals 
hier een bedrag van f 65.53 voor grond
lasten, straatgeld en brandverzekering voor 
de tusschenkomende partij, is in strijd met 
de wet. - Het bedrag der schadeloosstel
ling met f 65.53 verminderd, echter met 
veroordeeling van eischer in de kosten van 
cassatie, nu de verweerders bedoelde be
slissing niet hebben uitgelokt en zich in 
cassatie gaal en onvoorwaardelijk hebben 
gerefereerd, terwijl de definitieve schade
loosstelling meer bedraagt dan het door 
eischer aangeboden bedrag. z8 October. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 
art. 39). - In het stelsel der wet komt 
bedrijfsschade - welke ook onder de wer
king van art. 39 Onteig.wet valt - niet in 
aanmerking met betrekking tot het ont
eigende goed, voor zoover dit na de ter 
visie legging voor het bedrijf is ingericht 
of veranderá, doch wèl met betrekking tot 
het niet onteigende, dat na die nederleg
ging zoodanige behandeling heeft onder
gaan. I November. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten , 
noodig voor en ten behoeve van den aan
leg van een opslagplaat· <foor vuilnis c.a. 
te Kollum in de gemeente Kollumerland 
en Nieuwkruisland. 

S. 1302. 2 November. Blz. 584. 

- Wet, tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, 
noodig voor en ten behoeve van den bouw 
van een nieuwen omroep-zender door de 
N. V. Nederlandsche Omroep Zender 
Maatschappij (Nozema). 

S. 1303. 16 November. Blz. 722. 
- Besluit tot verklaring van het algemeen 

nut der onteigening van perceelen, erf
dienstbaarheden en andere zakelijke rech
ten, noodig voor het uitbreiden van het 
aan de Keizerstraat te Gouda gelegen 
schoolgebouw voor uitgebreid lager onder
wijs der Vereeniging tot Stichting en In
standhouding van Vrije Scholen op Gere
formeerden Grondslag aldaar. 

S. 1304. 16 November. Blz. 723 . 
- Besluit tot verklaring van het algemeen 

nut der onteigening van perceelen, erf
dienstbaarheden en andere zakelijke rech
ten, noodig voor en ten behoeve van den 
bouw van een nieuw raadhuis te 's-Gra
venhage. 

S. 1305. 16 November. Blz. 723. 
- Wet, houdende verklaring van het alge

meen nut der onteigening van onroerend 
goed onder de gemeente Heerlen, ter be
waring van natuurschoon, gevormd door 
bosschen en andere houtopstanden. 

S. 1602. 16 November. Blz. 861. 
- Wet, houdende verklaring van het alge

meen nut der onteigening, met toepassing 
van de wet van 27 Maart 1915, S. 171, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 Juli 
1932, S. 342, van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor de uitbreiding der algemeenebegraaf
plaats te Vianen. 

S. 1306. 14 December. Blz. 723. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening, met toepassing van de wet 
van 27 Maart 1915, s: 171, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 8 Juli 1932, S. 342, 
van perceelen, erfdienstbaarheden en an
dere zakelijke rechten, noodig voor den 
aanleg van een nieuwe algemeene begraaf
plaats te Gouda. 

S. 1307. 21 December. Blz. 723. 
- Wet, houdende regelen tot verklaring van 

het a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten , noodig voor het uitbreiden 
van het artillerie-schietterrein der Leger
plaats bij Oldebroek, met perceelen gele
gen in de gemeenten Oldebroek en Doorn
spijk. S. 1501. 29 D ecember. Blz. 857. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
b aarheden en andere zakelijke rechten, 
noodig voor uitbreiding van het waterwin
ningsgebied van de N. V. Waterleiding 
Maatschappij voor Zuid-Limburg, geves
tigd te Maastricht, over de gemeenten 
Ambij en Meerssen en in de gemeente Wit
tem. S . 1801. 29 December. Blz. 861. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, 
noodig voor het verkrijgen van een hoofd-

j 
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oefenterrein in de gemeenten Anlo en Zuid
laren voor het garnizoen te Zuidla ren. 

S . 1502. 30 D ecember. Blz. 857. 
Oorlogszee - en -Iuch tvaar tverzekecingswet. 
- Wet, houdende verlenging ván den ter

mijn, gedurende welken de Algemeene 
Vorderingswet 1938, de W et economische 
verdedigingsvoorbereiding 1938, de Prijs
opdrijvingswet 1938, de Schepenvorderings
wet 1938, de Schepenuitvoerwet 1938, de 
Oorlogszee- en luchtvaartverzekeringswet 
1938, de Distributiewet 1938 en de B o
demproductiewet 1938 van kracht zijn. 

S. 600. 23 F ebruari. Blz. 22. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

tijdstip, waarop de Oorlogszee- en lucht
vaartverzekeringswet 1938 in werking zal 
treden. 

S . 682 . 19 April. Blz. 247. 
Openbare uitgaven. 
.:_ Wet tot aanvulling en wijziging van de 
· afdeelingen 9 en 10 der Wet van 29 No-

vember 1935, S . 685, tot verlaging van de 
openbare uitgaven (met het oog op para
graaf 47 der wet: Coördinatie van het ver
keer). S . 521. II Februari. Blz. 207. 

- Besluit tot vaststelling van den datum 
van inwerkingtreding van paragraaf II , 
voor zoover nog niet in werking getreden, 
en paragraaf 13 van de wet van 29 No
vember 1935, S. 685, tót verlaging van de 
openbare uitgaven. 

S. 285. 23 November. Blz. 641. 
Openbare vervoermJddelen. 
- Wet tot aanvulling en wijziging van de 

afdeelingen 9 en 10 der Wet van 29 No
vember 1935, S. 685, tot verlaging van de 
openbare uitgaven (met het oog op para
graaf 47 der wet: Coördinatie van het ver
kèer). S . 521. II F ebruari. Blz. 207. 

- Wet, betreffende het vervoer van perso
nen met motorrijtuigen (Wet Autovervoer 
Personen) . S . 527. 24 Juni. Blz. 313. 

- B esluit tot uitvoering van de Wet Auto
vervoer P ersonen. (Uitvoeringsbesluit 
Autovervoer Personen 1939.) 

S. 564. 10 Augustus. Blz. 325. 
- Besluit, houdende beslissing op beroepen 

tegen beschikkingen van de Commissie 
Vervoervergunningen, omtrent aanvragen 
om v ergunning tot het in werking brengen 
van autobusdiensten voor mijnwerkersver
voer in Zuid-Limburg. 

S . 2591. 5 September. Blz. 723. 
- Besluit tot int rekking van de artikelen 5C 

tot en met 5L van het Koninklijk Besluit 
van 31 Juli 1880, S . 121 , houdende bepa
lingen t er verzekering v an de veiligheid 
der reizigers met openbare middelen van 
vervoer. 

S. 566. 6 October. Blz. 541. 
Paarden wet. 
- Wet, houdende nieuwe bepalingen tot re

geling van de paardenfokkerij (Paarden
wet 1939). 

S . 620. 16 Maart. Blz. 222. 
- Besluit tot uitvoering van de P aardenwet 

1939 (,,Paardenbesluit 1939"). 
S. 679D. 25 Juli . Blz. 368. 

Pensioenen en wachtgelden. 
- Besluit "tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 24 Maart 1923, S. 108, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 49 der P en 
sioenwet 1922 (Stbl. n °. 240). 

S . 343. 28 Maart. Blz. 307. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Wachtgeldbesluit art. z, laatste 
Jid) . - De woorden "werkzaamheden, die 
een tijdelijk karakter dragen" behooren, 
nu zij een uitzondering inhouden op een 
uitzondering, niet enger te worden geïn
terpreteerd çlan strikt noodzakelijk is. -
D e werkzaamheden van rijksinspecteur bij 
de werkverschaffing dragen - ook al mag 
de werkloosheid een permanent euvel ge
noemd worden - een tijdelijk karakter. 
De ontslagen inspecteur heef t m itsdien 
geen recht op wachté,eld. 20 April . 

- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 24 Maart 192:-i, S. 108, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 49 der P en
sioenwet 1922 (Stbl. n °. 240) . 

S . 354. 26 Juli. Blz. 310. 
- Besluit tot vaststelling van eene bijzon

dere regeling in zake toekenning van 
wachtgeld aan den met ingang van 1 Juni 
1939 eervol ontslagen D irecteur van de 
W erkverschaffing en Steunverleening Dr. 
D . G . D raayer. 

· S . II40. 3 Augustus. Blz. 562. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep . ( Wachtgeldbesluit art. 6.) - Het 
genieten van inkomsten of meerdere in
komsten, waarover deze bepaling spreekt, 
doelt op het ontvangen van, op het daad
werkelijk de beschikking krijgen over, zoo
danige inkomsten; beslissend met het oog 
op de vraag, of de bepaling van dit art. 6, 
laatste lid, moet worden toege past, is dus 
niet, wanneer de inkomsten zijn verdiend, 
maar wanneer zij zijn getoucheerd. 

z4 September. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad v an 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, ze 
Jid, Wachtgeldbesluit art. 5). - Bij de be
rekening van wachtgeld aan den eervol 
ontslagen machinist van een waterschap 
is terecht uitsluitend in aanmerking geno
men het geldsbedrag, dat de betrokkene 
ten Jaste van het w aterschap genoot en 
zijn terecht buiten aanmerking gela ten 
diens emolumenten als vrij wonen, vrij lei
dingwater, vrij electrisch licht en vrijdom 
van vischrecht. - Onder de toelagen , be
doeld in art. 5. eerste lid, van het Wacht
geldbesluit zijn zoodanige emolumenten 
niet begrepen, want onder die uitdrukking 
kunnen slechts in geld uit te keeren be
standdeelen van het salaris worden ver
staan. z 9 October. 

- W et, houdende wijziging van de Pensioen
wet voor de S poorwegambtenaren 1925, S. 
294. 

S . 529. 22 December. Blz. 743. 
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Plantenzlektewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Planten

ziektewet art. 9; Wet bestrijding Colorado
kever art. 5). - Req. meent, dat zijn ver
oordeeling berust op art. 9 der Planten
ziektewet, waarbij strafbaar is gesteld 
overtreding van krachtens of naar aanlei
ding dier wet te stellen wettelijke voor
schriften, terwijl hij veroordeeld is wegens 
het niet voldoen aan het schriftelijk bevel 
van den Burgemeester, hoedanig bevel niet 
is een voorschrift in art. 9 bedoeld. -
Req. heeft echter door nalatig te blijven 
in het tenuitvoer/eggen van een hem door 
den Burgemeester gegeven schriftelijk be
-irel overtreden het wettelijk voorschrift 
van art. 5 der Wet van 27 Dec. 1934 hou
dende bepalingen tot bestrijding van den 
coloradokever, welke wet strekt tot vol
doening aan art. 3 der Plantenziektewet. 
Terecht heeft de Kantonr. in zijn vonnis 
deze opvatting gehuldigd. - [Anders Adv.
Gen. Rombach]. 12 April. 

Posterlj en giro. 
- Besluit tot wijziging van het Organiek 

Besluit P.T.T. 1928. ' 
S. 384. 4 ;M:1-3:rt. Blz. 193. 

- Besluit, houdende w1Jz1gmg van het 
Postbesluit '1925, S. 396, van het Pakket
postbesluit, S . 1919, n ° . 574, en van het 
Internationaal Postbe~luit 1934, Stbl. 570. 

S . 34x. 8 Maart. Blz. 16. 
- Besluit, houdende aanwijzing van de stuk

ken, welke onder genot van vrijstelling van 
port kunnen worden verzonden . 

S. 385. 12 April. Blz. 194. 
.::,_ Besluit tot wijziging van het Girobesluit-

1934 (Stbl. n °. 493). 
S. 349. 6 Juni. Blz. 508. 

- Besluit tot wijziging van het Organiek 
Besluit P.T.T. 1928. 

S. 386. 8 Juli. Blz. 3n. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip, waar

op enkele artikelen van de Girowet, S. 307, 
van 1936, het Gemeentegirobesluit-1938, 
S . 359A, en het Koninklijk besluit van 13 
Juni 1939, S. 352, tot wijziging van eerst
genoemd besluit in werking treden. 

S. 387. 10 Augustus. Blz. 394. 
- Besluit, tot mogelijke tijdelijke afwijking 

van enkele bepalingen van het Internatio
naal P ostbesluit 1934 (Stbl. n ° . 570). 

S. 355. 5 October. Blz. 514. 
- B esluit tot uitgifte van bijzondere brief

kaarten, ten bate van het Algemeen Steun
comité 1939. 

S. 389 A. 3 November. Blz. 642. 
Provinciaal bestuur. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

Gedeputeerde Staten van Friesland, be
treffende ruiling en verkoop van grond 
onder Wymbritseradeel. 

S. 2310. 8 Mei. Blz. 260. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Provin

ciale Wet art. 138; B. W. art. 625; Gel
dersch Rivierpolderreglement art. 363.) -
Art. 363, lid 4 van het Geldersche Rivier
polderreglement zou alleen dan bindende 
kracht missen, indien zij niet inhield een 
beperking van den eigendom, doch, zooals 

req. meent, zou leiden tot vernietiging van 
den eigendom of tot onteigening zonder 
schadevergoeding. Noch het een noch het 
ander is echter het geval. - Niet blijkt, 
dat de Rechtb. met de overweging, dat een 
reparatie van een schuur, wanneer het uit
breken en weer opmetselen van twee mu
ren noodzakelijk is, als gedeeltelijke her
bouw moet worden aangemerkt, aan het 
begrip "her- of verbouw" in gezegd lid 4 
van art. 363 een andere beteekenis heeft 
toegekend, dan die, welke het in deze be
paling heeft. - Ambtshalve de qualifica
tie verbeterd. 8 Mei. 

-Arrest van den Hoogen Raad.(Reglement 
op de wegen van Zuid-Holland art. 7, Sv. 
art. 359.) - Het verbod van art. 7, lid 1 

aanhef en onder b is aldus te verstaan, dat 
het ook reeds bij het gebruiken van den 
provincialen weg tot het behouden van een 
uitweg wordt overtreden. - De stelling 
van req., dat het aan hem toekomend recht 
van uitweg een ander gebruik zou toelaten 
dan bij de door de Rechtb. vermelde voor
waardelijke vergunning wordt toegestaan, 
stuit af op de feitelijke beslissing van de 
Rechtb. dat zulks niet het geval is. - De 
eisch, dat het vonnis den inhoud der be
wijsmiddelen bevat, wordt slechts m. b. t. 
de t.1.1. en bewezen feiten gesteld. 

15 Mei, blz. 576. 
- B esluit, tot schorsing: van het besluit van 

Gedeputeerde Staten vanZuidholland van 
14 Juni 1939, n °. 20/x, strekkendetotgoed
keuring van het besluit van den raad der 
gemeente Voorschoten d.d. 17 Februari 
1939, voor zoover betreft den aankoop van 
de daarin onder I, a en b, vermelde eigen
dommen en tot goedkeuring van het be
sluit van vorengenoemden raad d.d. 10 
Maart 1939. 

S . 2319 B. 2 Augustus. Blz. 597. 
- B esluit , tot schorsing van een besluit van 

Gedeputeerde Staten van Zeeland betref
fende verkoop van grond onder Zoute
lande. 

S. 2319 C. 21 Augustus. Blz. 598. 
- Besluit, tot schorsing vari het besluit van 

Gedeputeerde Staten der provincieNoord
holland van 5 Juli 1939, n °. 247, tot goed
keuring, voor zooveel noodig, van het be
sluit van den raad der gemeente Naarden 
van 29 Juni 1939, strekkende o.m. tot den 
aankoop van de roerende en onroerende 
goederen van de N . V. Zwemstadion al
daar. 

S. 2319 D. 4 September. Blz. 598. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Reclame

verordening v. Gelderland art. 1). - Een 
boven den ingang van een hotel bevestigd 
bord met opschrift als het onderhavige, 
dat de soort en den naam van de in het 
pand gedreven inrichting aan de voorbij
gangers kenbaar maakt, zonder echter op 
eenigerlei wijze deze inrichting aan te prij
zen of de bijzondere aandacht van het pu
bliek daarop te vestigen, dient niet tot re
clame in den zin van art. 1, Jid 1 der Gel
dersche reclameverordening. 

20 N ovember. 

J 
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- Besluit tot schorsing van het besluit van 
Gedeput. Staten der Provincie Utrecht, 
van 10 October I939, afdeeling 3, N °. 
3793/2665, waarbij goedkeuring werd ver
leend aan het besluit van den Raad der 
gemeente Zuilen van II Mei I939, tot het 
vaststellen van een verordening, regelende 
het verleenen van wachtgeld, respectieve
lijk pensioen aan de wethouders en van 
pensioen aan de weduwen en (of) weezen 
van de wethouders of de gepensionneerde 
oud-wethouders der gemeente Zuilen. 

S. 23I9 J . 23 November. Blz. 862 . 
PrijsoJ)drijvlngs wet. 
- Wet, houdende verlenging van den ter

mijn, gedurende welken de Algemeene 
Vorderingswet I938, de Wet economische 
verdedigingsvoorbereiding I938, de Prijs
opdrijvingswet I938,de Schepenvorderings
wet I938, de Schepenuitvoerwet I938, de 
Oorlogszee- en luchtvaartverzekeringswet 
I938, de Distributiewet I9_18 en de Bo
demproductiewet I938 van kracht zijn. 

S . 600. 23 Februari. Blz. 22. 
- Wet, houdende regelen teneinde het op

drijven van prijzen van goederen en dien
sten, alsmede het hamsteren van goederen, 
in geval van oorlog, oorlogsgevaar of an
dere buitengewone omstandigheden te 
voorkomen (Prijsopdrijvings- en hamster
wet I939). S . 634. 24 Juni . Blz. 35I. 

- Besluit tot uitvoering van artikel IS van 
de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet I939· 

S. 679Y. 29 Augustus. Blz. 386. 
Rechtswezen. 
- Besluit, inzake vaststelling van den dag 

van inwerkingtreding van de wet van 27 
Mei I938, S. 20I, houdende nadere wijzi
ging van de wet van s Juli I910, S . I8I, 
tot regeling van de samenstelling van den 
hoogen raad, de gerechtshoven, de arron
dissements-rechtbanken en de kantonge
rechten en van de jaarwedden der rechter
lijke ambtenaren alsmede van de klassen 
der rechtbanken en kantongerechten (Her
klasseering van kantongerechten) . 

S . 28I. IS April. Blz. 304. 
- Wet, houdende vaststelling van regelen 

betreffende het gelijktijdig genot van bur
gerlijke en militaire belooning ten aanzien 
van de bezoldigde leden van de rechter
lijke macht en van de bezoldigde burger
lijke leden van de militair-rechterlijke 
macht. 

S. 205. I6 September. Blz. 447. 
- Wet, houdende nadere voorzieningen be

treffende de militaire justitie. 
S . 206. 30 November. Blz. 640. 

- Besluit tot instelling van drie militaire 
arrondissementen. 

S. 286. 2I December. Blz. 739. 
Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren I934 (S. HJ33, n ° . 783), laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
8 November I938 (Stbl. n °. 355). 

S. 340. I3 Februari. Blz. I85. 

- Besluit tot wijziging van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren I934 
(S. I933, n ° . 783), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van I3 Februari I939 
(Stbl. n °. 340). 

S. 342. 23 Maart. Blz. I87. 
- Besluit, houdende nadere regelen betref

fende de commissie, bedoeld in artikel 
97b, 3de lid , van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement. 

S. I8o. 25 Maart. Blz. u6. 
- Beschikking van den Minister van Staat, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
n °. 155, Kabinet M.R. , houdende een lijst 
van insignes en onderscheidingsteekenen 
door Rijksambtenaren in dienst of in uni
form gerechtigd te worden gedragen. 

31 Maart. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

het Algemeen Ambtenarenreglement Sta
ten-Generaal. S . 347. 4 Mei. Blz. 308. 

- Besluit tot aanvulling van het Arbeids
overeenkomstenbesluit Staten-GeneraaJ.. 

S . 348. 4 Mei. Blz. 309. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 29; 
Bezoldigingsbesluit Burg. Rijksambtena
ren 1934 Bijl. C. hfdsf. Il.) - Men !can 
als ge.machtigde in eene, en als getuige 
(-deskundige) in. een andere, volkomen 
analoge, zaak worden gehoord. - De 
leeraar, die verbonden is aan één school, 
aan welke zijn wedde wordt berekend naar 
Rijkssalarisnormen, en aan een of meer 
scholen zonder zoodanige normen, heeft 
recht op zijn l'Olledige salaris, berekend 
naar art. 2 van Bijl. C. hfdst. Il van het 
Bezold. Besluit Burg. R . A. 1934, en valt 
niet - blijkens den duidelijken , zij het 
niet bedoelden tekst van art. 20, Jid 6, van 
dit hfdst. II - onder de leeraren, op wier 
salaris de korting volgens art. 20 mag wor
den toegepast. 25 Mei. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren I934, S. 1933, n °. 783, laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 23 
Maart 1939 (Stbl. n °. 342). 

S. 351. 13 Juni . Blz. 510. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934, S. 1933, n °. 783, laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 13 
Juni 1939 (Stbl. n ° . 351). 

S . _3.';6. 6 October. Blz. 514. 
- Besluit tot wijziging van het Bezoldigings

besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, 
S. 1933 n °. 783, laatstelijk gewijzigd bij 
het Koninklijk besluit van 6 October 1939 
(Stbl. n °. 356). 

S . 357. 4 December. Blz. 64I. 
- Besluit, tot wijziging o.m. van het Ko

ninklijk besluit van 25 Maart 1939, S . 180, 
houdende nadere regelen betreffende de 
Commissie bedoeld in art. 97b, 3e lid, van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement. 

S. 189 B. 12 December. Blz. 738. 
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Rijksbelastingen. 
- Wet, houdende tijdelijke voorzieningen 

tot versterking van de middelen tot dek
king van de uitgaven des Rijks . 

S. 407. 2 December. Blz. 642. 
- Besluit, houdende vrijstelling van rechten 

verschfildigd voor verrichtingen ten hy
potheekkantore, welke verband houden 
met de uitvoering van de Algemeene Vor
deringswet 1939. 

S. 446. 19 December. Blz. 741. 
Rijkspolitie. 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van het Organisatiebesluit Rijksveldwacht, 
Staatsblad 1936, n °. 241. 

S. 243. 17 Juni. Blz. 304. 
- Besluit, houdende bepalingen omtrent de 

politiaire en de militaire grensbewaking. 
S. 282. 1 Juli. Blz. 305. 

- Besluit, houdende wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 1 Juli 1939, S . 282, be
treffende de politiaire en de militaire 
grensbewaking. 

S. 283. 4 September. Blz. 392. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 1 Juli 1939, S. 282, 
betreffende de politiaire en de militaire 
grens bewaking. 

S. 284. 21 October. Blz. 508. 
Rijksveldwacht. 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van het Organisatiebesluit Rijksveldwacht, 
Staatsblad 1936, n °. 241. 

S. 243. 17 Juni. Blz. 304. 
Rijtijdenwet. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
de artikelen 1, 7 en 15 der Rijtijdenwet 
1936. (Rijtijdenbesluit.) 

S. 842. 17 Februari. Blz. 55. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 

waarop de Rijtijdenwet 1936 in werking 
treedt. 

S. 888. 17 Juli. Blz. 487. 
Sanctl.ewet. 
- Besluit, houdende intrekking van de met 

het oog op de vijandelijkheden in Spanje 
getroffen maatregelen. 

S. 160. 8 Juli. Blz. 298. 
Scheepvaart. 
- Besluit tot het van kracht verklaren voor 

den Rijn in Nederland, met inbegrip van 
de Waal en de Lek, van een reglement 
van politie voor de Rijnvaart. 

S. 14. 13 Februari. Blz. 117. 
- Wet, houdende verlenging van den ter

mijn, gedurende welken de Algemeene 
Vorderingswet 1938, de Wet economische 
verdedigingsvoorbereiding 1938, de Prijs
opdrijvingswet 1938, de Schepen vorderings
wet 1938, de Schepenuitvoerwet 1938, de 
Oorlogszee- en luchtvaartverzekeringswet 
1938, de Distributiewet 1938 en de Bo
demproductiewet 1938 van kracht zijn. 

S . 600. 23 Februari. Blz. 22. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 10 September 1937, 
S. 287, tot aanwijzing van de ambtenaren 

van aanmonstering, belast met de afgifte 
van monsterboekjes. 

S. 280. 25 Februari. Blz. 16. 
- B esluit tot wijziging van het reglement 

van politie voor de Merwede en de Noord, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 4 
October 1913, S. 379, en het laatst ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 26 
Juli 1935, Stbl. 430. 

S. s61. 4 Maart. Blz. 21. 
- Besluit tot aanwijzing van de ambtenaren 

en beambten, belast met de handhaving 
van de politiebepalingen der herziene akte 
omtrent de Rijnvaart van 17 October 1868, 
sedert gewijzigd, en van de op die akte 
gegronde politiereglementen. 

S. 562 . 14 Juni. Blz. 449. 
- Besluit tot vervanging van Bijlage_ I (mo

del voor het scheepsdagboek van een zee
schip) , van Bijlage II (model voor het 
dagboek van een vis; chersschip) en van 
Bijlage III (model voor het machine-dag
boek van een zeeschip), behoorende bij de 
Koninklijke besluiten van den 4den No
vember 1926, S . 369, en van den 5den 
Februari 1934 (Stbl. n °. 41) . 

S. 563. 17 Juni. Blz. 523. 
- Wet, houdende goedkeuring van het te 

Genève gesloten verdrag, met aangehecht 
protocol, van 9 D ecember lQ'!O tot vast
stelling van eenige eenvormige regelen be
treffende aanvaring in de binnenscheep• 
vaart. S. 24. 24 Juni. Blz. 285. 

- Wet, houdende goedkeuring van het te 
Genève gesloten verdrag, met aangehecht 
protocol en bijlagen, van 9 December 1930 
nopens de teboekstelling van binnensche
pen, de zakelijke rechten op die schepen 
en andere daarmede samenhangende on
derwerpen. S. 25. 24 Juni. Blz. 288. 

- Wet, houdende nieuwe wettelijke regeling 
van het binnenvaartrecht. 

S. 201. 24 Juni. Blz. 487. 
- Wet, houdende uitvoering van het te Ge

nève gesloten verdrag, met aangehecht pro
tocol en bijlagen, van 9 December 1930 no
pens de teboekstelling van binnenschepen, 
de rechten op die schepen en andere daar
mede samenhangende onderwerpen. 

S . 202. 24 Juni. Blz. 300; 
- Wet, houdende regelen met betrekking 

tot het vorderen, in geval van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone om
standigheden, van Nederlandsche zeesche
pen ten behoeve van Volkshuishouding en 
landsverdediging (Zeeschepenvorderings
wet z939). S. 635. 24 Juni. Blz. 354. 

- Wet, houdende regelen teneinde te waar
borgen, dat Nederland, in geval van oor
log, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden, in voldoende mate de be
schikking blijft behouden over scheeps
ruimte (Wet behoud scheepsruimte 1939.) 

S . 636. 24 Juni. Blz. 356. 
- Wet, houdende regelen teneinde de Re

geering te machtigen tot het aangaan in 
geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden van verze-



s ALPHABETISCH REGISTER 1939 78 

keringsovereenkomsten op het terrein van 
de scheepvaart en de luchtvaart (Zee- en 
luchtvaartverzekeringswet 1939) . 

S. 637. 24 Juni. Blz. 358. 
- Wet, houdende wijziging van de Zee- en 

luchtvaartverzekeringswet 1939. 
S . 639 C . 12 Augustus. Blz. 403. 

- Besluit tot vaststelling van een algemee
nen maatregel van bestuur,houdende voor
schriften inzake de monstering binnen het 
Koninkrijk in Europa voor Nederlandsch
Indische, Surinaamsche en Curaçaosche 
zeeschepen. 

S . 244. 22 Augustus. Blz. 507. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 4, derde 

lid van de Zeeschepenvorderingswet 1939. · 
S. 679 V. 29 Augustus. Blz. 383. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 4, lid 4 , 
van de Wet behoud scheepsruimte 1939. 

S. 679 W. 
0
29 Augustus. Blz. 384. 

Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van den 8sten October 1937, S. 
579B, tot vaststelling van een algem eenen 
maatregel van bestuur ter uitvoering van 
art. 2, lid 3, van de Wet op de Zeevaart
diploma's 193'1, S. 456. 

S 567. 21 October. Blz. 542. 
- Besluit, tot nadere wijziging van het Sche

penbesluit, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van den 26sten November 1932, S . 
563, en gewijzigd bij Koninklijke besluiten 
van den 22steri October 1936, S. 579 D , en 
van den 2osten Augustus 1937 (Stbl. n ° . 
,;77). S. 570. 27 December. B lz. 8u. 

Schepenuitvoerwet. 
- Wet, houdende verlenging van den ter

mijn, gedurende welken de Algemeene 
Vorderingswet 1938, de Wet economische 
verdedigingsvoorbereiding 1938, de Prijs
opdrijvingswet 1938,de Schepenvorderings
wet 1938, de Schepenuitvoerwet 1938, de 
Oorlogszee- en luchtvaartverzekeringswet 
1938, de Distributiewet 1938 en de Bo
demproductiewet 1938 van kracht zijn. 

S. 600. 23 Februari. Blz. 22 . 
Spoor- en tramwegen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Tramweg

reglement art. 56; Sr. art. 40). - Uit de 
verklaringen van twee getuigen en van 
verd. zelf heeft de Rechtb. kunnen aflei
den, dat ook binnen het baangedeelte, 
waarop niet sneller dan z5 K .M. per uur 
mag worden gereden, de tram reed met een 
grootere dan de daar toegelaten snelheid. 
- Uit de tot het bewijs gebezigde verkla
ringen inzonderheid uit de verklaring van 
den autobestuurder heeft de Rechtbank 
kunnen opma!!:en, dat de autobus bij het 
oversteken van de trambaan normaal reed 
en dat er voor req. geen aanleiding bestond 
er op te rekenen, dat de bestuurder van de 
autobus wist_, dat het tramrijtuig in aan
tocht was, en die autobus wel voor de krui
sing zou stoppen. - De Rechtb. heeft, 
door req.'s beroep op overmacht wegens 
het niet hebben van een snelheidsmeter in 
den tramwagen te verwerpen op grond, dat 
een behoorlijk wagenvoerder, en zeker een 

met jarenlange ervaring, in staat moet .zijn 
om ook zonder zoodanig instrument er 
voor zorg te dragen, dat de snelheid van 
het door hem bestuurde voertuig de hem 
voorgeschreven grenzen niet overschrijdt, 
niet blijk gegeven het begrip overmacht 

· onjuist te hebben opgevat. 27 Maart . 
- Wet tot naasting van twee locaalspoor

wegen en een tramweg. 
S. 525. 26 Mei. Blz. 210. 

- Koninklijk besluit. (Wet van z5 Dec. z9z7 
S. 703 Art. 2 jis artt. 4 en 7.) - Wel geeft 
de wet niet aan, in welke gevallen intrek
king der vergunning kan geschieden, doch 
naar de strekking der wet moet worden 
aangenomen, dat zoodanige intrekking mo
gelijk is, wanneer naar het oordeel van 
Ged. Staten het wegbelang de instandhou
ding van de tra.mbaan op de wegen, waar
voor de vergunning geldt, niet langer zou 
gedoogen. - Art. 7 heeft geen betrekking 
op den hinder, die voor de weggebruikers 
uit het medegebruik van den weg door de 
spoor- of tramwegmaatschappij voort
vloeit. 27 Mei . 

- Besluit tot nadere wijziging van het Al
gemeen Reglement Dienst. 

S . 565. 1 September. Blz. 541. 
- Wet tot bekrachtiging van eene overeen

komst betreffende den naastingsprijs van 
den Noord-Frieschen locaalspoorweg. 

S. 1521. 30 November. Blz. 857. 
Statistiekrecht. 
- Wet tot wijziging van de Tariefwet 1934 

en de Wet op het Statistiekrecht (S. 1932, 
n ° . 231). 

S. 408. 14 December. Blz. 772. 
Strafrecht en Strafvordering·. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

wet van 22 April 1855, S. 32, tot regeling 
en beperking der uitoefening van het regt 
van vereeniging en vergadering, en van 
eenige daarmede verband houdende arti
kelen van de Wetboeken van Strafrecht en 
Strafvordering. 

S. 200. 13 Mei. Blz. 2gg. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 1 Mei 1914, S. 191, sedert ge
wijzigd, houdende aanwijzing van de auto
riteit, bedoeld in artikel 1 van elk der bij 
de wetten van 31 D ecember 1906, S . 369, 
en van 3 0 Maart I91:2, S. 1:32, goedgekeur
de internationale Regelingen, onderschei
denlijk strekkende tot bestrijding van den 
vrouwenhandel en tot beteugeling van de 
verspreiding van ontuchtige uitgaven. 

Stuwadoorswet. 
S. 242. 7 Juni . Blz. 303 . 

- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
besluit van 5 September 1916, S. 436, en 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van b estuur betreffende het register 

van stuwadoorsondernemingen (.,Register
besluit Stuwadoorswet"). 

S . 856. II Juli . Blz. 465. 
- B esluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 5 September 1916, S. 431, en 
tot vaststelling van een algemeenen maat-
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regel van bestuur, als bedoeld in de arti
kelen 6 en 7 der Stuwadoorswet (,,Con
trolebesluit Stuwadoorswet") . 

S. 857. 11 Juli. Blz. 467. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 5 September 1916, S. 432, èn 
tot vaststellirlg van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 9 
der Stuwadoorswet (.,Werktijdenbesluit 
Stuwadoorswet"). 

S . 858. II Juli. Blz. 468. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 5 September 1916, S. 434, en 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld bij artikel 
1 7 der Stuwadoorswet. 

S. 859. II Juli. Blz. 472. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 5 September 1916, S. 435, en 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 
19, achtste lid, der Stuwadoorswet (,,Re
glement voor de Commissiën van advies 
voor den havenarbeid"). 

S. 860. II Juli . Blz. 474. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 19bis der Stuwadoorswet (,.Regle
ment voor de stuwadoorsveiligheidscom
missies"). 

S. 861. II Juli. Blz. 477. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 28, tweede lid, der Stuwadoorswet 
(,.Bazenbesluit Stuwadoorswet"). 

S. 862 . II Juli. Blz. 480. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 

waarop de wet van 27 Juli 1931 , S. 331 
(gewijzigd bij de wet van 5 Augustus 1938, 
S. 802), tot wijziging van de Stuwadoors
wet, gedeeltelijk in werking treedt. 

S. 887. II Juli. Blz. 487. 
Successiewet. 
- Arrest va; den Hoogen Raad. (Successie

wet art. 67). - Feitelijk is vastgesteld, 
dat tusschen de gedane schenkingen en het 
huwelijk van gedaagden geenerlei verband 
is gelegd, zoodat op het oogenblik van de 
tot standkoming der schenkingen, zes da
gen vóór het huwelijk, niet vaststond, dat 
de geschonken gelden ten goede zouden 
komen aan het door gedaagden te vormen 
gezin. - Deze schenkingen verschillen zóó 
aanmerkelijk van schenkingen aan gehuw
de personen, waarvoor de bijzondere rege
ling van art. 67 Successiewet is getroffen, 
dat deze regeling op deze schenkingen 
geen toepassing kan vinden, ook al zouden 
de betrokkenen juist met het oog op het 
bepaalde in dit art. de schenkingen op de 
onderhavige wijze vóór het huwelijk van 
begiftigden hebben doen plaats vinden. 

z Februari. 
- Besluit houdende bepalingen ter uitvoe

ring va;. artikel 3, lid 5, der Successiewet, 
zooals dit is vastgesteld bij de wet van 21 
December 1936, S. 406 (Uitvoeringsbe
sluit artikel 3 Successiewet) . 

s: 444. 2 September. Blz. 522. 

Sulkerwet. 
- Besluit, houdende voorschriften ·omtrent 

het bepalen van het gehalte van suiker en 
van den zuiverheidsfactor van melado, me
lasse, stroop en andere suikerhoudende 
vloeistoffen. 

S. 441. 23 Maart. Blz. 199. 
Suriname en Curaçao. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van be.stuur,houdende voor
schriften inzake de monstering binnen het 
Koninkrijk in Europa voor Nederlandsch
Indische, Surinaamsche en Curaçaosche 
zeeschepen. 

S. 244. 22 Augustus. Blz. 507. 
- Besluit, tot nadere wijziging van het "Be

sluit Internationaal Betalingsverkeer Ne
derlandsch-Indië 1934", het "Besluit In
ternationaal Betalingsverkeer Suriname 
1934" en het "Besluit Internationaal Be
talingsverkeer Curaçao 1934". 

S. 940. 14 Octob_er. Blz. 558. 
- Wet, houdende nadere verlenging van den 

termijn der opschorting van de betaling 
van rente en aflossing ter zake van de Su
rinaamsche Spoorwegleening. 

S. 1900. 15 December. Blz. 861. 
- Wet, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Surinaamschen dienst 
hier te lande gedurende de jaren 1940, 
1941 en 1942. 

S. 903. 21 D ecember. Blz. 832 . 
Tabakswet. 
- Besluit houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk beshÎit van 16 Maart 1922, 
S. 126, tot uitvoering van enkele bepalin
gen van de Tabakswet (S. 1921, n °. 712). 

S . 440. 18 Maart. Blz. 198. 
- Besluit tot bepaling van den dag van in

werkingtreding van de wet van 8 Decem
ber 1938, S. 410, houdende bepalingen tot 
wijziging van de Tabakswet (S. 1921, n°. 
712). S . 482. 24 Maart. Blz. 207. 

- Besluit tot bekendmaking van den gewij
zigden tekst van het Koninklijk besluit 
van 16 Maart 1922, S. 126, tot uitvoering 
van enkele bepalingen van de Tabakswet 
(Stbl. 1921, n ° . 712). 

S. 442. II April. Blz. 201. 
Tanclheelknnde. 
- Wet, tot nadere voorzieningen inzake de 

tandheelkunde. S. 801. 13 Mei. Blz. 248. 
Tariefwet. 
- Wet tot wijziging van de Tariefwet 1934 

en de Wet op het Statistiekrecht (S. 1932, 
n °. 231). 

S. 408. r4 December. Blz. 772. 
Tarlefmachtlglngswet. 
- Wet tot wijziging van de Tariefmachti

gingswet 1934. 
S. 403. r7 Mei. Blz. 197. 

- Wet, houdende afwijking van den in ar
tikel 1 der Tariefmachtigingswet r934 op
genomen termijn. 

S. 404. 12 Augustus. Blz. 522. 
Telefoon en Telegrafie. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 

waarop in werking treden eenige artike
len van de Wet van 8 December r938, 
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S. 302, tot wijziging en aanvulling van de 
Telegraaf- en Telefoonwet 1904, Stbl. 7. 

S. 381. 4 Januari . Blz. 17. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

tijdstip van inwerkingtreding van artik el 
XIII van de Wet van 8 December 1938, 
S . 302, tot wijziging en aanvulling van 
Telegraaf- en Telefoonwet 1904, Stbl. 7. 

S. 382. 20 Februari. Blz. 17. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

het Rijkstelefoonreglement 1929 (Stbl. 
1929, n °. 441). 

S . 344. 14 April. Blz. 189. 
- Besluit tot regeling van de schorsing 

van het telegrafisch en telefonisch ver
keer in het algemeen belang voor . den 
duur der huidige buitengewone omstan
digheden (Schorsingsbesluit Telegrafen en 
Telefonen enz.). 

S. 584. 15 April. Blz. 50. 
- Besluit tot aanwijzing van de militaire 

autoriteit, die de beschikking zal verkrij
gen over de telegrafen en telefonen al dan 
niet voor het openbaar verkeer bestemd, 
alsmede over de verrichtingen, in art. 3ter 
der Telegraaf- en Telefoonwet bedoeld, 
anders dan tijdens staat van oorlog en 
van beleg (Besluit Aanwijzing Autoritei
ten Beschikking Telegrafen en Telefon en). 

S. 585. 15 April. Blz. 51. 
'l'ractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de voorloopige toepas
sing van de op 13 September 1938 te 
Wiesbaden tusschen-Nederland en Duitsch
land gesloten overeenkomst met betrek
king tot het Nederlandsch-Duitsche ver
drag over het betalingsverkeer van 18 
December 1937 (S. 1938, n ° . 27 ) , alsmede 
van de teksten der ter zake op 13 Sep
tember 1938 te Wiesbaden gewisselde 
nota's en van de bijgevoegde overeen
komst. S. 10. 16 Januari . Blz. 3. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van de tusschen den Zaak
gelastigde der Nederlanden te Oslo en 
den Noorschen Minister van Buitenland
sche Zaken dd. 28 October 1938 gewis
selde nota's , houdende eene overeenkomst 
tusschen Nederland en Noorwegen ter 
vereenvoudiging van formaliteiten voor 
het luchttoerisme. 

S. 11. 21 Januari. Blz. 4. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 27 Mei 1937 
te Quito tusschen het Koninkrijk der Ne
derlanden en de Republiek Ecuador ge
sloten verdrag van handel en scheepvaart, 
alsmede van de op denzelfden datum ge
wisselde nota's betreffende de voorloopige 
toepassing van het verdrag. 

S. 12 . 23 Januari. Blz. 5. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 10 October 1938 
te Boekarest tusschen het Koninkrijk der 
Nederlanden en het Koninkrijk Roemenië 
gesloten transferovereenkomst. 

S. 13. 9 Februari. Blz. 8. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 6 September 
1938 tusschen Nederland en Argentinië 
gesloten immigratieovereenkomst. 

S . 15. 13 Februari. Blz. 11. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het verdrag van Ge
nève van 23 September 1936 nopens het 
gebruik van den radio-omroep in het be
lang van den vrede. 

S. 16. 24 Februari. Blz. 12. 
- B esluit bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het v erdrag van Ge-
. nève betreffende het instellen van een in

ternationaal stelsel van behoud van aan
spraken en verkregen rechten, voortvloei
ende uit de ouderdoms- en invaliditeits- en 
de weduwen- en weezenverzekering, dat 
op 22 Juni 1935 door de Algemeene Con
ferentie van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid in haar 19e zitting als 

· ontwerp-verdrag werd aangenomen. 
S . 17. 4 Maart. Blz. 155. 

- Wet, houdende goedkeuring van het N e
derlandsch-Dui tsch verdrag nopens de re
geling van het goederenverkeer met bijlage 
en bijbehoorend slotprotocol, op 19 Maart 
1938 te Keulen gesloten. 

S. 18. 16 Maart. Blz. 159. 
- Wet, houdende voorbehoud der bevoegd-

heid tot toetreding tot het ontwerp-ver
drag betreffende de regeling van zekere 
bijzondere stelsels van werving van ar
beiders (Genève 1936). 

S. 19. 25 Maart. Blz. 166. 
- B esluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de inwerkingtreding 
van de op 13 September 1938 te Wiesba
den tusschen Nederland en Duitschland 
gesloten overeenkomst met betrekking tot 
het Nederlandsch-Duitsche verdrag over 
het betalingsverkeer van 18 D ecember 193 7 
(Staatsblad 1938, n °. 27). 

S. 20. I April. Blz. 1 71. 
- Besluit, houdende nadere voorziening om

trent het afgeven van verklaringen nopens 
huwelijksbevoegdheid aan Nederlanders, 
die in Duitschland een huwelijk willen slui
ten en binnen het Rijk in Europa geen be
kende woonplaats hebben en ook nimmer 
gehad hebben. 

S. 241. 12 Mei. Blz. 303. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 17 

December 1938 te Brussel tusschen Neder
land en België gesloten Verdrag inzake 
Scheepshypotheken. 

S. 21. 17 Mei. Blz. 172. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 3 April 1939 op 
de Fransche Ambassade te Brussel tus
schen Nederland, België en Frankrijk ge
sloten overeenkomst nopens verschillende 
vraagstukken betreffende het stelsel toe
passelijk op de Rijnvaart, met protocol 
van onderteekening en bijbehoorende nota
wisselingen. S. 22. 22 Mei. Blz. 173. 

- Wet, houdende voorbehoud der bevoegd
heid tot opzegging van het verdrag van 
Genève (1925) betreffende schadeloos
stelling voor beroepsziekten. 

S. 23. 31 Mei. Blz. 285. 
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- Wet, houdende goedkeuring van het te 
Genève gesloten verdrag, met aangehecht 
protocol, van 9 December IQ.~o tot vast
stelling van eenige eenvormige regelen be
treffende aanvaring in de binnenscheep
vaart. S. 24. 24 Juni. Blz. 285. 

- Wet, houdende goedkeuring van het te 
Genève gesloten verdrag, met aangehecht 
protocol en bijlagen, van 9 December I930 
nopens de teboekstelling van binnensche
pen, de zakelijke rechten op die schepen 
en andere daarmede samenhangende on
derwerpen. S. 25. 24 Juni. Blz. 288. 

- Wet, houdende uitvoering van het te Ge
nève gesloten verdrag, met aangehecht pro
tocol en bijlagen, van 9 December I930 no
pens de teboekstelling van binnenschepen, 
de rechten op die schepen en andere daar
mede samenhangende onderwerpen. 

S . 202. 24 Juni . Blz. 300. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 25 April 1939 te 
Berlijn tusschen de voorzitters der Neder
landsche en Duitsche Regeeringscommis
sies, ingesteld krachtens het Nederlandsch
D uitsche verdrag nopens de regeling van 
het goederenverkeer van 25 Maart 1939 en 
het Nederlandsch-Duitsche verdrag nopens 
het betalingsverkeer van 18 December 
I93 7, gewisselde nota's, houdende eene 
overeenkomst betrekking hebbende op de 
toepassing van laatstgenoemd verdrag op 
het Memelgebied. 

S. 26. 27 Juni. Blz. 297. 
- Wet, houdende goedkeuring van de wij

zigingen, aangenomen door de Vergade
ring van den Volkenbond in haar Negen
tiende Zitting 1938, van de Inleiding, de 
artikelen I, 4 en 5 en het Aanhangsel van 
het Volkenbondverdrag. 

S . 2 7 10 Augustus. Blz. 529. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op I Juli 1939 te 
's-Gravenhage tusschen den Minister van 
Buitenlandsche Zaken en den Zwitser
schen Gezant gewisselde nota's, houdende 
een overeenkomst tusschen Nederland en 
Zwitserland inzake wederzijdsche vrijstel
ling van de betaling van douane- en an
dere rechten op brandstoffen en smeer
middelen in het internationaal luchtver
keer. S. 28. 2 September. Blz. 530. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van het op I7 December 
1938 te Brussel tusschen Nederland en 
België gesloten verdrag inzake scheepshy
potheken. 

S . 29. 4 September. Blz. 531. 
- Wet, tot goedkeuring van het Neder

landsch-Duitsch Verdrag, houdende vast
stelling van een ontginningsgrens voor de 
aan beide zijden van de grens langs de 
Worm gelegen steenkolenmijnen met bij 
behoorend slotprotocol te 's-Gravenhage 
17 Mei 1939 gesloten. 

S. 30. 2 November. Blz. 625. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

31 Mei 1937 te Parijs gesloten herziene 
internationale verdrag van 21 Juni 1920 

tot oprichting te Parijs van een Interna
tionaal Instituut voor Koeltechniek. 

S. 31. 2 November. Blz. 628. 
- Wet, houdende goedkeuring van de Akten 

betreffende de Intellectueele Samenwer
king van 3 D ecember 1938. 

S . 32. 16 November. Blz. 631. 
- Wet, tot goedkeuring van het ontwerp

verdrag betreffende de statistieken van 
loon en arbeidsduur in de voornaamste 
takken van het mijnbedrijf en de andere 
industrieën, met inbegrip van het bouw
bedrijf, het uitvoeren van water-, spoor
weg- en wegenbouwkundige werken, en in 
den landbouw (Genève 1938). 

S. 33. 16 November. Blz. 635. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 17 Mei 1939 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en 
Duitschland gesloten verdrag houdende 
vaststelling van eene ontginningsgrens · 
voor de aan beide zijden van de grens langs 
de Worm gelegen steenkolenmijnen, met 
bijbehoorend slotprotocol. 

S. 34. 28 December. Blz. 735. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de voorloopige toepas
sing van de op 21 December 1939 te Ber
lijn tusschen Nederland en D uitschland 
gesloten tweede overeenkomst nopens het 
verdrag over het Nederlandsch-Duitsche 
betalingsverkeer van 18 December I937, 
S. 1938, n °. 27, alsmede van de teksten 
der ter zake op 21 December I939 te Ber
lijn gewisselde nota's en van de bijgevoeg0 

de overeenkomst. 
S . 35. 29 December. Blz. 737. 

Trelchondenwet. 
- Besluit, regelende het afgeven van ver

gunningen, als bedoeld in artikel 10, twee
de lid, van het Koninklijk besluit van 6 
Februari 19II, S. 45, sedert gewijzigd, ten 
aanzien van als hondenkar ingerichte rij
wielen, bakfietsen daaronder begrepen. 

S . 345. 21 April. Blz. 190. 
Tijd. 
- Besluit tot vervroeging in 1939 van den 

wettelijken tijd, bedoeld in artikel 1 der 
wet van 2:1 Juli 1908, Stbl. 236. 

S . 383. 24 Februari. Blz. 17. 
Veewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 

350; Veewet art. 65; Sv. artt. 338 en 358. ) 
- Het Hof heeft onder de vastgestelde 
omstandigheden kunnen oordeelen, dat -
ook al is niet gebleken dat de hond zich 
aan het roepen en fluiten van de eigena
resse heeft gestoord - van afwezigheid 
van toezicht, als in art. 65 der Veewet be
doeld, ten deze geen sprake was. - De 
enkele omstandigheid, dat de getuige I . 
den hond enkele oogenblikken uit het oog 
had verloren, sluit niet noodzakelijk in, da t 
de hond zonder toezicht was. Uit de be
woordingen van art. 65 der Veewet volgt 
geensûns, dat slechts toezicht, uitgeoefend 
op het erf, waar de hond zich bevindt, in 
aanmerking komt. - Het Hof, req.'s be
roep op noodweer verwerpend, omdat niet 
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is gebleken, dat aan req. ter verdediging 
van zijn kip geen ander middel o-i,·erbleel 
dan den hond te dooden, was tot nadere 
redengeving niet verplicht. - De griel, als 
zou de door het Hof onevenredig geachte 
verhouding tusschen de waarde der objec
ten niet steunen op wettige bewijsmidde
len, faalt , daar de regelen omtrent het be
wijs slechts met betrekking tot het te Jaste 
gelegde zijn gegeven. r9 Juni. 

Velllgheldswet. 
- Besluit tot aanwijzing van de bij een 

mijn behoorende bovengronds gelegen 
werken en inrichtingen , bedoeld in artikel 
1, eerste lid, onder b , van d e Arbeidswet 
1919, artikel 38, eerste lid, onder /, der 
Veiligheidswet 1934, en de a rtikelen 9, 
eerste lid , onder a en b, en 12, eerste lid , 
van de Mijnwet 1903 (S. 1904, n °. 73 ) . 

S. 841 . 13 Februari. Blz. 55. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 16 der Veiligheidswet r 934. (Vei
ligheidsbesluit-loodwit.) 

S . 865. 8 Augustus. Blz. 482. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip , 
waarop artikel 16 der Veiligheidswet 1934 in 

werking treedt. 
S . 889. 8 Augustus. Blz. 487. 

- B esluit tot vaststelling van het tijdstip, 
waarop eenige artikelen der Veiligheids
wet 1934 in werking treden. 

S. 890. 2 September. Blz. 487. 
Verdedlg-In gsvoorberell11n g. 
- Wet, houdende regelen met betrekking tot 

de medewerking van alle personen en 
lichamen aan de voorbereiding van de 
voorziening in geval van oorlog, oorlogs
gevaar, daaraan verwante of daarmede 
verband houdende buitengewone omstan
digheden in de behoeften van volkshuis
houding en landsverdediging, zoomede aan 
de voorbereiding van de financiering dier 
voorziening (Wet medewerking verdedi
gingsvoorbereiding 1939). 

S. 630. 24 Juni. Blz. 340. 
Vereenll(·lng e1l Vergadering. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

wet van 22 April 1855, S. 32, tot regeling 
en beperking der uitoefening van het regt 
van vereeniging en vergadering, en van 
eenige daarmede verband houdende arti
kelen van de Wetboeken van Strafrecht en 
S trafvordering. 

S . 200. 13 Mei. Blz. 299. 
Vervoermiddelen. 
- B esluit tot intrekking van het Reglement 

Autovervoer Personen, en vaststelling van 
een Reglement Autovervoer Personen 1939. 

S. 560. 13 Februari. Blz. 43. 
Vestigingswet Kleinbedrijf. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 1, eer

st e lid, artikel 3, eerste lid, en artikel 10, 
eerste lid, van de Vestigingswet Kleinbe
drijf 1937 (,,Vestigingsbesluit Kantoor
machinehandel 1939") . 

S. 642. 20 Januari. Blz. 28. 
- B esluit tot uitvoering van artikel 1 . eer

st e lid, artikel 3, eerste lid, en artikel ro, 

eerste lid , van de Vestigingswet Kleinbe
drijf 1937 (,,Vestigingsbesluit Kantoor
boekhandel 1939"). 

S . 643. 20 Januari. Blz. 31. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 1, eer

ste en tweede lid, artikel 3, eerste lid, en 
artikel 10, eerste lid, van· de Vestigings
wet Kleinbedrijf 1937 ( ,,Vestigingsbesluit 
Schoenbedrijven 1939" ) . 

S . 644. 21 Januari . Blz. 33. 
- Arrest van den HoogenRaad.(Vestigings

wet Kleinbedrijf art. r.) - Bij req.'s grief, 
dat door de Rechtb. onvoldoende zou zijn 
weerlegd het verweer, dat tevoren in het 
binnen deze//de gemeente gelegen pand A 
twee slagersbedrijven gevestigd zouden 
zijn geweest, een van get. van L. en een 
van req., en dat hij op r3 Juli r938 zijn 
bedrijf uit dit pand A naar pand B zou 
hebben overgebracht, wordt voorbijgezien, 
dat bij het vonni~ niet a/Jeen feitelijk is 
aangenomen, dat in perceel A slechts één 
slagerszaak, en wel van req . en van L . ge
zamenlijk, werd gedreven , maar ook da t 
na het tijdstip, waarop req. een slagers
zaak in perceel B heeft gevestigd, req. en 
van L. de zaak in perceel A zijn blijven 
drijven, zoodat van verplaatsing van deze 
zaak naar perceel B geen sprake kan zijn. 
- Noch de in een p.-v . v oorkomende ver
klaring van H. , noch eenig ander bewijs
middel houdt iets in, waaruit de gevolg
trekking zou kunnen worden gemaakt, dat 
req. in perceel B een daarin door zekeren 
V. tevoren gedreven zaak zou hebben 
voortgezet. r Mei. 

- Besluit, tot wijziging van het Vestigings
besluit Broodbedrijven 1938. 

S . 665. 6 M ei. Blz. 237. 
- Besluit, tot uitvoering van artikel 1, eer

ste lid, artikel 3, eerste lid, en artikel 10, 
eerste lid , van de Vestigingswet Kleinbe
drijf 1937 (,,Vestigin gsbesluit Automo
biel- en Garagebedrijf 1939"). 

S. 668. 31 Mei. Blz. 239. 
- Besluit, tot uitvoering van artikel 1, eer

ste lid, artikel 3, eerste lid, en artikel 10, 
eerste lid, van de Vestigingswet Kleinbe
drijf 1q37 (,,Vestigingsbesluit Kruide
niersbedrijf 1939"). 

S . 669. 31 Mei. Blz. 241. 
- Besluit, tot uitvoering van artikel 1, eer

ste lid, artikel 3, eerste lid, en artikel 10, 
eerste lid, van de Vestigingswet Kleinbe
drijf 1937 (,,Vestigingsbesluit Bloemen
verkoopersbedrijf 1939") . 

S. 670. 31 Mei. Blz. 244. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 1, eerste 

lid, artikel 3, eerste lid, en artikel 10, 'eer
ste lid, van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 (,,Vestigingsbesluit Poeliersbedrijven 
1939"). 

S. 679 EE. 16 September. Blz. 454. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Vesti

gingswet Kleinbedrijf 1937 artt. r en ro.) 
- Ambtshalve: Het .gebeuren in de t.1.1. 
en bewezenverklaring bedoeld moet geacht 
worden te hebben plaats gehad op een tijd
stip toen nog gold de beschikking van den 
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Minister van Econ. Zaken d.d. 9 Dec. r937 
No. 46944 M , zooals deze luidde vóór de 
beschikking van r7 Mei r938, welke be
schikking vóór die wijziging alleen verbood 
het voor zoover die uitoefening betreft 
vestigen, zonder vergunning, van een in
richting, waarin het broodbakkersbedrij/ 
al dan niet uitsluitend zal worden uitge
oefend. - Gelet op de blijkens het bepaal
de in art. ren art. ro van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf r937 in die wet gemaakte on
derscheiding, waarbi.i onder "uitbreiden" 
in laatstbedoeld artikel is te verstaan het 
in een reeds gevestigde inrichting ter uit
oefening van een bedrijf mede gaan uit
oefenen van een bedrijf, dat tot een daarin 
tot dusver nog niet beoefenden tak van 
detailhandel, ambacht- of kleine nijverheid 
behoort, kan aan het bedrijf "vestigen van 
een inrichting" in art. r niet een zoo ruime 
beteekenis worden toegekend, dat daaron
der het zoo juist bedoelde " uitbreiden" 
zou zijn begrepen. - Mitsdien doet niet 
ter zake, dat het in de beschikking van 9 
Dec. r937 vermelde broodbakkersbedrijf 
een ander bedrijf is dan het broodverkoo
persbedrijf, terwijl van he t te laste gelegde 
vestigen van een inrichting geen sprake 
kan zijn, indien req. het broodbakkersbe
drijf mocht zUn gaan uitoefenen naast een 
reeds tevoren door hem in dezelfde inrich
ting uitgeoefend broodverkoopersbedrijf. 

r6 October, blz. 578. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 1, eer

ste lid, artikel 3, eerst e lid, en artikel 10, 
eerste lid, van de Vestigingswet Kleinbe
drijf 1937 (,,Vestigingsbesluit Kappersbe
drijven 1939"). 

S. 679 MM. 18 October. B lz. 543. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Vesti

gingswet Kleinbedrijf r937 art. r. ) - Se
dert jaren komen in de Neder/andsche bad
plaatsen winkels voor, waarin een detail
handel wordt gedreven en welke alleen of 
in hoofdzaak dienen ter voorziening in de 
behoeften van het publiek, dat in het bad
seizoen in grooten getale deze plaatsen be
zoekt, doch in den overigen tijd van het 
jaar slechts sporadisch aldaar aanwezig is, 
om welke reden deze winkels gedurende 
de niet tot het seizoen behoorende maan
den van het jaar gesloten p legen te zijn, 
doch die niettemin in zoover een perma
nent karakter dragen, dat zij overeenkom
stig de daaraan door den ondernemer ge
geven bestemming jaarlijks aan het begin 
van het seizoen worden heropend. De slui
ting daarvan aan het seizoeneinde is niet 
een opheffing, doch slechts he t begin van 
een tijde/ijken stilstand van het bedrijf, 
welke stilstand in het tijdelijk ontbreken 
van klanten zijn reden vindt, terwijl een 
dergelijke winkel niet telkens bij h_et be
gin van het seizoen opnieuw wordt geves
tigd. - N iet is aan te nemen, dat de wet
gever ten deze van het spraakgebruik zou 
hebben willen afwijken door de jaarlijk
sche h eropening van zulk een winkel als 
een " doen aanvangen van de uitoefening 

van het bedrijf t.a.v. het publiek" en dus 
als het "vestigen van een inrichting" aan 
te merken. Deze opvatting strookt met den 
geest der wet. 6 November. 

- Wet, tot wijziging der Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937. 

S. 639 X . 14 December. Blz. 745. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 

van inwerkingtreding van de wet van 14 
December 1939, S . 639 X, tot _wijziging der 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937. 

S. 687. 23 December. Blz. 772. 
Vlsscherijwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Visscherij

wet art. r7; B. W. art. 577). - De over
weging van den Kantonr. is aldus te lezen, 
dat de Poldervaart niet alleen is een vaar
water, dat bestemd is ten algemeenen 
dienst, maar ook een vaarwater, dat gere
geld als algemeene verkeersweg te wafer 
wordt gebruikt. Deze kenmerkende eigen
schappen van de Poldervaart heeft de 
Kantonr. uit de in het vonnis opgenomen 
getuigenverklaringen kunnen afleiden. [An
ders Adv.-Gen. Holsteyn.] 23 Januari. 

- B esluit tot vaststelling van een algemee
nen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 23, lid 5, der Visscherijwet 
(S. 1931, n °. 410) . 

S. 655. 4 Maart. Blz. 53. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Visscherij

wet artt. r, 2 en r7; B . W. art. 577; S v. 
art. 358.) - Bij de grief, da t de Rechtb. 
ten onrechte zou hebben bewezen ver
klaard, dat requiranten "te zamen en in 
vereeniging" hebben gevischt, wordt voor
bijgezien, dat de Rechtb. - gelijk zij te 
dezen mocht doen - in het midden heeft 
gelaten, o f requiranten "te zamen en in 
vereeniging" dan wel "ieder voor zich" 
hebben gevischt. - Art. 2 der Visscherij
wet behoefde als niet behoorende tot de 
voorschriften, die den onmiddel/ijken 
grondslag der veroordeeling uitmaken, niet 
te worden aangehaald. - De stelling, dat 
het IJsselmeer nog zou moeten worden 
beschouwd als "Zuiderzee" in den zin van 
art. r, Jid r , onder b der Visscherijwet r93r, 
S. 4ro, en de aldaar uitgeoefende visscherij 
dus kust- en niet binnenvisscherij zoude 
zijn, is niet te aanvaarden, nu door de slui
ting het watergebied van de vroegere Zui
derzee, voorzoover dit binnen de afsluit
dijk is komen te liggen, geheel van karak
ter is veranderd. - Het verweer, dat de 
Staat niet is eigenaar van het IJsselmeer 
en derhalve niet rechthebbende is op het 
vischrecht in dat meer, i s door de Rechtb. 
op goede gronden weerlegd. 20 Maart . 

- Besluit, tot vaststelling van den dag, 
waarop voor . het seizoen 1938-1939 de 
haringvisscherij geacht wordt te zijn ge-
eindigd. ·L._t>e ·zyg ·:µeew ve ·1s9 ·s 

- Besluit tot nadere wijziging van het Bij
zonder Visscherij reglement voor de afge
sloten Zuiderzee (Stbl. 1932, -n°. 315) . 

S . 659. n April. Blz. 230. 
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Vleeschkeurlngsivet. 
- Besluit, tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 5 Juni 1920, S. 285, tot uit
voering van de artikelen 18 en 25 der 
Vleeschkeuringswet, S. 1919, 524, laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
6 Mei 1936, S . 852 . 

S. 848. 20 April. Blz. 249. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

z36.) - Nu de gemeenschappelijke rege
ling tot uitvoering der Vleeschkeuringswet 
bepaalt, dat in alle aangesloten gemeen
ten een gelijk keurloon wordt geheven tot 
een bedrag als door den Raad van de cen
trumgemeente zal worden bepaald, heeft 
de Raad der gemeente, die zulks gewei
gerd heeft, zich naar die regeling te ge
dragen en wordt hem de verplichting op
gelegd tot medewerking aan de vaststel
ling der keurloonen in zijne gemeente 
overeenkomstig het door den Raad der 
centrumgemeente aangegeven gewijzigd 
tarief. 9 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Vleeschkeuringswet 
art. 22 j 0

• art. 6a.) - Ged. Staten hebben 
terecht goedkeuring onthouden aan een 
wijziging van de verordening op den keu
ringsdienst van vee en vleesch, beoogend, 
mogelijk te maken het slachten van slacht
dieren voor huiselijk gebruik na opening 
van het openbaar slachthuis in de centrum
gemeente te bestendigen, nu een onthef
fing ten aanzien van varkens, als bedoeld 
in art. 6a, niet is gevraagd, en in het stel
sel der verordening de keuring dezer var
kens wel zou worden vereischt, met het 
gevolg, dat het vleesch vrij in den handel 
zou kunnen worden gebracht, hetgeen de 
in het belang der volksgezondheid bevor
derde centralisatie van het slachten zeer 
ongunstig zou beïnvloeden. zo Augustus. 

Vogehv,et. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

het Vogelbesluit 1937. 
S. 652. 20 Februari. Blz. 43. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Vogelwet 
z936 art. 23.) - Het 3e lid van art. 23 der 
Vage/wet, welk lid bij amendement in de 
wet kwam, mag niet worden gelezen als 
een algemeen en absoluut verbod van het 
vangen van vogels met netten. De strek
king van het amendement was het bepaal
de in art. 3 van het verdrag van Pµrijs van 
z9 Maart z902, hetwelk verbiedt het 
p laatsen en gebruiken van welk middel 
dan ook, dat tot het in massa vangen of 
dooden van beschermde vogels kan die
nen, en het plaatsen en gebruiken ook van 
de met name genoemde vangmidde/en 
slechts door een verbod treft voorzoover 
die middelen, door omstandigheden als 
aantal of afmetingen, tot bereiking van 
het verboden doel geschikt zijn_. in de wet 
zelve tot gelding te brengen. Een absoluut 
verbod zou trouwens niet in overeenstem
ming zijn met het stelsel van art. 23, iid z, 
dat nadere regeling aan een a/gemeenen 
maatregel van bestuur overlaat. - We/is-

waar luidt de qualificatie: ,,het plaatsen en 
gebruiken van netten tot het in massa 
vangen van beschermde vogels", hetgeen 
onder het verbod van art. 23, lid 3, zou 
vallen, doch dat is niet ten laste gelegd. 

z2 April, blz. 573. 
Volksgezondheid. 
- Koninklijk besluit. (Wet op sera en vac

cins art. 2). - De wet eischt niet, dat de 
vertrekken, waarin de bewerkingen, die 
noodig zijn tot het verkrijgen van het pro
duct, zullen plaats hebben, en die inge
volge het Sera- en Vaccinsbesluit S. z934 
n ° . 104 aan bepaalde eischen moeten vol
doen, reeds op het tijdstip van het aan
vragen van de vergunning ter beschikking 
van den verzoeker moeten zijn. - De en
kele overweging in het weigeringsbesluit 
van den Minister, dat de bereiding van het 
vaccin moet worden geacht in strijd te zijn 
met de belangen der volksgezondheid, zon
der vermelding van de redenen, waarom 
deze strijd aanwezig is, voldoet niet aan 
het voorschrift van den tweeden volzin 
van het tweede lid van art. 2.-Een schrij
ven van den voorzitter van den Gezond
heidsraad, waarbij deze bericht, dat de bij 
de onderhavige aangelegenheid betrokken 
leden van dien raad hem op zijn verzoek 
schriftelijk hun meening omtrent de aan
vrage hebben medegedeeld, is niet aan te 
merken als een advies van den Gezond
heidsraad als bedoeld in het 4e Jid van art. 
2, nu het niet als vrucht van een beraad
slaging van dit college is tot stand geko
men. 3 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet uit
oefening Artsenijbereidkunst art. z; Sr. 
art. 436). - Het maken van een tot ge
neesmiddel dienend aftreksel van kruiden 
valt onder het bereiden van geneesmidde
len in den zin van art. I der wet van z Juni 
z865, S. 6z, onafhankelijk van de vraag, 
of die kruiden zelf ook reeds als genees
middel dienst zouden kunnen doen. Nu 
uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt, dat 
req. van kruiden aftreksels heeft gemaakt 
om als geneesmiddel dienst te doen, leve
ren die bewezenverk/aarde handelingen 
van req. op het bereiden van geneesmid
delen in den zin van art. z voornoemd. 

6 Maart. 
- Wet, houdende regelen met betrekking 

tot de geneeskundige voorziening onder de 
burgerbevolking in geval van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone om
standigheden (Wet geneeskundige voor
ziening 1939). 

S. 802. 6 September. Blz. 407. 
- Besluit tot vaststelling van de Aanvullin

gen en Wijzigingen (2e supplement) van 
de vijfde uitgave der Nederlandsche Phar
macopee. S . 869. 16 October. Blz 553. 

- Besluit tot uitvoering van de a:rtikelen 
2, 3, 4 en 6 van de Wet geneeskundige 
voorziening ,939, (Besluit geneeskundige 
voorziening 1939). 

S. 870. ,7 October. Blz. 553. 
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- Besluit tot wijziging van het Reglement 
voor de Riikskweekschool voor vroedvrou
wen te Rotterdam, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 9 Januari 1933, S . 7, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 7 Februari 1938 (Stbl. n °. 845). 

S . 872. 6 November. Blz. 717. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 

436; Wet bevoegdheid tandheelkunst(Wet 
van 24 Juni I876, S. II7), art. 7.) - Uit 
het geheel van de bepalingen van het eer
ste en tweede lid van art. 7 der Wet van 
24 Juni I876, S. II7 - waarvan die in het 
tweede lid zijn te beschouwen als een uit
vloeisel en aanvulling van die van het eer
ste lid - volgt, dat onder "algemeen ge
voelloos makende middelen" in het tweede 
lid zijn te verstaan "middelen, welke op 
het geheele lichaam inwerken", in tegen
stelling met middelen die slechts ter plaat
se van de in het eerste lid bedoelde be
handelingen hun werking doen gevoelen. 
- Op grond van de verklaringen der door 
haar gehoorde deskundigen neemt de 
Rechtb. feitelijk aan, dat lachgas - ook 
bij het gebruik van Minnit's lachgasappa
raat - niet plaatselijk, maar over het ge
heele lichaam gevoelloosheid veroorzaakt, 
zoodat het gebruik daarvan op de door 
req. gevolgde wijze den tandarts verboden 
is. Zij heeft derhalve het bewezenverklaar
de terecht strafbaar geoordeeld. 

IJ November. 
Vorderingswet. 
- Wet, houdende verlenging van den ter

mijn, gedurende welken de Algemeene 
Vorderingswet 1938, de Wet economische 
verdedigingsvoorbereiding 1938, de Prijs
opdrijvingswet 19.~8,de Schepenvorderings
wet 1938, de Schepenuitvoerwet 1938, de 
Oorlogszee- en luchtvaartverzekeringswet 
1938, de Distributiewet 1938 en de Bo
demproductiewet 1938 van kracht zijn. 

S . 600. 23 Februari. Blz. 22. 
- Wet, houdende regelen met betrekking 

tot het vorderen, in geval van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone om
standigheden, van goederen ten behoeve 
van volkshuishouding, landsverdediging 
en veiligheid van niet-militaire personen 
of lichamen (Algemeene Vorderingswet 
1939). S. 631. 24 Juni. Blz. 343. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 11, zes
de lid, van de Algerrieene Vorderingswet 
1939. S. 679 S. 29 Augustus. Blz. 381. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 10 en 
artikel 13 van de Algemeene Vorderings
wet 1939. 

S . 679 T. 29 Augustus. Blz. 381. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 11, vier

de lid, van de Algemeene Vorderingswet 
1939. S . 679 U . 2g Augustus. Blz. 383. 

- Besluit, houdende uitvoering van artikel 
4, eerste lid, der Algemeene Vorderings
wet 1939. 

S. 685. 6 September. Blz. 406. 
- Besluit, tot uitvoering van Artikel 14, 

zesde lid, van de Algemeene Vorderings
wet 1939. 

S . 679 CC. 9 September. Blz. 453. 

Vreemdellng·enreg·lemeut. 
- Besluit, houdende nadere w1Jz1gmg van 

het Vreemdelingenreglement. 
S. 240. 3 Mei. Blz. 301. 

Vuurwa1ienwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vuurwa

penreglement art. 1). - De Rechtb. heeft, 
door op de door haar aangegeven gronden 
te beslissen, dat het onderhavige alarm
pistool ook voldoet aan den bij art. 1, lid z 
van het Vuurwapenreglement gestelden 
eisch . dat het zoodanig moet zijn "inge
richt, dat het enkel losse patronen van een 
kaliber niet grooter dan 6 m.m. kan be
vatten" niet blijk gegeven aan die in de 
t .1.1. voorkomende woorden een andere be
teekenis te hebben toegekend dan die, 
welke daaraan in genoemd voorschrift 
moet worden gehecht. Inzonderheid blijkt 
niet, dat de Rechtb. de aangehaalde woor
den zou hebben opgevat alsof er in plaats 
van "ingericht" stond "berekend" of "be
stemd", daar de Rechtb. haar voormeld 
oordeel niet enkel grondt op het gebruik 
waartoe het pistool kennelijk werd gecon
strueerd, doch ook op het bij lading met 
z.g. scherpe patronen te bereiken el/eet en 
te duchten schadelijk gevolg, ter-wijl de 
overweging, dat veeleer moet worden aan
genomen, dat de inrichting van het pistool 
lading anders dan met losse patronen " niet 
toelaat", duidelijk aantoont, dat de Recht
bank rekening heeft gehouden met de 
eigenschappen van het pistool zelf. 

Wapenwet. 
30 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wapen
wet (wet van 9 Mei 1890, S. 81) artt. 1, 

2 en 3). - Het Hol was terecht van oor
deel, dat onder de omstandigheden van het 
onderhavig geval [req. agent van politie 
te 's-Hertogenbosch, was buiten dienst en 
in burger gekleed voorzien van een wapen
stok in de gemeente Vught, waar hij elke 
bevoegdheid van gemeentepolitie miste] 
de uitzonderingsbepaling van art. 3, eerste 
lid, aanhef en onder 2° der Wet van 9 Mei 
1890, S. 81, niet van toepassing is te ach
ten. - In verband hiermede was de vraag, 
of het wapen behoorde tot de aan req. als 
politieman voorgeschreven uitrusting, niet 
ter zake dienende, zoodat het Hof daarom
trent geen beslissing behoefde te geven. -
Ambtshalve: Onder de artikelen, waarop de 
opleggi{lg van straf berust, is vermeld art. 
1 der Wapenwet, doch hadden behooren te 
zijn vermeld de artt. 1 en 2 van de Wet 
van 9 Mei 1890, S. 8z. 17 April. 

Warenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Warenwet 

artt. 10 en 15; Melkverordening van 's-Gra
venhage art. z.) - De op 29 Nov. I937 
vastgestelde Haagsche verordening betref
fende de aan melk en als melk aangeduide 
waar te stellen eischen, is niet alleen blij
kens hare considerans, doch ook blijkens 
haren inhoud,eene verordening als bedoeld 
in art. IS, lid 3, der Warenwet S. I935, 
waarbij door den Raad krachtens bij K. B. 
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gegeven machtiging, eischen zijn gesteld, 
waaraan een bepaalde waar moet voldoen. 
Voor zoodanige verordening is een bepaald 
formulier van afkondiging niet voorge
schreven. - Mitsdien moet het vonnis van 
den Kantonr., waarbij werd · aangenomen, 
dat de bedoelde verordening v <>rbindende 
kracht mist, daar he t afkondigingsiormu
Jier niet beantwoordt aan de eischen van 
art. 10 Jid I der Warenwet, worden ver
nietigd. 2 Januari. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van 
het Melkbesluit (S. 1929, n °. 43). 

S. 845. II Maart. Blz. 65. 
- Besluit tot hernieuwde afkondiging van 

den tekst van het Melkbesluit (Stbl. 1929 
n ° . 43). 

S. 863. 15 Juli. Blz. 408. 
- Besluit, tot wijziging van het Jam-limo

nadebesluit (S. 1937, n °. 854). 
S . 866. 2 1 Augustus. Blz. 483. 

- Besluit tot wijziging van het Gasmasker
, besluit (S. '.1937, n °. 856) . 

S. 867. 8 September. Blz. 484. 
- Besluit tot wijziging van het Cacao- en 

Chocoladebesluit, S. 1924, n °. 478. 
S. 868. 6 October. Blz. 552. 

- Besluit, houdende last tot plaatsing in het 
Staatsblad van het Jam-limonadebesluit 
(Stbl. 1937, n°. 854). 

S. 871. 2 November. Blz. 702. 
- Besluit tot aanvulling en wijziging van 

het Gasmaskerbesluit (Stbl. 1937, n°. 
856). S . 873. 22 November. Blz. 718. 

- Besluit, tot wijziging van het Vleesch- en 
Vleeschwarenbesluit, S . 1938, n ° . 865, en 
tot vaststelling van nieuwe onderzoekings
methoden bij laatstgenoemd besluit. 

S. 874. 30 December. Blz. 823. 
Waterschappen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. 

artt. 1791- 1806; Alg. Reg/. Polders Zee
land art. 50). - Het Hof heeft feitelijk, 
dus in cassatie onaantastbaar, beslist, dat 
het besluit der ingelanden slechts machti
ging gaf voor een geval, dat zich hier niet 
voordeed ( kasgeldleening, Red.). Na deze 
beslissing kon het Hol tot geen ander oor
deel komen dan dat het Waterschap niet 
gebonden was. - Een te kennen geven van 
het bestuur, dat het geval in de machti
ging bedoeld zich hier voordeed, kan daar
in geen verandering brengen. 

10 Februari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Provin

ciale Wet art. 138; R . W. art. 625; Gel
dersch RivierpolderregJement art. 363.) -
Art. 363, lid 4 van het Geldersche Rivier
polderreglement zou alleen dan bindende 
kracht missen, indien zij niet inhield een 
beperking van den eigendom, doch, zooals 
req. meent, zou leiden tot vernietiging van 
den eigendom of tot onteitJening zonder 
schadevergoeding. Noch het een noch het 
ander is echter het geval. - Niet blijkt, 
dat de R echtb. met de overweging, dat een 
reparatie van een schuur, wanneer het uit
breken en weer opmetselen van twee mu
ren noodzakelijk is, als gedeeltelijke her-

bouw moet worden aangemerkt, aan het 
begrip "her- of verbouw" in gezegd lid 4 
van art. 363 een andere beteekenis heeft 
toegekend, dan die, welke het in deze be
paling heeft. - Ambtshalve de qualifica
tie verbeterd. 8 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet 20 

Juli 1895, S. 139 [Waterstaat] art. 1; Pol.
Verord. van het Waterschap Starnmeer en 
Kamerhop art. 4.) - Het in art. 4, lid 4 
van de Politieverordening van het Water
schap Starnmeer en Kamerhop gestelde 
verbod om " a. aan omringdijken en bin
nenwegen, welke bij het waterschap in on
derhoud zijn of waarop het heeft toe te 
zien, iets neer te leggen of op te slaan, in
dien daardoor schade aan het gras of riet
gewas wordt toegebracht, b. aan de onder 
a bedoelde omringdijken en binnenwegen 
tenten op te slaan of te kampeeren; hen
gels uit te houden of te leggen of hengel
wedstrijden te houden", is ,niet van z66 
verre strekking, dat het meer zou verbin
den dan van huishoudelijk belang van het 
waterschap zou kunnen zijn, terwijl het 
niet het door req. gedachte geval, dat 
iemand zich op een openbaren verkeers
weg van het waterschap met uitgestoken 
hengel bevindt, mede omvat. 22 Mei. 

Waterstaat. 
- Wet tot overbrenging van eenige Rijks

werken te Hindeloopen in beheer en on
derhoud bij het waterschap Westergo's 
IJ sselmeerdijken. 

S. 526. 31 M ei. Blz. 313. 
Waterstaatswet. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

Wegenwet en de Waterstaatswet 1900. 
S. 522. II M aart. Blz. 207. 

- Koninklijk besluit. ( Wet houdende a/ge
meene regelen Waters taatsbestuur art. 19). 
- Terecht hebben Ged . Staten goedkeu
ring onthouden aan de begrooting van een 
waterschap, waarop voorkomt een post 
voor vergoeding aan den penningmeester 
voor gebruik van eigen auto van zijn 
woonplaats naar de plaats, waar de griffie 
van het waterschap is gevestigd,aangezien, 
wanneer de penningmeester naast zijn be
hoorlijk bezoldigde betrekking als zoodanig 
nog een andere betrekking wil blijven ver
vullen buiten de gemeente, waar de griffie 
van het waterschap is gevestigd, dit niet 
insluit, dat de daardoor veroorzaakte kos
ten van zijn vervoer naar en van de griffie 
door het waterschap zouden moeten wor
den gedragen, zulks te minder, nu het wa
terschap herhaaldelijk belangrijk gesubsi
dieerd wordt door het Rijk en de provincie 
in de werken, welke het uitvoert. 

11 Maart. 
- Wet tot overbrengen van een gedeelte 

van de Beilervaart in beheer en onder
houd bij de gemeente Beilen en het nemen 
van een leidingskanaal met duiker te Bei
len in beheer en onderhoud bij het Rijk. 

S. 524. 17 Mei. Blz. 209. 
- Besluit, houdende beslissing op de beroe

pen ingevolge de Waterstaatswet 1900 in-
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gesteld door het bestuur van het water
schap "het Ommerveld", te Ommen, en 
door P. Klomp en drie anderen, te Om
men, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Overijssel van 2 Februari 1937 
n°. 37/898, 3e afdeeling, tot wijziging van 
de door het waterschap "het Ommerveld" 
vastgestelde klassificatie van gronden in 
het Emsland, gelegen in dat waterschap en 
tot goedkeuring van de aldus gewijzigde 
klassificatie. 

S. 2590. 7 Juni. Blz. 438. 
- Koninklijk besluit. (Wet houdende alge

m eene regelen Waterstaatsbestuur art. 22.) 
- Het waterschapsreglement bepaalt, dat 
stemgerechtigde ingelanden zijn alle na
tuurlijke personen, die omslagplichtig zijn, 
en dat het aantal stemmen wordt bepaald 
door het bedrag van de verschuidigde om
slagen in voege als volgt: ,,zij, wier omslag 
bedraagt f I of meer, doch minder dan f Io, 
hebb,m. I stem, enz.". De zin van deze 
voorschriften is, dat als stemgerechtigden 
zijn te beschouwen die ingelanden, die om
slagplichtig zijn voor een bedrag van ten
minste f I , zoodat iemand, wiens omslag 
slechts f 0 .80 bedroeg, niet stemgerechtigd 
is. - Waar het reglement bepaalt, dat het 
stemrecht of elk ander recht, waarvan in 
dit reglement de rede is, dus ook het recht 
om als bestuurslid eener afdeeling gekozen 
te kunnen worden, voor vereenigingen 
wordt uitgeoefend door een lid van het be
stuur dier vereeniging, daartoe door dat 
bestuur aangewezen, is een als zoodanig 
aangewezen bestuurslid eener vereeniging 
gerechtigd zich voor de functie van be
stuurslid eener aldeeling van het water
schap candidaat te laten stellen. 

22 Augustus. 
- Koninklijk besluit. (Wet houdend alge

meene regelen Waterstaatsbestuur art. I9.) 
- Ten onrechte heeft appellant bezwaar 
tegen de indeeling door Ged. Staten van 
.zijne gronden in de meest-betalende klas
se, aangezien, wanneer er sprake is van 
het blijvend droogleggen van graslanden, 
welke tot dusver 's winters onder water 
kwamen, een deel der belanghebbenden 
wel van gevoelen pleegt te zijn, dat het 
gemis van de bevochtigende en min of 
meer bemestende werking van het water 
de gronden in kwaliteit doet achteruit
gaan, doch de landbouwwetenschap reeds 
lang heeft uitgewezen, dat de bemestende 
werking van kleine stroompjes van uiterst 
geringe beteekenis is en door bemesting 
met kunst- of stalmest de opbrengst na 
drooglegging zeer belangrijk kan worden 
verhoogd. 25 Septe~ber. 

,'Vegenwet. 
- Wet tot W1Jz1gmg en aanvulling van de 

Wegenwet en de Waterstaatswet 1900. 
S. 522. II Maart. Blz. 207. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. 280; Wegenwet art. 4). - De 
R. v. B. heeft terecht zich onthouden van 
een beoordeeling van de billijkheid der 

krachtens de verordening verschuldigde 
belasting als bijdrage in de daar genoemde 
kosten en zich ertoe beperkt te onderzoe
ken of de verordening wellicht een hooger 
bedrág helt dan die kosten beloopen. -
De R. v. B . heeft aangenomen, op grnn
den die deze beslissing kunnen dragen, dat 
de .. . weg door belanghebbende of haar 
rechtsvoorgangers indertijd, vóór de invoe
ring der Wegenwet, is bestemd tot open
baren weg en dat die bestemming door de 
overheid is aanvaard. - Nu niet gebleken 
is van eenige medewerking van de over
heid tot het ontnemen van het karakter 
van openbaarheid aan den weg, zou een 
beweerde plaatsing van een bord met het 
opschrift "verboden toegang" slechts kun
nen zijn geweest een eenzijdige handeling 
van belanghebbende, waardoor de tot stand 
gekomen openbaarheid van den weg niet 
zou zijn opgeheven . ....:_ Onder de in de uit
spraak vastgestelde omstandigheden belet 
een afstand van 25 meter niet gebouwde 
eigendommen te beschouwen als liggende 
in de onmiddellijke nabijheid van den 
openbaren weg. De R. v. B. is niet gebon
den aan een vroeger door hem hierom
trent in anderen zin gegeven uitspraak. 

29 Maart. 
- Koninklijk besluit. (Wegenwet art. 27 j 0

• 

art. 4.). - Ged. Staten hebben terecht de 
openbaarheid van den onderwerpelijken 
weg aangenomen en den legger aldus vast
gesteld, aangezien het argument van ap
pellant, dat de weg toegang geeft tot een 
particulier veer niet opgaat, daar het hier 
een sedert eeuwen bestaand veer betreft, 
waarvan de voormalige veerstoep, waar
voor de onderhavige weg door den Staat 
in de plaats is gesteld, reeds een openbaar 
karakter bezat, en de openbaarheid van 
den veerweg ook nog hieruit valt af te lei
den, dat blijkens het tertiair weger,plan 
der provincie de weg tezamen met het 
veer de verbinding vormt tusschen twee 
op dit plan voorkomende wegen. 

II Mei . 
- Koninklijk besluit. (Wegenwet art. 4 jis. 

artt. 6 en 30.) - Een weg, die in r853 
op den legger vermeld stond als "bezande 
rijweg", in I873 niet op den legger gehand
haafd is doch niettemin voor een ieder 
toegankelijk is gebleven, is ingevolge art. 
4 Ie lid sub I als openbare weg aan te mer
ken. Hieraan doet niet al, dat sedert ja
ren aan het begin en het einde van den 
weg een bord staat met het opschrift: 
"Volgens art. 46I W. v. Sr. is het verboden 
( den weg) met beladen wagens en auto's 
te berijden", en evenmin de omstandig
heid, dat de weg bij het malen van molens 
bij sommige windrichtingen wordt afge
sloten. Deze beperkingen zijn zoodanige 
als bedoeld in art. 6 der wet en moeten 
krachtens art. 30 Ie lid sub IV in den leg
ger worden opgenomen. 27 Juni. 

- Wet tot het toestaan van het heffen van 
tol op een te bouwen brug over de Zand
kreek. S . 1520. 9 November. Blz. 723. 
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- Koninklijk besluit. (Wegenwet art. 30). 
- Een redelijke uitlegging van art. 30 ze 
lid onder VII vordert, onder de daar be
doelde onderhoudsplichtigen van den weg 
en van de zich daarin bevindende bruggen 
en duikers mede te begrijpen degenen, die 
met het onderhoud van de beplanting zijn 
belast. 28 December. 

Werkloosheid. 
- Besluit, houdende instelling van een 

Rijksdienst tot bestrijding der werkloos
heid, voorzoover deze plaats vindt door 
middel van uitvoering van werken (Orga
nisatiebesluit Werkloosheidsbestrijding 
1939). S. 882. 20 April. Blz. 555 

- Wet tot verlenging en wijziging van de 
wet van 4 Maart 1935, S . 76, houdende 
voorzieningen terzake van gemeentelijke 
kosten van werkloosheidszorg. 

S. 409. 30 December. Blz. 740. 
Wet g·ebrulk vervoermlqdelen. 
- Wet, houdende regelen met betrekking tot 

het verzekeren in geval van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone om
standigheden vari een doelmatig gebruik 
van vervoermiddelen in het belang van de 
volkshuishouding. (Wet Gebruik Vervoer
middelen 1939.) 

S. 528. 16 September. Blz. 448. 
Win kelsluitlng·swet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. z68; Winkelsluitingswet art. 3; 
Verord. Straatpolitie van Hoogeveen art. 
z z a). - Niet blijkt, dat art. II a van d11 
Verordening op de Straatpolitie voor Hoo
geveen, waarbij verboden wordt op Zon
dagen en gedurende bepaalde uren op 
·;,verkdagen door middel van op of boven 
den openbaren weg geplaatste of van dien 
weg af voor een ieder bereikbare automa
ten, voorwerpen of stoffen te verkoopen 
of ten verkoop aan te bieden, eenig ver
band heeft met de winkelsluitin g. Deze 
verordening heeft, in haar geheel genomen, 
enkel de strekking de belangen der openb. 
orde, zedelijkheid en gezondheid te be
schermen. - Uit het hiervoor overwogene 
nopens de strekking van het verbod van 
art. z z a volgt, dat de gemeenteraad door 
de uitvaardiging van dit verbod de haar 
bij art. 168 Gemeentewet toegekende be
voegdheid niet heeft overschreden. -
[Aldus ook Adv.-Gen. Rombach; deze nog 
over de beteekenis van art. 1 z a i .v.m. zijn 
geringe duidelijkheid.] 30 October. 

Woningwet. 
- Besluit tot schorsing van tien besluiten 

van den raad van Noorddijk betreffende 
toepassing van de bouwverordening dier 
gemeente. 

S. 2300. II Januari. Blz. 76. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 38 j 0

• 

art. 37). - Wel staat krachtens art. 38 in 
verband met het tweede lid van art. 37 
geen beroep op de Kroon open van beslui
ten van Ged. Staten tot goedkeuring van 
de intrekking van uitbreidingsplannen, 

doch daar het in casu betreft de intrekking 
van slechts een -gedeelte van uitbreidings
plannen, hetgeen in wezen niet is aan te 
merken als intrekking van een uitbrei
dingsplan doch als een herziening daarvan 
in den zin van art. 37, kunnen appellanten 
ten dezen aan art. 38 recht van beroep op 
de Kroon ontleenen. Daaraan staat niet in 
den weg, dat appellanten niet overeenkom
stig art. 37 tweede Jid bij den raad bezwa
ren hebben ingebracht, daar het gemeente
bestuur heeft verzuimd, hun daartoe ge
legenheid te geven. - Het bestreden be
sluit tot intrekking behoort te worden ver
nietigd, aangezien het is genomen zonder 
dat de in art. 37 derde lid gegeven voor
schriften inzake het ter inzage leggen en 
het bieden van gelegenheid aan belang
hebbenden tot het indienen van bezwaren 
zijn nageleefd. II januari. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing 
van een besluit van burgemeester en wet
houders van Ameland, betreffende bouw
vergunning. 

S. 2301. 30 Januari . Blz. 76. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 36 

j 0
• art. 38). - Ten onrechte hebben Ged. 

Staten goedkeuring verleend aan een ge
deelte van een uitbreidingsplan, voorzoo
ver daarin een deel van een bedrijfsterrein, 
waarop thans houtloodsen staan, tot speel
terrein is bestemd, aangezien, wanneer de 
gemeente eerlang den voor speelterrein be
stemden grond zou onteigenen, het onmo
gelijk moet worden geacht voor de voor het 
bedrijf noodige loodsen op het overblij
vend terrein een plaats te vinden. 

1 Februari. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 36 

j 0
• art. 38). - Terecht is de door appel

lant aangelegde straat niet tot een hoofd
verkeersweg doorgetrokken, daar het aan
tal uitmondingen op dien weg tot enkele 
behoort te worden beperkt, en het projec
teeren van nog een straat meer ter plaatse 
een ongewenschte versnippering van het 
bouwblok tengevolge zou hebben. - Het 
bezwaar van appellant, dat de bebouwings
voorschriften hem te weinig gelegenheid 
voor bebouwing van zijn perceelen bie
den, is ongegrond, daar de op deze per
cealen toegestane bebouwing in den opzet 
van het plan volkomen past en den appel
lant niet onredelijk bezwaart. 

z Februari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Woning

wet art. 4; Sv. art. 358, 4e lid). - De be
schikbaarheid van drink- en huishoudwa
ter behoort tot de onderwerpen, waarom
trent, ingevolge art. 4 der Woningwet en 
arl. z68 Gemeentewet, de gemeenteraad 
bevoegd is voorschriften te geven, terwijl 
geenerlei wettelijke bepaling belet, dat in 
die voorschriften wordt opgenomen de ver
plichting tot aansluiting op een in de na
bijheid van de betrokken woning aanwe
zige waterleiding. - Uit den aard der zaak 
brengt die aansluiting mede de verplich
ting om daarvoor te betalen volgens het 
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geldend tarief. De inhoud van dat tarief -
en dus ook de door requiranten aangevoer
de klacht, dat bij dat tarief rekening wordt 
gehouden met het door den aangeslotene 
houden van vee - raakt echter de geldig
heid der verordening niet. - Een onder 
voorwaarde, dat aanvrager geen toeslag 
voor zijn vee zou behoeven te betalen, ge
daan, en op dien grond door de waterlei
dingmij geweigerd, verzoek tot aansluiting 
kan de aansprakelijkheid van requiranten 
voor het niet aangesloten zijn van hun per
ceelen niet opheffen. - [Aldus ook Adv.
Gen. Rombach; deze ambtshalve: Ten on
rechte is in het vonnis a quo onder de ar
tikelen, waarop de oplegging van straf be
rust, art. 93 der bouwverordening niet ver
meld. Anders implicite H. R.]. 

IJ Februari. 
- Arrest van den Hoog.en Raad. (Woning

wet art. 4). - Daar de Rechtb. feitelijk 
heeft vastgesteld, dat het niet teekenen 
van het contract met de Waterleidingmaat
schappij enkel aan den onwil van req. is te 
wijten en mitsdien vaststaat, dat voor req. 
niet eenige geldige reden aanwezig was de 
overeenkomst met de Waterleidingmaat
schappij niet aan te gaan, heeft deRechtb., 
req. terecht ter zake van het gebruik van 
het niet van aansluiting voorziene perceel 
strafbaar geoordeeld. 20 Februari . 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
burgemeester en wethouders van Krom
menie, betreffende bouwvergunning. 

S . 2303. 4 Maart. Blz. 76. 
- Besluit, houdende beschikking op drie 

beroepen tegen goedkeuring van een uit
breidingsplan c.a. van Groesbeek. 

S. 2380. 4 Maart. Blz. 77. 
- Besluit tot vernietiging van twee beslui

ten van den raad van Heemskerk, betref
fende bouwvergunning. 

S. 2342. 24 Maart. Blz. 261. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 52a). 

- Het besluit van Ged. Staten tot goed-
keuring van een raadsbesluit tot het ver
leenen van financieelen steun aan een 
bouwvereeniging behoort niet te worden 
gehandhaafd, zulks overeenkomstig de 
door den inspecteur ingebrachte bezwaren, 
nu moet w_orden aangenomen, dat de be
hoef te aan nieuwe woningen ter plaatse 
niet zoo dringend is, dat de bouw van een 
aantal woningen m et overheidshulp ge
rechtvaardigd zou zijn en het gevaar 
geenszins denkbeeldig is, dat door den 
voorgenomen bouw met overheidssteun de 
normale woningvoorziening door het parti
culier bedrijf zal worden belemmerd. 

30 Maart. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 2). -

In beroep wordt door de Kroon geoor
deeld, dat de door den Raad bepaalde 
rooilijnen noodzakelijk zijn, aangezien het 
:.iit stedebouwkundig oogpunt van veel be
lang is, dat de onderhavige straat haar hui
dig karakter met ruime open bebouwing 
aan eene zijde zooveel mogelijk behoudt en 
bij deze soort bebouwing voortuinen niet 

kunnen worden gemist, terwijl voorts van 
schade voor de appellanten. niet is geble
ken, daar de rooilijnen, zooals zij thans zijn 
getrokken, een behoorlijke bebouwing mo
gelijk maken. 30 Maart. 

- Besluit, tot opheffing van de schorsing 
van een besluit van burgemeester en wet
houders van Ameland, betreffende bouw
vergunning. 

S. 2305. 13 April. Blz. 260. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing 

van een besluit van den raad van Haar
lemmerliede en Spaarnwoude, betreffende 
bouwvergunning. 

S. 2307. 22 April. Blz. 260. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 36.) 

- Nu de totstandkoming van het onder-
havig uitbreidingsplan op zichzelf be
schouwd niet in den weg staat aan de 
voortzetting van het boerenbedrijf van ap
pellant op den bestaanden voet en de be
bouwingsvoorschriften hem voldoende ge
legenheid laten, 2ijne boerderij en bedrijfs
gebouwen te verbouwen of uit te breiden, 
terwijl voorts over de eigendommen van 
appellant niet dan na aankoop of onteige
ning door de gemeente zal kunnen worden 
beschikt, hebben Ged. Staten het plan te
recht goedgekeurd. IO Mei. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet ad. 40.) 
- Al heeft het op grond van art. 40 door 
Ged. Staten vastgesteld uitbreidingsplan 
de goedkeuring der Kroon niet verkregen, 
:r,oo is toch hierdoor de bij art. 40 aan 
Ged. Staten gegeven dwingende opdracht 
niet beëindigd, :zoodat op dit college de 
taak bleef rusten, onder goedkeuring der 
Kroon in deze aangelegenheid op kosten 
van de nalatige gemeente te voorzien. -
Nu de Raad heelt besloten tot onteigening 
binnen een bepaalden termijn van in het 
plan begrepen perceelen, zal aan dat be
sluit na het van kracht worden van het 
plan uitvoering moeten worden gegeven, 
bij gebreke waarvan tot herziening van het 
plan zal moeten worden overgegaan. Bui
ten het plan dienen te worden gelaten gron
den, die reeds in de onteigening ten al
gemeen.en nutte ten behoeve van spoor
weg- en verkeerswerken zijn begrepen, 
daar het nie t uitgesloten is, dat de rechter 
ten aanzien van deze gronden de mogelijk
heid, dat zij voor bebouwing worden be
stemd, niet meer zal aannemen. 

IO Mei. 
- Besluit, tot vernietiging van een besluit 

van den raad van Emmen betreffende 
bouwvergunning. 

S. 2344. 13 Mei. Blz. 262. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

den raad van Wychen, betreffende bouw
v ergunning. 

S . 2312. 16 Mei. Blz. 261. 
- Besluit tot vernietiging van een besluit 

van den raad van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, betreffende bouwvergun
ning. S. 2345. 31 Mei. Blz. 263. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 36.) 
- T en onrechte hebben Ged. S ta ten goed-
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keuring verleend aan een uitbreidingsplan, 
nu vaststaat dat, toen de gronden, waarop 
de villa's van appellanten zijn verrezen, in 
erfpacht werden uitgegeven, de erfpach
ters redelijkerwijze mochten verwachten, 
dat de te bouwen villas in een villawijk 
zouden komen en blijven te liggen, en 
thans moet worden aangenomen, dat de 
bebouwing van eenige terreinen in voege 
als in het uitbreidingsplan is toegestaan, 
aan het karakter der wijk afbreuk zal doen 
en deze wijk in zekere mate zal ontnemen 
hetgeen haar voor welgestelden als woon
wijk aantrekkelijk maakt. Het ligt niet op 
den weg van het gemeentebestuur,dat toe
geeft dat de eigenaren der villa's, die met 
de gemeente een erlpachtscontract voor 75 
of roo jaar hebben gesloten, waarbij de 
canon werd berekend op 5½ % van de 
waarde van het bouwterrein, daardoor zijn 
gedupeerd, hen nog meer te dupeeren door 
thans een bebouwing van anderen aard, 
tusschen de bestaande villa's in, toe te 
laten. 6 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 
625; Gemeentewet art. z68; Woningwet 
art. 43; Verord. op het voor publiek aan
leggen enz. van havenwerken te Rotter
dam art. r). - Bij het bevestigde vonnis 
is de Verordening op het voor publiek ge
bruik aanleggen, uitbreiden of exploitee
ren en voor het publiek openstellen van 
havenwerken in de gemeente Rotterdam 
ten onrechte onverbindend verklaard. -
Niet juist is toch de stelling, dat de veror
dening, beperkende den eigendom, niet is 
een openbare verordening als bedoeld in 
art. 625 B. W. Art. I der verordening luidt 
geheel algemeen.Het gegeven verbod geldt 
voor ieder ander dan de gemeente Rotter
dam zelve. Wanneer de Raad gebruik 
maakt van de hem gegeven bevoegdheid 
om aan een ontheffing van het verbod 
voorwaarden te verbinden, ontstaat de be
perking van het vrije genot van het goed 
niet door de gestelde voorwaarden, doch 
blijft gelegen in het algemeen verbod, dat 
echter t.a.v. dat goed voor den duur der 
ontheffing buiten werking wordt gesteld 
mits de voorwaarden worden nagekomen. 
- Genoemde verordening, die een voor 
het. geheele gebied der gemeente Rotter
dam geldende regeling geelt betreffende 
het voor publiek gebruik aanleggen en 
exploiteeren van havenwerken, is van ge
heel anderen aard dan de voorschriften 
bedoeld bij art. 43 der Woningwet. De 
stelling, dat in deze de voorschriften van 
de artt. 37 en 38 dier wet hadden moeten 
worden in acht genomen, mist dan ook 
iederen grond. - [Anders Adv.- Gen. Hol
steyn.] r2 Juni. 

- Besluit, houdende beschikking op een be
roep van den raad van Zwolle inzake een 
uitbreidingsplan. 

S . 2381. I4 Juni. Blz. 433. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 2.)

Appellant wordt door de vaststelling van 
de onderhavige voorgevelrooilijn niet on-

redelijk in zijne belangen geschaad, daar 
hij de aanwezige gebouwen zoonoodig kan 
herstellen of, in verband met de groote 
diepte van zijn bezit, deze kan vernieuwen, 
veranderen of uitbreiden, en, wanneer de 
gemeente in verband met voorgenomen 
straatverbreeding, tot onteigening van de 
door de rooilijn getroffen grondstrook zal 
overgaan, aan appellant voldoende scha
deloosstelling is verzekerd. 2r Juni. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing 
van een besluit van burgemeester en wet
houders van Haren, betreffende bouwver
gunning. S . 23I5. I Juli. Blz. 597. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 36). 
- De bij de bebouwingsvoorschriften aan 
B . en W. toegekende bevoegdheid om in 
bijzondere gevallen toe te staan, dat op 
terreinen, bestemd voor open bebouwing, 
of bebouwing met vrijstaande blokken van 
2 woningen, ten hoogste drie en vijf wo
ningen aaneengebouwd worden, is te ruim 
en verdraagt zich niet met het in art. 36 
der wet neergelegd beginsel, volgens het
welk de aanwijzing van de bestemming 
van den in het plan begrepen grond, be
houdens afwijking op ondergeschikte pun
ten, door den Raad heeft te geschieden. 
Uit het plan noch uit de bebouwingsvoor
schriften blijkt, dat de binnen de grens van 
het plan gelegen, reeds bestaande gebou
wen zullen mogen worden verbouwd of 
herbouwd. Bij de terreinen, bestemd voor 
landelijke bebouwing, ontbreekt een aan
duiding van de grens van de bebouwing 
aan de wegzijde geheel. Een en ander 
maakt het plan niet voor goedkeuring vat
baar. z Juli. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 36 
j 0

• art. 37). - Wel heeft de Raad het on
derhavig uitbreidingsplan vastgesteld in 
afwijking van het ontwerp-plan, zooals het 
ter vi.sie had gelegen, zonder nadere ter 
inzage legging, doch nu door de a<'!nge
brachte wijzigingen de appellanten niet in 
hun belangen zijn geschaad, is voor her
nieuwde ter visie legging geen voldoende 
grond aanwezig. - Het moet niet wen
schelijk worden geacht een dorp te doen 
ontstaan, dat door een verkeersweg zou 
worden doorsneden. Het is daarom van het 
gemeentebestuur juist gezien, de toekom
stige bebouwing slechts te ontwerpen aan 
ééne zijde van den weg, aansluitend aan de 
daar reeds aanwezige, vrij dichte, bebou
wing. 8 juli. 

- Besluit, tot schorsing van een besluit van 
burgemeester en wethouders van Maar
tensdijk betreffende bouwvergunning. 

S. 23I6. IO Juli . Blz. 597. 
- Besluit tot goedkeuring van een uitbrei

dingsplan c.a. voor Bussum. 
S. 2389. IO Juli. Blz. 607. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 38.) 
- Een plan, uitsluitend vastgesteld ter 
voldoening aan art. 38 2e lid, kan slechts 
met vrucht worden bestreden hetzij op 
grond van niet of niet voldoende naleving 
van de door Ged. Staten of de Kroon ge-
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nomen beslissing, hetzij uit hooide van be
zwaren, opgekomen tengevolge van de 
wijze, waarop de Raad gemeend heeft aan 
die beslissing te moeten voldoen. Bezwa
ren, bij die beslissing onder de oogen ge
zien en afgewezen, kunnen niet opnieuw 
een punt van overweging uitmaken, terwijl 
evenzeer buiten beschouwing dienen te 
blijven de zoodanige, welke, hoewel zij 
ook het plan in zijne aanvankelijke vast
stelling betroffen, eerst na de gewijzigde 
vaststelling daarvan zijn te berde gebracht. 

z8 Juli. 
- Besluit, strekkende tot schorsing van een 

besluit van burgemeester en wethouders 
van Schoorl, betreffende bouwvergunning. 

S . 2319. 26 Juli. Blz. 597. 
- Besluit, tot schorsing van een besluit van 

den Raad van Obbicht en Papenhoven 
betreffende bouwvergunning. 

S. 2319 A. 27 Juli. Blz. 597. 
- Besluit, tot schorsing van een besluit van 

den raad van Laren (G.), betreffende 
bouwvergunning. 

S. 2319 E. 7 September. Blz. 598. 
- Besluit, tot schorsing van een besluit van 

den raad van Princenhage van 9 Augustus 
1939 betreffende bouwvergunning. 

S . 2319 F . 8 September. Blz. 598. 
- Besluit, tot schorsing van een besluit van 

den raad van Heino, betreffende een op
dracht tot het maken van een uitbrei
dingsplan. 

S . 2319 G. 14 September. Blz. 598. 
- Besluit, tot opheffing van deschorsingvan 

een besluit van den raad van Amersfoort, 
tot het verleenen van vergunning voor den 
aanleg van wegen. 

S. 2319 H . 19 September. Blz. 598. 
- Besluit, tot vernietiging van een besluit 

van burgemeester en wethouders van 
Maartensdijk, betreffende bouwvergun
ning. S. 2347. 6 October. Blz. 598. 

- Besluit, houdende beschikking op beroe
pen in zake een uitbreidingsplan c.a. van 
Baarn. 

S. 2382. rn October. Blz. 6oz. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 37). 
- Nu de gemeenteraad niet heeft inacht-
genomen den termijn van drie maanden, 
gesteld in art. 37 2e Jid 2e zinsnede en ook 
niet de beslissing heelt verdaagd, terwijl 
voorts het vastgestelde plan gedurende een 
Jangeren termijn dan z4 dagen ter inzage 
heeft gelegen, is het plan in strijd met de 
daaromtrent door de Woningwet gegeven 
voorschriften tot stand gekomen en heb~ 
ben Ged. Staten daaraan ten onrechte 
goedkeuring verleend. z8 October. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit 
van burgemeester en wethouders van Ha
ren, betreffende bouwvergunning. 

S. 2349. 28 October. Blz. 600. 
- Besluit, tot schorsing va:n een besluit van 

den raad van Hoogeveen, betreffende 
bouwvergunning. 

S. 2319 I. 1 November. Blz. 598. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet aft. 2). 
- Ten onrechte houdt het onderhavig ar-
tikel der bouwverordening geen objectieve 
beperkingen in van de daarbij aan B. en 
W. gegeven bevoegdheid tot vrijstelling 
van de voorschriften ten aanzien van de 
plaatsing van woningen ten opzichte van 
elkander bij gebreke van welke beperkin
gen geen voldoende waarborg bestaat dat, 
bij het verleenen van vrijstelling, deze 
voorschriften, die gegeven zijn ter voorko
ming van lintbebouwing, niet in grootere 
mate zouden worden terzijde gesteld dan 
toelaatbaar kan worden geacht. 

2 November. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 38). 

- Uit de omstandigheid, dat het perceel 
van appellante onmiddellijk grenst aan het 
terrein, waarop het uitbreidingsplan be
trekking heelt, en het voor haar derhalve 
van belang is, hoedanige bestemming aan 
het aangrenzend gedeelte van dit terrein 
wordt gegeven, volgt, dat appellante als 
belanghebbende in den zin van art. 38 is 
aan te merken. z4 November. 

- Besluit, tot verlenging van de schorsing 
van een besluit van den raad van Wijchen, 
betreffende bouwvergunning. 

S. 2319 L . 29 November. Blz. 862. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 36). 

- Terecht hebben Ged. Staten goedkeu-
ring onthouden aan een wijziging van een 
uitbreidingsplan, strekkend om de grens 
van de toekomstige bebouwing langs een 
zs m. breeden verkeersweg uitsluitend ter 
plaatse waar eenige oude perceelen staan, 
die ± 7.5 m . naar voren springen, ± 7.5 
m. naar de wegzijde te verleggen, teneinde 
te voorkomen dat de gemeente bij verbou
wing van deze perceelen krachtens de 
,,Schadevergoedingsverordening" de te Jij
den schade aan de eigenaren zou moeten 
vergoeden; immers moet verbreeding van 
den rijweg in de toekomst in elk gev.al noo
dig worden geacht, moet hierop ter plaatse 
geen uitzondering worden gemaakt, en, nu 
achter de woningen een terreindiepte van 
33 tot 40 m achter de voorgevelrooilijn 
beschikbaar is, kunnen de nieuw te bou
wen percee/en zonder overwegend bezwaar 
7.5 m. naar achteren worden geplaatst, 
zoodat, indien al schade zal ontstaan, deze 
in ieder geval gering zal zijn. 

30 November. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 36 j 0

, 

art. 38). - Wel is aan appe//ant in z929 
bij raadsbesluit vergunning verleend om 
op het onderwerpelijk perceel een straat 
aan te leggen, terwijl voor die straat tevens 
een rooilijn is vastgesteld, doch nu appel
lant van die vergunning geen gebruik heeft 
gemaakt, heeft de raad bij de vaststelling 
in z938 van een uitbreidingsplan in de des
tijds verleende vergunning terecht geen 
aanleiding gevonden, het perceel in het 
plan in onderdeelen op te nemen en daar
aan de bestemming van bouwgrond te 
geven. - Nu door de aan het terrein van 
appe//ant gegeven bestemming de door 
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hem voorgenomen bouw van een bedrijfs
inrichting onmogelijk zou worden gemaakt, 
en tegen zoodanigen bouw tot bepaalde 
hoogte niet met grond bezwaar kan wor
den gemaakt, terwijl aesthetische bezwa
ren tegen dezen bouw niet zóó klemmend 
kunnen worden geacht, dat het levensbe
lang van een bedrijf, dat voor de welvaart 
der gemeente onmiskenbaar van beteeke
nis is, daarbij ten achter gesteld zou moe
ten worden, is het plan, wat dit gedeelte 
betreft, niet voor goedkeuring vatbaar. 

30 November. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 36 

j 0
• art. 38). - Appellante wordt door het 

uitbreidingsplan onredelijk benadeeld, aan
gezien daarop aan twee zijden van haar 
gebouwencomplex onmiddellijk langs de 
erfscheidingen nieuwe wegen zijn ontwor
pen, waardoor iedere mogelijkheid tot toe
komstige uitbreiding wordt uitgesloten. 
Deze uitbreiding kan niet, als Ged. Staten 
meenen, plaats hebben op in de onmid
dellijke nabijheid gelegen terreinen, daar 
deze van de werkplaatsen van appellante 
zijn gescheiden door een straat, welke nog 
niet is aangelegd. I2 December. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 36). 
Daar niet te verwachten is, dat aan den 
bouw van landarbeiderswoningen op de 
onderhavige terreinen behoefte zal be
staan, kan niet met vrucht · als bezwaar 
tegen het plan worden aangevoerd, dat de 
aan de gronden gegeven bestemming den 
bouw van deze woningen niet toelaat. -
Niet is in te zien, waarom op de onder
havige terreinen, welke uitsluitend be
stemd zijn voor het oprichten van gebou
wen ten behoeve van de uitoefening van 
landbouw en veeteelt en van het tuin
bouwbedrijf, noodzakelijkerwijze wegen 
hadden moeten zijn geprojecteerd en bij 
gebreke van deze het plan niet als een 
plan in onderdeelen zou kunnen worden 
aangemerkt. - Het is slechts een vraag 
van doelmatigheid, of de bestemming der 
gronden, waarvan de bebouwingsgrens een 
onderdeel uitmaakt, op het plan zelf tot 
uitdrukking ware te brengen, dan 11vel of 
zij in bebouwingsvoorschriften nader ,vare 
te omschrijven, zoodat niet gezegd kan 
u--orden, dat d e gerneenteraad ingevolge de 
Woningwet verplicht was, een en ander 
in bebouwingsvoorschriften vast te leggen. 

29 December. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 37 

j 0
• art. 38). - De in art. 37 2e lid laatste 

zinsnede voorkomende woorden "den ter
mijn van vier weken" moeten volgens een 
redelijke uitlegging geacht worden te doe
len op den in diezelfde bepaling genoem
den termijn, gedurende welken het ter in
zage liggen plaats behoort te hebben. Nu 
het bezwaar van appellant tegen het uit
breidingsplan niet binnen dien termijn, 
dus niet tijdig, is ingediend, kan appellant 
aan art. 38 ze lid geen recht van beroep op 
de Kroon ontleenen. 29 December. 

- Besluit, tot schorsing van een besluit van 
den raad van Harmelen, tot het verleenen 
van vrijstelling van een eisch der bouw
verordening voor die gemeente. 

S. 2319 0. 30 December. Blz. 862. 
IJkwet. 
- Besluit, houdende vaststelling van een 

Reglement op de maten, gewichten, meet
en weegwerktuigen. 

S . 664. 29 April. Blz. 234. 
- Besluit tot regeling van den herijk der ma

ten en gewichten in 1940 en 1941. 
S. 679A. 18 Juli. Blz. 364. 

- Besluit, houdende vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding der IJkwet 
1937, S . n°. 627. 

S . 686. 12 December. Blz. 689. 
- Wet tot wijziging der IJkwet (Wet van 

7 April 1869, Stbl. n °. 57) . 
S. 639 AAA. 30 December. Blz. 755. 

Ziektewet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 4den Januari 1938, S. 
840, tot vaststelling ten aanzien van de 
verzekerden, werkzaam in het bouwbe
drijf, van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij artikel 6, lid 5, en 
artikel 145 der Ziektewet. 

S. 840. 17 Januari. Blz. 53. 
- Besluit tot wijziging van het Konink

lijk besluit van 3 Januari 1930, S . 3, tot 
vaststelling van de premiën voor de ver
plichte ziekteverzekering, zooals dat be
sluit laatstelijk is gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 28 November 1938, Stbl. 
n °. 887. 

S. 880. 26 Januari . Blz. 68. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 30 Maart 1935, S. 163, hou
dende vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in ar
tikel 4, eerste lid, der Ziektewet, gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 27 No
vember 1917 (S. n °. 861). 

S. 844. 25 Februari. Blz. 65. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 3 Januari 1930, S. 3, tot vast
stelling van de premiën voor de verplichte 
ziekteverzekering, zooals dat besluit laat
stelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 26 Januari 1939, Stbl. n °. 880. 

S. 89r. 25 October. Blz. 557. 
Zee- en Inchtvaartverzekorlng·swet. 
- W et tot wijziging van de Zee- en lucht

vaartverzekeringswet 1939. 
S . 639 V. 16 November. Blz. 744. 

Zondagswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Zondags

wet art. 4). - Dat de wetgever in art. 4 
der wet van z Maart z8z5 S. 2z aan het 
begrip "vermakelijkheid" eene beteekenis 
heelt toegekend, afwijkende van die in het 
gewone spraakgebruik n.l. die van "een 
genoegen, een onderhoudende ontspan
ning", blijkt niet. - Ook al is een voetbal
wedstrijd niet te beschouwen als eene ver
makelijkheid voor de spelers - gelijk dit 
ook veelal niet voor de orkestleden bij een 
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concert en voor de acteurs bij eene tooneel
voorstelling het geval zal zijn - schept het 
publiek toch ongetwijfeld in het bijwonen 
van een dergelijken wedstrijd genoegen en 
beschouwt het dit als eene onderhoudende 
ontspanning. Dit wordt niet anders door 
de omstandigheid, dat dit genoegen, die 
ontspanning bestaat in het belangstellend 
volgen van de sportieve praestaties van de 
spelers. - De voetbalwedstrijd in kwestie 
is dus te beschouwen als eene vermakelijk-

heid in den zin van genoemde wet, en wel 
als eene openbare vermakelijkheid, nu het 
publiek daarbij tegen betaling wordt toe
gelaten. 20 November. 

Zuiderzee. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 

van aanvang van het treffen der voorzie
ningen, bedoeld in artikel 4 van de Wet 
van den 29sten Juni 1925, Stbl. 306. 

S. 581. 27 Januari . Blz. 22. 




